ZARZĄDZENIE NR 24/2020
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 30 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boćki za rok 2019
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Boćki za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Boćki podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boćki oraz publikacji na
stronieinternetowej gminy Boćki w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Dorota Kędra-Ptaszyńska
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Raport o stanie
Gminy Boćki za 2019 rok

Boćki 30.05.2020 r.
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RAPORT O STANIE GMINY BOĆKI
W ROKU 2019

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Boćki za rok 2019, opracowany zgodnie z art. 28
aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni. Zakres
opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii
oraz uchwał Rady Gminy, dostarcza także szerokiej wiedzy na temat działalności Gminy w 2019
roku.
Jestem przekonana, że informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą mieszkańcom
Gminy Boćki, by poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania naszego samorządu, ale także
staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy i wspólnego
działania na rzecz rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt
Gminy Boćki przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Boćki za roku 2019.
POŁOŻENIE I DEMOGRAFIA GMINY
Gmina Boćki to typowa wiejska gmina, położona w południowej części województwa
podlaskiego, wchodzącą w skład powiatu bielskiego. Od północy, Gmina Boćki graniczy z
gminą Bielsk Podlaski, od wschodu z gminą Orla, od zachodu z gminą Brańsk, od południa z
leżącymi w powiecie siemiatyckim gminami Milejczyce i Dziadkowice. Powierzchnia Gminy
Boćki wynosi 232 km2 i jest zamieszkiwany przez 4325 osoby , w tym 2106 kobiet i 2218
mężczyzn, osób, rozmieszczonych w 36 miejscowościach. Z czego 1323 mieszkańców
zamieszkuje same Boćki. Gmina ma bardzo korzystne położenie geograficzne, ponieważ leży
w obszarze zielonych płuc Polski, co stwarza duże możliwości agroturystyczne.
Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa numer dziewiętnaście, która
przecina teren gminy z północy na południe i łączy ze sobą dwa największe ośrodki miejskie w
wschodniej części Polski, Białystok i Lublin (64 km od Białegostoku, Lublin 190 km). Istotne jest
też bliskie sąsiedztwo Białowieskiego Parku Narodowego (30 km) i Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego (30 km). Boćki leżą także blisko przejść bliskość granicznych z Białorusią.
Gmina Boćki posiada typowy charakter rolniczy, z czego 69% powierzchni stanowią użytki
rolne, a prawie 20% to lasy . Nie bez znaczenia jest też bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej
oraz rzeki Bug, której dopływem jest, przecinający teren gminy, rzeka Nurzec. Gmina Boćki
wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania Puszczy Białowieskiej .
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FINANSE GMINY
Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 20.867.954 zł oraz wydatki w kwocie
22.038.572 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
- zamiast 20.867.954 zł , wpływy wynosiły 20.697.363,41 zł,
- zamiast 22.038.572 zł, wydatki wynosiły 19.763.283,36 zł.
W 2019 r. gmina Boćki zrealizowano następujące zadania majątkowe:
Są to wydatki na zadania:
• „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki”, wydano kwotę 8.500,00
zł na program funkcjonalno-użytkowy modernizacji oczyszczalni i ujęcia wody w
Boćkach.
• „Przebudowa chodników na odcinku ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki” w
kwocie 30.843,48 zł. Wykonano dziewięć zjazdów z kostki brukowej.
• „Przebudowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki” w
kwocie 27.958,15 zł. Wykonano osiem zjazdów z kostki brukowej.
• Przebudowa drogi gminnej nr 108753B w miejscowości Sielc (granica gminy)
Holonki w km 1+400 – 2+000” w kwocie 1.270.518,52 zł. Wykonano nawierzchnię
asfaltową na odcinku 827,78 m. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno –
asfaltowej o grubości 5 cm., warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej
o grubości 4 cm, szerokść 5,5 m. Wykonano 10 zjazdów, pobocza żwirowe o
szerokości 0,75 m. grubości 10 cm.
• Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 11.193,00 zł.
• Zakup samochodu strażackiego średniego” w kwocie 93.000,00zł samochód marki
VOLVO dla OSP w Wygonowie.
• „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Dubnie” w kwocie 210.856,35 zł.
Wykonano posadzki, ułożono płytki gress, ściany otynkowano gipsem szpachlowym
i pomalowano. Wymieniono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, instalację elektryczną,
wykonano instalację wodno-kanalizacyjną. Na zewnatrz wykonano podjazd dla osób
niepełnosprawnych oraz wyremontowano schody zewnętrzne do pomieszczenia
kuchni. Zakupiono wyposażenie: zabudowę kuchenną, stoły, krzesła, kanapę z
fotelami, okap kuchenny, lodówkę, płytę indukcyjną z piekarnikiem, mikrofalówkę,
komplet garnków zastawę stołową,dywan, laptop i projektor.
• Zakup ciągnika do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 286.590,00 zł.
• Zakup kosiarki do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 62.200,00 zł.
• Zakup pługa do utrzymania dróg gminnych i zieleni za kwotę 10.578,00 zł.
• Zakup trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) za kwotę 12.300,00 zł i czołowego
ładowacza (TUR) z osprzetem za kwotę 28.290,00 zł.
Wydatek majątkowy, jako dotacja celowa:
1. Na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki – Wygonowo, Etap II” w kwocie
200.000,00 zł.
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2. Na realizację zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych dla Spółki Wodnej „BIELE”
w Boćkach w kwocie 89.654,00 zł.
3. Na zakup samochodu – radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w
kwocie 6.720,90 zł.
Pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie:
•

ze środków europejskich i budżetu państwa w postaci ”miękkich projektów” w kwocie
735.404,98 zł,

•

ze środków budżetu państwa z zakresu drogownictwa na odtworzenie infrastruktury
zniszczonej wskutek nawalnych deszczów w kwocie 2.046.869,00 zł,

•

ze środków z budżetu państwa na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 150.000,00 zł,

•

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na przeprowadzenie dodatkowych
lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej w kwocie 1.800,00 zł,

•

ze środków stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Boćkach na dofinansowanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt w kwocie 3.000,00 zł,

•

ze środków Nadleśnictwa Borki w kwocie 14.000,00 zł,

•

ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup stroi dla zespołu ludowego
w kwocie 14.700,00 zł i na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 70.000,00
zł.

- zadanie pod nazwą „Remont odcinka drogi gminnej (bez numeru) działki nr geod. 134/1,
168 Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły, Etap I w km 0+000 – 2+480” - kwota zewnętrznego
finansowania: 458.940 zł, zaś wkład własny wynosił 114.735,20 zł,
- zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 108741B relacji: dr.kr. Nr 19 – Pasieka w km
0+250 – 1+750 i 1+268 – 1+568” - kwota zewnętrznego finansowania: 714.839 zł, zaś wkład
własny wynosił 178.709,79 zł,
Sterylizacja i kastracja psów i kotów z terenu gminy Boćki w ramach gminnego programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Boćki w roku 2019 – środki zewnętrzne pozyskane z Fundacji 3000,00 zł, środki własne
1960,00 zł.
FUNDUSZ SOŁECKI
Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku
Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano: 460 616,93 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano zadanie: Zakup sprzętu do utrzymania dróg
gminnych i zieleni. Dokonano zakupu maszyn o czym mowa była w punkcie powyżej:
1. Ciągnik New Holland T6 165 - 286 590,00 zł
2. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) – 12 300,00 zł
3. Kosiarka łańcuchowa - 62 200,00 zł
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4. Ładowacz czołowy (TUR) z osprzętem: łyżka do materiałów sypkich, widły do palet –
21 371,00 zł
5. Pług do odśnieżania – 10 578,00 zł
Przedsięwzięcie było realizowane ze środków następujących sołectw:
Andryjanki: 18 207,15 zł
Boćki I: 11 360,00 zł
Boćki II: 29 869,25 zł
Boćki III: 26 418,22 zł
Kolonia Boćki: 9 599,41 zł
Bodaczki: 12 852,11 zł
Bodaki: 11 265,43 zł
Bystre: 11 225,76 zł
Dubno: 14 161,12 zł
Hawryłki: 10 789,42 zł
Jakubowskie: 17 810,48 zł
Krasna Wieś: 13 010,78 zł
Mołoczki: 10 908,43 zł
Nurzec: 11 900,10 zł
Olszewo: 13 169,44 zł
Pasieka: 9 440,75 zł
Piotrowo – Krzywokoły: 11 146,43 zł
Piotrowo – Trojany: 10 273,75 zł
Sasiny: 3 000 zł
Siedlece: 9 004,41 zł
Siekluki: 12 852,11 zł
Sielc: 15 708,13 zł
Skalimowo: 9 163,08 zł
Solniki: 10 789,42 zł
Starowieś: 13 486,78
Szeszyły: 9 401,08
Torule: 9 956,42
Wandalin: 10 670,42
Wojtki: 11 622,43
Wygonowo: 14 319,79
Żołoćki: 9 656,90 zł
Pozostałe zadania:
Kol. Andryjanki
Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na wyrównanie i dożwirowanie dróg w
obrębie sołectwa w kwocie 9 916,26 zł oraz na zakup materiałów do wykonania przepustu za
897,16 zł.
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Boćki I
W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wykonano remont szatni przy boisku KP Bocian w
kwocie 1340,85 zł oraz dożwirowano drogi dojazdowe w obrębie sołectwa – 8 560,80 zł.
Dziecinne
Środki z Funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej Dziecinne, w ramach
którego wykonano obicie szalówką elewacji budynku w kwocie 9 300 zł.
Wiercień
Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na roboty remontowe elewacyjne
dotyczące ocieplenia ścian budynku wraz z pomalowaniem w kwocie 11 662,00 zł.
Sasiny
W ramach wydatków z funduszu sołeckiego dokonano zakupu materiałów do remontu
świetlicy i wykonania ogrodzenia przy świetlicy w Sasinach w kwocie 6 581,86 zł.
Szumki
Wykonano remont dróg w kwocie 9 274,20 zł.
Śnieżki
Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na roboty remontowe wykończeniowe w
świetlicy wiejskiej w Śnieżkach wraz z opracowaniem kosztorysu w kwocie 10 044,80 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Boćki na lata 2016- 2020
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020,
- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2019 - 2021
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Boćki na lata 2016 – 2020
priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym było
stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki do życia i rozwoju
mieszkańców Gminy Boćki w różnych sferach życia społecznego poprzez zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Wskaźniki w części zrealizowano zgodnie z założeniami, ich realizacja została zawarta w ocenie
zasobów pomocy społecznej, w sprawozdaniach: z działalności Ośrodka, z programu
wspierania rodziny, z przeciwdziałania przemocy, z działalności innych jednostek
organizacyjnych gminy, GKRPA.
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Plan finansowy na początku 2019 roku tej jednostki wynosił 1.116.303,00 zł, a na koniec roku
budżetowego wyniósł 1.191.149,00 zł, natomiast wydatki na koniec 2019 roku zostały
zrealizowane na kwotę 901.906,45 zł.
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych –
202.074,78zł, na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach – 35.795,43zł, na
pokrycie kosztów realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych –
50.793,94zł, na uregulowanie opłat gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy
społecznej – 317.530,99zł, na uregulowanie składki zdrowotnej za podopiecznych
pobierających zasiłki stałe – 5.854,03zł, na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny i utrzymanie
ośrodka – 225.917,37zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 29.636,60zł,
wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej – 28.526,94zł, na pokrycie wydatków
w związku z udziałem w projekcie CIS – 4.680,37zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
1.096,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zwiększył plan finansowy o kwotę 74.846,00zł.
Zwiększenie planu finansowego jednostki wynikało ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu
państwa na realizację zadań zleconych ( rozpoczęcie świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz na koszty obsługi Karty Dużej
Rodziny) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy, a także na sfinansowanie wydatków
związanych z uczestnictwem pracowników socjalnych w Projekcie pn. „Regionalne Innowacje
Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Działanie 7.1. Rozwój
działań aktywnej integracji.
Głównym celem w/w projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia,
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu bielskiego.
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach współuczestniczą w
realizacji tego projektu. W związku z realizacją powyższego zadania zwiększono plan
finansowy ośrodka o 6.000zł – zadanie współfinansowane ze środków EFS.
Na koniec 2019 r. nie wykorzystaną dotację na realizację zadań zleconych i dofinansowanie
zadań własnych gminy ( pochodzące z budżetu państwa ) zwrócono do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 7.910,70 zł.
Plan po stronie dochodów wynosił 14.000,00 zł, a wykonanie na koniec 2019 roku - 6.778,61
zł. Gro dochodów to wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i za
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwroty opłat gminy za pobyt w DPS z powodu zgonu
mieszkańców.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W planie finansowym na rok 2019 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie 345 000 zł
oraz wpływy w wysokości 345 000 zł
Na przychody 467 611,00 zł złożyły się:
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•
•
•
•
•
•

dotacja z budżetu 337 433,00 zł
przychody ( wpłaty na imprezy organizowane przez GOK ) – 4 000,00 zł
przychody z najmu składników majątkowych (najem sali) – 4 734,00 zł
środki na przeprowadzenie dwudniowej konferencji Aktywizacja Lokalnej Społeczności
– zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP - 16 000,00 zł
środki na realizację projektu Uprawy Tlenowe „Uprawy tlenowców szansą na
zrównoważony rozwój wsi” – 105 411,00 zł
pozostałe przychody (zwrot podatku PIT-4R za terminowe wpłaty) 33,00zł

Otrzymano od Gminy Boćki pożyczkę na realizację projektu Uprawy Tlenowe „Uprawy
tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”, wypłacane w trzech transzach po
przedstawieniu faktur z zrealizowanych zadań związanych z projektem na łączną kwotę
105 000,00, którą zwrócono po otrzymaniu refundacji z Podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego.
Przeprowadzono dwudniową konferencję n/t: Aktywizacji Lokalnej Społeczności - zasady
ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP na kwotę 16 000,00 zł.
Na koniec 2019 roku dokonano zwrotu do budżetu gminy w kwocie 2 567,00 zł.
Koszty w kwocie 457 943,23 zł zostały poniesione na:
•
•
•
•
•

materiały i energia – 75 587,71 zł
usługi obce - 162 092,91 zł
wydatki na wynagrodzenia – 177 454,80 zł
świadczenia na rzecz pracowników - 37 119,85 zł
pozostałe koszty – 5 687,96 zł.

UPOWSZECHNIANIEM KULTURY W GMINIE BOĆKI ZAJMUJĄ SIĘ:
•
•
•

•

Gminny Ośrodek Kultury,
Centrum Kulturalno-Turystyczne Gminy Boćki,
Kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” przekazanych w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury Zarządzeniem z
dnia 31 marca 2011r,
Świetlice wiejskie w liczbie 20 oraz działająca niezależnie od Gminnego Ośrodka Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach.

Budynek Centrum Kulturalno-Turystyczne Gminy Boćki jest przystosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.
Wydarzenia kulturalne 2019 roku
W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne: świąteczne/ rodzinne sesje
rodzinne, Warsztaty kosmetyczne w świetlicach Gminnych- „Jesienne Spa z Mary Kay”,
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania Folklorystyczne”, IV Gala Disco Polo,
Ekumeniczny Wieczór Kolęd, spektakle teatralne, Dzień Kobiet, warsztaty wielkanocne, udział
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w konkursie na Tradycyjny stół wielkanocny, Zawody sportowo pożarnicze OSP, zajęcia
plastyczne, Dzień seniora- „Październikowe spotkania z Różami”, Mikołajki, uroczystości
upamiętniające święto 11-go Listopada. W trakcie ferii zimowych oraz wakacji odbywały się
wyjazdy dedykowane dzieciom z Gminy Boćki do Białegostoku, podczas których dzieci
korzystały z różnych zaplanowanych atrakcji, Spektakl teatru "Sibry Team" z Borkowa.
Realizacja projektu Uprawy Tlenowe „Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój
wsi”.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach realizował:
- „Charytatywny Maraton Zumba” oraz „Zumbowe Mikołajki” we współpracy z Klubem Fit
Boćkowianki,
- We współpracy z dziećmi ze szkoły Podstawowej w Boćkach odbyły się warsztaty świąteczne
oraz przygotowywanie pierników świątecznych,
- Zespół „Róże Jesieni” brał udział w otwarciu świetlicy w Dubnie,
- Gok w Boćkach gości w swoich progach stowarzyszenie Civitas Christiana z prelekcjami księży
i nie tylko, dedykowanymi mieszkańcom Gminy,
- Zbiórki krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Białymstoku- Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim,
W wymienionych wydarzeniach wzięło udział ok. 2 800 osób.
W ramach działalności GOK funkcjonuje: zespół folklorystyczny KLEKOCIAKI, koło plastyczne,
Klub seniora Róże Jesieni, koło teatralne młodzieży, koło sportowe.
GOK współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi
w naszej Gminie,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, stowarzyszeniami OSP, szkołą tańca nowoczesnego, klubem
Fit Boćkowianki.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
W planie finansowym na rok 2019 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie
120.000,00 zł , wpływów nie zaplanowano. Plan finansowy na rok 2019 uległ zmianom w ciągu
roku.
Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach dotowana jest z budżetu Gminy Boćki .
W bibliotece zatrudnione są 2 osoby na cały etat i księgowy na 1/8 etatu.
Na przychody 155.939,64 zł złożyły się:
• środki obrotowe na początek roku 0,00 zł
• dotacja z budżetu samorządowego w kwocie 132.984,60 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej 3.000,00 zł
• dotacja z projektu Mural Marzeń – 5.891,28 zł
• dotacja z projekty Od deski do deski – 9.782,17 zł
• darowizna w formie książek o wartości 4.267,59 zł
• zwrot podatku PIT4R - 14,00 zł
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Koszty w kwocie 153455,20 zł zostały poniesione na:
1. wynagrodzenia pracowników – 90.448,59 zł ( tym pracownicy na umowę o pracę –
80.638,59, umowa o dzieło z projektu „Mural Marzeń” – 900,00zł ; umowa zlecenie z
projektu „Od deski do deski” – 510,00, umowa o dzieło z projektu „Od deski do deski” –
8.400,00 zł
2. świadczenia na rzecz pracowników – 16.721,89 zł (w tym na: składki ZUS – 13.354,72 zł ,
odpis na ZFŚS – 2.857,17 zł; badania lekarskie – 60,00 zł, szkolenia BHP – 450,00)
3. materiały i energia 33932,59 zł
• zakup książek – 9.356,68 zł (w tym z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej –
3.000,00 zł)
• prenumerata czasopism – 2.775,94 zł
• darowizna od osób w formie książek o wartości 4267,59 zł
• artykuły biurowe – 3.038,35zł (w tym: materiały biurowe, dziennik biblioteki, koperty,
karty katalogowe, art. biurowe, folia do okładania książek )
• zakup wyposażenia – 7.992,67 zł - w tym: niszczarka dokumentów – 172,67zł, tablice
demonstracyjne szt. 2 – 603,00 zł, aparat fotograficzny – 1.999,00 zł, laminator –
449,00 zł, fotele – 1.550,00 zł, odkurzacz – 329,00 zł, rolety okienne – 2.890,00 zł.
• zakup materiałów do funkcjonowania GBP – 710,83 zł
• zakup materiałów na potrzeby projektu „Mural Marzeń” – 3.743,83 zł.
• zakup kart narracyjno-obrazkowych na potrzeby projektu „Od deski do deski” –
1.088,00 zł.
• zakup materiałów na potrzeby projektu „Od deski do deski” – 958,70 zł
4. usługi obce w kwocie 10.084,21 zł - w tym: abonament internetowo-telefoniczny –
1.773,63 zł, abonament radiowy – 75,60 zł, abonament programu bibliotecznego – 302,58
zł, usługa domeny internetowej – 123,00 zł, usługa wsparcia IOD – 6.457,50,00 zł, znaczki
pocztowe – 37,90 zł, usługa montażu rolet – 250,00 zł, usługi na potrzeby projektu „Mural
Marzeń” – 1.064,00 zł,
5. podatek od nieruchomości za 2019 rok – 632,00 zł
6. pozostałe koszty wyniosły – 1.635,92 zł ( w tym: polisa ubezpieczeniowa, szkolenie,
delegacje na potrzeby GBP i projektu „Mural Marzeń” za 2019 rok ).
Przychody zwiększyły się o trudne do oszacowania w momencie planowania darowizny
książek, dotację z Biblioteki Narodowej, dotacje z projektów „Od deski do deski” i „Mural
marzeń” , a także zwrot podatku.
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za 2019 rok.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2019 roku liczył 15 100 wol., w tym:
- literatura piękna dla dorosłych
6 880 wol.
- literatura piękna dla dzieci
4 461 wol.
- inna
3 759 wol.
Biblioteka posiada na stanie 46 audiobooków zaliczanych do zbiorów specjalnych.
Ogółem przybyło 716 wol., w tym:
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- literatury pięknej dla dorosłych
- literatury pięknej dla dzieci
- innej

376 wol.
240 wol.
100 wol.

W 2019 roku zakupiono ogółem 274 wol. na sumę 6356,68 zł – zakup ze środków
samorządowych oraz 147 wol. za kwotę 3000,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej z Programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych”. W sumie zakupiono 421 wol. na kwotę 9356,68 zł.
Z darów przybyło 295 wol., na sumę 4 267,59 zł – dary przekazane przez czytelników i
użytkowników biblioteki, autorów książek oraz wypracowane przez bibliotekarki.
W 2019 roku ubytkowano 190 wol. księgozbioru, na sumę 1,94 zł.
Zarejestrowano 472 czytelników (o 47 więcej niż 2018 r.), w tym 201 do lat 15-stu (o 26 więcej
niż 2018 r.).
Wypożyczono do domu ogółem 9 413 wol., w tym:
- literatury pięknej dla dorosłych
- literatury pięknej dla dzieci
- innej

5 652 wol.
3 079 wol.
682 wol.

Wypożyczono do domu 652 czasopisma bieżące.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni 3 179.
Na miejscu bibliotekę odwiedziło 1 386 użytkowników, w tym 712 w czytelni internetowej.
Udostępniono (na miejscu, czyli w Bibliotece) 982 książki i 1543 czasopisma bieżące. Udzielono
2 216 informacji.
Biblioteka ma swój Punkt Biblioteczny w Szkole Podstawowej w Andryjankach, gdzie
zarejestrowanych jest 74 czytelników.
W celu zabezpieczenia księgozbioru przed uszkodzeniami lub zabrudzeniem, woluminy są
oprawiane specjalną folią samoprzylepną. Zabezpieczono i naprawiono 217 książek.
W 2019 opracowano w systemie bibliotecznym MAK+ 1311 książek, w sumie na dzień 31
grudnia 2019 r. opracowano 6323 książek, a więc to już 45 % opracowanego księgozbioru.
Katalog książek z naszej biblioteki dostępny jest na stronie internetowej
www.bibliotekabocki.pl
Wzrost zarejestrowanych czytelników, utrzymanie poziomu odwiedzin w wypożyczalni i
czytelni, a także wzrost wypożyczonych książek dla dzieci w 2019 r. jest wynikiem pracy
bibliotekarek, które dopasowują ofertę biblioteki do potrzeb czytelników, a także
zwiększonym czasem otwarcia biblioteki. Procentuje także szerszy dostęp do nowoczesnych
komputerów wypracowanych w 2017 roku w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek”.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOĆKACH:
1. Ferie w Bibliotece:
- Dzień gier planszowych, w tym wymyślenie własnej „planszówki” – celem działań było
zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym grami planszowymi. Są one doskonałym
sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą dla telewizji i komputera, smartfona, równie
interesującą i ciekawą co wymienione gadżety.
- Czwartkowe kino – spędzenie czasu na wspólnym oglądaniu filmu, integracja społeczna.
- Bal karnawałowy z GOK – wspólna zabawa zorganizowana z pracownikami GOK ma na celu
wykazanie się kreatywnością, nawiązywanie kontaktów, uczestnictwo w konkursach, zdrową
rywalizację.
- Wyjazd w charakterze opiekuna grupy na wycieczki zorganizowane przez GOK – współpraca
między różnymi instytucjami kultury.
- „Zwierzyniec” – warsztaty z wydawnictwem Dwie Siostry. Dzięki wzięciu udziału w
konkursie zorganizowanym przez wydawnictwo, Biblioteka otrzymała scenariusz zajęć oraz
nagrody dla uczestników w postaci książek „Zwierzyniec”.

2. Lekcje biblioteczne i spotkania dla dzieci – spotkania pokazują najmłodszym, na czym
polega praca bibliotekarza, jaką ofertę mamy dla najmłodszych, jak wiele ciekawych zajęć
można przeprowadzić w Bibliotece.
3. Seniorzy w Bibliotece (spotkania cykliczne) – Biblioteka udostępnia Seniorom miejsce do
spotkań, pomaga w organizacji zajęć, dzieli się materiałami potrzebnymi na zajęcia:
- kolorowanki dla dorosłych
- kwiaty z papieru
- kartki świąteczne, jajka świąteczne
- wiklina papierowa
- hafty
- kartki bożonarodzeniowe, aniołki z wikliny papierowej
4. Realizacja projektu „Mural Marzeń! – Równać Szanse” z młodzieżą skupioną wokół
świetlicy wiejskiej w Sielcu. Pierwszym etapem było napisanie wniosku do Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży do Programu Równać Szanse. Celem projektu było nauczenie młodzieży
działania w grupie: podziału pracy według predyspozycji i zainteresowań, rozmów i negocjacji;
poznania mocnych i słabych stron, ćwiczenia w kreatywnym myśleniu. Młodzi ludzie, pod
opieką bibliotekarek zmierzyli się z następującymi zadaniami: wybrali swego lidera,
opracowali plan działania, plan wycieczki, zorganizowali spotkania z artystą-muralistą,
planowali prace nad muralem oraz organizowali imprezę podsumowującą ich pracę. Efektem
materialnym był remont sali w świetlicy w Sielcu i stworzenie miejsca spotkań młodzieży z
muralem w tle. W tak odnowionym miejscu młodzież będzie mogła teraz spotykać się w
wolnych chwilach na rozmowy, wieczory filmowe czy spędzenie wolnego czasu przy grach

Id: 3C4161B8-1B19-451A-8D75-5311B814D2CB. Podpisany

Strona 12

Raport o Stanie Gminy Boćki za 2019 rok

planszowych, zakupionych z funduszy projektu. Dotacja wynosi 8 400,00 zł, wkład własny –
1 020,00 zł, wkład rzeczowy Gminy Boćki (autokar na wycieczkę - 720 zł)
Najważniejszymi działaniami, które miały miejsce w półrocznej pracy Biblioteki wraz z
młodzieżą w projekcie było:

- spotkanie z Wójt Gminy Boćki (organizacja wycieczki)
- wycieczka „Szlakiem murali białostockich”
- spotkania z artystą – Kordianem Michalskim
- ognisko z grupą Równać Szanse z Mielnika
- projektowanie i wykonanie muralu w świetlicy w Sielcu

- Oficjalne zakończenie projektu „Mural Marzeń!” W niedzielę, 11. sierpnia 2019, w świetlicy
wiejskiej w Sielcu, gm. Boćki, miało miejsce uroczyste odsłonięcie „Muralu Marzeń!”.
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Inicjatywa zasługuje na uwagę tym bardziej, że jest to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny,
mural stworzony wewnątrz budynku na około 60 m2. A na nim pomysły, marzenia i po prostu
życie młodzieży.

Wydarzenie to było świętem całej społeczności wsi Sielc. Po oficjalnych podsumowaniach i
podziękowaniach młodzi wraz z artystą grafikiem Kordianem Michalskim, przedstawicielkami
Biblioteki, które były koordynatorkami projektu, przedstawicielami władzy samorządowej
uroczyście odsłonili półroczną pracę młodzieży. O oprawę taneczną spotkania zadbały „Fit
Boćkowianki”, czyli lokalne miłośniczki zumby, pod okiem Eweliny Rynans, zaś o suto
zastawiony stół postarały się gospodynie z Sielca. Na spotkaniu obecni byli dziennikarze
lokalnych redakcji, a więc relacje z tego wydarzenia poszły w region i świat. Projekt przez cały
czas trwania był wspierany przez panią sołtys Małgorzatę Jóźwiak, która dbała o komfort
spotkań (przez pół roku prawie co tydzień), paliła w kominku i dowodziła przygotowaniami
imprezy kończącej.
5. Spotkania autorskie odbyły się dwa:
- Jan Krzysztof Piasecki „Cegiełki i inne opowiadania” - spotkanie z poetą, prozaikiem,
opowiadającym o przyrodzie i ludziach Podlasia.
- Magdalena Stopa - spotkanie było opowieścią o świeżo wydanej przez Muzeum Rolnictwa
im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu książce pt. „Podwaliny: drewniane domy Podlasia i ich
mieszkańcy”.
6. Warsztaty „Makatki z babcinej chatki” z dyrektor Muzeum w Bielsku Podlaskim Alina
Dębowską. Projekt makatkowy realizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim odbywał się
w ramach programu Etno Polska. W Bibliotece uczestnicy wspominali jakie makatki wisiały w
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ich domach, jaką technika były wykonywane. Ponadto Biblioteka zorganizowała zajęcia o tej
tematyce dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Boćkach.

7. „Mała książka wielki człowiek” - akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i
codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

8. „Od deski do deski – książka i teatr rodzinnie” - to tytuł projektu zrealizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Boćkach w 2019 roku. Projekt skierowany był do uczniów i
rodziców klas II Szkoły Podstawowej w Boćkach, a dofinansowany ze środków MKiDN
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zaplanowane działania odbywały się od czerwca
do grudnia 2019 r.:
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poniedziałkowe i czwartkowe „Od deski do deski” - spotkania z interdyscyplinarnym
japońskim teatrem kamishibai. Dzieci uczestniczące w projekcie same stworzyły historie i
ilustracje
do
nich
i
przedstawiły
je
młodszym
kolegom;

•

•

•

•

w październiku odbyły się warsztaty z ilustratorem książek Danielem de Latour, który wraz z
dziećmi przygotował kolejne karty do teatrzyku kamishibai, w oparciu o tworzone przez dzieci
opowiadania. Pokazał im sposoby ilustrowania wymyślonych opowieści.
warsztaty dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” z elementami biblioterapiiRodzice/Opiekunowie przepracowywali sytuacje, które mają miejsce na co dzień, w życiu.
Korzystali z porad prowadzących m.in. w interesujących ich tematach: Jak uczyć dzieci
współpracy? Jak zachęcić do samodzielności! Co kryje się za tzw. „niegrzecznym”
zachowaniem dziecka? Co zamiast kar? itp.
wycieczka na spektakl teatralny „Hobbit” - adaptacja książki na deski teatru to inna forma
promocji czytelnictwa. Podczas tego wyjazdu uczestnicy nie tylko mogli skonfrontować swoje
wyobrażenia z wizją reżysera, mieli również możliwość zajrzeć „za kulisy”, zapytać aktorów o
ich pracę, zwiedzić scenę i zaplecze Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w
Białymstoku. Autokar na wycieczkę zapewniła Gmina Boćki.
rodzice z dziećmi i nauczyciele przygotowali jasełka na świętowanie zakończenia projektu.
Dwie klasy drugie przygotowały rożne przedstawienia jasełkowe. Klasa II a zainscenizowała
"tradycyjne" jasełka, zaś karty teatru kamishibai przygotowane przez uczestników w różnych
technikach plastycznych ilustrowały kwestie wypowiadane przez aktorów. II b wprowadziła
kartami narracyjnymi związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w jasełka z elementami
musicalu.

Id: 3C4161B8-1B19-451A-8D75-5311B814D2CB. Podpisany

Strona 16

Raport o Stanie Gminy Boćki za 2019 rok

9. Wakacyjne warsztaty „Podróże po literaturze i kulturze” – to kontynuacja zajęć
wakacyjnych z 2018 roku, które zostały bardzo polubione przez dzieci. Odwiedziliśmy: Belgię,
Francje, Irlandię i Włochy.
10. Noc Bibliotek - Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach w sobotę 8. października otwarta
była w nietypowych godzinach, bo od 16.00 do 24.00, a to z racji organizacji ogólnopolskiej
akcji Nocy Bibliotek. W tym roku hasłem przewodnim było: "Znajdźmy wspólny język".
Spotkanie rozpoczęło się grą biblioteczną dla całej rodziny pt. Mowa naszych mieszkańców,
której celem było poszukać haseł i rozwiązać krzyżówkę. Potem były zabawy, gry i łamigłówki
rodzinne. Podczas Nocy miało miejsce spotkanie z poetą Kordianem Michalskim oraz z jego
twórczością. Rozmowy toczyły się wokół języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej,
nawiązywania relacji, języka poezji czy roli znajomości języków obcych. Imprezę zakończyła
projekcja filmu "Ptyś i Bill", utrzymanego w tematyce Nocy Bibliotek.
Wszystkie te działania mają na celu głównie promocję biblioteki i czytelnictwa. Wiele więcej
działań można by organizować, ale barierą jest mała powierzchnia pomieszczeń biblioteki.
Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy korzystamy na zajęcia z pomieszczeń CKT. Biblioteka
wychodzi ze swoimi działaniami w teren do świetlic wiejskich, do szkół. Szukamy możliwości
pracy z jak największą liczbą odbiorców. Ideą naszej pracy jest stworzenie warunków dla
kontaktu dziecka z książką.
Na swoje działania pozyskujemy fundusze zewnętrzne. W 2019 roku napisałyśmy 3 wnioski o
dotacje zewnętrzne, na 2 otrzymałyśmy dofinansowanie, zrealizowałyśmy i poprawnie
rozliczyłyśmy, co wymagało wyjazdów w teren i zmiany organizacji pracy biblioteki tak, żeby
jednocześnie była dostępna dla czytelników na miejscu. Możliwe to było dzięki temu, że od
kilku lat zatrudniona jest w bibliotece druga osoba.
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BOĆKACH
W 2019 r. na potrzeby realizacji projektu partnerskiego na lata 2019-2022 pn. „Regionalne
Innowacje Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” na mocy Uchwały Rady
Gminy utworzona została jednostka budżetowa – Centrum Integracji Społecznej w Boćkach.
Na początku działalności przygotowane zostały dokumenty niezbędne do funkcjonowania
jednostki tj. Status, Regulamin Organizacyjny a także złożono wniosek do Wojewody
Podlaskiego o nadanie statusu CIS, status decyzją Wojewody został przyznany z dniem
01.09.2019r.
Zgodnie z założeniami projektu w listopadzie ogłoszony został nabór uczestników CIS, przyjęto
25 zgłoszeń osób kwalifikujących się do uczestnictwa w CIS. Wszystkie osoby przeszły wstępną
diagnozę przeprowadzoną przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracowników
socjalnych. 20 osób w 2020 roku rozpoczęło uczestnictwo w CIS.
Plan finansowy w 2019 roku tej jednostki wynosił 485 378,00 zł, wydatki na koniec 2019 roku
zostały zrealizowane na kwotę 74 599,61zł.
Plan finansowy Centrum Integracji Społecznej w Boćkach pokryty jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny Gminy stanowią środki na wypłatę
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świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS, które są w 100% refundowane przez Urząd
Pracy.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH,
W planie finansowym na rok 2019 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie
3 936 723,00 zł. Wydano 3 933 974,72 zł – zgodnie z założeniami.
Wpływy w wysokości 1 168,10 zł (wynajem sali, wydanie duplikatu legitymacji i świadectw)
zostały wydane w wysokości 1 161,30 zł.
Wydatki szkoły – 3 933 974,72 zł, wykorzystano 99,93% budżetu zgodnie z założeniami.
W 2019 roku na prowadzenie SP w Boćkach gmina wydała (z przeliczeniem na 1 ucznia):
I półrocze (do 30.06.2019)
szkoła podstawowa + gimnazjum - 7 237,81 zł
II półrocze (do 31.12.2019)
szkoła podstawowa
- 7 008,61 zł
W 2019 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w SP w
Boćkach gmina wydała (z przeliczeniem na 1 ucznia):
I półrocze (do 30.06.2019)
inne formy wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny - 3 607,45 zł
oddziały przedszkolne w szkole - 1 961,08 zł
II półrocze (do 31.12.2019)
inne formy wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny - 3 624,56 zł
oddziały przedszkolne w szkole - 1 658,18 zł
W 2019r. żaden uczeń nie korzystał z nauczania indywidualnego.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 23 uczniów w kl. I, 1 – w kl. III, 1- w kl. IV, 1 –
w kl. VI, 1 – w kl. VII.
W szkole odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego (w kl. I-VIII – 202 uczniów) i
rosyjskiego (w kl. VII-VIII) - 45 uczniów, a dodatkowego języka obcego – języka rosyjskiego uczyło się 78 uczennic i uczniów (kl. IV-VI).
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 17 osób. Najwięcej w szkole w kl. III –
24 uczniów w klasie, najmniej w szkole w kl. IV, Vb, VII b – po 13 uczniów w klasie.
2018/19
W szkole zatrudniono 36,29 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
1,33 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 3,57 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 6,61
nauczycieli mianowanych, 24,78 nauczycieli dyplomowanych oraz 0 nauczycieli z tytułem
profesorki/profesora oświaty. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało średnio
9 uczennic i uczniów.
W gimnazjum był do 31 sierpnia 2019roku: 1 oddział, w którym uczyło się 26 uczniów.
Zatrudniano 13 nauczycieli, w przeliczeniu to 2,14 etatu: 1,27 etatu dyplomowanych, 0,59
etatu nauczycieli mianowanych, 0,28 nauczycieli kontraktowych i 2,5 etatu obsługi.
2019/20
W Szkole Podstawowej w Boćkach jest 12 oddziałów i uczy się 202 uczniów, zatrudnionych
jest 36 nauczycieli (jeden nauczyciel przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym,
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zorganizowano zastępstwo do czasu powrotu ) w przeliczeniu na pełen etat, tj. 29,48 etatu
nauczycielskiego, w tym: 21,22 etatu nauczycieli dyplomowanych, 5,61 etatu nauczycieli
mianowanych, 2,02 etatu nauczycieli kontraktowych, 0,67 etatu nauczycieli stażystów oraz
9,25 etatów pracowników obsługi.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są oddziały : 6-latków- 23 dzieci, 5latków – 23 dzieci, 4,5-latków – 24 dzieci. Razem uczęszczało 70 dzieci. Zatrudniono 2
nauczycieli dyplomowanych, jednego nauczyciel stażysta i pomoc nauczyciela zatrudniona z
kodeksu pracy na ¾ etatu.
W roku szkolnym do Innych form wychowania przedszkolnego uczęszczało 22 dzieci w wieku
3-4 lat. Zatrudniono 2 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel kontraktowy, 1 nauczyciel mianowany
oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela.
W Szkole Podstawowej istnieje 1 świetlica szkolna. Zatrudnione były 2 osoby pedagogiczne,
co stanowi 2 etaty ( 1,00 etatu nauczyciela dyplomowanego i 1,00 etatu nauczyciela
mianowanego ).
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczennic i uczniów.
Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 50 osób (1 klasa gimnazjalna – 26 osób i 1 kl. VIII – 24 osoby).
Wszyscy uczniowie otrzymali promocję.
127 uczennic i uczniów, stanowiących 54 % wszystkich uczennic i uczniów w roku szkolnym
2018/19 i 100 uczennic i uczniów, stanowiących 50 % wszystkich uczennic i uczniów w roku
szkolnym 2019/20 dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków
transportu publicznego.
Przedszkola
W 2019 r. funkcjonował Punkt Przedszkolny i 3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Boćkach.
2018/19
Uczęszczało do nich 95 dzieci, w tym 43 dziewcząt i 52 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały
dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2016 – 9 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 3 chłopców,
- rocznik 2015 – 19 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 13 chłopców,
- rocznik 2014 - 14 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 6 chłopców,
- rocznik 2013 - 28 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 17 chłopców,
- rocznik 2012 – 23 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 11 chłopców,
- rocznik 2011 - 2 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 2 chłopców.
2019/20
Uczęszcza do nich 92 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 55 chłopców. Do przedszkoli uczęszczają
dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2017 – 1 dziecko, w tym 0 dziewcząt i 1 chłopców,
- rocznik 2016 – 19 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 11 chłopców,
- rocznik 2015 – 26 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 14 chłopców,
- rocznik 2014 - 17 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 10 chłopców,
- rocznik 2013 - 27 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 17 chłopców,
- rocznik 2012 - 2 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 2 chłopców.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRYJANKACH
W planie finansowym na rok 2019 w tej jednostce przewidziano wydatki na poziomie 1 234
741,00 zł., wydano 1 233 899,91zł. - zgodnie z założeniami.
Wpływy w wysokości 487,80 zł (wynajęcie sali (zajęcia Zumby))zostały wydane w wysokości
487,80 zł.
Wydatki szkoły – 1 233 899,91 zł, wykorzystano 99,93% budżetu zgodnie z założeniami.
Edukacja:
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na Szkołę Podstawową w Andryjankach z
budżetu gminy kształtowały się następująco:
- I półrocze 2019r. (styczeń – czerwiec) – oddziały przedszkolne – 3 428,79 zł w przeliczeniu
na 1 dziecko przedszkolne , szkoła – 12 591,10zł na 1 ucznia
- II półrocze 2019r. (lipiec - grudzień) – oddziały przedszkolne – 3 142,34 zł w przeliczeniu na
1 dziecko przedszkolne , szkoła – 9 006,35 zł na 1 ucznia
W 2019 r. żaden uczeń nie korzystał z nauczania indywidualnego.
Informacja – II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – od stycznia do czerwca 2019r.
We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 12 dzieci w Grupie
przedszkolnej , 6 dzieci w kl”0” i 47 uczennic i uczniów w szkole podstawowej, razem 65 dzieci
i uczniów.
W szkole odbywała się nauka języka obcego:
- języka angielskiego – 47 uczniów,
- dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego - uczyło się 22 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2019 r. średnio 6 osób. Najwięcej w szkole w klasie VI i w kl. VIII8 uczniów w klasie; najmniej w szkole w klasie III - 4 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono 17 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
- 1 nauczyciel stażysta - 0,22 etatu,
- 4 nauczycieli kontraktowych, 3 w pełnym wymiarze etatu i 1 na 0,38 etatu, razem 3,38 etatu,
- 3 nauczycieli mianowanych, 3 w wymiarze pełnego etatu,,
- 9 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 4 w
niepełnym wymiarze godzin 1,14 etatu, razem 6,14 etatu.
Informacja – I półrocze roku szkolnego 2019/2020 – od września do grudnia 2019r.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 22 dzieci w grupie przedszkolnej
i kl. „0”, 53 uczniów w szkole podstawowej, razem 75 dzieci i uczniów.
W szkole odbywała się nauka języka obcego
- języka angielskiego – 53 uczniów ,
- dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego - uczyło się 21 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2019 r. średnio 6 osób. Najwięcej w szkole w klasie VI - 10
uczniów w klasie, najmniej w szkole w klasie VII - 4 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono 17 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym:
• 5 nauczycieli kontraktowych , 3 w pełnym wymiarze etatu i 2 na 0,83 etatu, razem 3,83
• etatu,
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• 3 nauczycieli mianowanych w wymiarze pełnego etatu, razem 3 etaty ,
• 9 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 4 w
• niepełnym wymiarze godzin 1,19 etatu, razem 6,19 etatu.
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 5 uczennic i uczniów. 43 dzieci i
uczniów, stanowiących 58% wszystkich dzieci i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.

MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały zmniejszyła się o 79 osób w stosunku do liczby mieszkańców na koniec 2018 roku,
przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 4325 osoby , w tym 2106 kobiet i 2218 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
•
•
•

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 274 osoby, a liczba
mieszkańców 331 osób,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1114 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1464 osoby,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 718 osób, a liczba mieszkańców 424
osoby.

W 2019 r. narodziło się w gminie 44 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 26 chłopców, a zmarły 97
osoby, w tym 44 kobiety i 53 mężczyzn. Wobec tego współczynnik przyrostu naturalnego w
2019 r. wyniósł: -12,25‰. Nie odnotowano w 2019 r. zgonów niemowląt.
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Na terenie gminy Boćki funkcjonował niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi
w zakresie ochrony zdrowia mieszkańcom gminy. W trakcie 2019 r. zmienił się właściciel
zakładu opieki zdrowotnej.
W gminie przez cały rok 2019 funkcjonowała 1 apteka.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK
2019
Na terenie gminy Boćki w 2019 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem zamieszkania posiadało 8
podmiotów.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 7 zgłoszeń przypadku
podejrzenia nadużywania alkoholu.
Z tzw. funduszu korkowego ( środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych), w 2019 roku, zrealizowane zostały następujące działania:
1. Poniesiono koszty wykonania 3 opinii biegłych sądowych do celów ustalenia
uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe - 1150,98 zł ; przekazano do Sądu
Rejonowego w Bielsku Podlaskim zaliczkę na wykonanie 5 opinii - 1918,30 zł;
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poniesiono koszty złożenia 8 wniosków sądowych w wysokości 500,00 zł oraz założone
zostały 2 „Niebieskie Karty”.
2. Na zatrudnienie psychologa
w ramach działalności
punktu konsultacyjno informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, członków ich rodzin, w tym
osób doznających przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1760,00 zł.
Przeprowadzone zostały 38 spotkania z psychologiem z 19 osobami.
3. Na wydawanie biuletynu informacyjnego z elementami profilaktyki „Boćkowiak”
wydatkowano kwotę 1353,00 zł.
4. Dokonano prenumeraty miesięcznika „ Świat Problemów” oraz „Remedium”-441,00zł.
5. Zakupiono materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” oraz materiały edukacyjne
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
wydatkując po 1230,00 zł.
6. Poniesiono koszty realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Szkoła dla rodziców i
wychowawców” ukierunkowanego na zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz
przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży skierowanym do
nauczycieli -4100,00 zł. W programie uczestniczyło 14 osób. Opłacono również kwotę
2400,00 zł za część identycznych zajęć skierowanych do rodziców, które rozpoczęły się
w roku 2018, natomiast zakończyły w lutym 2019 roku. Uczestnikami zajęć było również
14 osób.
7. W Szkole Podstawowej w Boćkach w ramach realizacji programu profilaktycznoedukacyjnego „Wiem, że potrafię” mającego na celu prowadzenie działań związanych
z promocją wartości rodzinnych oraz zdrowego stylu życia, wolnego od zachowań
patologicznych i uzależnień, wydatkowano kwotę 1800,00 zł. Program realizowany był w
oparciu o założenia programowe i materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz
„Postaw na rodzinę”, a skierowany do całej społeczności lokalnej. Uczestnicy spotkania
otrzymali ulotki profilaktyczne. Istniała również możliwość skorzystania symulatorów :
dachowania, poślizgu, zderzeń, symulatora jazdy oraz jazdy rowerem w alkogoglach .W
programie uczestniczyło około 200 osób.
8. W ramach realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego „Nie daj się wciągnąć w
pułapkę uzależnień” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach, którego celem
było przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych
przeprowadzono zajęcia edukacyjne w ilości 7 sztuk dla młodzieży szkolnej oraz
pedagogizację rodziców wydatkując 1968,00 zł. Przedszkolaki i uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej obejrzały spektakl profilaktyczny -300,00 zł. Uczestnikami warsztatów
było 123 uczniów, zebrania - 58 rodziców oraz spektaklu- 169 dzieci.
9. W Szkole Podstawowej w Andryjankach w ramach realizacji działań profilaktycznoedukacyjnych „Żyje obok uzależnień” przeprowadzony został warsztat dla młodzieży
szkolnej, pedagogizacja rodziców oraz spektakl profilaktyczny dla najmłodszych dzieci.
Wydatkowano kwotę 792,00 zł, a uczestnikami zajęć było: 70 uczniów, 12 rodziców i
nauczycieli.
10. Dofinansowano pobyt 10-ciu osób na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w ośrodku
wypoczynkowym „Proserwy” w Serwach, podczas którego realizowany był program
profilaktyczno-wychowawczy pn. ”Młody ratownik- uratuj siebie” -3000,00 zł.
11. Zakupiono materiały edukacyjne (ulotki i plakaty) z zakresu problematyki alkoholizmu,
narkomanii, palenia tytoniu, przemocy, dopalaczy, narkotyków na potrzeby działalności
komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
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gminie Boćki oraz szkół, wydatkując kwotę 2832,00 zł .
12. Zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w gm. Boćki wydatkując kwotę 1230,00 zł.
13. W ramach realizacji działań profilaktycznych pn. „Porozumienie bez przemocy i agresji”
którego celem było zapobieganie agresji i przemocy, zorganizowano Szkolny Dzień
Profilaktyki -2.250,00 zł. Obejmował on zajęcia edukacyjne – warsztatowe dla 8 klas
młodzieży szkolnej ph. „Nie bądź obojętny- stop przemocy” i szkolenie dla rodziców i
nauczycieli ph. „Przemoc rówieśnicza”. Odbiorcami zajęć było: 137 uczniów, 74 rodziców
i 35 nauczycieli.
14. Opłacono wynagrodzenie członkom komisji za udział w posiedzeniach w wysokości
8505,00 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi – 10042,20 zł,
15. Zakupiono na potrzeby komisji materiały edukacyjne „Teczkę gotowych materiałów,
programów i profilaktyki uzależnień” oraz materiały biurowe-1285,47 zł.
16. Wydatkowano kwotę 1845,00 zł na zakup 3 tablic drewnianych informacyjnych.
17. Zakupiono 2 zestawy alkogogli wydatkując kwotę 888,00, a następnie przekazano je do
Szkoły Podstawowej w Andryjankach oraz do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Boćkach
na potrzeby prowadzenia działalności profilaktycznej.
Wydatkowane środki w 2019 r stanowią kwotę 52.820,95 zł.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r.:
− Drogi krajowe (S-19) o długości 15km 693 m.
− Drogi powiatowe – łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Boćki wynosi
103,144 km, w tym:
• O powierzchni bitumicznej 61 km 771 m
• O powierzchni 3PU -8 km 712 m,
• O powierzchni brukowej 7 km 630 m,
• O powierzchni tłuczniowej 16, km 463 m,
• O powierzchni gruntowej wzmacnianej i gruntowej naturalnej – 8 km 568 m,
W roku 2019 wspólnie z Powiatem bielskim wykonano 1 inwestycję – „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1751B Andryjanki – Wygonowo. Etap II” . Przekazano dotację celową w
kwocie 200 000,00 zł. Na pozostałych drogach powiatowych nie dokonywano żadnych
inwestycji oprócz bieżących napraw i remontów doraźnych.
−

Drogi gminne – łączna długość dróg gminnych – ok. 72 km z czego 36,3 km posiada
nawierzchnię bitumiczną, a reszta to drogi gruntowe wzmocnione i naturalne.

Inwestycje na drogach gminnych w 2019 r. z uwzględnieniem środków pozyskanych z
zewnętrznych źródeł i środków własnych opisane zostały w dziale FINANSE niniejszego
raportu.
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Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 r. wynosiła 113800 m. Na ternie całej gminy
podłączenia miało 1203 gospodarstw domowych i przedsiębiorstw działających na terenie
gminy. W skład sieci wodociągowej wchodzi Stacja Uzdatniania Wody w Boćkach.
Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej posiadają praktycznie wszyscy chętni do
podłączenia.
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 10300 m. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest
288 podmiotów. W skład sieci kanalizacyjnej wchodzi oczyszczalnia ścieków w Boćkach
Zarówno sieć wodociągowa jak i sieć kanalizacyjna w 2019 r. była w zarządzaniu Spółki
„Wodociągi Podlaskie”, której to Gmina jest udziałowcem.
Wszystkie występujące w 2019 roku awarie zostały niezwłocznie usunięte.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych będących w zasobach gminy
wynosi 280,7077 ha o wartości inwentarzowej 307.924,53 zł, w tym:
1. gruntu orne – 25,5623 ha o wartości 25.562,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,5394 ha o wartości 4.993,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,9145 ha o wartości 21.829,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 10,1822 ha o wartości 10.182,20 zł,
6. grunty pod sadami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,6402 ha o wartości 64,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 9,4494 ha o wartości 18.898,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,8272 ha o wartości 82,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,4864 ha o wartości 10.442,88 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. drogi – 164,3886 ha o wartości 183.261,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stającymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
− budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy
o powierzchni 30m2,
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− budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o
łącznej powierzchni 71,34 m2,
− jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń.
W 2019 r. dokonano sprzedaży następującego lokalu, znajdującego się w zasobie gminy:
− lokal mieszkalny oznaczony nr 2 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni
48,70 m2 wraz z przynależną piwnicą 2,55 m2.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
1. budynki produkcyjne usługowe:
- jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m2
2. budynki użytkowe:
- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m2,
- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki,
- budynek szatni przy boisku sportowym,
- budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą.
W 2019 r. w dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 14,9000 ha:
1. łąki - 3,5600 ha i pastwiska – 3,0800ha o łącznej powierzchni 6,6400 ha w miejscowości
Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec i Żołoćki,
2. grunty orne o powierzchni 0,4200 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach
zabudowanych w miejscowości Boćki,
3. grunty orne o powierzchni 7,5900 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno,
Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,
4. nieużytki o powierzchni 0,2500 ha w miejscowości Boćki i Nurzec.
W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni
0,7200ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:
− pod lokalem F.H.U. Rolnik,
− pod sklepem spożywczym przy ulicy Zarzeckiej,
− pod zlewnią mleka,
− pod punktem skupu żywca.
Inna forma użytkowania to grunty o powierzchni 0,3694 ha:
1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:
− nr 589/4 (o powierzchni 67 m2), 595 (o powierzchni 60 m2), 1367/2 (o powierzchni 130
m2), 1368/2 (o powierzchni 93 m2) obręb Boćki,
− nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m2),
z przeznaczeniem na zajęte bezpośrednio pod siłownię zewnętrzną w Boćkach oraz pod plac
zabaw dla dzieci w Andryjankach.
2. Spółka ,,Wodociągi Podlaskie” o powierzchni 0,3200 ha obejmujące część działki nr 595 ( o
powierzchni 0,1500 ha), nr 551/2 ( o powierzchni 0,1700 ha) obręb Boćki.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I PODMIOTY GOSPODARCZE.
W 2019 roku w Gminie Boćki zarejestrowano 12 nowych przedsiębiorców, obecnie, jak wynika
z raportu wygenerowanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), na terenie naszej Gminy działa 139 przedsiębiorców, których główna siedziba firmy
znajduje się na terenie naszej Gminy.
Rozkład przedsiębiorców na poszczególne miejscowości
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Miejscowość
ANDRYJANKI
BOĆKI
BODACZKI
BODAKI
BYSTRE
DUBNO
HAWRYŁKI
JAKUBOWSKIE
KOLONIA BOĆKI
KRASNA WIEŚ
MOŁOCZKI
NURZEC
OLSZEWO
PIOTROWO-KRZYWOKOŁY
PIOTROWO-TROJANY
SIEKLUKI
SIELC
SOLNIKI
STAROWIEŚ
SZUMKI
TORULE
WANDALIN
WIERCIEŃ
WOJTKI
WYGONOWO
RAZEM

Liczba podmiotów
5
81
1
1
3
4
1
11
5
1
1
3
2
3
1
1
3
1
2
1
1
1
2
2
2
139

Jak wynika z powyższej tabeli najbardziej rozwinięte gospodarczo są miejscowości: Boćki i
Jakubowskie.
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Wśród przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą dominują mężczyźni, stanowią
oni 2/3 wszystkich podmiotów gospodarczych, a 1/3 stanowią kobiety.
Liczba zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju działalności
W rankingu sekcji PKD dominuje Budownictwo, drugą pozycję zajmuje sekcja Handlu i na
trzecim miejscu Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Przedsiębiorców działających wyłącznie w
formie spółek cywilnych jest 1.
Łącznie w 2019 r. złożono i przetworzono 58 wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG, których
rodzaj przedstawia się następująco:
1) założenie – 6
2) zmiana w CEIDG – 27
3) zmiana z zawieszeniem – 11
4) zmiana ze wznowieniem – 7
5) zakończenie - 7

SPRAWY OBYWATELSKIE
Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 21 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Dla wszystkich wnioskodawców informacja została udzielona, nie było decyzji odmawiających.
ORGANIZACJE POZARZADOWE
W 2019 r. z trzema organizacjami pozarządowymi podejmowano działania w ramach
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Były to:
− Stowarzyszenie „Klekociaki” z siedzibą w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 11.
− Klub Sportowy KP Bocian Boćki z siedzibą w Boćkach przy ul. Łukaszewicza 32.
− Fundacja Okolica, z siedzibą we wsi Dziecinne 35, 17-111 Boćki
W 2019 r. na terenie Gminy funkcjonowały 4 Koła Gospodyń Wiejskich; w Andryjankach, w
Sielcu, w Boćkach i w Olszewie.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Gmina Boćki w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje
mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców
gminy jest priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest
zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania w gotowości
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
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W 2019 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do zdarzeń:
Lp

Jednostka OSP

Pożar

Miejscowe
Zagrożenie

Razem

1

OSP Andryjanki

4

6

10

2

OSP Boćki

24

26

50

3

OSP Dubno

5

4

9

4

OSP Wygonowo

1

2

3

Razem

72

Gmina Boćki stara się pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na doposażenie i
modernizację jednostek.
W październiku 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wygonowie wzbogaciła się o
samochód pożarniczy marki VOLVO . Jest to wynik realizacji umowy pomiędzy Gminą Boćki a
Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Całkowity koszt pojazdu wyniósł 93.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków
Województwa Podlaskiego to 70.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Boćki pozyskała także środki
z Nadleśnictwa Borki w kwocie 14.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy
Boćki. Samochód strażacki ma kluczowy wpływ na efektywność działania jednostki OSP.
Stanowi on podstawę wyposażenia straży pożarnej, bez którego właściwe zapewnienie
gotowości bojowej OSP nie jest możliwe. Niewątpliwie zakup samochodu ratowniczogaśniczego wpłynie na sprofesjonalizowanie jednostki OSP w Wygonowie, zwiększenie
bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na
podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa.
Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też do
zwiększenia skuteczności
ZAKOŃCZENIE
Raport o stanie Gminy Boćki został opracowany na podstawie informacji i danych, jakimi
dysponują referaty Urzędu Gminy w Boćkach oraz jednostki organizacyjne Gminy Boćki i
pozwala całościowo spojrzeć na naszą Gminę i jej sytuację w 2019 roku.
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