ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boćki za rok 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Boćki za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Boćki podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boćki oraz publikacji na stronie
internetowej gminy Boćki w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dorota Kędra-Ptaszyńska
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Załącznik do zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Boćki
z dnia 30 maja 2019 r.

WÓJT GMINY BOĆKI

Raport o stanie
gminy Boćki za 2018 rok
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Boćki 30.05.2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY BOĆKI
W ROKU 2018

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Boćki za rok 2018, opracowany zgodnie z
wprowadzoną w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Nowe przepisy
zobowiązują Wójta, by co roku, do 31 maja, przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej
działalności.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni. Zakres
opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii
oraz uchwał Rady Gminy oraz dostarcza szerokiej wiedzy na temat działalności Gminy w 2018
roku.
Jestem przekonana, że informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą mieszkańcom Bociek
zwiększeniu wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu, ale także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy.

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 rok 2018.
POŁOŻENIE I DEMOGRAFIA GMINY
Gmina Boćki to typowa gmina wiejska, leząca w południowej części województwa
podlaskiego, wchodząca w skład powiatu bielskiego. Od północy graniczy z gminą Bielsk
Podlaski, od wschodu z gminą Orla, od zachodu z gminą Brańsk, a od południa z leżącymi w
powiecie siemiatyckim gminami Milejczyce i Dziadkowice. Powierzchnia Gminy Boćki wynosi
232 km2 i jest zamieszkiwana przez 4404 osoby , w tym 2148 kobiet i 2256 mężczyzn,
rozmieszczonych w 36 miejscowościach. 1354 mieszkańców gminy 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 19, 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
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Białowieskiego Parku Narodowego (30 km) i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (30 km).
Boćki leżą także blisko przejść granicznych łączących Polskę z Białorusią. Gmina Boćki posiada
typowy charakter rolniczy, 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, przecinająca teren gminy, rzeka Nurzec. Gmina Boćki wchodzi w skład Lokalnej Grupy
Działania Puszczy Białowieskiej .
FINANSE GMINY
Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 18.333.639 zł oraz wydatki w kwocie
19.354.142 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
- zamiast 18.333.639 zł , wpływy wynosiły 18.262.151,77 zł,
- zamiast 19.354.142 zł, wydatki wynosiły 17.512.037,03 zł.
W 2018 r. w gminie Boćki zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
- zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej nr geod. 1375,119 od dr. kr. 19 Dziecinne – kol.
Boćki w km 0+000 – 1+240” - kwota zewnętrznego finansowania: 265.472 zł, zaś wkład własny
wynosił 66.368,72 zł,
- zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej o numerze działek geod. 125/1, Wiercień w
kierunku dr. pow. Szumki w km 0+000 – 1+000” - kwota zewnętrznego finansowania: 235.502
zł, zaś wkład własny wynosił 58.875,52 zł,
- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108754 B – ulicy w m. Bystre w km 7+250
– 7+550” - kwota zewnętrznego finansowania: 192.716 zł, zaś wkład własny wynosił 48.180,21
zł,
- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108754 B – w miejscowości Bystre w
km 7+855 – 8+007” - kwota zewnętrznego finansowania: 100.000 zł, zaś wkład własny wynosił
76.229,85 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych –
kwota zewnętrznego dofinansowania: 30.000 zł, zaś wkład własny wynosił 14.000,00 zł
- zakup urządzeń i sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych – kwota zewnętrznego dofinansowania: 66.330 zł, zaś wkład własny wynosił
670,00 zł,
- zadanie pod nazwą „Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół podstawowych
z terenów wiejskich”– kwota zewnętrznego dofinansowania: 1.700 zł, bez wkładu własnego,
- zadanie pod nazwą „Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno–
zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” - kwota zewnętrznego finansowania w okresie
realizacji projektu ( 2017-2018): 298.542,62 zł, zaś wkład własny wynosił 53.000,00 zł.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boćki - kwota zewnętrznego
finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku: 16 200,00 zł, zaś wkład własny wynosił 3 045,60 zł
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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 2018 – środki zewnętrzne pozyskane z Fundacji 3000,00 zł, środki własne
1960,00 zł
FUNDUSZ SOŁECKI
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 374 819,00 zł. Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się
następująco:
Andryjanki:
Zakupiono: 2 kosiarki na łączną kwotę 2 219,98 zł, stojak na rowery 287,00 zł, wyposażenie
kuchenne 682,04 zł (m.in. patera szklana, tace, garnki nierdzewne, 2 termosy, 2 noże
kuchenne), firany 1750,00 zł, karnisze 1054,05 zł, nagrzewnice 578,00 zł, tablice informacyjne
1328,40 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8 835,88 zł.
Wydatkowano łącznie: 16 735,35 zł.
Kolonia Andryjanki:
Wykonano remont dróg w kwocie 8956,79 zł. Zakupiono materiały i elementy do montażu
tablicy ogłoszeniowej w kwocie 160,00 zł. Wykonano tablice oznaczeniowe w kwocie 493,00
zł.
Wydatkowano łącznie: 9609,79 zł.
Boćki I
Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 690,03 zł. Dokumentacja
dotycząca wykonania chodnika przy ul. Akacjowej w Boćkach kosztowała 2000,00 zł.
Wydatkowano łącznie: 2690,03 zł.
Boćki II
W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz wykonano remont garażu w łącznej kwocie 3 996,60 zł.
Na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono podgrzewacz do potraw, 4 termosy i 4
dzbanki szklane za kwotę 1000,00 zł.
Sołectwo przeznaczyło 2 277,00 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej. Wykonanie
dokumentacji na przebudowę ul. Ogrodowej w Boćkach kosztowało 12 000 zł.
Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach na łączną kwotę 300,00 zł.
Wydatkowano łącznie: 19573,60 zł.
Boćki III
Sołectwo przeznaczyło 1000 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej.
Dokumentacja dotycząca wykonania chodnika i zjazdów przy ul. Wschodniej w Boćkach
kosztowała 2500 zł.
Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 206,10 zł. W
ramach wydatków z funduszu sołeckiego kupiono również wyposażenie do Ochotniczej Straży
Pożarnej w kwocie 1000 zł.
Wydatkowano łącznie: 4706,10 zł.
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Kolonia Boćki:
Wykonano remont dróg w kwocie 8 143,10 zł
Sołectwo przeznaczyło 200 zł na zakup blachy do remontu przystanku. Na cele statutowe OSP
przeznaczono 200 zł.
Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 200 zł.
Wydatkowano łącznie: 8 743,10 zł.
Bodaczki
Wykonano remont dróg w kwocie 4977,89 zł. Wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę
6747,03 zł.
Wydatkowano łącznie: 11 724,92 zł.
Bodaki:
Wykonano remont dróg w kwocie 8000 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej
w kwocie 677,69 zł (blat kuchenny i m.in. żywica, tynk, pianka, klej, lustro) oraz tablice
oznaczeniowe za kwotę 1611,30 zł.
Wydatkowano łącznie: 10 288,99 zł.
Bystre
Wykonano remont dróg w kwocie 9999,61 zł.
Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 296,61 zł.
Wydatkowano łącznie: 10 296,22 zł.
Dubno:
Wykonano remont dróg w kwocie 12500 zł.
Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 470,13 zł.
Wydatkowano łącznie: 12970,13 zł.
Dziecinne:
Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 8463,26 zł.
Wydatkowano łącznie: 8463,26 zł.
Hawryłki:
Środki sołectwa wydatkowano na remont dróg na terenie sołectwa 9600 zł.
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 118,57
zł.
Wydatkowano łącznie: 9718,57 zł. Pozostało 0,00 zł.
Jakubowskie:
W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę za kwotę 1690 zł.
Wydatkowano 1295,19 zł na wykonanie tablic kierunkowych na terenie sołectwa Jakubowskie.
Sołectwo przeznaczyło 1000 zł na wykonanie infrastruktury boiskowej. W ramach wydatków
z funduszu sołeckiego kupiono mundury do Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 2 000 zł.
Wykonano remont dróg w kwocie 6000 zł. Zlecono wykonanie balustrady przy schodach za
kwotę 400 zł. Pozostałą część w kwocie 4044,24 zł przeznaczono na zakup materiałów i
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wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jakubowskich m.in. bateria umywalkowa, kije do stołu
bilardowego, oświetlenie LED, deflektor żaroodporny, węgiel - ekogroszek
Wydatkowano łącznie: 16 429,43 zł.
Krasna Wieś
W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 3000
zł. (ułożenie cokolików układanych na klej z płytek, okładziny z płyt gipsowych na ruszcie, tynki
wewnętrzne jednowarstwowe z dwukrotnym malowaniem farbą)
Wykonano remont dróg w kwocie 8 958,53 zł.
Wydatkowano łącznie: 11 958,53 zł.
Mołoczki:
Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 9966,50 zł.
Wydatkowano łącznie: 9 966,50 zł.
Nurzec:
W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono węże do OSP Nurzec za kwotę 500 zł.
Wykonano remont dróg w kwocie 8500 zł. Zakupiono materiały do remontu przystanku za
kwotę 639,02 zł.
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 519,19 zł.
Wydatkowano łącznie: 10 158,21 zł. Pozostało 10000 zł.
Olszewo:
W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono stoły i krzesła za kwotę 6 880,62 zł. (stół
2200x820 – 4 szt., krzesła konferencyjne 11 szt.)
Wykonano remont dróg w kwocie 5000 zł.
Wydatkowano łącznie: 11 880,62 zł.
Pasieka:
Wykonano remont dróg w kwocie 8500 zł.
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 134,70 zł.
Wydatkowano łącznie: 8 634,70 zł.
Piotrowo – Krzywokoły:
Wykonano remont dróg w kwocie 8194,37 zł. Zakupiono tablice oznaczeniowe w kwocie
1 463,70 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy za kwotę 467,70 zł.
Wydatkowano łącznie: 10 125,77 zł.
Piotrowo – Trojany:
Zakupiono blaszak za kwotę 3100 zł. Zapłacono za usługę geodezyjną wznowienia znaków na
działce 45/2 w obrębie Piotrowo Trojany w kwocie 1500 zł. Ogrodzono teren działki, na której
znajduje się świetlica wiejska w kwocie 4014,74 zł.
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 393,41 zł.
Wydatkowano łącznie: 9 008,15 zł.
Sasiny:
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Zakupiono wyposażenie za kwotę 6360 zł (12 zestawów: stół + 4krzesła, 6 stołów, 12 wazonów
ze sztuczną rośliną) i materiały do remontu do świetlicy wiejskiej w Sasinach za kwotę 2527,60
zł (m.in. rura czarna, przewody elektryczne, płyta gipsowa, profil sufitowy, wkręty)
Wydatkowano łącznie: 8 887,60 zł.
Siedlece
Wykonano remont dróg w kwocie 8273,43 zł.
Wydatkowano łącznie: 8273,43 zł.
Siekluki:
Wykonano remont dróg w kwocie 10999,61 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy za kwotę
669,10 zł. (gumowe i dywanowe wycieraczki o różnych wielkościach)
Wydatkowano łącznie: 11 668,71 zł.
Sielc:
Wykonano remont dróg w kwocie 8126,24 zł.
Wymieniono drzwi w świetlicy wiejskiej za kwotę 3200 zł. Zakupiono kosiarkę spalinową za
kwotę 1599 zł oraz wykaszarkę za 1200 zł.
Wydatkowano łącznie: 14 125,24 zł.
Skalimowo
Wykonano remont dróg w kwocie 8345,68 zł.
Wydatkowano łącznie: 8345,68zł.
Solniki:
Wykonano remont dróg w kwocie 9790,82 zł.
Wydatkowano łącznie: 9790,82 zł.
Starowieś:
Wykonano remont dróg w kwocie 12428,20 zł.
Wydatkowano łącznie: 12428,20 zł.
Szeszyły:
Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 62,45 zł.
Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Szeszyłach w kwocie 595,02 zł (czajnik
elektryczny, kubki i szklanki, oprawy oświetleniowe) oraz wykonano remont za kwotę 1800zł.
Wykonano remont dróg w kwocie 6100 zł.
Wydatkowano łącznie: 8 557,47 zł.
Szumki:
Wykonano remont dróg w kwocie 8562,45 zł.
Wydatkowano łącznie: 8562,45 zł.
Śnieżki:
W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy wiejskiej za kwotę 9 200
zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 229,54 zł
Wydatkowano łącznie: 9429,54 zł.
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Torule:
Wykonano remont dróg w kwocie 9068,25 zł.
Wydatkowano łącznie: 9 068,25 zł.
Wandalin
Wykonano remont dróg w kwocie 4326,55 zł.
Wykonanie oświetlenia za łączną kwotę 5 358,37 zł.
Wydatkowano łącznie: 9 684,92 zł.
Wiercień:
W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono stoły i krzesła za kwotę 4947,29 zł do
świetlicy wiejskiej w Wiercieniu. Zakupiono firany i obrusy w kwocie 349,11 zł. Zakupiono
blachę do remontu przystanku autobusowego za kwotę 684,65 zł. Wykonano remont dróg w
kwocie 4549,52 zł
Wydatkowano łącznie: 10 530,57 zł.
Wojtki:
Wykonano remont dróg w kwocie 7585,65 zł oraz przystanku za 2200 zł.
Wydatkowano łącznie: 9 785,65 zł.
Wygonowo:
Zakupiono zastawę stołową za kwotę 2997,02 zł.
Wykonano remont dróg w kwocie 10150 zł.
Wydatkowano łącznie: 13 147,02 zł.
Żołoćki:
Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 151,48 zł.
Wykonano remont dróg w kwocie 8700 zł.
Wydatkowano łącznie: 8 851,48 zł.
W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe i jednostki kultury:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2018 r. GOPS Boćki pracował w oparciu 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 2016 – 2018
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
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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.
Plan finansowy na początku 2018 roku tej jednostki wynosił 1.071.840,00 zł, a na koniec roku
budżetowego wyniósł 1.138.408,00 zł, natomiast wydatki na koniec 2018 roku zostały
zrealizowane na kwotę 985.088,10 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zwiększył plan finansowy z tytułu wpływów
dotacji celowych na łączną kwotę 307.786,00 zł z czego 5.356,11 zł zostały zwrócone na koniec
2018 roku jako niewykorzystane.
Zwiększenie planu finansowego jednostki było uzasadnione zatrudnieniem Administratora
Sieci Informatycznych, zawarciem umowy na usługi wsparcia obowiązków Inspektora Ochrony
Danych oraz wzrostem kosztów świadczenia usług opiekuńczych (zwiększenie liczby osób
objętych pomocą).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach udzielił w 2018 roku pomocy 87 rodzinom o
liczbie osób w rodzinach 225 z powodu ubóstwa. W 2017 roku udzielił pomocy z powodu
ubóstwa 101 rodzinom o liczbie osób w rodzinach 280.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W planie finansowym na rok 2018 tej jednostki przewidziano wpływy i wydatki na poziomie
357 000 zł
Na przychody 341 193,79 zł złożyły się:
•

dotacja z budżetu 322 974,77 zł w tym:

•

przychody - wpłaty na imprezy organizowane przez GOK – 7 750,00 zł

•

przychody z najmu składników majątkowych - 7 795,00 zł

•

nagroda za udział zespołu dziecięcego z GOK w konkursie - 900,00 zł

•

pozostałe przychody – 1774,02 zł.

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach na 2018 został:
- zmniejszony o kwotę 10 000 – dotacja celowa na zakup sceny, 42 000,00 – dotacja z EFRR,
- zwiększony o kwotę 10 000,00 Uchwała Nr XXVI/138/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 27 marca
2018 roku, na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia i remontu świetlicy wiejskiej we wsi Sielc;
13 000,00 Uchwała Nr XXXI/163/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 30 października 2018 roku, z
przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy we wsi Mołoczki.
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Na koniec 2018 roku dokonano zwrotu do budżetu gminy w kwocie 25,23 zł.
Koszty w kwocie 340 561,74 zł zostały poniesione na:
•

materiały i energia – 77 293,86 zł

•

usługi obce - 60 434,87 zł

•

wydatki na wynagrodzenia – 162 637,58 zł

•

świadczenia na rzecz pracowników - 35 298,97 zł

•

pozostałe koszty – 4 896,46 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
W planie finansowym na rok 2018 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie
100.000,00 zł , wpływów nie zaplanowano. Plan finansowy na rok 2018 uległ zmianom w ciągu
roku.
Na przychody 114.033,94 zł złożyły się:
•

środki obrotowe na początek roku 0,00 zł

•

dotacja z budżetu samorządowego w kwocie 104.965,73 zł

•

dotacja z Biblioteki Narodowej 2.800,00 zł

•

darowizna w formie książek o wartości 6.255,21 zł,

•

zwrot podatku PIT4R - 13,00 zł

Koszty w kwocie 114.399,87 zł zostały poniesione na:
1. wynagrodzenia pracowników – 73.443,96 zł ( tym pracownicy na umowę o pracę –
73.043,96 zł umowa zlecenie ( w związku z wprowadzeniem RODO – 400,00 zł )
2. świadczenia na rzecz pracowników – 16.180,48 zł (w tym na: odpis na ZFŚS – 2.667,81 zł;
badania lekarskie – 45,00 zł, szkolenia BHP – 150,00 zł )
3. materiały i energia 17.202,76 zł
- zakup książek – 6.458,19 zł (w tym z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej – 2.800,00 zł)
- prenumerata czasopism – 1.668,46 zł
- darowizna od osób w formie książek o wartości 6.225,21 zł
- artykuły biurowe – 2.706,75 zł (w tym: materiały biurowe, dziennik biblioteki, koperty, karty
katalogowe, art. biurowe, folia do okładania książek )
- zakup środków czystości – 144,15 zł
4. usługi obce w kwocie 6.674,77 zł (w tym m.in.: abonament internetowo-telefoniczny –
1.876,21; abonament radiowy – 75,60 zł; abonament programu bibliotecznego – 605,16 zł,
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usługa domeny internetowej – 123,00 zł; usługa wsparcia IOD – 3 910,00 zł; znaczki pocztowe
– 84,80 zł )
5. podatek od nieruchomości za 2018 rok – 622,00 zł
6. delegacje za 2018 rok – 275,90 zł.
Przychody zwiększyły się o trudne do oszacowania w momencie planowania darowizny
książek, dotację z Biblioteki Narodowej i zwrot podatku.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH,
W planie finansowym na rok 2018 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie
3 851 628,00 zł. Wydano 3 736 071,46 zł – zgodnie z założeniami.
Wpływy w wysokości 10 160,79 zł (wynajem sal dla grupy harcerzy w czasie ferii zimowych,
prowizja od ubezpieczyciela) zostały wydane w wysokości 10 084,03 zł.
Wydatki szkoły – 3 736 071,46 zł, wykorzystano 98% budżetu zgodnie z założeniami.
W 2018 roku na prowadzenie SP w Boćkach gmina wydała (z przeliczeniem na 1 ucznia): 6449,57 zł
W 2018 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w SP w
Boćkach gmina wydała (z przeliczeniem na 1 ucznia):
inne formy wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny - 3428,74 zł
oddziały przedszkolne w szkole - 2 035,52 zł

W 2018r. żaden uczeń nie korzystał z nauczania indywidualnego.
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 235 uczniów, w tym 37 uczniów w klasie I.
W szkole odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego (w kl. I-VIII – 209 uczniów) i
rosyjskiego (w kl. VII-VIII) - 43 uczniów, a dodatkowego języka obcego – języka rosyjskiego uczyło się 94 uczennic i uczniów (kl. IV-VI).
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18 osób. Najwięcej w szkole w kl. III
gimnazjum – 26 uczniów w klasie, najmniej w szkole w kl. VI b - 12 uczniów w klasie.
Informacja II półrocze roku szkolnego 2017/18
W szkole zatrudniono 36,85 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycieli
stażystów, 4,74 nauczycieli kontraktowych, 5,94 nauczycieli mianowanych, 26,17 nauczycieli
dyplomowanych oraz 0 nauczycieli z tytułem profesora oświaty. W ciągu 2018 r.
zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach 2 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 9 uczniów.
Informacja – I półrocze roku szkolnego 2018/2019
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W szkole zatrudniono 36,29 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1,33 nauczycieli
stażystów, 3,57 nauczycieli kontraktowych, 6,61 nauczycieli mianowanych, 24,78 nauczycieli
dyplomowanych oraz 0 nauczycieli z tytułem profesora oświaty. W ciągu 2018 r.
zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach 2 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 9 uczniów.
Z kolei w 2018 r. szkołę ukończyło 37 osób (2 klasy gimnazjalne). Wszyscy uczniowie otrzymali
promocję, w tym 1 osoba promocję warunkową z 1 oceną niedostateczną z chemii.
136 uczniów, stanowiących 57,9 % wszystkich uczniów w roku szkolnym 2017/18 i 127
uczniów, stanowiących 54 % wszystkich uczniów w roku szkolnym 2018/19 dojeżdżało do
szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.
Przedszkola
W 2018 r. funkcjonował Punkt Przedszkolny i 3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Boćkach.
2017/18
Uczęszczało do nich 96 dzieci, w tym 44 dziewcząt i 52 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały
dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2015 – 3 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 3 chłopców,
- rocznik 2014 - 11 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 5 chłopców,
- rocznik 2013 - 24 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 13 chłopców,
- rocznik 2012 – 22 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 9 chłopców,
- rocznik 2011 - 36 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 22 chłopców.
2018/19
Uczęszcza do nich 95 dzieci, w tym 43 dziewcząt i 52 chłopców. Do przedszkoli uczęszczają
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.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRYJANKACH
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W planie finansowym na 2018 rok, w tej jednostce przewidziano wydatki na poziomie
1.144.949,00 zł oraz wpływy w wysokości 731,70 zł (wynajęcie sali na zajęcia Taekwondo i
Zumby). Zostały one wykonane zgodnie z założeniami.
Edukacja:
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na Szkołę Podstawową w Andryjankach z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
– oddziały przedszkolne – 3146,96 zł w przeliczeniu na 1 dziecko przedszkolne ,
- szkoła – 11.645,95 zł na 1 ucznia
W 2018 r. żaden uczeń nie korzystał z nauczania indywidualnego.
Informacja – II półrocze roku szkolnego 2017/2018
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 68 uczniów w szkole
W szkole odbywała się nauka języka obcego
- języka angielskiego – 41 uczniów,
- dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego - uczyło się 19 uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2018 r. średnio 6 osób. Najwięcej w szkole w klasie IV i w kl. VII
- 8 uczniów w klasie; najmniej w szkole w klasie II - po 4 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono 14 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
- 1 nauczyciel stażysta - 0,89 etatu,
- 2 nauczycieli kontraktowych , 1 w pełnym wymiarze etatu i 1 na 0,67 etatu, razem 1,67
etatu,
- 4 nauczycieli mianowanych, 3 w wymiarze pełnego etatu,1 w wymiarze 0,22 razem 3,22
etatu ,
- 8 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 3 w
niepełnym wymiarze godzin razem 5,59 etatu.
Informacja – I półrocze roku szkolnego 2018/2019
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 68 uczniów: odpowiednio 47 uczennic
i uczniów w szkole podstawowej, 7 uczniów w klasie „0” i 14 w oddziale przedszkolnym.
W szkole odbywała się nauka języka obcego
- języka angielskiego – 47 uczniów ,
- dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego - uczyło się 19 uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2018 r. średnio 6 osób. Najwięcej w szkole w klasie V - 8 uczniów
w klasie, najmniej w szkole w klasie IV i III - po 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 0,39 etatu, razem 3,99
etatu,
- 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 razem 6,15 etatu.
W ciągu 2018 r. zatrudniono w szkole 2 nauczycieli (w przeliczeniu na niepełne etaty). Na
jednego nauczyciela przypadka średnio 3 uczniów.
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28 uczniów, stanowiących 41% wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.

MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
zmniejszyła się o 58 osób w stosunku do liczby mieszkańców na koniec 2017 roku, przez co na
dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4404 osoby , w tym 2148 kobiet i 2256 mężczyzn. W
odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 270 osób, a
liczba mieszkańców 333 osoby,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1132 osoby, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1489 osób,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 746 osób, a liczba mieszkańców
434 osoby.
W 2018 r. narodziło się w gminie 41 osób, w tym 20 dziewczynek i 21 chłopców, a zmarły 84
osoby, w tym 42 kobiety i 42 mężczyzn. Wobec tego współczynnik przyrostu naturalnego w
2018 r. wyniósł - 9,8‰. Nie odnotowano w 2018 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 gminie przez cały rok 2018 funkcjonowała 1 apteka.
Działalność gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych
Na terenie gminy Boćki , zarówno na dzień 1 stycznia jak i 31 grudnia 2018 roku zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych ( do spożycia w miejscu i/lub poza miejscem sprzedaży),
posiadało 7 podmiotów .
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 7 zgłoszeń przypadków
nadużywania alkoholu.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
1. Poniesiono koszty wykonania 10 opinii biegłych sądowych do celów ustalenia
uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe w wysokości 3836,60 zł oraz
przekazano do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zaliczkę na wykonanie 4 opinii
w kwocie 1534,64 zł. Poniesiono również koszty złożenia 12 wniosków sądowych w
wysokości 480,00 zł .
2. Na wydawanie biuletynu informacyjnego z elementami profilaktyki „Boćkowiak”
wydatkowano kwotę 4182,00 zł ( 5 wydań , nakład 500 egzemplarzy każde wydanie).
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3. Dokonano prenumeraty miesięcznika „ Świat Problemów” oraz „Remedium”- 441,00
zł.
4. Zorganizowano szkolenie stacjonarne obejmujące sprzedawców napojów
alkoholowych, Radę Pedagogiczną oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wydatkując kwotę 1250,00 zł. Prelegentem był Robert
Lemański , a uczestnikami szkoleń : 7 sprzedawców napojów alkoholowych, 39 osób
Rady Pedagogicznej oraz 6 członków GKRPA. Ponadto 3 członków komisji uczestniczyło
w czterech szkoleniach wyjazdowych wydatkując wraz z kosztami dojazdu kwotę
1690,60 zł.
5. Zakupiono na potrzeby komisji materiały edukacyjne „Teczkę gotowych materiałów,
programów i profilaktyki uzależnień” dla GKRPA wydatkując kwotę 923,60 zł oraz
materiały biurowe na kwotę 976,76 zł;
6. Poniesiono koszty zakupu laptopa -3449,00 zł wraz oprogramowaniem 999,00 zł.
7. Zakupiono materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” – 615,00 zł oraz materiały
edukacyjne ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” wydatkując kwotę 695,00 zł.
8. Poniesiono koszty realizacji części (4 warsztaty) rekomendowanego programu
profilaktyki uniwersalnej „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ukierunkowanego na
zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie zachowaniom
problemowym dzieci i młodzieży w wysokości 1600,00 zł. W programie uczestniczyło 14
osób.
9. Zakupiono 38 książek z zakresu tematyki uzależnień, psychologii i samodoskonalenia
wydatkując kwotę 1000,00 zł oraz przekazano je nieodpłatnie do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boćkach.
10. Opłacono wynagrodzenie członkom komisji za udział w posiedzeniach – 7560,00 zł
oraz wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi – 10025,05zł.
11. W ramach realizacji programu profilaktycznego „Nim będzie za późno” w Szkole
Podstawowej w Boćkach, którego celem było uświadomienie zagrożeń płynących ze
stosowania przemocy oraz sposoby reagowania na powyższe zachowania,
zorganizowano „Dzień Profilaktyki”. Obejmował on zajęcia edukacyjne dla 5 klas
młodzieży szkolnej, pedagogizację rodziców pt. „Przemoc rówieśnicza” oraz szkolenie
Rady Pedagogicznej pt. „Mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym”. Zajęcia
przeprowadzone zostały przez Annę Stolarczuk- trenera ds. uzależnień i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a odbiorcami było: 131 uczniów, 74 rodziców i
35 nauczycieli. Koszt realizacji zajęć to kwota 1300,00 zł.
12. Podczas realizacji działań profilaktycznych realizowanych w ramach programu „Nie daj
się nałogom, bądź po prostu sobą” w Szkole Podstawowej w Andryjankach, których
celem było uświadamianie zagrożeń płynących ze stosowania używek oraz im
zapobieganie, wydatkowano kwotę 472,00 zł na wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz
kwotę 527,85 zł na zakup nagród w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.
Odbiorcami działań było: 40 rodziców, 15 nauczycieli i 62 uczniów.
13. W Szkole Podstawowej w Boćkach w związku z realizacją programu profilaktycznego
„Myśl pozytywnie” mającego na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci
i młodzieży oraz propagowaniu wartości rodzinnych i postaw prozdrowotnych
wydatkowano kwotę 3009,00 zł. Program zrealizowany został w oparciu o założenia
programowe i materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na
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rodzinę”, a skierowany do całej społeczności lokalnej. Obejmował on wynajem
symulatorów (dachowania, poślizgu i alkogogle- jazda rowerem )-1440,00 zł, wynajem
dmuchanej zjeżdżalni- 369,00 zł oraz zakup nagród -1200,00 zł. W programie
uczestniczyło: 320 dzieci i młodzieży, 80 rodziców i 30 nauczycieli.
14. W Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach w okresie wakacyjnym zrealizowano zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne pt. „Wakacje z kulturą” oparte na materiałach kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem prowadzonych działań było poruszenie zagadnień
bezpieczeństwa, profilaktyki antyalkoholowej oraz zdrowego stylu życia wolnego od
nałogów. W ramach realizacji programu odbyły się zajęcia teatralne, których
uczestnikami były dwie 15 osobowe grupy młodzieży - koszt 3000,00 zł , dwugodzinne
spotkanie z psychologiem-200,00 zł, zajęcia manualne- 78,50 zł oraz spektakl teatralny
– 500,00 zł. Uczestnikami powyższych działań było 50 osób dzieci i młodzieży.
15. W listopadzie 2018 roku w Szkole Podstawowej w Boćkach w ramach realizacji
programu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Uzależnienie to zniewolenie” mającego na
celu ukształtowanie postaw aprobujących abstynencję od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz programu „Prawdziwie wolni- wolni od uzależnień” w Szkole
Podstawowej w Andryjankach, którego celem było przeciwdziałanie problematyce
uzależnień, wydatkowano kwotę 1256,50 zł na 3 spektakle profilaktyczne dla 230
odbiorców (900,00 zł), zakup nagród-(209,50 zł), zakup materiałów do realizacji 10tygodniowego programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów” 19
uczestnikom - (147,00 zł ).
16. Z zakresu narkomanii: zakupiono materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ Postaw na rodzinę” –
615,00 zł oraz materiały
edukacyjne ogólnopolskiej kampanii edukacyjnoprofilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wydatkując kwotę 695,00 zł.
17. Zorganizowano zajęcia edukacyjne łącznie dla 9 klas młodzieży szkolnej SP Boćki i
Andryjanki oraz przeprowadzono pedagogizację rodziców w powyższych placówkach
wydatkując kwotę 2662,10 zł. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Annę Stolarczuktrenera ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zajęciach
uczestniczyło 198 uczniów i 95 rodziców i nauczycieli.
18. Sfinansowano koszty zajęć psychoedukacyjnych na temat profilaktyki uzależnień dla
32 uczniów kl.VIII i III Gimnazjum w Boćkach, prowadzonych przez terapeutę uzależnień
na terenie Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku -200,00
zł.
Wykorzystane środki w 2018 r stanowią kwotę 55.774,20 zł.
Pomoc i wsparcie w Gminie Boćki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach
otrzymało w różnych formach w 2018 roku 258 osób.
Odbiorcami świadczeń przyznanych decyzją administracyjną było 219 osób, w tym 94 osoby w
wieku 0-17 lat, 101 osób w wieku produkcyjnym oraz 24 osoby w wieku poprodukcyjnym. Z
pomocy społecznej skorzystało 131 rodzin o liczbie osób w rodzinach 325. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Boćkach udzielił w 2018 roku pomocy 87 rodzinom o liczbie osób w
rodzinach 225 z powodu ubóstwa. Wydano 448 decyzji administracyjnych. Sporządzono 358
wywiadów środowiskowych. 4 osobom świadczono usługi opiekuńcze. Inną forma pomocy
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jest praca socjalna (nie związana z przyznawaniem świadczeń)– świadczono ją w w/w okresie
121 osobom/rodzinom o liczbie osób w rodzinach 287.
Wydano 11 rodzinom 54 Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku GOPS zakończył realizację wspólnie
z Partnerem BFKK w Białymstoku realizację projektu „BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz
integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Bockach”
współfinansowanego ze środków EFS. W projekcie uczestniczyło łącznie 22 beneficjentów.
Ośrodek wydawał skierowania na żywność w ramach PO-PŻ 2014-2020 – W okresie I – VI
wydano 106 skierowań o liczbie osób 165 oraz w okresie VIII-XII wydano 284 skierowań o
liczbie osób w rodzinach 460.
W 2018 r. w Gminie Boćki zasób instytucjonalny pomocy i wsparcia stanowi jedynie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Brak jest innych jednostek organizacyjnych pomocy i integracji
społecznej. Naszych 14 mieszkańców przebywało w domach pomocy społecznej poza Gminą
Boćki. W 2018 roku wydano 4 decyzje kierujące 4 osoby do domu pomocy społecznej, 4 osoby
zostały przyjęte.
Jednej osobie bezdomnej z terenu Gminy udzielono schronienia w Schronisku dla Osób
Bezdomnych w Warszawie. Matce z 2 dzieci udzielono schronienia w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Białymstoku.
Brak jest także na terenie gminy placówek pomocy i wsparcia zajmujących się opieką nad
dziećmi i młodzieżą (placówki instytucjonalne, rodzinne), w tym wsparcia dziennego.
W okresie I-II.2018 troje dzieci przebywało w placówce opiekuńczo-terapeutycznej poza
gminą Boćki. Czworo dzieci przebywało w 2 rodzinach zastępczych.
W 2018 r. 198 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na 426 dzieci, a 288 rodzin korzystało z
programu 500+ na 460 dzieci,
Programem 300+ objętych było 284 rodziny – 451 dzieci
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r:
− Drogi krajowe (S-19) o długości 15km 693 m. przy drodze krajowe została wykonana
inwestycja w postaci przebudowy zatoki i parkingu przy przystanki autobusowym w
centrum Bociek. Wartość inwestycji wg GDDKiA – 90.000 zł,
− Drogi powiatowe – łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Boćki wynosi 103
km 144 144 m, 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 796 m,
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W roku 2018 wspólnie z Powiatem bielskim wykonano 1 inwestycję – „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna” . Przekazano dotację
celową w kwocie 412.819,94 zł. Ponadto wspólnie z PZD w Bielsku Podlaskim zrealizowano
zadanie „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B” Przekazano dotację
celową w kwocie 7.500,00 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 35 km posiada
nawierzchnię bitumiczną, a reszta to drogi gruntowe wzmocnione i naturalne.

Inwestycje na drogach gminnych w 2018 r. z uwzględnieniem środków pozyskanych z
zewnętrznych źródeł i środków własnych opisane zostały w dziale FINANSE niniejszego
raportu.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2018 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 2018 r. była w zarządzaniu Spółki
„Wodociągi Podlaskie”, której to Gmina jest udziałowcem.
W 2018 r. doszło do 20 awarii sieci wodociągowej i do 2 awarii sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie awarie zostały niezwłocznie usunięte
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- dwa budynki w miejscowości Boćki: część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu
Gminy o powierzchni 30m2 oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z jednego
lokalu mieszkalnego o powierzchni 49 m2 - dwa lokale mieszkalne w budynku
Domu Nauczyciela w Andryjankach o łącznej powierzchni 71,34m2 ,
- trzy lokale mieszkalne w budynku w miejscowości Wierceń,
W 2018 r. dokonano sprzedaży następujących lokali mieszkań, znajdujących się wówczas w
zasobie gminy:
- lokal oznaczony nr 1 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 59,75 m 2,
- lokal oznaczony nr 3 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 59,75m2
wraz z przynależną piwnicą 6,30 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 5,8 m 2.
- lokal oznaczony nr 4 w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 8 o powierzchni 48,70 m 2
wraz z przynależną piwnicą 2,55 m2,
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W 2018 roku sprzedano: trzy lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w łącznej
kwocie 186.950,00 zł.
SPRAWY OBYWATELSKIE
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Dla wszystkich wnioskodawców informacja została udzielona, nie było decyzji odmawiających
ORGANIZACJE POZARZADOWE
W 2018 r. na terenie gminy działały 3 organizacje pozarządowe z którymi uwzględniono
współpracę w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
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
Pod koniec 2018 r. utworzyły się i zarejestrowały 2 Koła Gospodyń Wiejskich; w
Andryjankach i w Sielcu.

CENTRA, DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE
Upowszechnianiem kultury w gminie Boćki zajmuje 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
W 2018 roku zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne: piknik GOK z Lokalną Grupą
Działania, Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania Folklorystyczne”, III Gala
Disco Polo, zabawa Andrzejkowa, spektakl w świetlicy Dubno, Ekumeniczny Wieczór Kolęd,
Biesiada Kukurydziana, przyjazd Planetobusa, trzy spektakle teatralne, Dzień Kobiet, warsztaty
wielkanocne, udział w konkursie na Tradycyjny stół wielkanocny, Konkurs pieśni patriotycznej,
Zawody sportowo pożarnicze OSP, zajęcia plastyczne „Cztery pory roku”, Dzień seniora,
Mikołajki, uroczystości upamiętniające święto 11-go Listopada. W okresie wakacyjnym
zorganizowano trzy wyjazdy do parku linowego.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach realizował:
- przy współpracy z Fundacją Instytut Działalności Publicznej i Stowarzyszeniem Klekociaki,
program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na
Podlasiu – II edycja”. Dzięki podjętym działaniom zorganizowano cykl wykładów skierowanych
do środowiska senioralnego min. „Kulinarnie Mocni”, „Nie marnuj jedzenia”, „Bezpieczny
Senior”, „Dziwne zawody”, „Jak nie dać się depresji - umiejętność zadbania o zdrowie
psychiczne i odczuwanie radości z życia”, „Sarkopenia – marginalizowany problem wieku
podeszłego”, „Polskie symbole narodowe i ich znaczenie dla ich obywateli”, „Polskie drogi do
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Niepodległości”, „Rola edukacji ekologicznej w ochronie atmosfery Naszej Małej Ojczyzny”,
„Pierwsza Pomoc”. Seniorzy poznawali najbliższą okolicę i podziwiali piękno Podlasia i Polski
między innymi podróżując do Tykocina i Białegostoku oraz do Warszawy na V Paradę Seniorów.
Zostały także zorganizowane warsztaty o różnej tematyce. Warsztaty Taneczne, Kulinarne,
Manualne, Teatralno – Muzyczne;
- z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w Białymstoku staże w ramach projektu "BĄDŹMY
AKTYWNI - program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych
GOPS w Boćkach";
- w porozumieniu z Centrum Nauki Kopernik w ramach programu „Nauka dla Ciebie”
zorganizował przyjazd Planetobusa który jeździ do małych miejscowości, w których mieszka
nie więcej niż 130 tys. mieszkańców. Ekspozycja dostępna była w Szkole Podstawowej w
Boćkach.
- był także współorganizatorem XX Ogólnopolskich Spotkania Zespołów Artystycznych
Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Krajowego Festiwalu Zespołów Ludowych, które
zorganizowano w amfiteatrze miejskim w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim;
- z Kołem Gospodyń w Sielcu GOK brał udział w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym
„Tradycyjny Stół Wielkanocny” Koło Gospodyń Wiejskich z Sielca otrzymało wyróżnienie;
- projekt zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt.: „Wakacje z kulturą”
realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W wymienionych wydarzeniach wzięło udział ok. 2 500 osób.
W ramach działalności GOK funkcjonuje: zespół folklorystyczny KLEKOCIAKI, koło plastyczne
„Cztery pory roku”, Klub seniora Róże Jesieni, koło teatralne młodzieży, koło sportowe.
GOK współpracuje z Kołem Gospodyń w Sielcu i Andryjankach, Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, stowarzyszeniami OSP, szkołą tańca nowoczesnego, klubem Fit Boćkowianki.
Wydarzenia w Bibliotece:
Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje nieprzerwanie w gminie Boćki od 1950 roku.
Ferie zimowe w bibliotece
Soboty w bibliotece z puzzlami
Gry naszego dzieciństwa (m.in. kapsle)
Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”
Gra terenowa „Zobacz…”
Noc Bibliotek
Wakacyjne „Podróże po literaturze i kulturze”
Rajd rowerowy „Kręci nas historia” w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz
Współpraca z Fundacją OKOLICA przy projekcie „Most do historii. Etap II” w programie
Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski – wystawa plenerowa
Czwartkowe filmowe popołudnia
Warsztaty z sensoplastyki
Warsztaty z Decoupage
Warsztaty z ozdób świątecznych
Spotkanie autorskie z Joanną Żamejć
Spotkanie autorskie z Barbarą Goralczuk
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Szkolenie - udział w webinarium Ośrodka Karta
We wskazanych wydarzeniach wzięło wiele osób – mieszkańców gminy oraz przyjezdnych
spoza gminy. W warsztatach organizowanych przez Bibliotekę bierze udział od 10 do 30 osób
jednorazowo. Rajd rowerowy zgromadził ok. 100 uczestników, a wystawę plenerową kilka
tysięcy osób, więc trudno nam oszacować liczbę ogólną.
PRZEDSIĘBIORCY - PODMIOTY GOSPODARCZE
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Boćki obejmowała 251 pozycji, z czego
status „aktywny” posiadały 114 podmioty, status „wykreślony” posiadało 113 podmiotów,
status „zawieszony” posiadało 19 podmioty, liczba podmiotów do prowadzenia działalności
wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 2 pozycje, status „działalność nierozpoczęta”
obejmowała 1 pozycję oraz status „nie rozpoczął działalności” posiadały 2 pozycje.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Gmina Boćki w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania podejmowała decyzje mające
wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy jest
priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy było i jest
zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania w gotowości
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W 2018 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do zdarzeń:
Lp

Jednostka OSP

Pożar

Miejscowe
Zagrożenie

Razem

1

OSP Andryjanki

7

5

12

2

OSP Boćki

21

37

58

3

OSP Dubno

9

2

11

4

OSP Wygonowo

3

0

3

5

Osp Mołoczki

1

0

1

Razem

85

Gmina Boćki stara się pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na doposażenie i modernizację
jednostek.
W 2018 r. zakupiono w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości sprzęt o wartości 67.000,00 zł. z czego
dofinansowanie to aż 66.330,00 zł. – czyli 99%.
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W skład zakupów weszły:
1. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami
2. hydrauliczne nożyce do cięcia
3. nożyce hydrauliczne do ciecia pedałów
4. cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o rożnych długościach
5. zestaw węży hydraulicznych o długości min 5 m
6. 4 butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l

W ramach dotacji z Województwa Podlaskiego Gmina Boćki otrzymała dotację w kwocie
10.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wyżej wymieniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego wzbogaciła OSP
Boćki i OSP Wygonowo w nowe umundurowanie
Gmina Boćki otrzymała także dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 20 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn.
„Zakup sprzętu p.poż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach”. Całkowity koszt sprzętu
34 000,00 zł
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 2018 roku.
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