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I. WSTĘP  
 

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Terespol ! 

Za nami  kolejny rok wytężonej pracy na rzecz poprawy 

życia naszych mieszkańców. Sytuacja finansowa 

samorządów w Polsce, w tym naszej gminy systematycznie 

się pogarsza, na co nie mamy wpływu. Coraz więcej 

samorządów ma problemy z uchwalaniem budżetu 

prorozwojowego. Liczne zwolnienia wprowadzone przez 

Rząd powodują, że tracimy dochody. Martwi mnie ciągle 

nie poprawiona ustawa o transporcie kolejowym, która  znacząco uszczupla  nasze dochody 

od osób prawnych.   Sytuację pogarsza dodatkowo fakt,  że dopłacamy znacząco do oświaty i 

opieki społecznej, a ponadto w tych dziedzinach, jak i wielu innych, prawo jest 

przeregulowane, co zdecydowanie ogranicza  samorządność i racjonalizację wydawania 

pieniędzy publicznych.   

Związek Gmin Wiejskich, który reprezentuję,  ciągle stara się, by na wzór licznych 

programów dedykowanym miastom,   powstał program dedykowany  dla obszarów wiejskich 

ze względu na pogłębiające się dysproporcje.  

Mimo tych kłopotów,  tym bardziej cieszy fakt, że zrealizowaliśmy, zaplanowane na 2019 

rok, zadania. Staramy się przyspieszać działania, które zahamują ciągły spadek ilości 

mieszkańców. Tworzymy strefy aktywności  gospodarczej na terenie Gminy Terespol, które 

przyciągają inwestorów, dając nowe miejsca pracy. Zakończyliśmy realizację dużego zadania 

inwestycyjnego,  budowę zbiornika retencyjnego, który spowodował wzrost zainteresowania 

działkami mieszkaniowymi  w Centrum gminy. Cały ten teren został uzbrojony w 

infrastrukturę komunalną i dwie  drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Z myślą o osobach 

starszych, których jest coraz więcej w naszej gminie rozpoczęliśmy projektowanie przychodni 

lekarskiej.   Ciągle inwestujemy w infrastrukturę oświatową, i w istotnym zakresie dopłacamy 

do oświaty, tak aby szkoły mogły funkcjonować na wysokim poziomie. W ubiegłym roku  

doposażyliśmy, nowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kobylanach.  Jak 

widać, mimo olbrzymich trudności , mamy powody do zadowolenia.  
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Szanowni Państwo,  rok 2020 jest rokiem szczególnym dla samorządów.  27 maja 1990 

roku odbyły się w Polsce, pierwsze po II wojnie światowej, w pełni wolne wybory 

samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach Polacy zdecydowali o przyszłości swoich 

„małych ojczyzn” w sposób zupełnie wolny i nieskrępowany. Odrodzony samorząd jest 

wynikiem i materialnym dorobkiem ogólnonarodowego ruchu społecznego Solidarność. To 

realizacja m.in. solidarnościowego programu „Samorządna Rzeczpospolita” doprowadziła do 

restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Samorządu, dzięki któremu poczuliśmy się 

gospodarzami naszych wspólnot lokalnych funkcjonujących w demokratycznym i 

zdecentralizowanym systemie władzy publicznej. 

Świętując 30 lecie, stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, szczególnie teraz, gdy 

samorządy muszą sprostać narastającemu kryzysowi finansowemu i sytuacji związanej z 

pandemią koronawirusa. Dlatego właśnie dzisiaj bardzo ważną sprawą jest powrót do istoty 

samorządu – do jedności, współpracy i  solidarność, na takich fundamentach możemy śmiało 

planować przyszłość. 

Dziś nie wyobrażam sobie  Rzeczpospolitej bez samorządów.   W tym szczególnym dniu 

pragnę serdecznie podziękować wszystkim Samorządowcom Gminy Terespol za trud i 

poświęcenie z jakim służyliście i służycie społeczeństwu,  i życzyć samych sukcesów, tak, aby 

nasze wspólne wysiłki przynosiły efekty na rzecz rozwoju Naszej wspólnoty samorządowej.  

 

Krzysztof Iwaniuk 

 

Wójt Gminy Terespol 
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II.INFORMACJE  OGÓLNE 

1.POŁOŻENIE 
Gmina Terespol rozciąga się z północy na południe wzdłuż granicznej rzeki Bug . Według podziału 

administracyjnego znajduje się na terenie powiatu bialskiego, w północno – wschodniej części 

województwa lubelskiego i graniczy z gminami Kodeń, Piszczac, Zalesie , Rokitno oraz miastem 

Terespol. Powierzchnia gminy wynosi 14131 ha, co stanowi 5,13% powierzchni powiatu 

bialskiego. 

Podział administracyjny, układ i struktura gospodarcza otoczenia gminy Terespol w 2019 roku nie 

uległy zmianie. 

W 25 sołectwach w 2019 r. mieszkało 6567osób. 
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2. DEMOGRAFIA  

2.1 DANE STATYSTYCZNE 

 

Ludność w latach 1992-2019 
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Zameldowani na pobyt stały , stan na 31.12.2019 roku 
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OGÓŁEM – URODZENIA  - 55,  ZGONY – 84 
 

 
 

 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
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poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej. 
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2.2 PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM ZMIANOM DEMOGRAFICZNYM 

Rok 2019 był kontynuacją działań Gminy Terespol nakierowanych na zahamowanie niekorzystnych 

zmian demograficznych: 

 powiększono o 31 ha, w rejonie Terminala Samochodowego/uchwalony plan miejscowy/, 

utworzone strefy aktywności gospodarczej na terenie Gminy Terespol, które przyciągają 

inwestorów, dając nowe miejsca pracy; 

  

 przygotowane od podstaw  tereny przeznaczone pod zwarte  budownictwo mieszkaniowe w 

Kobylanach /Centrum Gminy/, uzbrojono w infrastrukturę komunalną i dwie  drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej, a także w 2 stacje transformatorowe i  przyłącza NN do sieci 

dystrybucyjnej  60 szt. działek budowlanych; 

 ponadto  na terenie Centrum przebudowano linie SN kolidujące z działkami przeznaczonymi 

pod  zabudowę - cały teren został uwolniony od napowietrznych linii SN; 

 uzupełniano infrastrukturę komunalną, drogową oraz oświetlenie na terenie gminy; 

 utrzymano, wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych; 

 utrzymano, wprowadzone w 2018 r., zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych; 
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 ciągle inwestujemy w infrastrukturę oświatową i w istotnym zakresie dopłacamy do oświaty, 

aby szkoły mogły funkcjonować na wysokim poziomie; 

 doposażyliśmy, otworzony w 2018 r., nowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Kobylanach;  

 zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego w Kobylanach,  powiększając publiczną 

przestrzeń sportowo – rekreacyjną, jako istotną wartość dodaną do terenów budownictwa 

mieszkaniowego; 

 uatrakcyjniliśmy i uporządkowaliśmy tereny pod budownictwo jednorodzinne w Centrum 

Gminy, wykorzystując masy ziemi z czaszy zbiornika. 
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III. REALIZACJA  POLITYK,  PROGRAMÓW,  STRATEGII 

1. ŁAD PRZESTRZENNY 
 

Obszar Gminy Terespol objęty planami miejscowymi - 49 %.  Tereny nieobjęte ustaleniami 

planów miejscowych to głównie tereny rolne. 

Ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie 

Terespol - 27. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie procedowania – 6. 

 

Podjęto uchwały dla niżej wymienionych obszarów: 

 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Kobylany”, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XIX/162/17 

z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany. 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Kobylany”, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XIX/163/17 

z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany. 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Kobylany”, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XIX/165/17 

z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany. 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Krzyczew”, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XIX/160/17 

z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części 

miejscowości Krzyczew. 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Małaszewicze, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol 

Nr XIX/161/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości 

Małaszewicze. 

 „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części 

miejscowości Zastawek”, sporządzanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Terespol 

Nr XIX/164/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Zastawek. 

Wszystkie w/w projekty planów miejscowych i projekt studium na dzień 31 grudnia 2019 r. 

zostały przekazane do uzgodnień i opinii dla instytucji wymienionych w art. 11 i art. 17 pkt 6 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 293 ze zm.). 

W 2019 r. nie podjęto żadnej uchwały o przystąpieniu do opracowania bądź też  zmiany planu 

miejscowego. 
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W 2019 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  (dla 

modernizacji linii energetycznych ) i 5  decyzji o warunkach zabudowy, w tym:  2 dla zabudowy 

mieszkaniowej – jednorodzinnej, 1 dla budowy budynku biurowego, 1 dla budowy budynku 

gospodarczego, 1 dla budowy torów.  

Wydano także 1 decyzje o odmowie wszczęcia postepowania, z uwagi, iż działka jest objęta 

planem miejscowym. 

 

W Gminie Terespol w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod: 

-  przemysł, składy, handel, usługi - 1071 ha, rezerwa wynosi ok. 241 ha; 

-  budownictwo mieszkaniowe – 543 ha, rezerwa wynosi ok. 180 ha. 

 

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
   

W 2019 r. Gmina Terespol nabyła ogółem 2,2382 ha, w tym:  

 

a/ nabycie w drodze umowy notarialnej  – 0,4500 ha, w tym: 

Koroszczyn      – 0,1800 ha, 

Podolanka      – 0,2700 ha, 

 

b/ nabycie w drodze administracyjnej  – 1,7882 ha, w tym: 

Lechuty Małe      – 0,1004 ha (odszkodowanie), 

Bohukały      – 1,5000 ha (komunalizacja), 

Małaszewicze Małe     – 0,1878 ha (odszkodowanie). 

 

W 2019 r. Gmina Terespol zbyła ogółem 1,4836 ha, w tym:  

 

Neple       – 1,0000 ha (cele mieszkaniowe, cele rolne), 

Łobaczew Mały     – 0,4800 ha (cele mieszkaniowe), 

Małaszewicze      – 0, 0036 ha (obsługa komunikacji, garaże). 

 

 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZYRODY 

3.1 USŁUGI KOMUNALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 

 
Wodociąg komunalny w Gminie Terespol ma długość 124,52 km. Wodę  do sieci dostarcza 

Gminie Terespol ujęcie wody w Koroszczynie o wydajności 4 800 m3 na dobę.  Umów podpisanych na 

dostarczenie wody w gminie do gospodarstw indywidualnych jest 1876 szt. , do instytucji 59 szt. 

Całkowita  ilość wydobytej wody w 2019 roku to 351 710 m3, z czego 141 360 m3 dostarczono do 

gospodarstw indywidualnych, 100 768 m3 podmiotom gospodarczym, pozostała ilość wody to 

sprzedaż gminom ościennym oraz zużycie na potrzeby technologiczne i straty.   
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W marcu 2019 roku  została uruchomiona nowa technologia filtracji wody przeznaczonej do 

picia na ujęciu wody  w Koroszczynie. Całość armatury filtracyjnej i przesyłowej wykonana jest ze stali 

kwasoodpornej, co gwarantuje jej długowieczność i niezawodność. Wymienione i uruchomione 

zostały też zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej, są to dwa naziemne zbiorniki o 

pojemności 150m3 każdy. Budynek i otoczenie  Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie przez cały 

czas jest modernizowane i unowocześniane. W 2019 r. dla wspomagania systemu energetycznego 

zasilającego SUV Koroszczyn, oraz oczyszczalnie ścieków   wybudowane zostały dwie farmy 

fotowoltaiczne o mocy po 40 kWp każda.   

W roku 2019 wybudowano na terenie Gminy Terespol 29 szt. przyłączy wodociągowych.  

 

Odprowadzanie ścieków bytowych w Gminie Terespol odbywa się siecią kanalizacji 

sanitarnej, o długości 54,64 km, do gminnej oczyszczalni w Koroszczynie.   

W 2019 r.  gospodarstwa indywidulane odprowadziły 72 938 m3/rok , instytucje 59 147 m3/ 

rok.  

W 2019 r. wybudowano na terenie Gminy Terespol 16 szt. przyłączy kanalizacyjnych                       

i 3 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Odpady komunalne 

W 2019 roku było 1623 obowiązujących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Terespol. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców i od firm z terenu Gminy 
Terespol wyniosła ok. 7748,93 ton, w tym budowlanych i rozbiórkowych 4559,2 tony. Dla 
porównania w 2018 roku łączna masa odebranych odpadów komunalnych wyniosła 3951,44 ton w 
tym budowlanych i rozbiórkowych 261,38 ton. 

Gmina Terespol w 2019 roku  dostarczyła do RIPOK ZZO w Białej Podlaskiej 692,6 Mg 

zmieszanych odpadów komunalnych. 
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W związku  ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą ponoszą 
mieszkańcy oraz licznymi zarzutami jakoby była to wina wyłącznie samorządów poniżej 
przedstawiamy koszty , które składają się na w/w opłatę i z czego wynika jej wzrost w ostatnim 
czasie.: 
I.  Koszt przedsiębiorcy odbierającego i dowożącego odpady do instalacji regionalnej, wcześniej 
zwane RIPOK-ami, związane z: 

- zwiększeniem ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz zwiększenie częstotliwości 
odbierania niektórych frakcji; 

- zatrudnieniem pracowników (wzrost płac – minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa); 

- zakupem paliwa; 

- zakupem pojemników/worków do zbierania odpadów; 

- wnoszeniem opłat „na bramie” za odpady w instalacji regionalnej (cykliczny wzrost cen); 

- zakupem śmieciarek; 

- dostosowaniem taboru samochodowego do wymagań określonych przepisami (wyposażenie 
w GPS-y); 

- dostosowanie zezwoleń do nowych wymogów prawnych; 

- urządzeniem prowadzeniem oraz dostosowywanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych do nowych uregulowań prawnych (ubezpieczenie, zabezpieczenie p.pożarowe, 
monitoring wizyjny).  

II.                  Koszt instalacji regionalnej, która przyjmuje, ponownie segreguje i zagospodarowuje 
odpady z gmin oraz składuje poszczególne frakcje odpadów, związane z : 

- wzrostem kosztów pracy; 

- wzrostem cen energii (paliwo, en. elektryczna); 

- skokowym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej na zdeponowane na wysypiskach części 
odpadów pozostałych po wysortowaniu; 

- trudnościami ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen; 

- ograniczeniem czasu magazynowania odpadów do jednego roku; 

- zakazem składowania frakcji energetycznej; 

- dostosowaniem zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów 
prawnych w zakresie: monitoringu finansowego roszczeń, monitoringu wizyjnego, regulacji 
prawnych do nieruchomości, przepisów przeciwpożarowych). 

- wzrostem kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów (wcześniej instalacje 
regionalne otrzymywały zapłaty za dostarczanie paliwa alternatywnego, dzisiaj to instalacje 
muszą płacić za przyjęcie paliwa np. do cementowni); 

- rosnącą ilością wytworzonych odpadów, przy niewystraczającej liczbie instalacji do ich 
przetworzenia. 

III.  Koszty ponoszony przez Gminę związane z ponoszeniem opłat urzędników oraz oprogramowania 
komputerowego i innych opłat związanych z poborem opłaty oraz egzekucji należności. 
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3.2 PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

„Program usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol na lata 2009 – 

2032. Aktualizacja 2018. – uchwała Nr XXII/201/18 Rady Gminy Terespol z dnia 22 marca 2018 r. 

W latach 2018-2019 r. przyjęto 102 zgłoszenia od mieszkańców Gminy Terespol na usunięcie 

wyrobów zawierających azbest ok. 186,575 Mg. Usuwanie jest w trakcie realizacji – finansowane, 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest Beneficjentem programu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu 

pt. „ System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. 

3.3  PROGRAM UDZIELANIA DOTACJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

„Program udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” - uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Terespol z dnia 

6 kwietnia 2011 r.  

W 2011 roku uchwalono program dotyczący dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej ,który jest kontynuacją programu wodociągowania i sanitacji Gminy 

Terespol. Gmina udziela mieszkańcom dotacji do wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej ( 

grawitacyjnych i ciśnieniowych ) oraz do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W 2019 r. Gmina Terespol udzieliła dotacji na wykonanie 12 szt. przyłączy kanalizacyjnych 

sanitarnych oraz  budowę 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę ok. 49 684,90 

zł. 

Do końca 2019r.  Gmina Terespol udzieliła mieszkańcom gminy pomocy finansowej na realizację 77 

szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, 109 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 

udzielonych dotacji w wysokości  707 351,90 zł. 

3.4  PROGRAM UDZIELANIA DOTACJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

„Program udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii” - 

uchwała Nr XXXIV/236/14 Rady Gminy Terespol z dnia 7 listopada  

2014 r., zm. uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Terespol z dnia 29 

czerwca 2015 r. 
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Program dofinansowuje przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii:  kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, piece na pellet, instalacje fotowoltaiczne. W ramach Programu  na koniec 

2019 r. wykonano 662 szt. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, przy udzielonej 

przez Gminę Terespol dotacji w kwocie 1 309 252,00 zł. 

W 2019 r. wykonano :  

 34 szt. kolektorów słonecznych; 

 5 szt. pomp ciepła; 

 3 szt. kotłów na pellet; 

 2 szt. instalacji fotowoltaicznych. 

3.5 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Terespol, na rok 2019” – uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r. 

Działania: 

 Gmina Terespol podpisała umowę na wyłapywanie i odławianie bezdomnych zwierząt ze 

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór. 

Umowa zawarta od 4 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 Gmina Terespol podpisała umowy i udzieliła doraźnych zleceń na zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom: 

a) Gabinet Weterynaryjny Andrzej Jelinek, Terespol 21-550 ul. Piłsudskiego 49, umowa   od 4 

stycznia 2019 r. do 31 grudnia  2019 r., 

 b)  EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, umowa od 4 stycznia 

2019 r.  do 31 grudnia 2019 r., 

c) umowa z osobą fizyczną od 4 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 W 2019 r. zapewniono opiekę na koszt Gminy Terespol:  

a) psy i suczki - 20 szt. odłowiono i  umieszczono w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

w Nowodworze, 

b) kotki - 26 szt., wykonano zabiegi sterylizacji, 

c) suczki  - 3 szt., wykonano zabieg sterylizacji, 

d) psy – 3 szt. opieka weterynaryjna plus dojazd, 

e) eutanazja psa po zdarzeniu drogowym – 1 szt. 

 Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na terenie Gminy 

Terespol w 2019 r. wyniósł 40 262,06 zł.  

3.6 PROGRAMY UNIJNE 
 

W ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina realizowany jest wspólny projekt w zakresie gospodarki 

wodno – ściekowej pn. „Czysta Rzeka”.   

Realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczyszczalni ścieków  

w Żabince /Białoruś/ o przepustowości do 3000 m3 oraz budowa ponad 4,58 km sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. 

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 roku - 31 sierpnia 2020 roku. 
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Całkowity budżet projektu wynosi:     2 625 334,76 euro.  

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:   2 362 801,28 euro. 

Partnerzy projektu: 

  INSTYTUT ROLNICZO-EKOLOGICZNY NARODOWEJ AKADEMII NAUK BIAŁORUSI;  

  ŻABINKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ; 

  EKO-BUG SPÓŁKA Z O.O.   

W 2019 r. Eko-Bug Sp. z o.o. zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na 

terenie Centrum w Kobylanach i przystąpiła do rozliczania projektu. 

 

4. GOSPODARKA WODNA 
W roku 2019 zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na 

rzece Czapelka w miejscowości Kobylany. 

Wartość inwestycji:  

   - wartość kosztorysowa – 17 242 304,45 zł; 
   - całkowita wartość robót -  9 278 579,07 zł. 

Roboty wykonane zostały w czasie od 11.07.2017 r. do 18.11.2019 r. 

Kluczowe parametry zrealizowanego przedsięwzięcia: 

  - powierzchnia zbiornika – pow. czaszy zbiornika -  ok. 26,50 ha; 

  - powierzchnia wyspy- ok. 0,7 ha; 

  - całkowita objętość  czaszy zbiornika- 942 900 m3; 

  - stała rezerwa powodziowa ok. 100 000 m3; 

  - głębokość czaszy zbiornika- do 4,0m 

  - głębokość  wody  przy NPP – 3 m. 
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5. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

5.1 INWESTYCJE DROGOWE 

W 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje w zakresie budowy dróg: 

- Budowa drogi na działce 515 i 517 w Małaszewiczach o nawierzchni z betonowej  kostki brukowej 

wraz z parkingiem, chodnikiem oraz oświetleniem 

drogowym za cenę 529 471,61 zł. 

- Budowa dróg dojazdowych 3 KDD i 5 KDD na terenie 

Centrum w Kobylanach, o nawierzchni z kostki brukowej 

za cenę 1 084 820,23 zł, w tym 50% dotacji z budżetu 

państwa. 

5.2 REMONTY DRÓG 

W 2019 r. wykonano remonty dróg 

gminnych polegające na utwardzeniu 

kamieniem oraz gruzobetonem a także 

wykonanie remontów cząstkowych 

nawierzchni bitumicznych system 

gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Terespol za łączna kwotę 161 939,40 zł. Wykonano 

także niezbędne remonty infrastruktury drogowej tj. odwodnienia liniowego, przepustów oraz 

oznakowania drogowego za kwotę 93 226,68 zł.  
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5.3 INWESTYCJE  DROGOWE REALIZOWANE  W RAMACH  PROGRAMÓW      

 

 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

 Gmina Terespol w 2018 r. uzyskała dofinansowanie w ramach tego Programu na „ Budowę dróg 

dojazdowych 3KDD i 5KDD na terenie Centrum w Kobylanach”, w roku 2019 zadanie zostało 

zrealizowane – dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 542 410,00 zł. 

 

5.4 INWESTYCJE ZWIĄZANE Z  ENERGETYKĄ      

 W 2019 r. PGE Dystrybucja S.A wybudowała dwie stacje transformatorowe na terenie Centrum 

w Kobylanach oraz wykonano przyłącze NN do sieci dystrybucyjnej do 60 szt. działek 

budowlanych (będących własnością gminy a także prywatnych właścicieli). 

 Gmina Terespol w 2019r. wykonała przebudowę linii SN kolidująca z działkami przeznaczonymi 

pod zabudowę na terenie 

Centrum demontaż linii 

napowietrznej średniego napięcia 

15 kV odcinek magistrali SN 

relacji GPZ Wólka Dobryńska – 

Terespol/ za kwotę 163 590,00 zł. 

 W Szkole Podstawowej w 

Kobylanach wykonano 

prosumencką instalację 

fotowoltaiczną o mocy 34 kW za 

cenę 158 670,00 zł. 

 

5.5  OŚWIETLENIE  DROGOWE 

W 2019 r. wykonano uzupełnienie oświetlenia drogowego w Gminie Terespol w miejscowościach: 

Kuzawka 7 kpl /słupów oświetleniowych z oprawami LED 36 W/ i Kobylany na ul. Ceglanej  11 kpl.  

/słupów oświetleniowych z oprawami LED 36 W/, za łączną kwotę 126 700,00 zł. 
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6.TRANSPORT PUBLICZNY 
Transport publiczny na terenie całej Gminy Terespol realizowany jest przez Eko-Bug Sp. z o.o. w 

Kobylanach. Podstawą funkcjonowania tego transportu publicznego jest nadal zwrot przez Gminę 

kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół. 

 

W  2019 r. sprzedaż biletów kształtowała się następująco: 

 bilety miesięczne ulgowe refundowane przez Gminę - 3458 szt.; 

 bilety miesięczne ulgowe, dojazd młodzieży do szkół średnich - 185 szt.; 

 bilety jednorazowe ulgowe  - 72 szt.; 

Sprzedaż biletów związana  była wyłącznie z dojazdem do szkół. 

     7. MIENIE KOMUNALNE 

7.1. UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Utrzymaniem mienia komunalnego w  Gminie Terespol zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Terespol.  

Realizowane zadania w 2019 roku: 
1. remonty  dróg gminnych poprzez nawiezienie i wyrównanie tłuczniem  w ilości 939 ton, 

gruzobetonem w ilości 1030 ton, uzupełnianie ubytków w drogach masą asfaltową oraz 
remonty dróg polnych równiarką; 

2. w okresie wiosenno-letnim 3-krotne koszenie pobocza dróg o łącznej długości ponad 100 km; 
3. w okresie zimowym odśnieżanie  dróg gminnych  wraz z placami, parkingami, ciągami pieszo-

jezdnymi  w zależności od panujących warunków atmosferycznych, oraz solenie  
strategicznych dróg  na terenie gminy (zużyto 81  ton soli); 

4. w okresie wiosenno-letnim wielokrotne koszenie placów zabaw, terenów zieleni, boisk, 
terenów szkolnych, skwerów, placów wokół świetlic wiejskich; 

5. generalny remont mostu w miejscowości Starzynka oraz przepustu w Kuzawce, 
6. wysadzenie drzew, krzewów i kwiatów na terenach zieleni; 
7. w ramach należytego utrzymania mienia komunalnego dokonywano pielęgnacji drzew i 

krzewów, malowania barier ochronnych; 
8. budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bohukałach; 
9. utrzymywano  miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  w Kobylanach; 
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10. wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zabytkowych w miejscowości Kobylany, 
Koroszczyn, Neple i Lebiedziew; 

11. generalny remont mostku i pomostów na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli w Kobylanach; 

12. remont części placów zabaw na terenie gminy;   
13. remonty chodników i ścieżek rowerowych, zamiatanie dróg w miejscowości Małaszewicze i 

Kobylany; 
14. remonty oraz ustawianie nowych znaków drogowych przy drogach gminnych;    
15. wykonano wiele innych drobniejszych prac mających na celu zabezpieczenie mienia oraz 

poprawę estetyki otoczenia związanego z majątkiem gminy.  

7.2. INWESTYCJE 
3 grudnia dokonano odbioru zaplecza technicznego w Kobylanach w zakresie zaplanowanym do 

wykonania w 2019 roku.  Wykonano konstrukcję stalową wraz z przykryciem i posadzką. Wartość 

robót wyniosła 594 994,88 zł. Zaplecze techniczne służyć będzie do garażowania maszyn i sprzętu 

służącego do bieżącego utrzymania mienia komunalnego,  remontu dróg oraz innych prac na terenie 

gminy, wykonywanych przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol .   
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8. POMOC SPOŁECZNA 

8.1 ZADANIA  WŁASNE I ZLECONE 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

Nazwa 
zadania 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Źródło 

finansowania 
Zasiłki celowe 79.003,07 75.657,96 84.432,91 107.913,94 126.497,68 83.999,08  

Zasiłki stałe 167.106,93 163.827,64 146.541,99 132.613,42 128.441,30 103.425,72 100% dotacja 

Zasiłki 
okresowe 

208.547,05 220.834,77 254.766,97 273.763,61 311.081,47 304.482,05 100% dotacja 

Odpłatność za 
Domy 

Pomocy 
Społecznej 

238.991,66 177.265,41 129.081,52 160.417,98 140.097,25 145.079,70  

Pomoc 
państwa w 

zakresie 
dożywiania  
( Pozostała 
działalność) 

162.893,48 150.712,69 134.562,51 146.516,94 203.431,14 179.309,72 do 60% dotacji 

Pozostałe zadania własne 
Usługi 

opiekuńcze 
77.724,96 66.857,25 85.286,86 45.393,07 39.885,80 32.621,13  

Dodatki 
mieszkaniowe 

19.091,08 30.886,11 31.174,99 36.425,91 47.294,70 69.919,98  

Stypendia i 
zasiłki szkolne 

80.570,00 97.730,00 112.590,00 46.006,00 - -  

 

8.2. REALIZOWANE PROGRAMY 

 

 Nazwa programu Charakterystyka  Realizacja 

 Wieloletni program osłonowy 

,,Posiłek w szkole i w domu ” 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

jest programem osłonowym w 

rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o pomocy społecznej dotyczącym 

realizacji zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym w zakresie 

pomocy społecznej,  

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 

pkt 14 . Program przewiduje wsparcie 

finansowe gminy w udzieleniu pomocy 

w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. 

Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych – spełniających 

warunki otrzymania pomocy wskazane 

w ustawie o pomocy społecznej oraz 

Z programu „Posiłek w 

szkole i domu”, 

finansowane było 

dożywianie dzieci w 

stołówkach szkolnych oraz 

udzielana była pomoc w 

formie świadczenia 

pieniężnego na zakup 

żywności. W szkołach 

dożywianych było 124 

uczniów z 66 rodzin. Z 

świadczeń pieniężnych 

skorzystało 72 rodziny. 

Wkład własny gminy 

wyniósł 67.333,59 zł..  

Ogółem na ten cel 

wydatkowano 162.893,48 zł   
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kryterium dochodowe, tj. 150 proc. 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z 

pomocy społecznej. Z pieniędzy 

przekazywanych Gminie w formie 

dotacji dofinansowane były posiłki 

wydawane w stołówkach oraz 

wypłacane były świadczenia pieniężne 

na zakup posiłku lub żywności ."Posiłek 

w szkole i w domu"  zastąpił program 

"Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". 

 Rządowy program „Dobry Start” Rządowy program „Dobry start” został 

wprowadzony 1 czerwca 2019 roku na 

mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”.   

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok 

szkolny dzieci do ukończenia 20 roku 

życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 

się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Co 

ważne, rodzina  może liczyć na 

wsparcie niezależnie od posiadanego 

dochodu.  

W  2019 roku wypłacono 

810 świadczeń po 300,00 zł.  

Całkowita wartość 

programu wyniosła 

251.120,00  zł.  

Zadanie finansowane w 

całości z dotacji. 

 Rodzina 500 PLUS ( Świadczenie 

wychowawcze) 

Program Rodzina 500 plus to 

nieopodatkowane 500 zł miesięcznie 

na każde  dziecko, bez kryterium 

dochodowego. Świadczenie 

wychowawcze to wsparcie 

długofalowe. Program Rodzina 500 

plus to systemowe wsparcie polskich 

rodzin. 

Do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Terespolu  wpłynęło 660 

wniosków, wypłacono 

10.675 zasiłków na kwotę 

5.310.463,79 zł. 

Ze środków na utrzymanie 

pokryto część kosztów 

związanych  

z ogrzewaniem budynku 

GOPS, wypłacono 

wynagrodzenie 

pracownikom realizującym  

to zadanie, sfinansowano  

koszty szkolenia. Całkowity 

koszt realizacji programu 

wyniósł 5.380.266,92 zł. 

 Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019 

Zgodnie z art. 4
1
 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2277) prowadzenie działań związanych 

Zadanie finansowane  

w całości  z środków gminy 

Terespol w wys. 87.395,84 

zł. 

W ramach Programu 
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z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do 

zadań własnych gmin, które obejmują 

w szczególności: 

1. zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w 

rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w 

związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie i 

finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań 

prowadzona jest w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania 

wspierano działania 

edukacyjne w zakresie 

szkodliwości nadmiernego 

spożywania alkoholu i 

związanych z nim zagrożeń, 

promowano abstynencję i 

postawy trzeźwościowe 

jako stylu życia bez 

używania alkoholu oraz 

wspierano działania 

ograniczające dostępność 

do alkoholu, prowadzono 

edukację w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

oraz udzielano pomocy jej 

ofiarom, wspierano proces 

wychodzenia z uzależnienia 

od alkoholu, wspierano 

oddziaływania 

umożliwiające integrację 

osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich 

rodzin, wspierano dostęp 

do działań terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych dla osób 

zagrożonych, 

nadużywających  

i uzależnionych od alkoholu 

oraz członków ich rodzin, 

wspierano działania mające 

na celu motywowanie do 

podjęcia leczenia 

odwykowego. Finansowano 

działania profilaktyczno-

edukacyjne w szkołach.  
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problemów alkoholowych 

stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych, uchwalanego corocznie 

przez radę gminy, uwzględniającego 

cele operacyjne dotyczące profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w 

Narodowym Programie Zdrowia. 

Realizacja zadań gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych finansowana 

jest ze środków pochodzących z opłat 

za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 Gminny Program Wspierania 

Rodziny  w Gminie Terespol na 

lata 2019-2021 

Do samorządu gminnego i instytucji 

zajmujących się edukacją, zdrowiem, 

profilaktyką zagrożeń oraz 

bezpieczeństwem, w tym także 

socjalnym oraz społeczności lokalnej 

należy tworzenie warunków do 

prawidłowego funkcjonowania rodziny 

– podstawa prawna: art. 176 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej.  

W związku z uchwaleniem  ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2012 r., Rada Gminy 

Terespol przyjęła  w/w program. 

Cele szczegółowe programu:  

1) stworzenie efektywnego systemu 

wsparcia rodzin w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych;  

2) pozostawienie dzieci i młodzieży  

w środowisku zamieszkania;  

3)tworzenie warunków sprzyjających 

umacnianiu instytucji rodziny i jej 

integracji;  

4) współpraca z instytucjami, 

stowarzyszeniami, organizacjami 

pozarządowymi na rzecz dziecka  

i rodziny;  

5) wzmocnienie roli i funkcji rodziny;  

6)wsparcie w rozwijaniu umiejętności 

opiekuńczo – wychowawczych rodziny;  

7)przeciwdziałanie marginalizacji i 

W 2019 r. za 4 dzieci 

przebywających w pieczy 

zastępczej gmina Terespol 

poniosła odpłatność w wys. 

22.023,88 zł  (22 

świadczenia). Obowiązek 

finansowania kosztów 

pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej nakłada na  

gminy ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

 

W 2019 roku na umowę  

o pracę był zatrudniony ½  

etatu asystent rodzin. 

Asystent nadzorował  13  

rodzin,  

w których występowały 

problemy opiekuńczo-

wychowawcze .   

Koszty zatrudnienia 

wyniosły 21.541,18 zł., 

wkład własny gminy 

Terespol wyniósł: 14.222,18 

zł. 
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degradacji rodziny;  

8) podejmowanie działań na rzecz 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej.  

    Odbiorcami Programu są rodziny 

wychowujące dzieci na ternie Gminy 

Terespol dotknięte przemocą, 

problemem uzależnień, zagrożone 

ubóstwem, przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– 

wychowawczej oraz rodziny w których 

dzieci umieszczone zostały w pieczy 

zastępczej.  

  

 

 

 Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2019-2021 

Celem tego programu jest pomoc 

osobom zagrożonym przemocą w 

rodzinie . Gmina podejmuje działania 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w szczególności w ramach 

pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

 Wsparciem objęto 22  

rodziny, zagrożone 

przemocą bądź  

doznających przemocy 

domowej. Podejmowane 

przez gminę działania miały 

na celu:  

1) zmniejszenie rozmiarów 

zjawiska przemocy w 

rodzinie, zwiększenie 

skuteczności i dostępności 

pomocy prawnej, 

psychologicznej,  

terapeutycznej,  socjalnej 

dla osób doświadczających  

przemocy  

w rodzinie,  

2) zwiększenie skuteczności  

i powstrzymywanie 

sprawców przemocy od 

zachowań agresywnych i 

społecznie 

nieakceptowanych. 

 Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 

obejmująca stypendia i zasiłki 

szkolne. 

Celem tego zadania jest umożliwienie 

pokonania barier w dostępie do 

edukacji dla uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej oraz 

wynikających z innych okoliczności i 

zdarzeń losowych mających wpływ na 

funkcjonowanie rodziny; zmniejszenie 

różnic w dostępie do edukacji.  

W okresie styczeń –  

grudzień  

2019 r.  pomocą objęto 139 

uczniów, w tym  135 

otrzymało stypendia,  4 

uczniów  otrzymało zasiłek 

szkolny. Na ten cel 

wydatkowano kwotę: 

80.570,00 
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Ogółem wydatki GOPS w 2019 roku wyniosły 9.483.421,76 zł, co stanowiło 28,70 % dochodów 

ogółem  budżetu gminy, w tym: 

- zadania własne – 1.780.680,11 zł; 
- zadania zlecone – 7.702.741,65 zł. 
Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje w wysokości 

7.702.741,65 zł.  

Na zadania własne otrzymano dotacje łącznie w wysokości 682.122,49 zł, w związku powyższym z 

dochodów budżetu gminy na zadania własne w zakresie pomocy społecznej przeznaczono 

1.098.557,62 zł co stanowi 61,69 %. 

9. EDUKACJA 

9.1 REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol 
 

Lp Nazwa szkoły Adres siedziby 

szkoły 

Granice obwodu szkoły  
(miejscowości) 

1. Szkoła Podstawowa   
im. Orła Białego  
w Kobylanach 
 

Kobylany 
ul. Słoneczna 11 
21-540 

Małaszewicze 

Kobylany, Koroszczyn, Lechuty Duże, Łobaczew 

Duży, Łobaczew Mały, Małaszewicze ul. Polna i 

ul. Robotnicza, Małaszewicze Duże i 

Małaszewicze Małe 

2. Zespół Szkół  im. 
Kornela 
Makuszyńskiego  
w Małaszewiczach, w 
skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole 
 

Małaszewicze  
ul. Wiejska 7a 
21-540 

Małaszewicze 

Dobratycze Kolonia, Kołpin Ogrodniki, 

Lebiedziew, Małaszewicze ulice: Boczna, Ciasna, 

Cicha, Długa, Jasna, Kolejarzy, Kolejarzy 

Południe, Kościelna, Krótka, Leśna, Miła, Nowa, 

Ogrodowa, Parkowa, Piękna, Podleśna, 

Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stacyjna, 

Wesoła, Wiejska, Wrzosowa i Wspólna, 

Michalków, Murawiec, Podolanka, Polatycze, 

Zastawek i Żuki 

3. Szkoła Podstawowa   
im. Juliana Ursyna 
Niemcewicza  
w Neplach 

Neple  
ul.Parkowa 22  
21-550 Terespol 

Bohukały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lechuty 
Małe, Łęgi, Neple, Samowicze i Starzynka 
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Ilość uczniów w szkołach 

 

Stan na 30.09.2017r. Stan na 30.09.2018 r. Stan na 30.09.2019 r. 

szkoła 
oddział 

przedszkolny 
/przedszkole 

szkoła 
oddział 

przedszkolny 
/przedszkole 

szkoła 
oddział 

przedszkolny 
/przedszkole 

Szkoła Podstawowa 
w Kobylanach 

83-G 
160-SP 

50 
35-G 

174-SP 
73 195-SP 73 

Zespół Szkół 
w Małaszewiczach 

179 73 190 71 195 73 

Szkoła Podstawowa 
w Neplach 

92 22 97 19 96 11 

Gimnazjum 
w Małaszewiczach 

53 0 27 0 - - 

Ogółem w gminie 
 

567 145 523 163 486 157 
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Zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi (stan na 30.09.2019 r.) 

Szkoła 

Liczba 
etatów 

nauczycieli 
w szkole 
ogółem 

etat/osoby 

Liczba 
etatów 

nauczycieli 
stażystów 

Liczba 
etatów 

nauczycieli 
kontrakto- 

wych 

Liczba 
etatów 

nauczycieli 
mianowa- 

nych 

Liczba 
etatów 

nauczycieli 
dyplomo- 
wanych 

Liczba 
pracown. 
niepedag. 

/w osobach 

 
SP Neple 

 

 
14,28 et. 
17 osób 

 
0 

 
0 

 
4,39 

 
9,89 

 
3 

SP 
Kobylany 

30,99 et. 
37 osób 

1,55 2,34 6,99 20,11 8 

Małaszewi-
cze – ZS 

26,85 et. 
34 osoby 

0,93 1 8,04 16,88 7 

Razem 
nauczycieli 

72,12 et. 
88 osób 

2,48 3,34 19,42 46.88 
Razem 

nieped.-18 

Dla porównania, zatrudnienie nauczycieli w latach 2017-2018 

30.09.2017 r. – 68,75 etatu, zatrudnionych 82 osoby 

SP Neple – 13,13 etatu, zatrudnionych 16 osób 

SP Kobylany – 32,02 etatu, zatrudnionych 37 osób 

ZS Małaszewicze – 23,60 etatu, zatrudnionych 29 osób 

 

30.09.2018 r. – 72,35 etatu, zatrudnionych 89 osób 

SP Neple – 14,17 etatu, zatrudnionych 17 osób 

SP Kobylany – 32,08 etatu, zatrudnionych 38 osób 

ZS Małaszewicze – 26,10 etatu, zatrudnionych 34 osoby 
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Dowóz uczniów do szkół 

Uczniowie dojeżdżają do szkół autobusami komunikacji publicznej realizowanej przez EKO – BUG Sp. 

z o.o. w Kobylanach. Gmina zwraca rodzicom dzieci koszty zakupu biletów miesięcznych. Liczba 

zakupionych biletów w poszczególnych miesiącach jest zmienna – przyjmując dane za wrzesień 2019 

r. – wynosi 308 biletów miesięcznych. 

Nauczanie języków obcych. 

W 2019 roku w szkołach podstawowych w Gminie Terespol kontynuowana była nauka drugiego 

języka obcego – języka rosyjskiego – z godzin organu prowadzącego i finansowana ze środków 

własnych.  

 

9.2 FINANSOWANIE OŚWIATY 

 

W 2019 roku wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosły 8.053.692,46 zł  

w tym wydatki na oświatę i wychowanie 7.963.895,46 zł oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

89.797,00 zł  

W ramach tych wydatków wykonano: 

 wydatki na zadania własne  w kwocie 7.790.390,99 zł; 

 wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 

44.349,43 zł; 

 wydatki na zadania zlecone w kwocie 48.813,80 zł; 

 wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień w kwocie 170.138,24 zł. 

Wydatki bieżące tj. koszty utrzymania placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i 

obsługi, dowożenie dzieci do szkół, świadczenia wypłacane dzieciom tzw. stypendia itp. stanowią 

98,03 % wydatków na oświatę; jedynie 1,97 % stanowią wydatki majątkowe. 

 

 BIEŻĄCE Ogółem 

wydatki 

bieżące  

 

98,03% 

MAJĄTKOWE Ogółem 

wydatki 

majątkowe 

  

1,97% 

801 7.805.225,46 158.670,00 

854 89.797,00 0,00 

RAZEM 7.895.022,46 158.670,00 
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 Zadania oświatowe w gminie realizują trzy jednostki budżetowe. Wydatki poniesione na 

prowadzenie placówek oświatowych w Gminie Terespol łącznie wyniosły 7.051.548,54 zł, w tym: 

- Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kobylanach – 3.070.934,42 zł; 

- Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach – 1.393.546,03 zł; 

- Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 2.587.068,09 zł. 

 

Łącznie wydatki w trzech placówkach oświatowych w podziale na grupy wydatków przedstawiają się 

następująco:  

  

158670 
1,97% 

7895022,46 
98,03% 

Wydatki 

Wydatki majątkowe 

Wydatki bieżące 

0,00 zł 1 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 

wynagrodzenia  

statutowe  

świadczenia  

5 895 378,17 zł 

850 928,36 zł 

305 242,01 zł 



32 | S t r o n a  
 

W tym : 

Wydatki wg 

grup 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Ursyna 

Niemcewicza 

w Neplach 

% 

Szkoła 

Podstawowa 

 im. Orła Białego 

w Kobylanach 

% 

Zespół Szkół 

 im. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Małaszewiczach 

% 

Wynagrodzenia i 

składki 

1.179.537,79  84,64% 2.548.822,43 83,00% 2.167.017,95 83,76% 

Wydatki na 

zadania 

statutowe 

155.926,84 11,19% 387.481,44 12,62% 307.520,08 11,89% 

Świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych 

58.081,40 4,17% 134.630,55 4,38% 112.530,06 4,35% 

RAZEM  1.393.546,03 3.070.934,42 2.587.068,09 

 

 Wydatki realizowane w poszczególnych jednostkach oświatowych wzrosły łącznie o kwotę 

500.140,92 zł w stosunku do wydatków w 2018 r.  

 

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH: 

Na zadania oświatowe w 2019 r. Gmina Terespol otrzymała: 

1) subwencję w kwocie 5.065.976,00 zł  

2) dotacje calowe w wysokości 403.881,02 zł, w tym: 

 dotacje z budżetu państwa – 245.596,80 zł (na zadania zlecone – 48.813,80 zł oraz na 

zadania własne – 196.783,00 zł); 

 dotacje z budżetu UE – 158.284,22 zł; 

0,00 

500 000,00 

1 000 000,00 

1 500 000,00 

2 000 000,00 

2 500 000,00 

3 000 000,00 

3 500 000,00 

SP Kobylany  SP Neple  ZS Małaszewicze  

2018 2019 
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Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono 2.583.835,44 zł, co stanowi 32,08 % poniesionych 

wydatków na oświatę.  

Dofinansowanie zadań oświatowych na przełomie kilku ostatnich lat.  

 

 

9.3. PROGRAMY UNIJNE 

 „Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”  

Kontynuacja rozpoczętego w 2018 r. projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, 

tytuł projektu: „Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”. Budżet projektu 

wynosi 122.500,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 104.125,00 zł. Projekt jest realizowany w 

latach 2018-2020 i przewiduje dodatkowe zajęcia, szkolenie nauczycieli oraz zakup wyposażenia i 

pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 

Kobylanach dla dzieci 3-4 letnich. Oddział ten funkcjonuje w jednej z dwóch sal wybudowanych w 

ramach Projektu pt. „Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o Oddział 

Przedszkolny”  Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.  

W 2019 r. zakupiono:  

 pomoce do prowadzenia zajęć logopedycznych m.in. książeczki do zabaw i ćwiczeń 

ogólnorozwojowych, karty logopedyczne z zagadkami lub do ćwiczeń, pomoce do ćwiczeń w 

procesie uczenia się, multimedialne programy logopedyczne, gry, klocki, loteryjki, lustro;  

 pomoce do zajęć korekcyjnych m.in. przyrządy do koordynacji ruchowej, gry, pełzaki, plansze 

i krążki do balansowania; piłki do rehabilitacji i rytmiki, maty, materace, zestaw 

gimnastyczny, skrzynia gimnastyczna, poduszki, szarfy z rączką, przedmioty do masażu stóp, 

taśmy rehabilitacyjne, zestaw – miękkie przeszkody;  

 pomoce do zajęć z zakresu edukacji sensorycznej m.in. piłeczki sensoryczne, żelowo – 

silikonowe przedmioty do gimnastyki, basen suchy z piłeczkami, pomoce rehabilitacyjne do 

ćwiczeń koordynacji ruchowej (bączek, trampolina, tunel, bujaki, sensoryczne płytki 

podłogowe, tor przeszkód), poduchy, pufy, materace, schody rehabilitacyjne, zestawy 

klocków, zabawki. 
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W ramach projektu dnia 1 września 2019 r. rozpoczęto 

prowadzenie zajęć korekcyjnych i logopedycznych,  

z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. 

Realizowano po 7 godzin w tygodniu zajęć logopedycznych  

i po 2 godziny zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Ogółem udział 

w zajęciach bierze 20 dzieci.  

Kolejnym zadaniem wynikającym z projektu jest 

przeszkolenie dwóch nauczycieli w zakresie diagnozy  

i terapii sensorycznej pn. Neurofizjologiczne podstawy 

integracji sensorycznej. Diagnoza i terapia integracji 

sensorycznej – stopień I, pierwsza część kursu odbyła  

się w październiku 2019 r. 

  

 

 

 

 

Ogółem wydatki na oświatę w 2019 roku wyniosły 8.053.692,46 zł, co stanowiło 24,37 %  

dochodów ogółem budżetu gminy. 

10. KULTURA, SPORT, REKREACJA 

10.1 DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY 

Zadania w zakresie kultury, sportu i rekreacji realizuje instytucja kultury powołana z dniem  1 stycznia 

2015 roku uchwałą Rady Gminy Terespol pn.  Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

Gminne Centrum Kultury powstało na bazie utworzonego w 2004 roku Gminnego Ośrodka Kultury          

w Koroszczynie oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Koroszczynie.  

Dzisiaj GCK prowadzi gminną bibliotekę publiczną, organizuje zajęcia w ramach sekcji piłki nożnej pn. 

„Twierdza Kobylany” – dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia sekcji podnoszenia ciężarów oraz 

zarządza boiskiem „Orlik” w Kobylanach. Ponadto opiekuje się i udostępnia zwiedzającym 

wyremontowany obiekt forteczny – Dzieło Międzyfortowe Kobylany I. GCK zajmuje się również 

wynajmem świetlic użyczonych przez gminę. 

Pod opiekę Gminnego Centrum Kultury są zespoły i grupy artystyczne z terenu gminy: ludowy zespół 

taneczny „Obertas” pod okiem Pana Jakuba Gdeli i Pani Magdaleny Wieczorek, zespół instrumentalny 

„Hard Gock” i „Twelve” prowadzone przez Pana Andrzeja Maziejuka, grupa teatralna „Białe Anioły” 

wraz z instruktorami Panami Arturem Chomiukiem i Rafałem Barszczewskim, zespół „Łobaczewianki” 

szkolony przez Pana Mieczysława Zielińskiego. Zespoły działające przy GCK uświetniają uroczystości 

gminne i organizowane we współpracy z innymi podmiotami. 
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Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna działa w strukturze GCK od 2015 

roku. Głównymi zadaniami biblioteki są: gromadzenie i 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie 

czytelnictwa, popularyzacja książek. Biblioteka posiada w 

swoich zbiorach 5707 woluminów o wartości księgowej 

110.416 zł. Prenumeruje również czasopisma i gazety lokalne. 

Organizuje dla dzieci i młodzieży spotkania autorskie. W 2019 

roku współpracowano z panem Maciejem Barmosz przy wydaniu publikacji promującej gminę 

Terespol pt. „Krzyczew – dzieje wsi znane i nieznane”. 

W ramach działalności biblioteki w 2019 roku zorganizowano cykl spotkań dla dzieci pn. „Piątkowe 

szaleństwo w  bibliotece”. Były to zajęcia plastyczne, edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, projekcje 

bajek oraz czytanie książek. 

Dzieło Międzyfortowe Kobylany I 

W dniu 15 maja 2019 roku uruchomiono obiekt turystom. We 

wnętrzach o charakterze muzealnym przygotowano 

tematyczne wystawy czasowe, eksponaty militarne oraz inne 

pamiątki. Na terenie obiektu organizowano uroczystości 

gminne: Piknik Majowy z okazji uchwalenia Konstytucji, piknik 

rodzinny „Garden Party”, uroczystości z okazji 80 Rocznicy 

Wybuchu II Wojny Światowej, Piknik Niepodległościowy. 

Obiekt odwiedziło 2200 osób. 

W dniach 10 – 12 maja w obiekcie odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Obiekt był 

udostępniony zwiedzającym od piątku do niedzieli, w godzinach 9.00 – 15.30. W programie 

przewidziano następujące atrakcje: strzelanie z łuku, bezpłatny dmuchaniec, konkursy, gry  i zabawy 

dla dzieci. 

KS „Twierdza Kobylany” 

Twierdza Kobylany – sekcja młodzików powstała w 2017 

roku. Trenerem zespołu jest Kamil Poczynajło. Sekcja 

młodzików od samego początku zaczęła się cieszyć dużym 

zainteresowaniem wśród zawodników oraz kibiców. 

Istniejąca grupa rywalizowała w grupie młodzik młodszy 

(2006 i młodsi) Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej. 

W 2019 roku powstała kolejna grupa zawodników Twierdzy 

Kobylany, orlik młodszy. Trenerem został Kamil Poczynajło. 

Drużyna rozgrywa swoje mecze na boisku ,,Orlik 2012’’ w 

Kobylanach. Do grupy uczęszcza 25 zawodników i się cały 

czas powiększa, co nas bardzo cieszy. Drużyna pięknie 
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zaczęła swoją przygodę z piłką i po rundzie jesiennej zajmują 

2 miejsce w tabeli, ustępując tylko drużynie TOP 54 Biała 

Podlaska. 

Twierdza Kobylany – sekcja seniorów od sierpnia 2019 roku 

ma nowego trenera, jest nim Pan Jan Jakubiec, 

szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzący w 

ostatnim czasie Tytana Wisznice. Nowy trener i nowe rozdanie, z racji tego opaskę kapitańską 

otrzymał Bartosz Kukawski, jeden  z najbardziej doświadczonych graczy w zespole. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GCK W 2019 ROKU  

Zorganizowane imprezy kulturalne 

 

Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Przegląd odbył 

się 20 stycznia 2019 roku. W VI edycji wzięło udział 23 

solistów i 8 zespołów. Zespoły w większości 

reprezentowały gminy powiatu bialskiego. Uczestnicy 

rywalizowali w 5 kategoriach. Laureaci otrzymali 

pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Koszt organizacji przedsięwzięcia wyniósł 3.923,18 zł.  

 

Złote Gody – 3 lutego 2019 roku 

organizowano jubileusz dla par 

małżeńskich z okazji 50, 55, 60 i 65 lecia 

pożycia małżeńskiego. W uroczystości 

wzięło udział 60 osób. Jubilatom 

przygotowano życzenia, jubileuszowy tort, 

kwiaty oraz koncert zespołu 

„Łobaczewianki”. Koszt organizacji wyniósł 

5.816,86 zł. 

 

Ferie Zimowe – cykl zajęć dla dzieci 

organizowanych w świetlicach wiejskich, 

Bibliotece, Dziele Międzyfortowym. 

Zorganizowano między innymi warsztaty 

kulinarne, turniej tenisa stołowego, 

projekcja bajki, nocowanie, zajęcia 

plastyczne oraz zabawy pn. „Twierdza 

pełna przygód” w obiekcie Dzieło 

Międzyfortowe Kobylany I. W zajęciach 

wzięło udział 200 dzieci. Koszt organizacji 

zajęć wyniósł 1.704,26 zł. Zakupiono 

materiały plastyczne, puchary, nagrody 
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dla zwycięzców. 

 

Gminny Dzień Kobiet – Święto pań organizowane jest 

cyklicznie od 2015 roku, cieszące się dużą popularnością. W 

2019 roku gwiazdą wieczoru był Pan Tomasz Stockinger. 

Atrakcją był również kabaretowy występ grupy teatralnej 

Białe Anioły. Nie zabrakło kwiatów dla każdej z pań i 

okolicznościowego tortu. W imprezie wzięło udział 300 pań. 

Koszt organizacji wyniósł 13.921,12 zł. 

 

Wystawa Malarstwa – zorganizowano wystawę prac Pana Tadeusza Abraszka, artysty malarza od lat 

związanego z Kazimierzem Dolnym. Wystawa była udostępniona zwiedzającym na holu głównym 

Urzędu Gminy do dnia 23 kwietnia. 

 

Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 4 maja 

zorganizowano uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji. 

Odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny oraz zorganizowano 

piknik majowy. W ramach imprezy złożono wieńce pod 

pomnikiem „Wrota Wolności” w Kobylanach. Przy Dziele 

Międzyfortowym odbył się pokaz akcji ratowniczej oraz sprzętu 

OSP i PSP, widowiskowy pokaz startu gołębi pocztowych i 

ognisko. Mieszkańcom rozdawano flagi. W wydarzeniu wzięło 

udział 300 osób. Koszt organizacji wyniósł 10.465,04 zł. 

 

Gminne Święto Strażaka – uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich 

jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Terespol. W obchodach wzięło udział 150 

osób. Koszt organizacji wyniósł 5.563 zł.  

 

Święto Wolności i Solidarności – 4 czerwca 2019 roku 

na placu przed budynkiem Urzędu Gminy zebraliśmy się, 

aby wspólnie odśpiewać hymn Polski. W uroczystości 

wzięła udział młodzież ze wszystkich gminnych szkół. 

Uczestnicy utworzyli tzw. żywą flagę. Następnie na sali 

konferencyjnej odbyła się projekcja filmu pt. 

Animowana Historia Polski Tomasza Bagińskiego oraz 

prelekcja Pana Jerzego Cybulskiego z Małaszewicz. Na 

zakończenie wspólnie śpiewano piosenki o wolności. 

 

XVI Festiwal „Kultura bez Granic” – jedna  z największych 

imprez plenerowych w regionie, organizowana na terenie 

rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach. Koncerty 

największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W roku 

2019 gwiazdą wieczoru był zespół Pectus. 

Zaprezentowano widowisko multimedialne pt. „Wolność 
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jest w nas”. W imprezie wzięło udział 1600 osób. Koszt organizacji wyniósł 250.847,48 zł. 

 

Wakacyjny Rozkład Jazdy – jest to cykl zajęć organizowanych dla dzieci i całych rodzin. W ramach 

edycji 2019 odbyły się zajęcia plastyczne: magiczne magnesy, łapacz snów, coś z niczego, rodzinne 

„Garden Party” oraz Turniej Fifa 19.  Koszt organizacji wyniósł 4.501,47 zł. 

 

 

80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – 8 września 

2019 roku zorganizowano uroczystości rocznicowe. W 

Dziele Międzyfortowym odbyła się prelekcja Pana Józefa 

Dawidziuka pn. „Baza lotnicza w Małaszewiczach”. 

Otwarto wystawę zdjęć z kolekcji Pana Pawła Oleszczuka 

pn. „Złamane skrzydła”. Kolejnym punktem uroczystości 

był koncert pn. „Cześć i Chwała Bohaterom” w wykonaniu 

zespołu Lustro z Radomia. Na zakończenie wystąpił teatr 

ognia „Antidotum”. 

 

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczystość 

rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. 

Miłosierdzia Bożego w Kobylanach. Następnie na terenie 

Dzieła Międzyfortowego Kobylany I zorganizowano Piknik 

Niepodległościowy. Wspólnie śpiewano piosenki żołnierskie 

i patriotyczne. Koszt organizacji wyniósł 5.408,61 zł. 

 

 

Świąteczne Spotkania Senioralne – coroczne 

przedświąteczne spotkania z seniorami gminy Terespol, 

którzy ukończyli 75 lat. Przygotowano świąteczny 

poczęstunek oraz koncert kolędowy w wykonaniu 

młodzieżowego zespołu „TWELVE” przy akompaniamencie 

Pana Andrzeja Maziejuka. W spotkaniu wzięło udział 80 

osób. Koszt organizacji wyniósł 3.637 zł. 

 

 

Zorganizowane imprezy sportowe 

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Terespol – 

turniej dla zawodników urodzonych w 2003 roku i 

starszych zorganizowany 29 czerwca 2019 roku na boisku 

„Orlik” w Kobylanach. Wzięło udział 30 zawodników. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Terespol  - 

turniej w kategorii „Old Boy” odbył się 21 września na 

boisku „Orlik” w Kobylanach. Wzięło udział 40 

zawodników. Koszt organizacji turniejów wyniósł 

2.374,63 zł. Zakupiono puchary i dyplomy. Zapewniono obsługę medyczną i sędziowską. 
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Oba wydarzenia zostały zorganizowane z ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, dzięki któremu 

Fundacja „Orły Sportu” pokrywa część kosztów zatrudnienia animatorów na boisku. 

 

VI Letni Festiwal Biegów „Wrota Wolności” – cykliczna impreza biegowa skierowana zarówno do 

dzieci jak i dorosłych. Uczestniczyło 172 amatorów biegania. Wydarzenie cieszy się dużym 

zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Imprezie towarzyszy piknik rodzinny: 

dmuchańce dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, zabawy z animatorami. Zwycięzcy biegów otrzymują 

puchary i nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiątkowy medal. Koszt organizacji wyniósł 

12.077,25 zł. 

 

VIII Turniej o Puchar Wójta Gminy Terespol w podnoszeniu 

ciężarów połączony z Mistrzostwami Województwa 

Lubelskiego – zorganizowany w dniach 05-06 października 

2019 roku. Jest to cykliczny turniej w podnoszeniu ciężarów 

rangi wojewódzkiej organizowany w ZS im. Wł. St. Reymonta 

w Małaszewiczach. Wystąpiło 58 zawodników i zawodniczek 

z klubów całej Lubelszczyzny. Wśród młodzików złote medale 

w swoich kategoriach wagowych wywalczyli: Bartosz 

Krzyżanowski (kat. 45 kg), Krystian Rubach (49 kg), Wojciech 

Żuk (67kg) i Filip Kędzierawski (73 kg). Na drugim stopniu podium stanęli: Aleksandra Gnatowicz 

(59kg) i Dawid Walencik (55kg). Brązowy krążek zdobył: Adam Walencik (67 kg). Tuż za podium 

uplasował się Adam Żuk występujący w najmocniej obsadzonej kategorii do 67 kg. Koszt organizacji 

6.259,99 zł.  

 

Zorganizowane imprezy we współpracy z innymi instytucjami 

Gminna Choinka Noworoczna – w każdej ze szkół 

podstawowych zorganizowano zabawy choinkowe. 

Uczestniczyło łącznie ok. 700 uczniów. Koszt organizacji 

wyniósł 2000 zł. 

Gminny Dzień Dziecka – w każdej ze szkół 

podstawowych zorganizowano dzień dziecka. 

Przygotowano bezpłatne dmuchane urządzenia 

rekreacyjne. Uczestniczyło łącznie ok. 700 uczniów. Koszt 

organizacji wyniósł 4.050,08 zł. 

Konkurs Ekologiczny współorganizowany ze szkołami – 

w każdej ze szkół podstawowych przeprowadzono cykl 

konkursów o tematyce ekologicznej.  Uczestniczyło ok. 

300 dzieci. Koszt organizacji wyniósł 11.990,57 zł. 

Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 

Terespol we współpracy z Towarzystwem Wędkarskim 

„Wykop” zorganizowano zawody. 

Dla uczestników zorganizowano ognisko a każdy 

zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Uczestniczyło 40 

osób. Koszt organizacji wyniósł 214,28 zł. 
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Piknik Strzelecki – 2 czerwca zorganizowano piknik we 

współpracy z Klubem Strzeleckim „Kaliber”. W ramach 

imprezy odbył się pokaz sprzętu służb mundurowych, 

zabawy z animatorem, zawody                       

 w paintballa. Dostępna była wystawa broni 

kolekcjonerskiej członków Klubu Kaliber oraz Magazynu 

Uzbrojenia. Uczestniczyło 300 osób. Koszt organizacji 

wyniósł 4.500 zł. 

Piknik Motocyklowy – kolejna cykliczna impreza organizowana przez Klub Motocyklowy „Wschodni 

Horyzont”  z Białej Podlaskiej w pierwszych dniach czerwca. Impreza przyciąga liczne grono 

miłośników jednośladów z całej Polski. Przygotowano cykl koncertów muzyki rockowej oraz liczne 

atrakcje: pokazy sprzętu, konkursy z nagrodami. Uczestniczyło 300 osób. Koszt organizacji wyniósł 

3.883,86 zł. 

I Bialskopodlaskie Święto Miodu – 18 sierpnia 2019 roku 

we współpracy ze Związkiem Pszczelarzy „Podlasie” na 

terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach 

zorganizowano pierwsze święto miodu. Przygotowano 

występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych oraz 

szereg innych atrakcji: pokazy sprzętu pszczelarskiego, 

degustacje miodu, stoiska promocyjne i konkursy z 

nagrodami. Koszt organizacji wyniósł 5.760 zł 

 

 

10.3 PROGRAMY UNIJNE 

 

 W dniu 31 grudnia 2019r. zakończono realizację projektu pt. 

Wydanie publikacji promujących gminę Terespol „Kroniki rodzinne 

wsi Kobylany” oraz „Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew 

Duży”. Budżet zadania wyniósł 66.983 zł, z czego kwota pomocy z 

UE wyniosła 42.621 zł. W ramach zadania wydano 1600 sztuk 

publikacji. Złożono wniosek o płatność, który jest na etapie 

rozstrzygania w Urzędzie Marszałkowskim. 

 W 2019 roku włączyliśmy się w Międzynarodowy Projekt 

Współpracy pn. Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie „WALK”, 

realizowany przez Bialskopodlaską  Lokalną Grupę Działania wraz z 

Lokalną Grupą Działania „Ziemi Siedleckiej”, Lokalną Grupą Dizłania 

„Perły Mazowsza” oraz DEUTSCHLAND LEADER- 

Regionalmanagement Dubener Heide Projekt zakłada realizację operacji polegającej na 

wytyczeniu     i oznakowaniu szlaku Nordic Walking oraz szlaku kulinarnego.. Na terenie Gminy 

Terespol zaproponowano trasę o długości około 5,0 km wokół zbiornika retencyjnego w 

Kobylanach  oraz w kierunku wyremontowanego zabytkowego fortu w Małaszewiczach Małych.  

Udzielone dotacje ogółem z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury w 2019 r. wyniosły 

1.243.102,00 zł, co stanowi 3,76 % dochodów ogółem budżetu gminy, w tym: 
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- na działalność bieżącą kulturalną – 934.740,00 zł; 

- na działalność sportową – 199.000,00 zł; 

- na działalność biblioteki – 80.000,00 zł; 

- na organizację imprez współfinansowanych przez Powiat Bialski („Kultura bez granic”, „Letni 

festiwal biegów Wrota Wolności”, „Turniej i Mistrzostwa w Podnoszeniu Ciężarów)   – 5.000,00; 

- na zadania finansowane z budżetu UE – 24.362,00 zł. 

W 2019 r. udzielono również pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości 42.621,00 zł 

na realizację zadania finansowanego ze środków UE tj. wydanie publikacji promujących Gminę 

Terespol. Spłata pożyczki w 2020 r. 

11. DZIEDZICTWO KULTUROWE 
W 2019 roku Gmina Terespol udzieliła dotacji w kwocie 

15 000,00 zł Parafii Prawosławnej PW Podwyższenia 

Krzyża Pańskiego w Dobratycze Kolonii na  konserwację 

całkowitą 2 szt. ikon i sarkofagu. 

Od 10 lat Gmina Terespol udziela dotacji celowych na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol/ 

Uchwala Nr XXI/120/09 Rady Gminy Terespol z dnia 17 

kwietnia 2009 r., ze zmianami/, pod warunkiem, że 

zabytek jest elementem przestrzeni publicznej ogólnodostępnej. 

W okresie funkcjonowania tego Programu udzielono 12 dotacji: 

Parafii Katolickiej w Neplach – 5 dotacji na kwotę 49 225 zł; 

Parafii Prawosławnej w Kobylanach – 6 dotacji na kwotę 145 424,52 zł. 

Parafii Prawosławnej w Dobratycze Kolonii – 1 dotacja 15 000 zł. 

11.2 PROGRAMY  UNIJNE 

W 2019 roku włączyliśmy się w realizację projektu Introduction of a new bicycle route along with a 

mobile application "VeloFort" through the forts of the Brest Fortress (Utworzenie nowej trasy 

rowerowej wraz z aplikacją “VeloFort” biegnącej wzdłuż fortów Twierdzy Brzeskiej), który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

realizowanego przez Fundację Rozwoju Twierdzy Brześć (Local Charitable Foundation "Brest Fortress 

Development Foundation", Brześć, Białoruś) we współpracy z Fundacją Instytut Kultury Cyfrowej 

(Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, KRS 0000488962).   

W ramach projektu, przy fortach zlokalizowanych na terenie gminy Terespol, wzdłuż trasy 

rowerowej, będą ustawione tablice informacyjne. 
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        12. OCHRONA ZDROWIA 

    Gmina Terespol  w 2019 r. zrealizowała 7 Programów z zakresu zdrowia publicznego za łączną 

kwotę  11 256 zł. Populacja objęta zadaniami to 680 osób. Bezpośrednio Programy były realizowane 

przez:  

   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu;  

  -  Zespół Szkół  im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach;  

  -  Szkołę Podstawową im. J. U. Niemcewicza;  

  -  Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kobylanach; 

W 2019 r. Gmina Terespol przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przychodni w 

Gminie Terespol – zlecona została do wykonania dokumentacja projektowa Firmie Arch Dom Sp. 

Jawna z Białej Podlaskiej. 

13. CMENTARZE GMINNE 
Zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym 

w Koroszczynie realizuje   Spółka Eko-Bug na podstawie 

zawartej z Gminą Terespol stosownej umowy.  W 2019 r. 

sprzedano sześć miejsc grzebalnych ( w tym jedno 

miejsce dotyczy Miejsca Pamięci) i odbyły się trzy  

pochówki ( w tym jeden  dotyczy Miejsca Pamięci). 
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14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Podstawowym wyznacznikiem stanu zagrożenia gminy Terespol jest corocznie  odnotowywana ilość 
pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Dla przykładu z  przeprowadzonej  analizy statystycznej 
wynika, że w latach 1998 - 1999 na terenie gminy odnotowano  aż 200 zdarzeń, które z roku na rok 
wykazywały tendencję wzrostową. Najbardziej palną gminą naszego powiatu według wskaźników 
ilości pożarów przypadających na 1000 mieszkańców była gmina Terespol. Jak bardzo się ta tendencja 
zmieniła pokazują dane zawarte w poniższej tabeli: 

 

Udział jednostek w akcjach ratowniczo gaśniczych w 2019 roku 

Nazwa jednostki 
Pożar na terenie 

gminy 
Pożar poza 

ternem gminy 
Zdarzenia 

Prace 
gospodarcze i 
organizacyjne 

OSP Bohukały 1 0 1 2 

OSP Koroszczyn 3  1 2 

OSP Krzyczew 8 2 2 1 

OSP Łęgi 0 0 0 0 

OSP Neple 5 1 2 3 

Dziś w gminie Terespol ochrona przeciwpożarowa realizowana przez PSP w Małaszewiczach, przy 

wsparciu 5 jednostek OSP.  

Nazwa 
jednostki 

Wyposażenie w sprzęt ratowniczy 
Liczba 

członkó
w OSP 

Sprzęt i wyposażenie pozyskane w 
2018 roku 

OSP Bohukały 
Samochód ratowniczo gaśniczy 

średni 1, Motopompa – 2, Pilarka 
do drewna -1 

25 

Mundury wyjściowe – 2 kpl., 
ubrania koszarowe-2 kpl., buty 
specjalne-2 pary, akumulator-2 

szt., Mundury wyjściowe damskie2 
kpl. 

OSP 
Koroszczyn 

Samochód ratowniczo gaśniczy 
średni 1, Motopompa – 2, pompa 

elektryczna szlamowa 1, Pilarka do 
drewna 1 

24 

Ubrania specjalne-8 kpl., 
Prądownica pianowa, zasysacz 
liniowy, maszt oświetleniowy, 

drabina aluminiowa, sprężarka, , 2 
aparaty tlenowe 

OSP Krzyczew 

samochód ratowniczo gaśniczy 
średni- 1, łódź na przyczepie- 1 z 

silnikiem strugowodnym, 
motopompa – 3, pompa 

elektryczna szlamowa – 1, pilarka 
do drewna – 1, 

27 

Ubranie specjalne -  12, rękawice 
strażackie – 12, czapka rogatywka 
– 1, hełm strażacki kompletny – 8, 

hełm strażacki srebrny – 5, wąż 
ssawny 1, identyfikator i emblemat 

haftowany - 13 

OSP Łęgi 

Samochód ratowniczo gaśniczy 
lekki - 1, łódź na przyczepie- 1 z 

silnikiem strugowodnym, 
Motopompa – 1, , pompa 

elektryczna – 2, Pilarka do drewna -
1 

27 
Nagrzewnica siłowa , przedłużacze, 

mundury wyjściowe-2 kpl., 

OSP Neple 

Samochód ratowniczo gaśniczy 
lekki- 1, Samochód ratowniczo 
gaśniczy średni- 1, Samochód 

ratowniczo gaśniczy ciężki- 1, łódź 
na przyczepie- 1 z silnikiem 

36 

Prądownica pianowa, prądownice 
turbo-2 szt., mundury wyjściowe- 2 
kpl., Mundury wyjściowe damskie 

– 4 kpl. 
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strugowodnym, Motopompa – 3, 
pompa elektryczna szlamowa – 2, 

zestaw hydrauliczny do rat. Tech. – 
1, pilarka do drewna – 3, piła do 

betonu i stali – 1, 

 

 

Gminne zawody sportowo pożarnicze  

w Kobylanach 

– I miejsce OSP Koroszczyn, II miejsce 

OSP Krzyczew  

 

 

 

W 2019 r. w Kobylanach odbyły się też 

Powiatowe Zawody sportowo-

pożarnicze. 

  

 Szkolenie w OSP: 

 Liczba wyszkolonych Liczba wyszkolonych w 2019 Do przeszkolenia 

Dowódcy OSP 16 0 2 

Naczelnicy OSP 8 0 2 

Strażacy ratownicy 
OSP 

71 0 5 

Kierowcy 
konserwatorzy sprzętu 

ratowniczego 
18 0 0 

Z zakresu ratownictwa 
technicznego 

3 0 0 

Z zakresu pierwszej 
pomocy 

6 0 0` 

Z zakresu ratownictwa 
wodnego 

1 0 0 

Sternicy motorowodni 11 0 4 

Pilarze do drewna 9 0 4 

Pilarze do stali  
i betonu 

1 0 0 

 

15.WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA, UDZIAŁ W ZWIĄZKACH  

 I STOWARZYSZENIACH, WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

Gmina  Terespol  aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi: z sąsiadującym miastem Brześć 

(2002) i miastem Żabinka (2017) w Republice Białoruś, a także ze związkiem gmin Plain de Courante 

w departamencie Deux  Sevres  we  Francji (1995). 
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  W ramach zawartych porozumień gmina prowadzi współpracę z partnerami m.in. w zakresie 

realizacji wymiany kulturalnej, samorządowej, gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, realizuje też 

wspólny projekt infrastrukturalny z Żabinką.  

Bardzo istotnym elementem jest współpraca 

transgraniczna. Partnerzy z Gminy Terespol  

i Miasta Brześć od 2002 roku podejmują 

działania których zasadniczym celem jest 

zniesienie ograniczeń, wynikających z istnienia 

granicy państwowej pomiędzy Polską a 

Białorusią oraz realizacja wspólnych 

projektów.  

Na bazie współpracy jest realizowany  projekt 
PL-BY-UA „Czysta rzeka” finansowany ze  środków  
Programu  Współpracy  Transgranicznej  EIS  Polska  - 
Białoruś - Ukraina 
2014-2020. W 2019 
roku odbyły  się 
wizyty studyjne z 
udziałem delegacji 
obu stron. W ramach 
realizacji niniejszego 
projektu CZYSTA 
RZEKA -  JEST 

PRIORYTETEM realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne 
tj. nowa oczyszczalnia ścieków komunalnych w Żabice o 
przepustowości do 3000 m3/dobę oraz 4,58 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Centrum Gminy Terespol.  
 

 

W  kraju  Gmina Terespol prowadzi  współpracę  z  gminą Korycin 

w województwie podlaskim. 

Gmina Terespol należy do następujących stowarzyszeń  

i związków:  

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska 

organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W 2019 

roku Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk  został wybrany na  

Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP . 

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a 
szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: 
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 rozwój demokracji lokalnej,  
 stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,  
 integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. 

  Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych 

problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób 

zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu 

płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany 

doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin 

wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek 

tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, 

konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z 

wykorzystaniem technologii informatycznych).  

BIALSKOPODLASKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Gmina Terespol na podstawie Uchwały Nr XIII/76/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 18 marca 2008 r. 

przystąpiła do Stowarzyszenia Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. 

Główne cele i przedsięwzięcia BLGD, skierowane są w stronę, poprawy jakości życia poprzez rozwój 

turystyki w regionie objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w tym przez tworzenie szlaków 

turystycznych wraz z infrastrukturą oraz rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej; 

zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  w tym przez zachowanie ludowych 

tradycji regionalnych i lokalnych,  ochronę tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu oraz 

zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu; aktywizacji 

mieszkańców, wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu w 

tym przez aktywizację mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności 

mieszkańców regionu, rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej oraz przez wsparcie 

doradcze i szkoleniowe dla  organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

W 2019 roku włączyliśmy się w Międzynarodowy Projekt Współpracy pn. Wspólnie-Aktywnie-

Lokalnie-Kulinarnie „WALK”, realizowany przez Bialskopodlaską  Lokalną Grupę Działania wraz z 

innymi Grupami. 

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW PRZYBUŻE - PROJEKT 

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Biała Podlaska 

doszło do podpisania Porozumienia w sprawie powołania 

komitetu organizacyjnego do utworzenia Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregion Przybuże. 

Inicjatorem powstania Euroregionu jest Wójt Gminy Terespol 

Krzysztof Iwaniuk, natomiast ciężar organizacyjny przejął na 

siebie Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. 

Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyraziły następujące samorządy: Powiat Bialski, Miasta: Biała 



47 | S t r o n a  
 

Podlaska i Terespol oraz Gminy: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna 

Podlaska, Terespol, Tuczna, Zalesie. 

Przyjęto, że Stowarzyszenia będzie miało otwartą formułę dla innych samorządów. Kolejnym krokiem 

były konsultacje dotyczące analizy nowych modeli rozwoju polsko - białoruskiej współpracy 

transgranicznej przeprowadzone z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 

ośrodków naukowych. W ich wyniku udało się nakreślić dalsze kroki prowadzące do 

instytucjonalizacji transgranicznej współpracy polsko – białoruskiej pomiędzy w/w samorządami i ich 

partnerami białoruskimi. 

15.1 POMOC RZECZOWA I FINANSOWA 

       Gmina Terespol od wielu lat współpracuje z Województwem Lubelskim w  zakresie realizacji 

zadań infrastruktury drogowej udzielając pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji 

projektowej, a także finansowej przy realizacji zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

 Samorząd Województwa uwzględniając dotychczasową współpracę wykonał w 2019 roku remont 

drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol – Zosin, na odcinku od Lebiedziewa do granicy gminy Kodeń. 

W roku 2019, na mocy uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r., miała być 

udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin 

o ścieżkę rowerową w miejscowościach Lebiedziew i Polatycze, gmina Terespol.  

Z uwagi na: 

       - brak możliwości przeprowadzenia ścieżki przez istniejący most i połączenia jej z odcinkiem 

wykonanym w 2017 r./ most nie będzie w najbliższych latach przebudowywany, pomimo 

opracowania projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich/; 

      - konieczność dokonania wykupu gruntów prywatnych i poniesienia dodatkowych kosztów 

podziałów geodezyjnych/ wąski pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 816 i  bardzo wysoka skarpa na 

odcinku od wjazdu na fort do drogi krajowej nr 2/; 

     - załamanie się dochodów Gminy Terespol, 

podpisana w dniu 23 września 2019r. umowa na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – 

Horodło – Zosin o ścieżkę rowerową w miejscowościach Lebiedziew i Polatycze, gmina Terespol”, 

została 3 grudnia 2019 r. rozwiązana.  

Tym samym odstąpiono od realizacji projektu i pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.  

15.2 WSPÓŁPRACA I PODEJMOWANIE PARTNERSKICH INICJATYW  

W 2014 roku,  12 gmin powiatu bialskiego , w tym Gmina Terespol, podjęło współpracę w zakresie 

rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, opracowując wspólnie 

Zintegrowaną Strategię Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na 

lata 2015 – 2020, przyjętą uchwałą  Nr VIII/59/15 Rady Gminy Terespol z dnia 30 listopada 2015 r. 

Dzięki umieszczeniu w Strategii zadania „Zagospodarowanie fortów Twierdzy Brześć”, i uczestnictwa 

w Przygranicznym Obszarze Funkcjonalnym, Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie ze środków 

Uni Europejskiej, w ramach RPO WL, na realizację projektu  „Zagospodarowanie Fortu w 

Małaszewiczach Małych – dzieło Międzyfortowe Kobylany I” , otrzymując dodatkowych 10 pkt w 

trakcie oceny wniosków. 
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W roku 2019 gminy z POF „Aktywne Pogranicze” podpisały porozumienie o dalszej współpracy i  

opracowaniu wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Aktywne 

Pogranicze 2020 – 2030”. 

Strategie zintegrowane – rozwój lokalny na 

bazie inicjatyw lokalnych, z udziałem 

Katarzyny Szumielewicz- przedstawiciela 

Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i 

Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marszałka 

Województwa Lubelskiego Dariusza 

Stefaniuka, przedstawicieli Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego, samorządowców 

reprezentujących  Aktywne  Pogranicze, Dolinę Zielawy oraz obszar funkcjonalny miasta Biała 

Podlaska, oraz ekspertów zewnętrznych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja 

pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027. Rozmawiano o pozytywnych 

doświadczeniach i wspólnych projektach realizowanych przez gminy powiatu bialskiego, jak również 

dlaczego warto tworzyć strategie oddolne. 

15.3 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

 27 maja w Belwederze odbyło się spotkanie  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy z 
przedstawicielami samorządu z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego.  Podczas części oficjalnej Prezydent RP 
wręczył odznaczenia  państwowe osobom zasłużonym w 
działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w 
Polsce. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony 
Zastępca Wójta Gminy Terespol Bogdan Daniluk.   

 5 września, podczas VI Wschodniego Kongresu 

Gospodarczego w Białymstoku jedenaście realizacji z 

pięciu województw zostało uhonorowanych tytułami Top 
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Inwestycje Polski Wschodniej 2019. Najlepsze regionalne projekty infrastrukturalne, budowlane, 

miejskie i społeczne nagrodzono podczas gali 

wieńczącej pierwszy dzień VI Wschodniego 

Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Wśród 

wyróżnionych znalazła się również Gmina 

Terespol, statuetkę odebrał Wójt Krzysztof 

Iwaniuk. Celem konkursu Top Inwestycje Polski 

Wschodniej 2019 było wyróżnienie najlepszych 

inwestycji w regionie, wskazanie ich skali oraz 

prorozwojowego efektu dla gospodarki i 

mieszkańców pięciu województw: lubelskiego, 

podlaskiego, podkarpackiego,  warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Swoje typy wskazała 

Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznali także internauci. Organizatorem 

konkursu jest Grupa PTWP i redakcja serwisu PortalSamorzadowy.pl. 

 11 czerwca 2019r. w Krzymoszycach odbył się Dzień Działacza Kultury powiatu bialskiego. 

Władze powiatu doceniły pracę wielu środowisk i osób związanych z szeroko rozumianą kulturą. 

Podsumowano również Konkurs “Bialskie Talenty”, który skierowany jest do młodych osób 

powiatu bialskiego. Do Starostwa Powiatowego wpłynęło aż 47 wniosków. Wyróżniono 5 osób w 

kategoriach kultura, nauka i sport. Bialskim Talentem w kategorii sport został nagrodzony Kacper 

Bogusz. Swoje pasje sportowe rozwija w Sekcji 

Podnoszenia Ciężarów działającej przy 

Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach. Ma 

liczne ogólnopolskie osiągnięcia w podnoszeniu 

ciężarów. Chociażby I miejsce w eliminacjach 

międzywojewódzkich do Olimpiady Młodzieży 

w Biłgoraju, a następnie swoją formę 

potwierdził w Piekarach Śląskich zwyciężając w 

swojej kategorii Ogólnopolską Olimpiadę 

Młodzieży. Podczas uroczystości również 

rozstrzygnięto konkurs „Samorząd gminny przyjazny kulturze” gdzie zgłoszonych było 7 

samorządów z powiatu bialskiego, w tym Gmina Terespol. Laureatem została Gmina Łomazy, a 

nagrodą był okolicznościowy dyplom i bon z przeznaczeniem na cele kulturalne. 

 Na terenie naszej gminy odbyła się XI edycja 

konkursu „Piękne, bo bialskie” – Gmina Terespol. Konkurs 

odbył się w dwóch kategoriach:  „Gospodarz roku” 

„Najpiękniejszy ogród roku”. 

Po podsumowaniu 

przyznanych 

punktów, Komisja 

przyznała I miejsce – Państwu Irenie i Stefanowi Boniukom  zam. 

Samowicze w kategorii najpiękniejszy ogród roku”. 

 Urząd Gminy Terespol laureatem Krajowej Nagrody 

Ekologicznej - EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski 

edycji 2019. 
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16. ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 

Działalność Urzędu Gminy Terespol i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Wójt Krzysztof Iwaniuk  z dniem 15 stycznia 2019 r. na 

stanowisko Zastępcy Wójta  Gminy Terespol powołał 

Bogdana Daniluka. Sekretarzem gminy Terespol została 

Danuta Wowczeniuk. 

Ilość wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Terespol  w 2019 roku – 76 

 
 

Czynności administracyjne zrealizowane w 2019 roku – UG Terespol 

 

Decyzje 4036 

Postanowienia 61 

Umowy 293 

Zamówienia 67 

Informacja publiczna 62 

Odwołania 5 

Zażalenia 2 

Upomnienia 168 

Tytuły wykonawcze 74 

Zaświadczenia 1166 

Wezwania 76 

Wnioski 159 

Karta dużej rodziny 485 

Dowody osobiste 335 

oświata; 11 

finanse; 27 
opieka społeczna, 

kultura; 1 

gospodarka 
gruntami,  

nieruchomości, 
mienie komunalne 

, zabytki; 15 

organizacyjne, 
kadry; 22 
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Zameldowania, wymeldowania 259 

Nadanie PESEL 36 

Udostępnianie danych 129 

Skargi 11 

Upoważnienia 72 

Zezwolenia 28 

Szacowanie szkód 229 

Kadry - angaże świadectwa pracy, skierowania 180 

 

Czynności administracyjne zrealizowane w 2019 roku – GOPS  

Lp. Decyzje/postanowienia 
 

Liczba 
 

Liczba 

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami  

1. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

494 537 

2. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego  

97 95 

3. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

19 18 

4. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego 

16 10 

5. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla 
opiekuna  

4 3 

6. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

47 46 

7. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
rodzicielskiego 

15 19 

8. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 

59 41 

Świadczenia wychowawcze  

1. Decyzje/informacje w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego 

590 750 

Świadczenia z pomocy społecznej  

1. Decyzje przyznająca zasiłek okresowy 233 195 

2. Decyzje przyznająca zasiłek celowy 429 316 

3. Decyzje przyznająca zasiłek stały 40 40 

4. Decyzje dotyczące opłaty obiadów w szkole  104 124 

5. Decyzje dotyczące usług opiekuńczych i 
specjalistycznych 

32 21 

6. Decyzje dotyczące domów pomocy społecznej 10 19 

Stypendia szkolne  

1. Decyzje przyznające stypendia szkolne 79 74 

Dodatki mieszkaniowe  

1. Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy 27 19 

2. Decyzja przyznająca dodatek energetyczny 38 26 

GKRPA  

1. Postanowienia GKRPA o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży alkoholu z uchwałą 

24 27 
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17. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU 
 

      Od 1999 roku konsekwentnie jest realizowana polityka przestrzenna Gminy Terespol ustalona w 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol” przyjętym 

uchwałą Nr XI/64/1999  Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 1999 roku  , a następnie w „Strategii 

Rozwoju Gminy Terespol do 2020 roku”, uchwała Nr XIV/84/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 

kwietnia 2008 roku. 

Zrealizowane i realizowane działania: 

 rozwój i lokalizacja centrów biznesu na terenie Gminy Terespol (powiększono o 31 ha, w 

rejonie Terminala Samochodowego strefę aktywności gospodarczej); 

 kształtowanie ośrodka i czytelnej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy - Centrum 

Gminy Terespol (uatrakcyjniliśmy i uporządkowaliśmy tereny pod budownictwo jednorodzinne w 

Centrum Gminy, wykorzystując masy ziemi z czaszy zbiornika, a cały teren został uwolniony od 

napowietrznych linii SN); 

 rozbudowa sieci drogowej i infrastruktury komplementarnej (Centrum uzbrojono w 

infrastrukturę komunalną i dwie  drogi o nawierzchni z kostki brukowej, a także w 2 stacje 

transformatorowe i  przyłącza NN do sieci dystrybucyjnej  60 szt. działek budowlanych 

 uzupełnianie infrastruktury komunalnej( w/w i oświetlenie uliczne); 

 kształtowanie prorozwojowej polityki ludnościowej ( opisano w części 2.2 Raportu); 

 tworzenie lokalnych i ponadlokalnych układów partnerskich /Przygraniczny Obszar 

Funkcjonalny „Aktywne Pogranicze”- od września 2019 r. realizowana jest zintegrowana strategia 

rozwoju na lata 2020-2030/; 

 przygotowanie Gminy do bliskiej współpracy transgranicznej /realizowany wspólny projekt  z 

miastem Żabinka- Białoruś-w ramach programu Pl-By-Ua/. 

IV. REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  GMINY 

1. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY 
 

Rada Gminy Terespol w 2019 roku podjęła 55 uchwał, z czego:  

- 19 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;  

-  36 objętych  było nadzorem Wojewody Lubelskiego; 

- 23  podlegało publikacji w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Lubelskiego. 

Organ nadzoru tj. Wojewoda wszczął  postępowania nadzorcze w wobec następujących uchwał: 

 w  celu  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  II/22/18  Rady Gminy Terespol z dnia  28  

grudnia  2018  r.  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego uprawniającego  do  

nieodpłatnego  przyznania  pomocy  w  formie  zasiłku celowego  realizowanego  jako  

świadczenie  pieniężne  na  zakup  posiłku  lub żywności  albo  świadczenie  rzeczowe  w  postaci  

produktów  żywnościowych oraz  zasad  zwrotu  wydatków  za  świadczenia  udzielane  w  formie  
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posiłku  lub świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób objętych  

wieloletnim  rządowym  programem  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na lata  2019-2023,  w  

części  obejmującej  tytuł  uchwały  w  brzmieniu:  „albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych” i § 1 uchwały w brzmieniu: „albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych”. Na sesji w dniu 29 marca 2019 r. rada Gminy Terespol podjęła 

uchwałę Nr III/39/19  mocą której uchyliła zakwestionowaną przez organ nadzoru uchwałę.  

 w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały Nr II/23/18 Rady Gminy Terespol z  dnia  28  

grudnia  2018  r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Terespol  do wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,  w  części  obejmującej  jej  §  3  w  

brzmieniu:  „w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubelskiego”. Wójt Gminy Terespol nie 

składał wyjaśnień uznając  stanowisko  organu nadzoru. Rozstrzygnięciem nadzorczym  

stwierdzono nieważność uchwały we wskazanej części. 

 w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  III/29/19  Rady  Gminy  Terespol  z dnia  29 

marca  2019 r.  w sprawie  uchwalenia Regulaminu  dostarczania  wody  i odprowadzania  

ścieków  na  terenie  Gminy  Terespol,  w części obejmującej  §  1 ust. 1,  §  3 ust. 1 pkt 2 i 4,  §  5 

pkt 1,  2,  7,  §  6 ust. 1 w brzmieniu:  „a  także  po okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości”,   

ust. 2 i 3, § 9 ust. 7, § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 5 i 6, § 12 ust. 3 w brzmieniu: „z powodu awarii sieci, 

przerw w zasilaniu w energię elektryczną urządzeń wodociągowych  i urządzeń  kanalizacyjnych,  

potrzeby  zwiększenia  dopływu  wody  do  hydrantów przeciwpożarowych,  wystąpienia  siły  

wyższej,  w tym  klęsk  żywiołowych  oraz  uszkodzenia instalacji”, § 16 ust. 4 Regulaminu, 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Wójt Gminy Terespol nie składał wyjaśnień uznając  

stanowisko  organu nadzoru. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z wyłączeniem kwestionowanych zapisów.  

 w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 roku 

Nr III/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji  bezpłatnego  nauczania,  

wychowania  i  opieki  oraz  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  

szkołach podstawowych, w części obejmującej § 1 w brzmieniu: „rozpoczętą”. Na sesji w dniu 27 

czerwca 2019 r. Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr IV/50/19 zmieniającą kwestionowana 

uchwałę. 

 w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  V/60/19  Rady  Gminy Terespol  z  dnia  30  

września  2019  r.  w  sprawie  stwierdzenie  zakończenia działalności  Gimnazjum  w  Zespole  

Szkół  im.  W.S. Reymonta w  Małaszewiczach,  w  części   obejmującej  §  3  w  brzmieniu:  „w  

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”. Wójt Gminy Terespol nie składał wyjaśnień 

uznając  stanowisko  organu nadzoru. Wójt Gminy Terespol nie składał wyjaśnień uznając  

stanowisko  organu nadzoru. Rozstrzygnięciem nadzorczym  stwierdzono nieważność uchwały 

we wskazanej części. 

 
Ilość skarg na uchwały – 0 
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Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku z podziałem na kategorie 

 

2. WYBÓR ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY 
Na terenie Gminy Terespol  w pierwszej połowie marca, zgodnie z harmonogramem odbyły  się 

zebrania wiejskie zorganizowane w celu przeprowadzenia  wyborów sołtysów i rad sołeckich.  

Mieszkańcy dwudziestu pięciu sołectw, w tajnym głosowaniu wybrali swoich reprezentantów na 

najbliższe pięć lat.Tylko w pięciu sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa (Kołpin Ogrodniki, 

budżetowo-
finansowe; 17 

organizacyjne i 
wybory; 6 

programy; 4 
podatki i opłaty; 5 

gospodarka 
nieruchomościami; 

4 

gospodarka 
komunalna, 

infrastruktura, ład 
przestrzenny, 

porządek publiczny; 
10 

oświata i 
wychowanie; 9 
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Koroszczyn, Kukuryki, Łobaczew Duży, Neple). Frekwencja wyniosła 17 %. Uprawnionych do 

głosowania było 5415 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięły 933 osoby.  

Sołectwo Uprawnionych Głosowało 
Zgłoszeni 

Kandydaci 
Wybrany sołtys 

% 
uprawnionych 
którzy wzięli 

udział w 
głosowaniu 

POLATYCZE 138 30 Soczewko Andrzej 
SACZEWKO 

ANDRZEJ 
22 % 

LEBIEDZIEW 264 20 Gralak Anna GRALAK ANNA 8  % 

DOBRATYCZE 
KOLONIA 

78 12 Siwagow Jarosław 
SIWAGOW 
JAROSŁAW 

15 % 

MURAWIEC 
ŻUKI 

65 17 Chwesiuk Ryszard 
CHWESIUK 
RYSZARD 

26 % 

MICHALKÓW 87 21 
Harasimiuk 
Krzysztof 

HARASIMIUK 
KRZYSZTOF 

24 % 

KOŁPIN - 
OGRODNIKI 

28 5 Moroz Agata MOROZ AGATA 18 % 

ŁOBACZEW 
DUŻY 

315 54 
Jakimiak Paweł 

Wawryniuk 
Katarzyna 

JAKIMIAK PAWEŁ 17 % 

ŁOBACZEW 
MAŁY 

233 69 
Gawryluk Jolanta 

Puzaitis Anna 
PUZAITIS ANNA 30 % 

LECHUTY DUŻE 141 40 
Pietrusik Marek 
Gryciuk Jarosław 

PIETRUSIK 
MAREK 

28 % 

SAMOWICZE 168 73 
Krzyżanowski Jan 

Łozak Andrzej 
KRZYŻNOWSKI 

JAN 
43 % 

KUKURYKI 49 15 
Litwiniuk Olga 

Parafiniuk 
Wojciech 

PARAFINIUK 
WOJCIECH 

31 % 

LECHUTY MAŁE 58 21 
Lubeńczuk Jerzy 
Tarasiuk Jerzy 

LUBEŃCZUK 
JERZY 

36 % 

NEPLE 176 50 
Łozak Agata 

Stasiak Justyna 
STASIAK JUSTYNA 28 % 

STARZYNKA 37 16 Kondracki Paweł 
KONDRACKI 

PAWEŁ 
43 % 

KUZAWKA 97 15 
Dyczkowski 
Kazimierz 

DYCZKOWSKI 
KAZIMIERZ 

15 % 

BOHUKAŁY 188 27 

Łukaszuk Henryk 
Pawluczuk 
Radosław 

Wasyluk Ilona 

 
ŁUKASZUK 

HENRYK 
14 % 

KRZYCZEW 112 49 

Kopciuszuk 
Barbara 

Wawryniuk 
Katarzyna 

KOPCIUSZUK 
BARBARA 

44 % 

ŁĘGI 89 41 
Krzysztofowicz 

Ewa 
KRZYSZTOFOWICZ  

EWA 
46 % 

MAŁASZEWICZE 
MAŁE 

428 30 
Kuć Marek 

Kowalewska Ewa 
KUĆ MAREK 7 % 

MAŁASZEWICZE 
DUŻE 

405 51 Stoma Ryszard STOMA RYSZARD 13 % 

KOBYLANY 377 80 Ostapczuk Halina 
OSTAPCZUK 

HALINA 
21 % 
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KOROSZCZYN 473 45 
Jankowski 
Mirosław 

Mikitczuk Iwona 

JANKOWSKI 
MIROSŁAW 

 
10 % 

MAŁASZEWICZE 1263 107 Korneluk Kamila 
KORNELUK 

KAMILA 
8 % 

PODOLANKA 44 27 Domańska Aneta 
DOMAŃSKA 

ANETA 
61% 

ZASTAWEK 102 18 Śreniawska Anna 
ŚRENIAWSKA 

ANNA 
18 % 

3. REALIZACJA BUDŻETU 
 Szczegółowe omówienie wykonania budżetu jest przedstawione w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu.  

W uchwale Nr II/13/18 Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2019 zmienionej:  

- zarządzeniem Nr 8/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2019 r.,  
- zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2019 r., 
- uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 kwietnia 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 kwietnia 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 21 maja 2019 r., 
- uchwałą Nr IV/44/19 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 42/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 sierpnia 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 sierpnia 2019 r., 
- uchwałą Nr V/53/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 60/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 października 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 października 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 70/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 listopada 2019 r., 
- uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Terespol z dnia 2 grudnia 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 73/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2019 r., 
- uchwałą Nr VII/71/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2019 r., 
- zarządzeniem Nr 76/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 grudnia 2019 r. 
DOCHODY budżetu gminy wykonano w kwocie  33.045.626,34 zł co stanowi 104,49% planu,  
z tego dochody bieżące stanowią 95,98% - 31.717.020,21 zł, a majątkowe 4,02% -  
1.328.606,13 zł. 
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Udział procentowy dochodów własnych, udziałów w podatku dochodowym  

i subwencji w budżecie gminy w latach 2016 – 2019: 

 
 

Dochody 
ogółem 

Dochody wg. źródeł 
Procentowy udział 

dochodów w 
dochodach ogółem 

2016 33.195.166,34 
dochody 
własne 

17.146.745,33 51,65 % 

  udziały w PIT 2.929.272,00 8,82% 

  udziały w CIT 217.917,65 0,66% 

  subwencje 5.279.243,00 15,90% 

2017 33.267.601,37 
dochody 
własne 

17.546.295,00. 52,74 % 

  udziały w PIT 3.135.611,00 9,43% 

  udziały w CIT 494.985,41 1,49% 

  subwencje 6.002.931,00 18,04% 

2018 36.507.048,52 
dochody 
własne 

21.438.020,66 58,72 % 

  udziały w PIT 3.559.108,00 9,75% 

  udziały w CIT 546.560,56 1,50% 

  subwencje 6.255.686,00 17,14% 

2019 33.045.626,34 
dochody 
własne 

16.204.570,36 49,04 % 

  udziały w PIT 4.141.024,00 12,53% 

  udziały w CIT 749.128,27 2,27% 

  subwencje 6.391.605,00 19,34% 

 

 Udział podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych) w dochodach budżetu gminy w 2019 r. wyniósł 984.341,64 zł, co stanowi  

2,98 % dochodów ogółem budżetu gminy.  

WYDATKI wykonano w kwocie 32.986.549,13 zł co stanowi 93,60% planu z tego 

wydatki bieżące stanowią 77,95% - 25.713.920,34 zł, a wydatki majątkowe 22,05%  - 

7.272.628,79 zł. 

 

RAZEM WYDATKI 
MAJĄTKOWE- 

22,05 % 

RAZEM WYDATKI 
BIEŻĄCE- 77,95% 

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

w tym: 

     

  

TURYSTYKA 3 670 987,78 zł 50,48%         

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 874 902,20 zł 25,78% 

   

  

GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 024 943,49 zł 14,09%         

POZOSTAŁE WYDATKI 

MAJĄTKOWE (ŁĄCZNIE 

WYDATKI STANOWIĄCE PONIŻEJ 

3% WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

OGÓŁEM) 701 795,32 zł 9,65% 

   

  

RAZEM WYDATKI 

MAJĄTKOWE 
7 272 628,79 zł 

 

22,05 %WYDATKÓW 

BUDŻETU 
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WYDATKI BIEŻĄCE 

w tym: 

     

  

OPIEKA SPOŁECZNA 9 414 770,70 zł 36,61%         

w tym:             

Rodzina  7 722 974,69 zł           

Pomoc Społeczna 1 604 400,17 zł           

Ochrona Zdrowia 87 395,84 zł           

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA  7 895 022,46 zł 30,70% 

   

  

w tym: 

     

  

Oświata 7 805 225,46 zł 

    

  

Edukacyjna opieka wychowawcza 89 797,00 zł 

    

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 899 233,43 zł 15,16%         

w tym:             

Wspólna obsługa jednostek oświatowych 220 228,07 zł           

GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 682 418,98 zł 6,54% 

   

  

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 1 109 249,58 zł 4,31%         

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 

(ŁĄCZNIE WYDATKI STANOWIĄCE 

PONIŻEJ 3% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

OGÓŁEM) 1 713 225,19 zł 6,68% 

   

  

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 25 713 920,34 zł 

 

77,95%WYDATKÓW BUDŻETU 
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Budżet za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 59.077,21 zł.  

Udzielono pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach w kwocie 42.621,00 zł na 

sfinansowanie udziału ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pn. „Wydanie 

publikacji promujących gminę Terespol pn. „Kroniki rodzinne wsi Kobylany” oraz „Monografia wsi 

Łobaczew Mały i Łobaczew Duży””. 

Spłacono raty kredytów w kwocie 1.034.000,00 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.568.000,00 zł. 

 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości 
podatkowych stanowią 524.285,54 zł w tym: 

 
 
 

Nazwa 

 
 

Skutki 
obniżenia 
górnych 
stawek 

 
 

Skutki 
udzielonych 

ulg i 
zwolnień 

Skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy na podstawie 
ustawy – Ordynacja Podatkowa 

umorzenie 
zaległości 

podatkowych 

Rozłożenie na 
raty,odrocz.term. 
płatn.,zwolnienie 

z obowiązku 
pobrania, ogran. 

poboru 

Podatek od 
nieruchomości od 

osób prawnych 
85.116,00 2.540,46 0,00 0,00 

Podatek rolny od 
osób prawnych 

0,00 70,67 0,00 0,00 

Podatek od środków 
transportowych  od 

osób prawnych 
34.534,12 0,00 0,00 0,00 

Podatek od 
nieruchomości od 

osób fizycznych 
175.329,00 136.300,39 27,00 0,00 

Podatek rolny od 
osób fizycznych 

0,00 0,00 5.551,60 0,00 

Podatek leśny od 
osób fizycznych 

0,00 0,00 233,00 0,00 

Podatek od środków 
transportowych  od 

osób fizycznych 
50.567,30 0,00 0,00 

0,00 
 

Odsetki od zaległości 
podatkowych 

0,00 0,00 112,00 0,00 

Opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

0,00 33.904,00 0,00 0,00 

RAZEM 345.546,42 172.815,52 5.923,60 0,00 

 

 


