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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2019r.
poz.506), Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Dubicze
Cerkiewne w roku 2018.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy
Dubicze Cerkiewne. Zgromadzone zostały dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu
na dzień 31 grudnia 2019r. Raport został opracowany na podstawie dokumentów źródłowych
znajdujących się w urzędzie gminy, informacji pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych
oraz informacji
dotyczących Gminy Dubicze Cerkiewne zamieszczonych na stronach
internetowych.
Jest to dokument stanowiący syntetyczną informację dla mieszkańców dot. działalności gminy i
będzie podstawą do twórczej dyskusji na sesji rady gminy, zebraniach wiejskich i spotkaniach z
mieszkańcami.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy.
▪ sytuacja finansowa
▪ sytuacja demograficzna
▪ inwestycje gminne i inne zadania zrealizowane na terenie gminy,
▪ warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami),
▪ zagospodarowanie przestrzenne
▪ oświata
▪ kultura
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Dubicze Cerkiewne została utworzona 1 stycznia 1973r. Uchwałą Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Białymstoku.
Gmina pod względem podziału administracyjnego leży w województwie podlaskim w
południowo – wschodniej jego części i graniczy z gminami od północy, północnego –
wschodu i wschodu z gminą Hajnówka, od południa i południowego – zachodu z gminą
Kleszczele, od zachodu z gminą Orla (powiat bielski), od północnego – zachodu z gminą
Czyże, natomiast południowo – wschodnia granica gminy stanowi granicę państwa na
odcinku ok.8 km. Miejscowość Dubicze Cerkiewne jest siedzibą Urzędu Gminy. Obszar jej
wynosi 151,2 km2. Sieć osadnicza gminy liczy 29 miejscowości wiejskich wchodzących w
skład 17 sołectw. Gmina Dubicze Cerkiewne leży w powiecie hajnowskim w sąsiedztwie
Puszczy Białowieskiej w obszarze chronionego krajobrazu o wysokich walorach
turystycznych i krajobrazowych obejmującym tereny ekologicznie czyste, jest członkiem
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Gmin Regionu
Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, „Puszcza
Białowieska” Zasadniczą część powierzchni gminy Dubicze Cerkiewne zajmują lasy i tereny
zadrzewione (54%). Użytki rolne stanowią około 40% powierzchni ogólnej gminy, z czego
grunty orne zajmują 25,45% powierzchni, sady – 0,09%, a łąki i pastwiska – 17,27%. Ze
względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu wiązała się
z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji
rekreacyjnych i turystycznych, jako dodatkowe źródło dochodów mieszkańców gminy.
Siedzibą gminy jest miejscowość Dubicze Cerkiewne. Pełni ona funkcję ośrodka obsługi
lokalnej w zakresie: ochrony zdrowia, kultury, oraz obsługi administracyjnej. Na jej terenie
funkcjonują obiekty usługowe z zakresu usług podstawowych: biblioteka, agencja pocztowa,
bank spółdzielczy, ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa (wszystkie zlokalizowane w
Dubiczach Cerkiewnych).

1.1. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień (31.12.2019) ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Dubicze Cerkiewne obejmowała 12
pozycji (2018r.-13 pozycji), z czego status „aktywny” posiadało 12 podmiotów(2018r.-12),
status „wykreślony” posiadało 4 podmioty (2018r.- 2), status „zawieszony” posiadało 0
podmiotów ( 2018r.-4). Działalność gospodarczą wznowiło 2 podmioty (2018r.- 0). Liczba
podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 0
pozycji ( 2018r.- 0). W roku 2019 w systemie REGON zostało zarejestrowanych 5 nowych
podmiotów gospodarczych ( 2018r. - 1), wyrejestrowano 2 przedsiębiorców ( 2018r.-1), w
tym 1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przyczyną wyrejestrowania
podmiotów było zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Podmioty gospodarcze
funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe zakłady rodzinne branży
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ogólnobudowlanej, obróbki drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych,
gastronomia. Coraz istotniejszą w rozwoju gminy odgrywają podmioty prowadzące
działalność agroturystyczną. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne było zarejestrowanych 21
gospodarstw agroturystycznych.( 2018r- 20 gospodarsw)

1.2. Organizacje społeczne
Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych,
2) OSP Dubicze Cerkiewne,
3) OSP Tofiłowce,
4) OSP Stary Kornin,
5) OSP Koryciski,
6) OSP Werstok,
7) Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty” z siedziba w Grabowcu – zrzesza 20
członków
8) Koło Gospodyń Wiejskich „Dubiczanki” w Dubiczach Cerkiewnych – zrzesza 17

członków
9) Koło Gospodyń Wiejskich „ Hłubuczka” w Długim Brodzie – zrzesza 12 członków
KGW jest organizacją wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi aktywnie działającą na
rzecz środowisk wiejskiego. Koncentruje swoja w działaniu na rzecz ochrony zdrowia,
rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu
gminy, krzewieniu kultury, kultywowaniu folkloru, tradycji i obyczajów.

1.3. Gospodarstwa rolne
W gminie działalność produkcyjną prowadzi 255 indywidualnych rodzinnych gospodarstw rolnych w
przeważającej mierze o specjalizacji w zakresie produkcji roślinnej oraz Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Starym Korninie, która prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i hodowli
trzody chlewne. Wiodącym pod względem wielkości gospodarstw i produkcji rolnej jest sołectwo
Jagodniki Jest tam prowadzonych 26 indywidualnych gospodarstw rolnych z przewaga gospodarstw
prowadzących produkcje roślinną. Ponadto 3 gospodarstwa prowadzi działalność w zakresie
hodowli owiec, 1 gospodarstwo- hodowla trzody chlewnej i 6 gospodarstw w zakresie hodowli krów
dojnych i bydła opasowego.
1.Sołectwo Tofiłowce -

24 gospodarstw

2. Sołectwo Stary Kornin -

17 gospodarstw

3. Sołectwo Koryciski-

12 gospodarstw

4. Sołectwo Jagodniki-

26 gospodarstw

5. Sołectwo Istok-

20 gospodarstw

6. Sołectwo Witowo-

10 gospodarstwa

7. Sołectwo Wiluki-

7 gospodarstw

8.Sołectwo Długi Bród-

5 gospodarstw

9. Sołectwo Werstok -

9 gospodarstwa
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10. Sołectwo Wojnówka -

5 gospodarstw

11. Sołectwo Starzyna-

5 gospodarstw

12. Sołectwo Górny Gród-

8 gospodarstw

13. Sołectwo Jelonka-

12 gospodarstw

14. Sołectwo Rutka -

14 gospodarstw

15. Sołectwo Grabowiec-

40 gospodarstw

16. Sołectwo Czechy Orlańskie-

13 gospodarstw

17. Sołectwo Dubicze Cerkiewne-

28 gospodarstw

1.4. Władze gminy i jednostki organizacyjne
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe
komisje:
▪ Komisja Rewizyjna – 5 osób
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji– 8 osób
▪ Komisja Rozwoju i Budżetu – 15 osób

1.5. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Rada Gminy
Dubicze Cerkiewne
1. Skład osobowy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne VIII kadencji Rady (2018-2023)
Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne: Jerzy Karpiuk.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Irena Szymaniuk, Nina Oksentiuk.
Radni VIII kadencji Gminy Dubicze Cerkiewne: Mikołaj Czykwin, Irena Kiryluk, Walentyna
Szimoniuk, Mikołaj Rybak, Andrzej Karpiuk, Michał Kot, Joanna Sapieżyńska, , Aleksy
Troc, Jan Czmiel, Wiktor Kendyś, Mikołaj Leoniuk, Mikołaj Holonko.
2. Wykonanie uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne za 2019 rok.
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła w 2019 roku 53 uchwały(2018r. – 70 uchwał) na 10
sesjach( 2018r. – 8 sesji) z tego:
- 19 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.( 2018r.-19
uchwał)
- 23 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.(2018r.-33
uchwały)
Lp.

Nr uchwały i data
podjęcia

Tytuł uchwały w sprawie

Stan
wykonania
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1
2
3

3.23.2019
11.01.2019
3.24.2019
11.01.2019
3.25.2019
11.01.2019

Zarządzenie wyborów sołtysów i członków rad
sołeckich
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

wykonano

uchylająca Uchwałę Nr 2.21.2018 z dnia 21
grudnia 2018 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczenie przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchylająca uchwałę Nr 2.14.2018 z dnia 21
grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr
12.96.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z
dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dubicze Cerkiewne.
Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Dubicze Cerkiewne.
Zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady
Gminy Dubicze Cerkiewne na 2019 rok
Wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania stawki tej uchwały
Upoważnienia wiceprzewodniczących Rady
Gminy

zrealizowano

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne
oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

zrealizowano

zrealizowano

11.02.2019

uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziała
narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne
na 2019 r.

4.33.2019

Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

wykonano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035

zrealizowano

ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6 letnie i dzieci młodsze

W realizacji

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
Zatwierdzenia sprawozdań finansowych
instytucji kultury za 2018 rok
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zrealiuzowano
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3.26.2019
11.01.2019

5

7

3.27.2019
11.01.2019
3.28.2019
11.01.2019
4.29.2019

8

11.02.2019
4.30.2019

9

11.02.2019
4.31.2019

6

11.02.2019
10

11

12
13

4.32.2019

11.02.2019
4.34.2019
11.02.2019
4.35.2019
11.02.2019

14

5.36.2019
28.03.2019

15

5.37.2019
28.03.2019
5.38.2019
28.03.2019

16

wykonano

zrealizowano

realizowano
realizowano
Zrealizo..wano

zrealizowano

wykonano
wykonano
6

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

5.39.2019
28.03.2019
5.40.2019
28.03.2019
5.41.2019
28.03.2019
6.42.2019
30.05.2019
6.43.2019
30.05.2019
6.44.2019
30.05.2019
6.45.2019
30.05.2019
6.46.2019
30.05.2019
6.47.2019
30.05.2019
6.48.2019
30.05.2019
7.49.2019
26.07.2019
7.50.2019
26.07.2019
8.51.2019
08.08.2019

8.52.201
08.08.2019

31
32

33

9.53.2019
25.09.2019
9.54.2019
25.09.2019
9.55.2019
25.09.2019

34

9.56.2019
25.09.2019

35

10.57.2019
28.10.2019
10.58.2019
28.10.2019
10.59.2019
28.10.2019

36
37

Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

wykonano

Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków im klubów dziecęcych
Udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
lub ewidencji zabytków.
Udzielenia Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne
wotum zaufania
Zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Dubicze Cerkiewne za 2018 rok.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Dubicze Cerkiewne za 2018 rok
Odwołania Skarbnika Gminy Dubicze
Cerkiewne
Powołania Skarbnika Gminy Dubicze
Cerkiewne
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Obowiązuje

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zrealizowano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne
oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.

zrealizowano

Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

wykonano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035

zrealizowano

przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania
zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.

zrealizowano

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zrealizowano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych w Szkole Podstawowej w
Dubiczach Cerkiewnych prowadzonej przez
Gminę Dubicze Cerkiewne

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
wykonano

wykonano

zrealizowano

zrealizowano

wykonano

W realizacji
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38
39
40
41
42
43

44
45
46

10.60.2019
28.10.2019
10.61.2019
28.10.2019
10.62.2019
28.10.2019
11.63.2019
28.11.2019
11.64.2019
28.11.2019
11.65.2019
28.11.2019

12.66.2019
23.12.2019
12.67.2019
23.12.2019
12.68.2019
23.12.2019

rozpatrzenia petycji w sprawie wdrożenia
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
Stawek podatku od środków transportowych

W realizacji

Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zrealizowano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
zmieniająca Uchwałę Nr 12.96.2016 Rady
Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września
2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne
Zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zrealizowano

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w Szkole Podstawowej w
Dubiczach Cerkiewnych prowadzonej przez
Gminę Dubicze Cerkiewne
określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Dubicze Cerkiewne, w roku szkolnym
2019/2020

zrealizowano

W realizacji

Obowiązujący

zrealizowano

W realizacji

47

12.69.2019
23.12.2019

48

12.70.2019
23.12.2020

wyboru metody ustalania opłaty za W realizacji
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

49

12.71.2019
23.12.2019

W realizacji

50

12.72.2019
23.12.2019
12.73.2019
23.12.2019
12.74.2019
23.12.2019
12.75.2019
23.12.2019

Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne.
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2020-2030
Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Dubicze Cerkiewne na 2020 rok
Przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Dubicze Cerkiewne na 2020 rok.

W realizacji

51
52
53

W realizacji

W realizacji

W realizacji
W realizacji

3. Do realizacji zadań Rada Gminy powołała trzy stałe komisje Rady Gminy.
- Komisja Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Dubicze Cerkiewne przewodniczący komisji
Joanna Sapieżyńska, za-ca przewodniczącego Jan Czmiel oraz radni: Jerzy Karpiuk, Irena
Szymaniuk, Nina Oksentiuk, Mikołaj Czykwin, Irena Kiryluk, Walentyna Szimoniuk,
Mikołaj Rybak, Andrzej Karpiuk, Michał Kot, , Aleksy Troc, , Wiktor Kendyś, Mikołaj
Leoniuk, Mikołaj Holonko.
Komisja w roku 2019 obradowała 10 razy głównym zadaniem komisji było zaopiniowanie
proponowanych projektów uchwał.
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
8

Przewodniczący komisji Mikołaj Holonko, za-ca przewodniczącego Wiktor Kendyś oraz
radni: Nina Oksentiuk, Mikołaj Leoniuk, Michał Kot, Mikołaj Czykwin, Jan Czmiel, Mikołaj
Rybak.
Komisja w roku 2019 obradowała 1 raz na której zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej
petycji w sprawie wdrażania Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
Przewodniczący komisji Michał Kot, za-ca Mikołaj Rybak oraz radni: Nina Oksentiuk,
Wiktor Kendyś, Mikołaj Czykwin.
Komisja w roku 2019 obradowała 1 raz na której zaopiniowała sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowe za 2018 rok, przygotowała wniosek o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne oraz opinii z wykonania
budżetu.
4.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne w 2019 roku wydał 67 zarządzeń , z których 35
zarządzeń podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz
nadzorowi finansowemu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 46 zarządzeń.

1.6. Gminne Jednostki organizacyjne:
1.Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
2. Gminna Biblioteka Publiczna
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym
5.Szkolne Schronisko Młodzieżowe

2.SYTUACJA FINANSOWA GMINY
2.1. Informacje finansowe
• Stan finansów gminy
Dochody
ogółem
8 657 694,38
7 585 816,81

Wydatki
ogółem
8 176 063,11
6 966 031,39

w tym
dochody
majątkowe
2 003 083,28
1 364 403,30
w tym
wydatki
majątkowe
2 246 653,89
695 223,29

udział dochodów majątkowych w
dochodach ogółem

Rok

23,14 %
17,99%

2019
2018

udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem

Rok

27,48%
9,98 %

2019
2018

Liczba mieszkańców na koniec 2019 roku wynosiła 1509 osób (dane z USC).
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 737,20 zł( 2018r.- 4 903,56 zł),
natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 285,10 (2018r.-4 616,32)
2.2. Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019r
- 719 499,84 zł( 2018r. - 1 048 328,84)
- długoterminowe: 567 499,84 zł( 2018r.- 862 855,84 zł)
-krótkoterminowe: 152 000,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)-(2018r.
185 473,00)
2.3.Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca :
- 476,81 zł (w tym długoterminowe 376,08 zł, a krótkoterminowe 100,73 zł) –( 2018r.677,65 zł w tym długoterminowe 557,76 zł, a krótkoterminowe 119,89 zł).
2.4. Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok
Plan dochodów
2019

Plan dochodów
2018

8 657 694,38
6 654 611,10

Wykonanie
dochodów
2018
7 585 816,81
6 221 413,51

%
wykonania
2019
104,16
100,85

%
wykonania
2018r
87,32
100,47%

1 364 403,30

116,87

54,68

100,95

106,36%

ogółem
bieżące

8 312 165,85
6 598 236,85

majątkowe
udziały w
podatku
dochodowy
m od osób
fizycznych
podatek od
nieruchomo
ści
podatek
rolny
podatek
leśny
dochody ze
sprzedaży
majątku

1 713 929,00

2 495 070,00

2 003 083,28

918 180,00

675 821,00

926 879,00

560 220,00

587 000,00

582 938,17

608 510,42

104,06

103,66 %

201 679,94

194 488,26

106,32

105,80%
105,78%

bieżące
majątkowe
Transport i
łączność
Administracja
publiczna
Bezpieczeńst
wo publiczne
i ochrona
przeciwpożar
owa
Oświata i
wychowanie
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
Rodzina
Gospodarka
komunalna i

189 696,00

8 687 515,00
6 192 445,00

Wykonanie
dochodów 2019

183 822,00

718 770,00

100,66

236 351,00

228 850,00

237 917,09

242 077,49

150 000,00

168 766,00

193 029,35

148 799,14

128,69

88,17

Plan
wydatków
2019r.
9 048 649,85
6 718 960,85
2 329 689,00

Plan wydatków
2018

Wykonanie
wydatków 2019r.
6 966 031,39
6 270 808,10
695 223,29

%
wykonania
2019r.
76,98
93,33
29,84

%wykonania
2018r.

10 330 147,00
6 427 514,00
3 902 633,00

Wykonanie
wydatków
2018r.
8 176 063,11
5 929 409,22
2 246 653,89

1 721 242,00

595 615,00

181 890,12

53 682,49

10,57

9,01

1 358 826,00

1 239 420,00

1 318 521,18

1 192 172,36

97,03

96,19

124 575,00

153 903,00

113 342,71

145 933,23

90,98

94,82

2 116 395,54

2 094 527,00

2 065 180,28

1 989 537,51

97,58

94,99

72 547,00

70 262,00

68 292,83

4454 928,00
1 294 918,00

412 104,00
1 142 589,00

362 261,46
1 263 683,44

2 041 172,00

826 131,35

57 946,54
335 976,29
1 096 337,49

94,14
81,24
97,59

79,15
92,25
57,57

82,47
81,53
95.95

78.03
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ochrona
środowiska

1 058 733,00

808 501,16

39,61

2.5. Wynik finansowy :
- 2019 – nadwyżka – 1 691 662,99 zł( 2018r. 590 246,30 – deficyt)

2.6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

Wydatki inwestycyjne/majątkowe
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych
– II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach
Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wydatki 2019
plan

wykonanie

7 000

4 292,60

1 501 000

246,00

Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne – Rutka – II etap

75 000

72 716,87

Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Głównej
1A w Dubiczach Cerkiewnych

10 000

0,00

Budowa podjazdu z kostki betonowej do garaży OSP w Starym
Korninie

17 000

16 970,14

Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego
schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo

39 000

38 830,58

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych
– II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach
Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

13 600

4 250,00

578 902

481 683,34

Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą
infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

10 000

1 280,00

Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum
Aktywności Lokalnej w Jagodnikach

24 225

23 758,56

9 772

9 762,34

Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Istoku

12 190

11 082,86

Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i

31 000

30 350,00

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
gminnej Tofiłowce -Rutka

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne

Remont świetlicy w Wojnówce
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Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych

Ogółem

2 329 689

695

3
,29

2.7. Wieloletnia prognoza finansowa

Spłaty rat zadłużenia
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
2020
2022
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, po
uwzględnieniu
wyłączeń

152 000,00
102 048,00
149 076,84
30 000,00
30 000,00
31 620,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
24 755,00

3,84%
3,37%
2,58%
0,83%
0,83%
0,86%
1,21%
1,21%
1,21%
1,18%
0,62%

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu
wyłączeń, obliczony w
oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy
rok prognozy
18,97%
8,10%
7,01%
4,44%
4,78%
3,67%
3,47%
2,72%
3,17%
3,03%
2,88%

2.8. Wykonanie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Sołectwo
Czechy
Orlańskie

Plan

Wykonanie
10 955,00

Długi Bród
Koryciski
Górny
Gród

9 654,00
11 545,00

Starzynna
Grabowiec
Werstok
Tofiłowce
Rutka

9 221,00
17 456,00
10 166,00
12 767,00
9 339,00

9 023,00

wykonanie toalety
4 640,29 zewnętrznej
wykonanie przepustu,
dowóz kruszywa,
profilowanie dróg, kosz na
6 810,05 śmieci, widełki ogniskowe
11 405,07 dowóz kruszywa, rury
9 023,25 dowóz kruszywa
dowóz kruszywa, transport
9 220,50 pospółki, niwelacja działki
17 455,77 dowóz kruszywa
10 165,85 dowóz kruszywa
12 766,82 dowóz kruszywa
9 338,72 wykonanie podbudowy
drogi do inwestycji
drogowej Rutka-Dubicze
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Stary
Kornin

12 452,00

Wiluki
Dubicze
Cerkiewne

8 905,00
17 219,00

Witowo

11 900,00

Jelonka

9 890,00

Jagodniki

14 225,00

Wojnówka
Istok
OGÓŁEM

9 772,00
11 190,00
195 679,00

Cerkiewne
wykonanie podjazdu do
12 451,63 OSP
wykonanie toalety
zewnętrznej, wykonanie
przyłącza wodociągowego,
wykonanie oświetlenia
wiaty, dowóz piachu na
8 459,90 boisko
- nie wykorzystany
wyposażenie świetlicy:
meble, sprzęt agd.,
11 888,58 naczynia
wyposażenie świetlicy:
9 049,73 stoły, krzesła
wykonanie ogrzewania
kominkowego, dostawa i
14 224,81 montaż okien PCV
modernizacja świetlicy:
9 762,34 wykonanie podłogi
11 082,86 budowa komina
167 746,17

2.9. Zaległości podatkowe podatników
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy:
1) osoby fizyczne:
• 22 pozycje na kwotę 6 675,29 zł - ( 2018r.- 20 pozycji na kwotę - 9 070,03 zł, )
2) osoby prawne:
• brak zaległości - ( 2018r.- 1 pozycja na kwotę – 383,00 zł. )

3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na rozwój demograficzny są: tendencje w ruchu
naturalnym i migracyjnym, struktura wieku i płci oraz tempo i charakter rozwoju społeczno –
gospodarczego. Należy stwierdzić, że znaczna część z wymienionych wyżej czynników w gminie
Dubicze Cerkiewne kształtuje się niekorzystnie. Według danych Urzędu Gminy w Dubiczach
Cerkiewnych na dzień 31 grudnia 2019r roku gmina liczyła 1509 mieszkańców z tego: kobiet- 755,
mężczyzn – 754, gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 9,98 osób /km²( 2018r.-10,2 osób/km 2).Jest to
wynik bardzo niski w porównaniu z obszarem powiatu hajnowskiego, gdzie średnia gęstość
zaludnienia, według danych z 2019 r., wynosiła 26 osób/km².
Liczba ludności w gminie Dubicze Cerkiewne w ostatnich latach zmniejsza się. Na przestrzeni
ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową. Główna przyczyną spadku
liczby mieszkańców jest starzenie się społeczeństwa gminy i z tym związana umieralność a także
umieralność z powodu chorób cywilizacyjnych. Średnia wielkość miejscowości gminnej mierzona
liczbą mieszkańców wynosi około 53,85 osób ( 2019r.-55 osób).

3.1.Liczba mieszkańców zamieszkujących Gminę Dubicze Cerkiewne na podstawie
danych ewidencji ludności urzędu gminy;

Stan na dzień

Liczba mieszkańców
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Stan na dzień 31.12.2016r.

1597

Stan na dzień 31.12.2017r.

1588

Stan na dzień 31.12.2018r.

1547

Stan na dzień 31.12.2019r

1509

3.2.Liczba urodzeń w gminie na podstawie danych ewidencji ludności urzędu gminy

Rok

Razem

2016

8

2017

14

2018

3

2019

10

3.3.Liczba zgonów w gminie na podstawie ewidencji ludności

Rok

Razem

2016

48

2017

39

2018

51

2019

45

3.4.Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach/stan na 31.12.2019r.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców
2018r.

2019r.

Czechy Orlańskie

79

78

Dubicze Cerkiewne

239

230

Długi Bród

46

43
14

Grabowiec

237

236

Górny Gród

29

28

Istok

84

84

Jagodniki

161

153

Jelonka

51

47

Koryciski

93

95

Rutka

36

37

Stary Kornin

113

111

Starzyna

32

30

Tofiłowce

119

115

Werstok

58

59

Wiluki

25

25

Witowo

99

93

Wojnówka

46

44

4.DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
W 2019 r. Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych realizował n/w inwestycje:
4.1.Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki
W kwietniu 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne przystąpiła do realizacji projektu
pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne” w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego RPOWP na lata 2014-2020.
Celem projektu było wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii tj. energii
słonecznej – w celu uzyskania energii cieplnej wykorzystywanej w gospodarstwach
domowych do podgrzewania wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej na potrzeby
własne mieszkańców.
Zadanie obejmowało dostawę i montaż: 18 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz
10 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych.
Całkowita wartość projektu – 498 266,22 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 454 109,00 zł.
Wysokość wkładu własnego Gminy – 158 938,15 zł.
Wysokość dofinansowania z UE – 295 170,85 co stanowi 65% kwoty wydatków
kwalifikowalnych.
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Termin zakończenia zadania - lipiec 2019 r.
4.2.

Przebudowa drogi gminnej Rutka

We września 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne ogłosiła przetarg na zadanie pod
nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rutka-Dubicze Cerkiewne” (dz. o nr
geod.1036 obręb Tofiłowce i dz. o nr geod. 1175/1 obręb Grabowiec).
W ramach zadania wykonano roboty polegających na przebudowie nawierzchni drogi
gminnej Rutka-Dubicze Cerkiewne o długości 730 m i szerokości jezdni 3 m. Wykonano
warstwę ścieralną metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją
na istniejącej nawierzchni żwirowej.
Wartość zadnia - 63 301,95 zł.
Zadanie zakończono w październiku 2019 r.
4.3.

Remont świetlicy w Jagodnikach

W 2019 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
o dofinansowanie projektu: „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz
z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”.
Zadanie realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Roboty budowlane zostały podzielone na 2 części.
Część I zadania ,,Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jagodniki” obejmuje:
Część II zadania: ,,Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jagodniki” obejmuje:
Przetarg na realizację zadania odbył się w lutym 2020 r.
Wykonawcą zadania na remont budynku świetlicy jest: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce za cenę - 137 908,73 zł.
Wykonawcą zadania na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej jest PHU „Sobex Nowy”
w Hajnówce za cenę - 104 810,00 zł.
Wartość zadnia po przetargu – 242 718,73 zł.
Wartość dofinansowania z UE – 83%
Wkład własny gminy – 41 262,18 zł
Termin zakończenia zadania - 30.06.2020 r.
4.4.Przebudowa drogi gminnej Tofiłowce
W listopadzie 2019 r. została podpisana umowa z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
na dofinansowanie projektu: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
gminnej Tofiłowce - Rutka" . Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Realizacja zadania polegać będzie na przebudowie drogi gminnej Nr 108671B na
odcinku Tofiłowce - Rutka o długości 1621,45 m.
Zadanie zostało podzielone na 2 części.
1) Część I zamówienia – Roboty przygotowawcze i ziemne :
2) Część II zamówienia – Ułożenie nawierzchni obejmuje:
 ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości 155 m,
 ułożenie nawierzchni wykonaną metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia
emulsją asfaltową kruszywem łamanym na długości 1466,45 m.
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Wartość zadnia po przetargu - 1 416 798,83 zł.
Wysokość wkładu własnego Gminy – 283 359,77 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 133 439,06 zł co stanowi
80% wartości zadania.
Termin rzeczowego zakończenia zadania - 19 czerwiec 2020 r.
4.5.

Siłownia i plac zabaw w Dubiczach Cerkiewnych

W dniu 18 listopada 2019 r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod małą
infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych. Zadanie realizowane będzie
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Puszcza
Białowieska” Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój strefy gospodarczej obszaru LGD, Cel
szczegółowy:II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość kosztorysowa zadania - 119 210,00 zł
Dofinansowanie z UE – 75 853,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny Gminy – 43 357,00 zł
Zadanie jest przed przetargiem.
4.6.Budowa – 24 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze
Cerkiewne, rozbudowa stacji uzdatniania wody i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Dubiczach Cerkiewnych
W dniu 23 listopada 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach
Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne.
Zadanie realizowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działania:
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” podziałania: „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu:
„Gospodarka wodno – ściekowa”.
Zadanie będzie realizowane metodą zaprojektuj i wybuduj.
Szacunkowy koszt zadania - 1 215 117,00 zł.
Dofinansowanie z UE – 63,63% - 720 598,00 zł
Wkład własny Gminy – 494 519,00 zł
Zakres robót obejmuje:
1. Przebudowę oczyszczalnia ścieków w Dubiczach Cerkiewnych w zakresie
- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków surowych polegająca na montażu:
pomp energooszczędnych szt. 2, pomostu, prowadnic, mieszadła (do wstępnego
napowietrzania), wskaźnika poziomu ścieków, kraty koszowej z wyciągiem
elektrycznym, pokrywy przepompowni
- montaż przepływomierzy ścieków surowych i oczyszczonych Ø 160 mm – 2 szt.
- przebudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni
- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 20 kWp. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o mocy Pmax =
270 W, w ilości 74 szt.
2. Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych w zakresie:
- budowa zbiornika wyrównawczego wody – 1 szt. o poj. 75 m3
- przebudowa kanału zrzutowego wód popłucznych z rur PVC Ø 200 mm o dł. 130 m
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3. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
w ilości 24 szt. Oczyszczalnie będą się składały z następujących elementów:
- osadnik gnilny dwukomorowy o pojemności nie mniejszej niż 2,2 m 3, wyposażony
w filtr na wylocie,
- przepompownia ścieków Ø min. 800 mm, pojemność min. 300l,
- pompa do ścieków oczyszczonych z silnikiem o mocy min. 250W.
W przypadku braku możliwości zastosowania oczyszczalni drenażowej zaprojektowana
zostanie oczyszczalnia biologiczna, zgodną z normą PN EN 12-566-3. Oczyszczalnia
będzie posiadać zbiornik o poj. min. 3,5 m 3 z napowietrzaniem mechanicznym poprzez
dyfuzor drobnopęcherzykowy.
Zadanie jest przed przetargiem. Realizacja zadania przebiegać będzie w 2 etapach:
I etap – będzie dotyczył zaprojektowania i wybudowania 24 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków, termin realizacji – 2020 r.
II etap – będzie dotyczył rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewne i
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, termin realizacji –
2021/2022.
4.7. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy
W dniu 1 kwietnia 2019 r. Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim nieodpłatnie
przekazało Gminie Dubicze Cerkiewne drzewa i krzewy ozdobne ze szkółki w Grabowcu
gm. Bielsk Podlaski
na potrzeby zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy.
Pracownicy wspólnie zajęli się sadzeniem przekazanych drzewek i upiększeniem terenu
wokół budynku.
4.8. Susza 2019
W okresie od lipca do końca sierpnia 2019 r. wpłynęło do tut. urzędu 302 wnioski
o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych. Dla porównania
w 2018 r. wpłynęło 180 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w
gospodarstwach rolnych.
4.9. Konkurs na Najlepiej utrzymana posesję na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Dubicze
Cerkiewne” odbyło się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w miejscowości Jelonka podczas festynu
białoruskiego „I tam żywuć ludzi”.
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr OR.120.11.2019 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne dokonała w dniu 14.08.2019 r. oceny posesji biorąc pod uwagę:
1) stan techniczny i estetykę budynków i obiektów małej infrastruktury,
2) harmonijne wkomponowanie posesji w otoczenie,
3) atrakcyjność i kompozycję części ogrodowo-wypoczynkowej,
4) pomysłowość rozwiązań użytkowych,
5) utrzymanie czystości i porządku w obejściu lokalizacja śmietnika na odpady, osadnika
na ścieki, wydzielenie wybiegu dla zwierząt gospodarskich i domowych, utrzymanie poboczy
dróg i rowów przydrożnych.
Do konkursu zgłoszono 9 ogródków przydomowych.

5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Gmina Dubicze Cerkiewne nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a jedynie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne uchwalone Uchwałą Nr XI-51/99 Rady Gminy
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w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 10 grudnia 1999 r. W roku 2019 wydano 93 wypisów
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze
Cerkiewne( rok 2018 - 55 wypisów ).
W oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku wydano:
 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego( 2018r.-1 decyzja):
 Inwestycja polegała na budowie podziemnej i napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, napowietrznej stacji
transformatorowej oraz podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej
niskiego napięcia na działach ozn. nr geod. 135 i 164 ( droga powiatowa Nr 1669
B) w miejscowości Czechy Orlańskie, gmina Dubicze Cerkiewne
 Inwestycja polegała na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer
„HAJ4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej
numerem geodezyjnym 671/2, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze
Cerkiewne. W skład instalacji radiokomunikacyjnej wchodzą: urządzenia
zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy wieży oraz
anteny sektorowej w ilości 8 szt. anteny radiolinii – szt. 6 zamontowane na wieży
kratkowej typu BOT E/2/60. Wieża telekomunikacyjna o wysokości do 65 m.
Inwestycja ogrodzona
ogrodzeniem systemowym
z furtką (bez bramy
wjazdowej). Powierzchnia terenu objęta wnioskiem wynosiła ok. 23 000 m².
 28 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( 2018r.-16 decyzji)
w tym:
 15 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – budowa
przebudowa, rozbudowa budynków mieszkalnych,
 1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej – budowa pensjonatu,
 1 decyzję dotyczącą budowy budynku rekreacji indywidualnej z przeznaczeniem do
czasowego wypoczynku,
 6 decyzji dotyczące zabudowy innej (tj. budowy zbiorników wodnych szt. 2, budowa
farmy fotowoltaicznej szt.1, budowa budynku gospodarczych szt.1, budowa szafy
telekomunikacyjnej szt.1, budowa suszarni i zbiornika dozującego szt.1),
 3 decyzje przenoszące warunki zabudowy,
 2 decyzje dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej,
 2 decyzje środowiskowe – 1 decyzja budowa farmy fotowoltaicznej, 1 decyzja
umarzająca - budowa bazy telefonii komórkowej.

6.INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne wyróżniamy:
drogi gminne kategorii L (lokalne) o długości 40,6 km w tym:
 o nawierzchni bitumicznej – 8,6 km
 wzmocnionej żwirem – 15,5 km
 z rodzimego gruntu – 16,5 km
 drogi gminne kategorii D (dojazdowe) o długości 228,0 km w tym:
 wzmocnione żwirem – 40,0 km
 z rodzimego gruntu – 188,0 km.


7.SCALANIE GRUNTÓW

19

W dniu 21 sierpnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce wszczęło
postępowanie
w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze
Cerkiewne i Istok
gm. Dubicze Cerkiewne o łącznej powierzchni 1 958,4800 ha w tym:
- pow. gruntów rolnych: 948,8952 ha
- pow. gruntów leśnych: 884,5017 ha
Beneficjentem projektu jest – Powiat Hajnowski - tel. 85 682 31 79
Na scalenie, została przyznana pomoc z UE w ramach poddziałania „Wsparcie
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 17 962 450,56
zł.
Celem scalenia jest głównie tworzenie korzystniejszych warunków do
gospodarowania w rolnictwie, poprawa rozłogu gruntów rolnych, zapewnienie każdej działce
dostępu do drogi, wydzielenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i
leśnych oraz wydzielenie gruntów użyteczności publicznej tj.:
1. Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów
leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych oraz likwidacja szachownicy
działek – a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie
kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic
działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.
2. Likwidacja współwłasności i wspólnot gruntowych.
3. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych
oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do
współczesnych maszyn rolniczych.
4. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej
bez procedury wywłaszczeniowej.
5. Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie
wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania
dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.
6. Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, m. in.
poszerzenie istniejących dróg, likwidację dróg nieistniejących na gruncie
i projektowanie nowych dróg w celu zapewnienia dostępu do nich wszystkich działek
ewidencyjnych oraz poprawę stanu technicznego istniejących dróg i modernizację
elementów infrastruktury drogowej.
Wykonawcą projektu scalenia gruntów jest Wojewódzkie Biuro Geodezji
w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8,
15-688 Białystok (tel. 85 662 36 46 lub tel. kom. 508 372 803).
Starosta Hajnowski powołał komisję pełniącą funkcje doradcze podczas szacunku
porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego
„Dubicze i Istok”. W skład rady wchodzą: rada uczestników scalenia, przedstawiciel
społeczno – zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel izby rolniczej, przedstawiciel
KOWR. Łącznie w skład komisji weszło 15 osób. Przewodniczącym Rady uczestników
scalenia został – Jerzy Karpiuk.

8.GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA
8.1.Sieć wodociągowa
Z analizy stanu istniejącego wynika, że Gmina Dubicze Cerkiewne prawie w pełni jest
wyposażona w sieć wodociągową (99%). Woda pobierana jest ze studni głębinowych z ujęcia
wody zlokalizowanego w miejscowości Dubicze Cerkiewne. W 2019r. długość sieci
wodociągowej wynosiła 78,6 km. Ilość przyłączy wodociągowych - 884 szt.( 2018r.-883 szt)
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8.2.Sieć kanalizacyjna
Sieć kanalizacyjna gminy Dubicze Cerkiewne obsługuje 20% ludności Gminy. Część
gospodarstw odprowadza ścieki do indywidualnych zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,5 km. Ilość
przyłączy kanalizacyjnych – 221 szt. ( 2018r.- 211 szt.)
Gmina Dubicze Cerkiewne posiada na swoim terenie mechaniczno - biologiczną
oczyszczalnię ścieków znajdującą się w miejscowości Stary Kornin oraz biologiczną
oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dubicze Cerkiewne.
Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych za 2019 r.:
 nieczystości ciekłe (ścieki komunalne) odebrane w ciągu roku – 11 838,5 m3
 zbiorniki bezodpływowe - 668 szt.
 oczyszczalnie przydomowe – 110 szt.
 stacje zlewne – 2 szt.

9.GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:


- przy ul. Głównej 1A – w budynku wielorodzinnym znajduje się 6 mieszkań, z czego 4
stanowią własność Gminy; są to lokale o powierzchni 61,60 m 2, 75,46 m2 , 61,41 m2 ,
75,33 m2 (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 273,80 m 2), o
przeciętnej liczbie izb 3,



- przy ul. Głównej 1 – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 42,60 m 2 ,
36,78 m2, 57,31 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 136,69 m 2 ), o
przeciętnej liczbie izb 3,



- przy ul. Głównej 63 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 48,00 m 2 ,
59,27 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 107,27 m 2 ), o przeciętnej
liczbie izb 2,

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r., 9 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2019 r. – 7 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było z tym,
że zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57,53 m2, a ogółem, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca gminy – 0,34 m2.
Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania było to, że nie było
chętnych na wynajem tego lokalu mieszkalnego.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 2 mieszkań dla dotychczasowych najemców, znajdujących się
wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 93 539,96 zł. Średnio jedno mieszkanie
sprzedano za 46 769,98 zł. (są to ceny z uwzględnioną 23% bonifikatą udzieloną
dotychczasowym najemcom przez Radę Gminy Dubicze Cerkiewne).
Na dzień 1 stycznia 2019 r. nie było zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy.
W 2019 r. wykonywano remont mieszkania nr 2 przy ul. Głównej 63, znajdujących się w
zasobie gminy (odmalowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, wymiana drzwi
wejściowych, wymiana kompaktu wc, wymiana osprzętu elektrycznego) na łączną kwotę
7184,73 zł wraz z robocizną.
We wszystkich mieszkaniach, będących w zasobie gminy, są toalety, jest doprowadzona woda
oraz kanalizacja.
W 2019 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych.
Nie ma osób oczekujących na wynajem mieszkań będących w zasobie gminy.
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W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które
wykorzystano w następujący sposób:
Magazyn Urzędu Gminy – wykorzystanie - pow. magazynowa
Budynek warsztatowy murowany Dubicze Cerkiewne – wykorzystanie – magazyn, warsztat
Budynek Urzędu Gminy - wykorzystanie - powierzchnia biurowa
Budynek lecznicy weterynaryjnej - wykorzystanie - częściowo: magazyn
Budynek Ośrodka Zdrowia – wykorzystanie – częściowo: usługi medyczne, część –
kotłownia, na piętrze – 2 lokale mieszkalne.
Budynek świetlicy w Istoku - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców , wydarzenia
społeczno- kulturalne
Remizo świetlica Stary Kornin - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia
społeczno- kulturalne oraz na potrzeby OSP;
Remizo-świetlica GOK Dubicze Cerkiewne - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców ,
wydarzenia społeczno- kulturalne oraz na potrzeby OSP, biblioteka , siedziba Koła Gospodyń
Wiejskich „Dubiczanki”, sala widowiskowa,
Świetlica Czechy Orlańskie - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia
społeczno- kulturalne
Świetlica w Koryciskach - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne
Świetlica w Jagodnikach - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne
Budynek poszkolny Czechy Orlańskie – budynek wraz z działką przeznaczony do
sprzedaży,słaby stan techniczny, do adaptacji
Świetlica w Wojnówce - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne
Remizo świetlica w Tofiłowcach - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia
społeczno- kulturalne oraz na potrzeby OSP
Remizo świetlica w Werstoku- wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców , wydarzenia
społeczno- kulturalne oraz na potrzeby OSP
Świetlica w Jelonce - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne
Świetlica w Grabowcu - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne
Świetlica w Witowie - wykorzystanie - na potrzeby mieszkańców, wydarzenia społecznokulturalne, część – schronisko młodzieżowe
Budynek "Dworek Polski" - budynek rekreacyjno wypoczynkowy
Budynek "Bachmatówka" - budynek rekreacyjno wypoczynkowy
Domek "Pilawa Lux" - budynek rekreacyjno wypoczynkowy
Budynek poszkolny w Starym Korninie - pustostan
Budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Korninie - wykorzystanie - obecnie pustostan
Budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Korninie – wykorzystanie zgodnie z
przeznaczenie

10.GOSPODARKA ODPADAMI
Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Gmina obowiązana jest do zorganizowania odebrania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Gmina nie objęła systemem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych. Z tych nieruchomości właściciele zobowiązani są do
zawierania umów indywidualnie.
Odbiorem odpadów „u źródła” zostały objęte następujące frakcje odpadów:
a) odpady niesegregowane - odpady komunalne zmieszane,
b) odpady segregowane w tym:
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papier i tektura (gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi, stare książki, pudełka
kartonowe, składane tektury itp.), oraz tekstylia;
• tworzywa sztuczne (butelki po napojach, butelki po środkach czystości,
opakowania po produktach spożywczych, folie i torebki z tworzyw sztucznych,
zabawki itp.);
• szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);
metale i opakowania wielomateriałowe (puszki po produktach spożywczych, puszki
aluminiowe po napojach, zakrętki do słoików i butelek, kartoniki po mleku lub sokach
owocowych itp.);
W budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne znajdują się pojemniki 120 l na
przeterminowane leki, jak również 120 l pojemnik na baterie i akumulatory.
Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne działa Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (przy ul. Parkowej) czynny w poniedziałek, środę i piątek tel.
kontaktowy (85) 682 79 86, w którym przyjmowane są wszystkie odpady komunalne
(za wyjątkiem zmieszanych) dowiezione przez mieszkańca we własnym zakresie, bez
pobierania dodatkowych opłat.
Właściciele nieruchomości byli zobowiązani do składowania odpadów „zielonych” na
kompostowniku.
Odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyte opony w tym od maszyn i ciągników
rolniczych oraz inne wyroby gumowe - odebrane były 1 raz w roku.
Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrany był 1 raz w roku.
Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, właściciel
nieruchomości miał obowiązek gromadzić w pojemniku na tego typu odpady, który
odpowiednio wcześniej należało zamówić w firmie odbierającej odpady komunalne z
ternu gminy.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
•

a) na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych,
makulatury:
- materiał: folia polietylenowa LDPE,
- pojemność 120 cm3,
- kolor: żółty,
b) na szkło:
- materiał: folia polietylenowa LDPE,
- pojemność 80 cm3,
- kolor: zielony,
Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z „ Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na
lata 2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku ( Podla. z 2016r. Poz. 4916) odpady
komunalne zebrane z terenu gminy Dubicze Cerkiewne trafiły w głównej mierze do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Hajnówce
przy ul. Szosa Kleszczelowska 35.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Hajnówce ul. Łowcza 4 17200 Hajnówka zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i
23

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy na okres 01-01-2019 – 31-12-2019. Cena ofertowa brutto za cały okres
obowiązywania umowy wyniosła – 126 684,00 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana od osoby.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady
komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w obniżonej wysokości, która wynosi 8,50 zł
/ miesiąc / osoba. W przypadku braku segregacji opłata wynosi 17 zł / miesiąc / osoba.
Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31.12.2019 rok złożonych jest
652 deklaracji, z czego selektywną zbiórkę zadeklarowało 650, w sposób zmieszany
odpady gromadzi 2 gospodarstwa. Około 40 nieruchomości jest zamieszkała czasowo
w okresie letnim.
Wyszczególnienie kosztów

2018 rok

2019 rok

Przypis roczny

99 972,00 zł

131 889,50 zł

Razem wpłaty

95 380,32 zł

126 369,00 zł

Zaległości na koniec roku

1 542,60 zł

2 330,00 zł

Odpisy + umorzenia

3 528,00 zł

5 290,00 zł

Wydatki Gminy na system gospodarki odpadami w 2019r. były następujące:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 115 484,94 zł;
2. obsługa administracyjna systemu (w tym; program do obsługi: 1 112,56 zł,
zakup materiałów 250,00 zł, wynagrodzenia 21 544,45 zł, szkolenia 449,00 zł,
delegacje 26 zł, badania laboratoryjne 2 382,02 zł) – 24 401,47 zł,
Ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne w

latach 2018-2019.
Masa odpadów komunalnych [Mg]
2018
2019

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

139,940

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady 134,440
komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
33,340
Opakowania ze szkła

24,460

16,040

Zużyte opony

9,960

10,660

30,480

15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 01 07
17 09 04
20 01 02

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 26,200
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
Zmieszane odpady z budowy, remontów 3,180
i demontażu
Szkło
0,000
Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,000

0,000
2,520
PSZOK
9,580 ( w tym
0,62 PSZOK )
0,036
24

20 01 32
20 01 34
20 01 35

20 01 36
20 01 39
20 01 39
20 03 07
20 02 03

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektroniczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektroniczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 i 10 01 35
Tworzywa sztuczne

0,000

0,010

1,790

2,578

0,580

1,897

0,000

Tworzywa sztuczne / odpady
zanieczyszczone
Odpady wielkogabarytowe

0,000

Inne odpady nieulegające biodegradacji

0,000

0,740
PSZOK
0,560
PSZOK
21,820 (w tym
2,74 PSZOK )
6,180

257,25

243,041

14,000
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System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gminy Dubicze
Cerkiewne funkcjonuje prawidłowo. Celem działań podejmowanych przez Gminę w
perspektywie długoterminowej jest dalsze ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
poprzez działania informacyjne wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

11. LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Gmina Dubicze Cerkiewne posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2032” uchwalony w dniu 23 lutego 2018 r. przez
Radę Gminy Dubicze Cerkiewne. W gminie Dubicze Cerkiewne do unieszkodliwienia
według stanu na dzień 31.12.2018r.było 3 591 310 kg wyrobów azbestowych. W okresie
realizacji Programu tj. w latach 2013-2018 unieszkodliwionych zostało 325 314 kg wyrobów
zawierających azbest na ogólna kwotę 115 699,41 zł w tym środki własne gminy 1994,83 zł.
W 2019r. Gmina nie realizowała zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów
azbestowych, ponieważ dotacja przyznana na lata 2018-2019 z Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została w 2018r. wykorzystana.
W ramach programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. Zebrane dane w kg przedstawia poniższa
tabelka.
Numer
obrębu

Nazwa obrębu

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem kg

0001

CZECHY ORLAŃSKIE

232 518

0

232 518

0002

DUBICZE
CERKIEWNE

409 461

2310

411 771
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Numer
obrębu

Nazwa obrębu

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem kg

0003

TOFIŁOWCE

387 662

0

387 662

0004

DŁUGI BRÓD

94 556

0

94 556

0005

GRABOWIEC

541 878

0

541 878

0006

GÓRNY GRÓD

46 794

0

46 794

0007

ISTOK

237 369

0

237 369

0008

JAGODNIKI

398 772

4367

403 139

0009

JAKUBOWO

6 468

0

6 468

0010

JELONKA

64 130

660

64 790

0011

KORYCISKI

220 352

0

220 352

0012

KLAKOWO

5 467

0

5 467

0013

KRAŚKOWSZCZYZN
A

13 563

0

13 563

0014

KRUGŁE

9 867

0

9 867

0015

PASIECZNIKI MAŁE

57 937

0

57 937

0016

PIASKI

42 119

0

42 119

0017

RUTKA

123 695

0

123 695

0018

SIEMIWOŁOKI

79 607

0

79 607

0019

STARY KORNIN

391 615

53229

445 394

0020

STARZYNA

83 545

0

83 545

0021

WERSTOK

86 790

0

86 790

0022

WITOWO

132 176

0

132 176

0023

WILUKI

41 470

0

41 470

0024

WOJNÓWKA

123 354

550

123 904

0025

WYGON

24 343

0

24 343

3 855 508

61 116

3 916 624
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12.ZASOBY PRZYRODNICZE
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w gminie Dubicze Cerkiewne zajmują obszar
8 175 ha. Obszar ten stanowi 54 % powierzchni gminy. W powiecie wartość ta wynosi 53,3
%.
W Gminie Dubicze Cerkiewne dominuje bór mieszany świeży, las mieszany i las świeży,
przy głównym udziale boru świeżego, lasu wilgotnego i olsu. W siedliskach boru mieszanego
świeżego przeważają drzewostany sosnowo – świerkowe z domieszką dębu i brzozy.
Siedliska olsu charakteryzują się występowaniem w drzewostanie głównie jesionu, olszy oraz
świerku, brzozy i osiki.

12.1.Formy ochrony przyrody
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 Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie” - Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 77,9500.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
borów sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej.
Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie” został objęty planem ochronnym
(Rozporządzenie Nr 8/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czechy Orlańskie").
 Rezerwat przyrody „Starzyna” – Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 370,0800. Celem
ochrony rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy
Białowieskiej z dobrze wykształconymi zespołami leśnymi typu boru mieszanego z
licznymi stanowiskami roślin chronionych. Dla rezerwatu przyrody „Starzyna” zostały
ustanowione zadania ochronne (Zarządzeniem Nr 50/2015 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Starzyna").
 Obszar chronionego krajobrazu - Puszcza Białowieska – Powierzchnia ochrony czynnej
[ha]: 86000. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu
różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej stanowiącej ostatnie ostoje
naturalnych puszcz nizinnych w Europie oraz wyróżniającej się wysokimi walorami
krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.
 Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
(Dz.U. 2011.25.133 z poźn.zm.), będący jednocześnie projektowanym specjalnym
obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004
zatwierdzonym Decyzją Komisji Europejskiej – Powierzchnia ochrony czynnej [ha]:
63,147.5800.
 Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Jelonka PLH200019, zatwierdzony
Decyzją Komisji Europejskiej – Powierzchnia ochrony czynnej [ha]: 2,479.9000.

12.2.Pomniki przyrody
• 20 drzew pomnikowych
 Zlepieniec nr 1 o nieregularnych kształtach i szarym kolorze, obwód 720 cm,
wysokość 170 cm
 Zlepieniec nr 2 o chropowatej powierzchni i szarym kolorze, obwód 880 cm,
wysokość 120 cm
 Użytki ekologiczne: bagna – 15 sztuk
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Mapa. Obszary chronione na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

13.OPIEKA SPOŁECZNA
Gmina przyjęła Strategię rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2029 uchwałą nr 25.167.2018 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 27 marca 2018 roku.
Głównymi problemami z zakresu polityki społecznej są:
- starzenie się społeczeństwa,
- ograniczona dostępność usług transportowych,
- mało miejsc pracy, przez co mieszkańcy wyjeżdżają do pracy poza gminą,
- alkoholizm koncentrujący się wokół wiejskich sklepów.
W gminie nie występuje problem bezdomności, więc brak mieszkań komunalnych. Ze
względu na brak zapotrzebowania - nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.
Realizacja strategii zawiera się w kontynuacji zadań własnych gminy i zleconych z
zakresu polityki społecznej. Priorytetem jest stworzenie usług opiekuńczych, udzielanych w
miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki. W następnych latach wydatki planowane są
na podobnym poziomie.
W 2019 r. gmina Dubicze Cerkiewne nie uczestniczyła w projektach z EFS i
konkursach ogłaszanych przez MRPiPS, nie zlecała organizacjom pozarządowym w trybie
działalności pożytku publicznego umów/zleceń.
Beneficjentami pomocy społecznej w 2019 r. było 128 rodzin -196 osób –( 2018r. 215
rodzin – 390 osób) Świadczenia z pomocy społecznej w 2019 roku otrzymywało 82
rodziny( 2018r. 85 rodzin) w łącznej kwocie 169 921 zł w tym na posiłki na kwotę 30460
zł( w 2018r. 179 652 zł w tym na posiłki 25 679 zł)
28

Zasiłki rodzinne na dzieci w 2019 roku otrzymywało 39 rodzin na 78 dzieci w łącznej
kwocie 146.321,82 zł.( 2018r. 39 rodzin na kwotę – 165 353 zł)
Świadczenia wychowawcze ( 500+) w 2019 roku otrzymywało na 153 dzieci ( w 2018
r.- 100 dzieci) w łącznej kwocie 751.351,28zł,( 2018r. 625 352 zł)
Kwota świadczeń opiekuńczych ogółem (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna) w 2019 roku wyniosła
211 187,05 zł.( 2018r. – 165 994,00 zł)
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego otrzymało w 4 rodzinach – 7 dzieci w
łącznej kwocie 31 200,00zł.( 2018r.- 5 rodzin na kwotę 38 100,00 zł)
W 2019 roku Gmina Dubicze Cerkiewne finansowała koszty pobytu 2 dzieci w
spokrewnionej rodzinie zastępczej. Z wyżej wymienionymi rodzinami pracował pracownik
socjalny przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Hajnówce.
Podstawą na szczeblu gminy do podejmowania działań wynikających z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Na
realizację zadań zawartych w tym programie wykorzystywane są dochody z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2019 r. wyniosły 19
202,71zł.( 2018r.-17 127, 24zł) Na podstawie wniosków rodzin na odwykowe leczenie
alkoholizmu zostały skierowane 3 osoby. ( 2018r. – 3 osoby)
Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2019 roku
były realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Dubicze Cerkiewne. W okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu. Podczas posiedzeń
zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
W 2019 roku do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 7 ,,Niebieskich Kart-A”
dotyczących pięciu rodzin. Na posiedzenia były zapraszane osoby doznające przemocy i
wzywane osoby stosujące przemoc. Dokonywano oceny sytuacji w rodzinach na podstawie
prowadzonego monitoringu, omawiano zadania, jakie spoczywają na poszczególnych
członkach zespołu. Sporządzano formularze ,,Niebieskie Karty-C” i ,,Niebieskie Karty-D”
opracowując plan pomocy. Ofiarom przemocy udzielano informacji na temat przysługujących
im praw, a sprawców informowano o możliwości udziału w programach korekcyjnoedukacyjnych. Łącznie pomocą objęto 23 osoby.

14.OŚWIATA
Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne działalność oświatowa jest prowadzona w jedynej na terenie
gminy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum

posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. Budynek szkolny i otoczenie wokół
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zarządzane

przez

dyrektora

jednostek

oświatowych

spełniają

podstawowe

wymogi

bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Szkoła jest wyposażona w szybki internet, posiada
wydzielona pracownię komputerową. W 2019r. wyposażenie pracowni w komputery zostało
wymienione.

Stacjonarne

komputery

przestarzałe

technologicznie

zostały

zastąpione

komputerami przenośnymi, w pracowni została zainstalowana klimatyzacja. Wydatki zostały
poniesione w ramach realizowanego w latach 2018-2020 projektu „Szkoła naszych marzeń”.
Zostało zakupionych 22 szt. komputerów przenośnych( laptopów) do wyposażenia pracowni i dla
nauczycieli prowadzących zajęcia informatyki.
Baza lokalowa, jaką dysponują jednostka oświatowa obejmuje łącznie 3 obiekty szkolne w
Dubiczach Cerkiewnych: budynek dydaktyczny, budynek dydaktyczny wraz z stołówką szkolną i
zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna. Od 2014r. przy Szkole Podstawowej z oddziałem
przedszkolnym w Dubiczach Cerkiewnych funkcjonuje boisko sportowe do gier zespołowych o
nawierzchni trawiastej, którego budowa została dofinansowana w ramach PROW 2007-2013
W gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna publiczna szkoła podstawowa, brak przy niej oddziałów
specjalnych/integracyjnych. W gminie nie ma szkół dla dorosłych i policealnych.
Jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.
Wyszczególnienie

2018r.

2019r.

Liczba uczniów

95

80

Średnia ilość uczniów w klasie

9

7,27

Wydatki na oświatę ogółem

1 989 537,51 zł

2 065 180,28

Wysokość subwencji

1 341 859,00 zł

1 328 405,00

20 942,50 zł

25 814,75

Wysokość wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Wydatki na oświatę z własnych środków ze środków
własnych
W tym:


dowożenia



realizacja projektu „Szkoła naszych marzeń”

647 678,00 zł

718 366,69

137 000,0

91 038,37

195 372,70

258 274,50

We wrześniu 2018/2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 80 uczennic i uczniów szkoły podstawowej. W
trakcie roku szkolnego 4 uczniów przeniosło się do innej szkoły poza terenem gminy, natomiast 2
uczniów podjęło naukę w SP Dubicze Cerkiewne. W 2019 r. szkołę podstawową i gimnazjum
ukończyło 23 uczniów z tego 9 uczniów III klasy Gimnazjum i 14 uczniów – VIII klasy szkoły
podstawowej. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali promocję do kolejnej klasy.
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W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, rosyjskiego, a dodatkowego
języka obcego – białoruskiego – uczyło się 76 uczniów.
Najwięcej w klasie VIII – 13 uczniów, najmniej w klasie II p– 3 uczniów.
W

szkole

podstawowej

było

pełnozatrudnionych

14

nauczycielek

i

nauczycieli

niepełnozatrudnionych -8 osób oraz 1 osoba dopełniająca etat z innej szkoły na 17,39 bez godzin
ponadwymiarowych. Liczba etatów przeliczeniowych 18,69.

Zatrudnionych było

0 nauczycieli

stażysta, 0 nauczyciel kontraktowy, 7 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych oraz
bez stopnia awansu zawodowego -1 W ciągu 2019 r. nie było zwolnień nauczycieli w Szkole
Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Na jednego jeden etat nauczyciela przypadka średnio 4,17
uczennic i uczniów.
Średni wynik egzaminów kończących szkołę dla uczniów gimnazjum wyniosła – 60,87% dla uczniów
klas VIII- 62,75%. Wybrane wyniki ze zdawanych egzaminów w gimnazjum – język rosyjski
podstawowy – 85% , z zakresu matematyki – 41%, język polski- 61%.Wybrane wyniki egzaminu
VIII klasy: - język angielski-87%, z matematyki - 37%, język polski- 57%
W gminie wszystkie osoby do 18 roku życia spełniają obowiązek nauki.
54 uczennic i uczniów, stanowiących 69 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 31 % uczennic
i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych
form transportu.
W roku 2019 była kontynuowana realizacja projekt: ”Szkoła naszych marzeń” , który szkoła realizuje
w latach 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środku Unii Europejskiej w w ramach RPO WP na lata
2014-2020. Ogólna wartość projektu wynosi 528 tys. zł. z tego udział własny gminy 27 814,44 zł w
formie wkładu rzeczowego( wynajem sal dydaktycznych) W ramach projektu w 2019r. realizowane
były zadania w zakresie szkolenia i wsparcie metodyczne nauczycieli , stosowania nowoczesnych
form kształcenia, kontynuowane były zapoczątkowane w 2018r. zajęcia edukacyjne dla uczniów w
zakresie kompetencji przedmiotowych.
W 2019 r. funkcjonował 1 oddział przedszkolny. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 19 dzieci,
w z następujących roczników:



rocznik 2015 – 3 dzieci,



rocznik 2014 – 6 dzieci,



rocznik 2013 – 4 dzieci,



rocznik 2012 (6 latki)- 5 dzieci,

Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadziło 2 nauczycieli( 1 nauczyciel dyplomowany, 1
nauczyciel mianowany)zatrudnionych na 1,85 etatu oraz pomoc przedszkolna – 1 etat( zatrudniona w
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ramach prac interwencyjnych ze środków PUP). W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli gmina
wydatkowała kwotę 191 429,27zł (2018r. - 171 843,27zł) W 2019r. do przedszkoli poza terenem
gminy uczęszczało średnio 3 dzieci ( w 2018r.- 4 dzieci) zameldowanych na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne. Z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina Dubicze Cerkiewne w
2019r tytułem zwrotu kosztów utrzymania poniosła wydatki w wysokości 27 669,45 zł( w 2018r.- 26
262,76 zł )

15.KULTURA
15.1.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej
na
terenie gminy Dubicze Cerkiewne jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji, któremu podlega:
- 12 budynków świetlic wiejskich
- Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty
- Izba Kultury i Tradycji OSP
Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:
- zespół wokalny „Na Szczastie” ;
- Gminne Koło Emerytów i Rencistów ;
- Izba Kultury i Tradycji OSP ;
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2
osoby na pełny etat ( 1 pracownik przebywał na dłuższym zwolnieniu
lekarskim tj. od 13 marca 20019 r do 21 sierpnia 2019 r.) ; 1 osobę na
umowę zlecenie - instruktor zespołu wokalnego. Na sezon letni
zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych na potrzeby Ośrodka
Wypoczynkowego Bachmaty.

15.2. Świetlice wiejskie
Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne funkcjonuje 12 świetlic wiejskich( w tym Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych pełniący zarazem funkcję świetlicy
wiejskiej)W latach 2008-2013 przebudowano i gruntownie odremontowano przy dofinansowaniu z
Unii Europejskiej 5 świetlic wiejskich( Grabowiec, Koryciski, Stary Kornin, Tofiłowce i Witowo)
oraz budynek GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych dostosowując pomieszczenia budynków do
współczesnych standardów( wewnętrzne toalety, zaplecze kuchenne). W 2019r. opracowana została
dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy i adaptacji świetlicy Wiejskiej w Jagodnikach wraz
z przyległym placem placu na potrzeby Centrum Aktywnosci Lokalnej. W 2019 r. została

podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn”
„Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na
potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”. Zadanie realizowane jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego. Wartość zadnia po przetargu – 242 718,73 zł. z tego wkład własny 41 262,18zł,
dofinansowanie ze środków UE-201 456,55 zł. Roboty budowlane zostały rozpoczęte na
początku 2020r. i zostaną zakończone do 30 czerwca 2020r.
Wzorem roku poprzedniego uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa
Podlaskiego w ramach ” Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizacje
p[rojektu pn”Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej poprzez
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zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Jagodnikach i Dubiczach Cerkiewnych Wartość
projektu – 30 100 zł z tego dofinansowanie 15 000 zł. Zrealizowanych zostało 7
zakupowych pozycji budżetu projekut.m.in. zakupionych zostało:






15 stołów konferencyjnych na wyposażenie sali widowiskowej GOKSiR,
30 krzeseł, które zostały przekazane do świetlicy wiejskiej w Werstoku,
do remontowanej świetlicy wiejskiej w Jagodnikach zakupiony został zestaw
mebli kuchennych, lodówka i kuchnia elektryczno-gazowa,
GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych otrzymał także na wyposażenie nowy
sprzęt nagłośnieniowy (kolumny, mikser, mikrofon doręczny),
w trakcie realizacji jest 8 pozycja budżetu zakup strojów żeńskich i męskich dla
działającego przy GOKSiR zespołu „Na szczaście”.

W mniejszym zakresie przy zaangażowaniu środków własnych gminy, środków Funduszu Sołeckiego
i pozyskane z innych źródeł wykonano remonty w pozostałych świetlicach wiejskich.

15.3.Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty”
Ośrodek Wypoczynkowy "Bachmaty" położony jest przy Puszczy Białowieskiej nad
zalewem na rz. Orlanka prowadzi działalność w ramach Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkienych. Bazę lokalowa jaką dysponuje Ośrodek stanowi 4 domy
letniskowe ("Bachmatówka", "Dworek", "Maciejówka", "Chatka") dysponujące 30 miejscami
noclegowymi . W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci, pole
biwakowe, miejsce ogniskowe oraz budynek sanitariatu wyposażony w toalety i prysznice.
W okresie letnim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne , kajaki,
żaglówki). W 2019r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” udzielono
1599 noclegów( 2018r. - 1967 noclegów)dla 512 osób i 178 noclegów na
polu namiotowym( w 2018r. 429 noclegów ) dla 93 osób. Ośrodek nie
prowadzi statystyki liczby osób korzystających z przystanku rowerowego.
W sezonie letnim do obsługi ruchu turystycznego w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty
zatrudniono było

4 pracowników

sezonowych w ramach robót publicznych przy

dofinasowaniu kosztów zatrudnienia z PUP w Hajnówce oraz 1 pracownik etatowy GOKSiR.
Koszty działalności Ośrodka w 2019r. wyniosły 86 351,21 zł w tym refundacja z PUP w
Hajnówce 38 333,96zł( 2018r. - 121 597,93 zł w tym refundacja z PUP 45 871,78 zł )
Dochody ze sprzedaży produktów i usług w

w 2019r. wyniosły 59 356,40 zł (2018r. -

66 243,86 zł.)

15.4. Izba Kultury i Tradycji OSP
Izba Kultury i Tradycji Pożarnictwa mieści się w budynku starej szkoły z początku XX wieku.
W 4 salach wystawowych i korytarzu zgromadzono przedmioty stanowiące dorobek kultury
materialnej poprzednich pokoleń. Eksponaty zostały przekazane przez mieszkańców gminy.
Są to głównie narzędzia i przedmioty użytku codziennego w rolnictwie i gospodarstwie
domowym , ubiory, wyroby rękodzieła ludowego a izbie tradycji OSP eksponaty i sprzęt
pożarniczy oraz liczne fotografie i opisy zdarzeń i wydarzeń z udziałem strażaków.
Nasza izba jest przykładem żywej historii naszego regionu. Zwiedzając Izbę można poznać
codzienne życie naszych przodków, ich mozolną pracę, której owoce zachwycają do dnia
dzisiejszego. Co roku Izbę odwiedza co raz liczniejsza grupa turystów. W 2019 r. izbę
zwiedziło 187 osób.( 2018r. – 120 osób)

15.5. Imprezy kulturalne
W 2019 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:
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- współorganizacja Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Dubicze
Cerkiewne przy współpracy z GOPS;
- organizacja Wieczoru Kolęd przy współpracy z Parafiami Prawosławnymi
z terenu naszej gminy;
- udział w Przeglądzie Kolęd organizowanym cyklicznie w GOKSiR przez
Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych;
- organizacja akcji zimowej dla dzieci "Ferie Zimowe z Kulturą ”, zajęcia
zostały zorganizowane w ramach projektu „W świąteczny czas, zimowy
czas nie będę sam” dofinansowanego ze środków budżetowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; odbyły się m.in.Przegląd Kolęd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych,
zajęcia plastyczne , warsztaty twórcze oraz zajęcia kulinarne na których
gościliśmy podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Opiekuńczego w
Hajnówce, warsztaty teatralne ;
- organizacja Wieczornicy w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach z udziałem
zespołu wokalnego Na Szczastie oraz wolontariuszy działających przy
Stowarzyszeniu Kulturalnym Pocztówka w Policznej;
- współorganizacja prezentacji multimedialnej „Mieszkamy obok was” dla
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
przygotowanej przez wolontariuszy z Francji, Hiszpanii, Włoch, Białorusi i
Ukrainy działających przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Pocztówka;
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet;
- warsztaty twórcze „Ozdoby wielkanocne” dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Hajnówce;
- współorganizacja warsztatów wielkanocnych „Stroiki wielkanocne” przy
współpracy z GBP i ODR w Hajnówce;
- spotkania w Świetlicach Wiejskich w Czechach Orlańskich i Istoku w
ramach działań Projektu „Historie utkane z nici” realizowanego przez
Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka oraz udział w wernisażu wystawy w
Hajnówce;
- organizacja Dnia Rodziny w ramach podsumowania projektu „W
świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam”;
- spotkanie robocze z zespołami folkowymi z Mińska na Białorusi w celu
nawiązania współpracy;
- współorganizacja z OSP Gminnych Zawodów Strażackich nad zalewem
Bachmaty;
- współorganizacja dyskoteki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Dubiczach Cerkiewnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Nowokorninie;
- spotkanie w Izbie Tradycji oraz warsztaty plecenia wianków z kwiatów
polnych z zespołem dziecięcym „Kolebka” z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce.
- współorganizacja imprezy masowej „Na Iwana Na Kupała” przy
współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia;
- współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Wertep" ze
Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka z Policznej jako partner na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- współorganizacja Festynu Białoruskiego w Dubiczach Cerkiewnych przy
współpracy z BTSK w Białymstoku ,
- współorganizacja warsztatów etnograficznych w Świetlicach Wiejskich w
Istoku i Tofiłowcach w ramach projektu „Akademia Rękodzieła – ETNI
Inspiracje”
- współorganizacja festynu „I tut żywuć ludzi” w Jelonce przy współpracy z
Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce ,
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- warsztaty komputerowe w ramach projektu „Cyfrowy senior”
realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE w Białymstoku; cykl
szkoleń w okresie: marzec- kwiecień dla 10 osób w świetlicy Wiejskiej w
Tofiłowcach i wrzesień – październik dla 10 osób w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dubiczach Cerkiewnych,
- współorganizacja święta Pieczonego Ziemniaka dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych nad zalewem Bachmaty,
- współorganizacja uroczystości „50 lat pożycia małżeńskiego”;
- współorganizacja „Wieczoru białoruskiego” - prezentacja filmu „Koncert
Życia”;
- cykl warsztatów makijażu (5 spotkań) „Metamorfozy z Mary Kay”,
- współorganizacja
XXVI prezentacji zespołów obrzędowych „Białoruski
obrzęd na scenie” przy współpracy z BTSK w Białymstoku,
- obchody Święta Niepodległości – akademia w Gminnym Ośrodku Kultury
przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych,
- „Dzień Misia” dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej
współorganizacja z Gminną Biblioteka Publiczną;
- współorganizacja „Wieczoru pieśni chrześcijańskiej” przy współpracy z
Kościołem Zielonoświątkowym w Dubiczach Cerkiewnych;
- wystawa „Nasza pamięć” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu przy współpracy z
Białoruskim Towarzystwem Historycznym wraz z Fundacją Kamunikat.org. ;
- pokaz filmu „Sieroża” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu;
- realizacja projektu „Podzielmy się świętami” dofinansowanego
ze
środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - w ramach działań zorganizowano m.in. warsztaty twórcze
oraz warsztaty kulinarne , na których przygotowano pierniki na podarunki
dla osób samotnych z terenu naszej gminy uczestniczących w „Wigilii dla
samotnych” organizowanej przez GOPS;
- organizacja Przeglądu Poezji Religijnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Dubiczach Cerkiewnych.
We wszystkich organizowanych przez GOKSiR działaniach udział wzięło
3365 osób. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości
15 152,41 zł ,
w tym 3053,16 zł sfinansowane z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ponadto od września 2019 r. raz w tygodniu w sali ośrodka
kultury odbywają się zajęcia fitness, w których uczestniczy 14 kobiet.
GOKSiR prowadził również obsługę spotkań organizowanych przez
podmioty zewnętrzne takie jak m.in. Zespół Interdyscyplinarny przy
Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych,
Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lokalną Grupę Działania,
Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminną Spółkę Wodną, Radę Gminy –
sesje,
zebrania sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną imprezy
rodzinne. Odbyły się 34 spotkania, w których udział wzięło 1172
osoby.

15.6. Zespół wokalny „Na szczaście”
Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji funkcjonuje założony w 2016r. żeński
zespół wokalny ”Na szczaście” pod kierunkiem Igora Fity.( zatrudniony do 21 sierpnia
2019r.) Jest on kontynuatorem repertuaru młodzieżowego zespołu „Strumok”,który do 2016r.
prowadził działalność przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Jest to zespół
żeński 4 osobowy( kwartet) w okresie zapustowym i karnawału tj. na okres kolędniczy
dołącza do zespołu - 3 mężczyzn. Zespół tworzą pracownicy urzędu gminy i jednostek
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organizacyjnych gminy oraz osoby z poza urzędu. Uświetnia on swoimi występami
organizowane imprezy lokalne, uczestniczy w wieczorach kolęd organizowanych na terenie
gminy w okresie karnawału także przeglądach piosenek , konkursach i festynach. W 2019 r
wystąpił 16 razy( 2018r. – 15 razy) na imprezach własnych i poza terenem
gminy. Zespół uczestniczył m.in. w Festiwalu „Święto Sała” w Ventspils na
Łotwie. W Konkursie Piosenki Ukraińskiej w Orli zespół „Na Szczastie”
zajął III miejsce.

15.7 Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych
W gminie w 2019 r. funkcjonowała 1 gminna bibliotek publiczna. Brak filii bibliotecznej. Do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano budynek, w którym mieści się lokal
biblioteczny, ale brak udogodnień wewnątrz pomieszczeń biblioteki, zlokalizowanej przy
ulicach Głównej 67, Dubicze Cerkiewne (próg pomiędzy pomieszczeniami: księgozbiór dla
dzieci a księgozbiór dla dorosłych).
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 10725woluminów( 2018r. – 10417), zaś na
koniec roku – 11019 woluminów. ( 2018r. – 10725) Wzbogacono zbiór biblioteczny o 294
egz. z działów: literatura piękna dla dorosłych, literatura dla dzieci oraz literatura
popularnonaukowa.
Schemat posiadanego zbioru przedstawia się następująco:
- dla dorosłych 3646 wol.
- dla dzieci – 4438 wol.
- lit. popularnonaukowa – 2935 wol.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 7,10 na dzień 1 stycznia
2019 r. oraz 7,29 na dzień 31 stycznia 2019 r.
W 2019 r. biblioteka gminna zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego
skorzystało „0” mieszkańców. W 2019 r. nie zakupiono żadnej pozycji zbiorów
audiowizualnych. Ogółem stan na koniec 2019 roku zbiorów specjalnych nieelektronicznych
wyniósł 10 jednostek.
Na koniec 2019 roku zarejestrowano 241 użytkowników bibliotek( 2018r. – 235) , w tym 197
czytelniczek i czytelników( 2018r. – 235), aktywnie wypożyczających zbiory biblioteczne.
Pozostałych 44 użytkowników( 2018r. – 31) to osoby korzystające tylko z czytelni
internetowej. Odwiedziny w bibliotece kształtują się następująco:
- wypożyczalnia – 1154 osoby( 2018r. – 1111 osób)
- kącik czytelniczy i czytelnia internetowa – 1140 osób( 2018r. – 1306)
Ogółem w celu korzystania z usługi zapewnienia dostępu do literatury i Internetu bibliotekę
odwiedziło 2294 osoby( 2018r. – 2153 osoby)
Łącznie udostępniono - zbiory biblioteczne:
- w wypożyczalni książek - 2350 wol. ( 2018r. – 2153)
- w kąciku czytelniczym książek – 134 wol. ( 2018r. – 139)
- czasopisma bieżące na miejscu – 58 tytułów( 2018r. – 69)
- czasopisma bieżące na zewnątrz – 138 tytułów. ( 2018r. – 119)
.
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W 2019 roku w bibliotece zatrudniano 1 pracownika na ½ etatu (bibliotekarka) i 1 osobę na
umowę zlecenie – 80 godz./ m-c (wykonywanie prac nie związanych bezpośrednio z obsługą
ruchu czytelniczego).
W bibliotece użytkowano 5 komputerów, w tym 0 (brak) komputerów z dostępem do
szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: 1 – biblioteka główna,
gminna. W 2019 r. istniała możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień w
bibliotece głównej poprzez stronę https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/316.
Liczba komputerów dostępna dla użytkowników wynosi 3 jednostki (2 w czytelni
internetowej, 1 w wypożyczalni głównej). Biblioteka umożliwia połącznie własnego
komputera z dostępem do gniazda internetowego lub korzystanie z internetu
bezprzewodowego.
W 2019 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia:
- wystawy i gazetki okolicznościowe – 14 (korytarz biblioteczny, np. biogramy pisarzy; mała
galeria, np. prezentacja prac plastycznych dzieci; wypożyczalnia – wystawki książek)
- szkolenia biblioteczne użytkowników:
 lekcje biblioteczne – 3
 zwiedzanie biblioteki – 1
 inne zajęcia szkoleniowe - 1
- imprezy o charakterze literackim:
 spotkania z książką, np. imprezy literackie, promocje albumów, czytanie i
opowiadanie – 11
 inne promujące literaturę, np. akcje czytelnicze - 1
- inne inicjatywy o charakterze edukacyjnym:
 konkursy – 3
 inne inicjatywy, np. warsztaty, yoga, spektakle, spotkania – 18,
Ogółem zrealizowano 50 przedsięwzięć, mające na celu promocję czytelnictwa. W
wydarzeniach tych wzięło udział 987 mieszkańców. Biblioteka poniosły w związku z tymi
wydarzeniami wydatki w kwocie 2544,56 zł (budżet biblioteki) + 928,08 zł (środki z
GKRPA) + koszty poniesione przez Fundację Oni to My, realizatora projektu na terenie
naszej gminy
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 62000
zł, ( 2018r. – 69 870,00 zł) w tym 2000 zł pozyskane z MKiDN w ramach programu „Zakup
nowości wydalniczych do bibliotek”.
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