Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2020
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 czerwca 2020 r.

RAPORT
O STANIE MIASTA BRAŃSK
ZA 2019 ROK

Brańsk, czerwiec 2020 r.

I. WPROWADZENIE
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2020 poz. 713), Burmistrz Miasta Brańsk przedstawia raport o stanie Miasta
Brańsk za 2019 rok.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Miasta Brańsk i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych,
jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:










demografia,
finanse gminy,
inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w gminie,
działalność gospodarcza,
warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami),
zagospodarowanie przestrzenne,
oświata,
kultura,
pomoc społeczna.

II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII









W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
Plan Odnowy Miasta Brańsk na lata 2016 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr XIII/61/16 Rady
Miasta Brańsk z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Odnowy Miasta Brańsk na lata 2016 – 2020;
Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk, przyjęty Uchwałą Nr XXXII/166/18 Rady
Miasta Brańsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany programu Rewitalizacji
dla Miasta Brańsk;
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brańsk na lata 2018 – 2020, przyjęty
Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brańsk na lata 2018 – 2020
z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brańsk na lata 2018 – 2020 z perspektywą
do 2030 r.;
Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
na lata 2017 – 2019, przyjęty Uchwałą Nr XXII/111/17 Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i
Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i
Urządzeń
Kanalizacyjnych
na lata 2017 – 2019;
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w 2019 roku, przyjęty Uchwałą Nr V/32/19 Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w 2019 roku;
Program Wspierania Rodziny w Mieście Brańsk na lata 2017 – 2019, przyjęty Uchwałą
Nr XXII/114/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Wspierania Rodziny w Mieście Brańsk na lata 2017 – 2019;
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,
przyjęty Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 r.;
Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na lata 2018 – 2020, przyjęty
Uchwałą Nr XXIX/140/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na lata 2018 – 2020;
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przyjęty Uchwałą Nr II/13/18 Rady Miasta Brańsk
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brańsk na lata 2019 – 2030,
przyjęta Uchwałą Nr III/22/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brańsk
na lata 2019 – 2030;
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019 – 2022, przyjęty Uchwałą Nr V/36/19 Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2022;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brańsk, przyjęty Uchwała
Nr XXXI/147/02 Rady Miasta Brańsk z dnia 9 października 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Brańsk
z późn. zm.;
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2021, przyjęta Uchwałą Nr IX/56/19 Rady
Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brańsk na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2020 – 2023.
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III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1. Położenie
Miasto Brańsk jest gminą miejską położoną w powiecie bielskim w województwie
podlaskim. Miasto sąsiaduje bezpośrednio z dwiema gminami – gminą wiejską Brańsk, która
otacza prawie całe miasto oraz gminą Rudka (od strony zachodniej). Brańsk wraz z Bielskiem
Podlaskim są jedynymi miastami powiatu bielskiego.

Rysunek 1. Położenie Miasta Brańsk na tle powiatu bielskiego

Źródło: https://administracja.mac.gov.pl

2. Powierzchnia
Powierzchnia miasta wynosi 3.243,00 ha. Tym samym stanowi ona 2,31%
powierzchni powiatu bielskiego.
Na terenie Miasta Brańsk przeważają użytki rolne stanowiące 65,93% powierzchni,
lasy i grunty leśne zajmują 28,68%, grunty zabudowane i zurbanizowane 5,03%, grunty
pod wodami – 0,31%, a tereny różne - 0,06%.
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Strukturę zagospodarowania gruntów na terenie miasta zaprezentowano w tabeli 1
oraz na wykresie 1.
Tabela 1. Podział zagospodarowania powierzchni Miasta Brańsk

Lp.

1

Wyszczególnienie
użytki rolne, w tym:
grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
grunty rolne zabudowane
grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych
nieużytki
grunty pod stawami

J. m.
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Wartość
2138
1236
0
377
393
90

ha

2

ha

15
1

ha

2

3

4
5

i rowami
lasy i grunty leśne
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane i
zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny mieszkaniowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
użytki kopalne
drogi
grunty pod wodami
tereny różne
Razem

ha
ha
ha

24
930
921
9

ha

163

ha
ha
ha

29
7
12

ha

2

ha
ha
ha
ha
ha
ha

3
1
109
10
2
3243

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
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Wykres 1. Struktura zagospodarowania powierzchni Miasta Brańsk

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

3. Demografia
Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu
terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Z roku na rok ilość
mieszkańców miasta maleje.
Wykres 2. Liczba mieszkańców Miasta Brańsk w latach 2014-2019
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Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

6

Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę ludności Miasta Brańsk z uwzględnieniem
podziału na płeć.
Tabela 2. Podział ludności Miasta Brańsk ze względu płeć

Płeć

Stan
na 31.03.2019 r.

Kobiety
Mężczyźni
Razem

1898
1908
3806

Stan
na 30.06.2019
r.
1895
1906
3801

Stan
na 30.09.2019
r.
1894
1908
3802

Stan
na 31.12.2019
r.
1882
1909
3791

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

Według stanu na koniec 2019 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych
podział mieszkańców miasta przedstawia się następująco:
 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 362 osób, a liczba
mieszkańców - 389,
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym wynosiła 1048 osób, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym wynosiła – 1281,
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjny wynosiła 472 osób, a liczba mieszkańców –
239.
4. Przyrost naturalny
W 2019 r. w Brańsku urodziło się 44 dzieci, 24 dziewczynki i 20 chłopców, w tym
bliźnięta.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba zgonów wyniosła 71 osób, w tym
24 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
IV. WŁADZE MIASTA I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1. Władze Miasta Brańsk
Burmistrz, jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz
wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonanie budżetu.
Funkcję burmistrza sprawuje Eugeniusz Tomasz Koczewski.
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1.1. Zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydał
następujące Zarządzenia:
Nr
zarządzenia

Data wydania

12/19

03.01.2019 r.

13/19

04.01.2019 r.

14/19

07.01.2019 r.

15/19

08.01.2019 r.

16/19

11.01.2019 r.

17/19

16.01.2019 r.

18/19

18.01.2019 r.

19/19

24.01.2019 r.

20/19
21/19

31.01.2019 r.
31.01.2019 r.

22/19

04.02.2019 r.

23/19

12.02.2019 r.

24/19

28.02.2019 r.

25/19

07.03.2019 r.

26/19

07.03.2019 r.

27/19
28/19

18.03.2019 r.
20.03.2019 r.

29/19

22.03.2019 r.

30/19

02.04.2019 r.

31/19

26.04.2019 r.

32/19

29.04.2019 r.

w sprawie
kadencja 2018 - 2023
w sprawie powołania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brańsku
w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
Kierownikowi
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Brańsku
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk
z III sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Miasta Brańsk
o pow. 30,60 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w Brańsku
przy ul. Rynek 19
w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań
administracji rządowej na 2019 rok
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika marki ZETOR
MAJOR CL 80
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brańsku – pełnomocnictwa do podejmowania działań
w zakresie zwykłego zarządu
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk
na IV sesję
w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2019 rok
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk
przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk
z IV sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk
za IV kwartał 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku przy
ulicy Sienkiewicza 19 m 10 w trybie bezprzetargowym,
dotychczasowemu najemcy Państwu Urszuli i Andrzejowi Mortel
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na V sesję
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury za 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk
za 2018 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk
z V sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za I kwartał
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33/19

06.05.2019 r.

34/19

23.05.2019 r.

35/19

29.05.2019 r.

36/19
37/19
38/19

30.05.2019 r.
31.05.2019 r.
11.06.2019 r.

39/19
40/19

12.06.2019 r.
11.07.2019 r.

41/19

26.07.2019 r.

42/19

26.07.2019 r.

43/19
44/19

31.07.2019 r.
12.08.2019 r.

45/19
46/19

28.08.2019 r.
09.09.2019 r.

47/19
48/19

18.09.2019 r.
03.10.2019 r.

49/19

07.10.2019 r.

50/19

07.10.2019 r.

51/19

07.10.2019 r.

52/19

07.10.2019 r.

53/19

25.10.219 r.

54/19
55/19

31.10.2019 r.
04.11.2019 r.

56/19

06.11.2019 r.

57/19

13.11.2019 r.

2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze
bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk
ozn. nr geod. 1825/8 położonej na terenie administracyjnym miasta
Brańsk
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej
położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Miasta Brańsk w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Brańsk
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Brańsk za rok 2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok
w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Brańsk
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na VI sesję
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki
ozn. nr geod. 1786 o pow. 766 m2 w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za II kwartał
2019 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk
z VI sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk za 2019 rok
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 1,2,3 i 4 w Brańsku
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Brańsku”
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na VII sesję
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z
VII sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk
przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk
przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk
przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
na 2020 rok
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk
za III kwartał 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie.: „Przebudowa ulicy Ściegiennego w
mieście Brańsk o długości 305 mb” realizowanego w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
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58/19

14.11.2019 r.

59/19
60/19
61/19

14.11.2019 r.
20.11.2019 r.
20.11.2019 r.

62/19

21.11.2019 r.

63/19

25.11.2019 r.

64/19

10.12.2019 r.

65/19
66/19

24.12.2019 r.
31.12.2019 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Brańsk na lata 2020- 2023 oraz prognozy kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 202 – 2021
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brańsku
przy ulicy Kościelnej 6 m 2 w trybie bezprzetargowym,
dotychczasowemu najemcy Panu Janowi Małaszkiewicz
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk
na VIII sesję
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zadanie
„Wycinka drzew na pniu z działek o nr geod. 2259, 2260, 2261, 2262,
2263”.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk
z VIII sesji Rady Miasta Brańsk
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na IX sesję
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok

2. Rada Miasta Brańsk
Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał
w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada
obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin, sesji, jej miejsce
i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
W Radzie Miasta Brańsk zasiada 15 radnych. Jej skład przedstawia się następująco:
Imię i nazwisko
Bolesta Heronim Edward

Mortel Anna Teresa

Fiedorowicz Wojciech

Czapski Wojciech

Angielczyk Magdalena

Zawadzka Renata

Buśko Paweł

Okręg wyborczy
Nr 2: m. Brańsk:
ul. Armii Krajowej nr 27 i 29;
ul. Jagiellońska nr 11, 13, 17
ul. Konrada Prószyńskiego - Promyka
Nr 5: m. Brańsk:
ul. Kościelna;
ul. Rynek nr 3, 5, 6, 7, 9, 11;
ul. Sienkiewicza od nr 5 do nr 26
Nr 1: m. Brańsk:
ul. Jagiellońska z wyłączeniem
numerów 11, 13, 17
Nr 3: m. Brańsk:
ul. Armii Krajowej od nr 2 do nr 7, 21,
29A, 31, 33, 33A;
ul. Kościuszki nr 16, 16a, 18, 22, 24,
26 i od nr 30 do końca
Nr 4: m. Brańsk:
ul. Jana Pawła II od nr 1 do nr 22;
ul. Kościuszki z wyłączeniem nr 16,
16a, 18, 22, 24, 26 i od nr 30 do końca
Nr 6: m. Brańsk:
ul. Binduga nr 3;
ul. Jana Pawła II od nr 23 do końca;
ul. Sienkiewicza od nr 27 do końca
Nr 7: m. Brańsk:

funkcja
Przewodniczący Rady
Członek
Komisji
Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
Wiceprzewodniczący Rady
Członek
Komisji
Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
Członek
Komisji
Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
- Członek Komisji Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
Członek
Komisji
Skarg,
Wniosków i Petycji
- Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rewizyjnej
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Spraw Społecznych, Socjalnych,
Zdrowia i Porządku Publicznego
-

Członek

Komisji

Spraw
10

Dąbrowski Jerzy

ul. Kapicy – Milewskiego;
ul. Rynek z wyłączeniem nr 3, 5, 6, 7,
9, 11;
ul. Senatorska
Nr 8: m. Brańsk:
ul. Boćkowska

Kryński Jan

Nr 9: m. Brańsk:
ul. Bielska;
ul. Józefa Piłsudskiego;
ul. Konopnickiej

Pietrzykowski Łukasz

Nr 10: m. Brańsk:
ul. Binduga od nr 4 do nr 70;
ul. Sielska;
ul. Sportowa;
ul. Kopernika od nr 34 do końca
ul. Wiatraczna
Nr 11: m. Brańsk:
ul. Armii Krajowej nr 18,18/1, 28, 30,
36B i od nr 83 do końca;
ul. Binduga od nr 71 do końca;
ul. Kilińskiego;
ul. Ks. Piotra Ściegiennego
ul. Łąkowa;
ul. Poniatowskiego;
ul. Polna
Nr 12: m. Brańsk:
ul. Armii Krajowej 43b, 45a;
ul. Krótka;
ul. Mickiewicza;
ul. Ogrodowa,
ul. Kopernika do nr 7
Nr 13: m. Brańsk:
ul. Armii Krajowej nr 8 do nr 16a,
16A, 20;
ul. Błonie nr parzyste od 34 do końca
i nr nieparzyste od 59 do końca;
ul. Gościnna;
ul. Jaśminowa;
ul. Jarzębinowa
ul. Kasztanowa;
ul. Klonowa;
ul. Lipowa;
ul. Witosa
Nr 14: Brańsk:
ul. Aleksandra Jagiellończyka;
ul. Błonie nr parzyste do nr 32 oraz
nr nieparzyste do nr 57;
ul. Kopernika od nr 9 do nr 33;
ul. Szkolna
Nr 15: m. Brańsk:
ul. Królowej Bony;
ul. Marii Skłodowskiej – Curie;
ul. Słowackiego;
ul. Księdza Ściegiennego;
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
ul. Kolonia

Kołoszko Walenty

Dąbrowski Edward

Wasilewski Wojciech

Usakiewicz Kornelia

Święcki Krzysztof Waldemar

Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Komisji
Planowania Budżetu i Finansów
oraz Gospodarki Lokalnej
- Z-ca Przewodniczącego Komisji
Planowania Budżetu i Finansów
oraz Gospodarki Lokalnej
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Członek
Komisji
Skarg,
Wniosków i Petycji
- Członek Komisji Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
Członek
Komisji
Skarg,
Wniosków i Petycji

Członek
Komisji
Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
- Członek Komisji Planowania
Budżetu
i
Finansów
oraz
Gospodarki Lokalnej
Członek
Komisji
Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rewizyjnej

Członek
Komisji
Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego

Członek
Komisji
Spraw
Społecznych, Socjalnych, Zdrowia
i Porządku Publicznego
- Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
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2.2. Uchwały Rady Miasta Brańsk
Rada Miasta Brańsk w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. podjęła następujące
Uchwały:

Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Sposób realizacji uchwały

kadencja 2018 - 2023
w
sprawie
zamiaru
przekształcenia
Przedszkola im. Sióstr Sercanek

Uchwała podjęta, powiadomiono rodziców.

Zastosowanie
uchwalonej
stawki
godzinowej w działaniu ratowniczym oraz
za udział w szkoleniu pożarniczym
Dokonano
metodę
ustalenia
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalono stawkę.
ustalenie bonifikaty od opłaty gruntów
stanowiących własność Miasta Brańsk

06.02.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brańsku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty
w sprawie określenia warunków bonifikat
od
opłaty
jednorazowej
z
tytułu
przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów
stanowiących
własność Miasta Brańsk w prawo własności
tych gruntów oraz wysokości stawek
procentowych tych bonifikat
w sprawie zasad przyznawania diet radnym
i zwrotu kosztów podróży

V/28/19

27.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk
na 2019 r.

V/29/19

27.03.2019 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola im.
Sióstr Sercanek w Brańsku

V/30/19

27.03.2019 r.

V/31/19

27.03.2019 r.

Wdrożona,
jednostki
organizacyjne,
których dotyczyły zmiany poinformowane
stosownymi pismami.
Zlikwidowanie oddziału przedszkolnego
dla dzieci 6-letnich i przeniesienie
do Zespołu Szkół w Brańsku.
Potwierdzenie prowadzonych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
po
przekształceniu
przedszkola.
Potwierdzenie
prowadzonych
szkół
podstawowych po reformie oświatowej.

V/31/19

27.03.19

V/33/19

27.03.2019 r.

V/34/19

27.03.2019 r.

IV/23/19

06.02.2019 r.

IV/24/19

06.02.2019 r.

IV/25/19

06.02.2019 r.

IV/26/19

06.02.2019 r.

IV/27/19

w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, prowadzonych
przez Miasto Brańsk
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Brańsk oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Brańsk w 2019 roku”
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej
w
sprawie
podwyższenia
kryteriów
dochodowych
uprawniających
do
przyznania pomocy w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności dla
osób i rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i

Ustalono kwoty diet radnym.

Wdrożenie
do realizacji.

przyjętego

programu

Przekazanie
nieruchomości
z
przeznaczeniem pod budowę Posterunku
Policji.
Przyznanie pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego za zakup posiłku lub żywności
oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
i rodzin objętych programem. Podwyższ się
12

w domu” na lata 2019 – 2023

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i
rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023

kryterium dochodowe w celu umożliwienia
korzystania z pomocy społecznej osobom i
rodzinom
przekraczającym
kryterium
dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej może
zostać przyznane
świadczenie
pomocy
społecznej,
pod warunkiem zwrotu w całości lub w
części udzielonej pomocy. Pomoc taką
przyznaje się w sytuacjach szczególnych.
Finansowanie następuje ze środków ujętych
w budżecie.
Przyznanie pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności,
oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
i rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem. Odstępuje się od żądania
zwrotu
wydatków
poniesionych
w powyższym zakresie od osób i rodzin
których dochód nie przekracza 200 %
kryterium dochodowego zgodnie z art. 8
ustawy o pomocy społecznej.
Przyjęcie programu.

V/35/19

27.03.2019 r.

V/36/19

27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019 – 2022

VI/37/19

24.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Brańsk wotum zaufania

VI/38/19

24.06.2019 r.

VI/39/19

24.06.2019 r.

VI/40/19

24.06.2019 r.

VI/41/19

24.06.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 –
2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019 – 2021
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk
na 2019 r.

VI/42/19

24.06.2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego

VI/43/19

24.06.2019 r.

VI/44/19

24.06.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Brańsk za 2018
rok

Akceptacja Komisji Rewizyjnej i RIO.
Spełnione
wymogi
do
udzielenia
absolutorium.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brańsk za 2018 rok
Wdrożona
budżetu.

–

zgodnie

z

założeniami

Wdrożona,
jednostki
organizacyjne,
których dotyczyły zmiany poinformowane
stosownymi pismami.
Określenie wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Brańsku

Nadanie nazwy ulicy „Ks. Jerzego
Popiełuszki” na działce ozn. nr geod.591/6.

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze,
dla
których
organem
prowadzącym jest Miasto Brańsk

Określenie ilości godzin dla nauczycieli
pracującymi z dziećmi 6 letnimi
i młodszymi w jednej grupie.
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VI/45/19

24.06.2019 r.

w sprawie odwołania skarbnika Miasta Brańsk

VI/46/19

24.06.2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Brańsk

VII/47/19

27.09.2019 r.

VII/48/19

27.09.2019 r.

VIII/49/19

02.12.2019 r.

VIII/50/19

02.12.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 –
2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019 – 2021
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk
na 2019 r.

VIII/51/19

02.12.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

Wdrożona,
jednostki
organizacyjne,
których dotyczyły zmiany poinformowane
stosownymi pismami.
Wprowadzono nowe stawki podatku od
nieruchomości.

VIII/52/19

02.12.2019 r.

w sprawie stawek podatku od środków
transportowych

Wprowadzono nowe stawki podatku od
środków transportowych.

VIII/53/19

02.12.2019 r.

VIII/54/19

02.12.2019 r.

Wprowadzono
zmiany
w
uchwale
dotyczącej powszechnie odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Dostosowano
wysokości
dodatku
motywacyjnego i dodatku i dodatku
funkcyjnego do zapisów uchwały.

IX/55/19

30.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych
zasad
ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, wysokość i szczegółowe warunki
wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i
regulaminu przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk
na 2019 r.

IX/56/19

30.12.2019 r.

IX/57/19

30.12.2019 r.

IX/58/19

30.12.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 –
2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019 - 2021
w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk
na 2019 r.

w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata
2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2020- 2021
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Brańsk na rok 2020
w sprawie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 r. Miasta Brańsk

Wdrożona
budżetu.

–

zgodnie

z

założeniami

Wdrożona,
jednostki
organizacyjne,
których dotyczyły zmiany poinformowane
stosownymi pismami.
Wdrożona – zgodnie z założeniami
budżetu.

Wdrożona,
jednostki
organizacyjne,
których dotyczyły zmiany poinformowane
stosownymi pismami.
Przyjęto założenia do realizacji, RIO
wydała pozytywną opinię.
Wdrożona,
jednostki
organizacyjne
dostosowały plany finansowe.
Działania podejmowane przez gminę
każdego roku, mają na celu spełnienie i
realizację przyjętych w strategii celów do
realizacji wymienionych w kartach
projektów strategicznych.
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Urząd Miasta wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie
zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych
gminie w drodze zawartych porozumień.
Urząd Miasta Brańsk usytuowany jest w Brańsku przy ul. Rynek 8.
3. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Brańsk kształtuje się następująco:
Burmistrz Miasta

Skarbnik Miasta

Sekretarz Miasta

Urząd Stanu
Cywilnego

a

Referat
Wodociągów
i Kanalizacji

Referat
Budownictwa, Mienia
Komunalnego,
Planowania
Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Referat
Finansowo-Budżetowy

Stanowisko ds. oświaty,
obsługi Rady Miasta i
jej organów

Stanowisko
ds. obronnych
i obywatelskich

Stanowisko
ds. ewidencji
ludności i kadr

Stanowisko
ds. sekretariatu
i spraw socjalnych

Stanowisko
ds.
informatycznych

4. Jednostki organizacyjne Miasta Brańsk






Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku
Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku
Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku

5. Jednostki pomocnicze Miasta Brańsk
 Osiedle Nr 1 obejmujące ulice: Armii Krajowej budynki nr 16A, 18, 18/1, 28, 30, 83,
101; Binduga, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Klonowa,
Mikołaja Kopernika budynki nr 20, 22a, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44, 45,
49; Ogrodowa, Polna, Józefa Poniatowskiego, Sportowa, Wincentego Witosa;
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 Osiedle Nr 2 obejmujące ulice: Armii Krajowej z wyłączeniem budynków nr 16A, 18,
18/1, 27, 28, 29A, 29, 30, 31, 33, 33A, 83, 101; Bielska, Boćkowska, Jagiellońska
z wyłączeniem budynków nr 11, 13, 15, 17, 19; Kolonia, Marii Konopnickiej, Tadeusza
Kościuszki, Królowej Bony, Józefa Piłsudskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza
Słowackiego, ks. Piotra Ściegiennego, kard. Stefana Wyszyńskiego;
 Osiedle Nr 3 obejmujące ulice: Aleksandra Jagiellończyka, Błonie, Jana Pawła II,
Ignacego Kapicy-Milewskiego, Mikołaja Kopernika z wyłączeniem budynków nr 20, 22a,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 49; Kościelna, Krótka, Adama
Mickiewicza, Rynek, Senatorska, Henryka Sienkiewicza, Szkolna;
 Osiedle Nr 4 obejmujące ulice: Armii Krajowej Nr 27, 29, 29A, 31, 33, 33A, Jagiellońska
Nr 11, 13, 15, 17, 19 (mieszkańcy zamieszkali na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Brańsku).
V. INFORMACJE FINANSOWE
Podstawą gospodarki finansowej Miasta Brańsk był budżet ustalony uchwałą Nr III/16/18
Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk
na rok 2019, po zmianach dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Miasta Brańsk
oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Brańsk, w ramach posiadanych uprawnień,
Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił po stronie dochodów
24 935 112 zł, a po stronie wydatków wynosił 25 720 711 zł.
Wynik budżetu na koniec 2019 r., stanowi różnicę między dochodami i wydatkami, jest
dodatki, a zatem stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości 728 184,84 zł.
Strukturę dochodów i wydatków gminy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3. Struktura dochodów i wydatków Miasta Brańsk
20 000 000,00 18 673 791,21
17 366 997,70

18 000 000,00
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00

5 806 623,33

6 000 000,00

6 385 232,00

4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
dochody bieżące

wydatki bieżące

dochody majątkowe wydatki majątkowe
Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
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Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 798 219,50 zł w tym należności
wymagalne 734 240,47 zł z tytułu:
 sprzedaży wody – 4 715,69 zł;
 dzierżawy gruntów – 2 928,83 zł;
 czynszu za mieszkania – 90 976,27 zł;
 opłat lokalnych – 21 842,034 zł;
 podatków i opłat – 127 284,76 zł;
 zaliczki alimentacyjnej – 384 484,70 zł;
 odbioru ścieków – 8155,23 zł;
 różnych dochodów i odsetek - 93 852,65 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy
wynosi:
 Urząd Miasta 253 228,36 zł;
 MOPS 29 141,20 zł;
 Zespół Szkół 262 296,48 zł;
 Przedszkole 68 941,41 zł.
Łączna kwota długu Miasta Brańsk na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek na realizację zobowiązań inwestycyjnych wyniosła 770 000, 00 zł, z czego wobec:
- BS Brańsk – 120 000,00 zł;
- SGB Bank SA Ciechanów – 650 000,00 zł.
VI. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2019 r. będących w bezpośrednim
Zarządzie Gminy wynosi 73,740 ha w tym 56,35 ha są to grunty skomunalizowane,
zaś 17,38 wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.
W zależności od przeznaczenia terenu grunty dzieli się na poszczególne grupy. Dokładny
podział przedstawia tabela nr 3.
Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których
pow. wynosi 49,0992 ha z czego 11,2628 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie
z tabelą nr 9 oraz 37,84 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu
rolnego.
Grunty o powierzchni 44,6315 ha rozdysponowane są następująco:
a) w zarządzie Urzędu 31,2231 ha zgodnie z tabelą nr 4
b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,55 ha zgodnie z tabelą nr 5
c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 6,4741 ha zgodnie
z tabelą nr 6
Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupieni następujących
materiałów:
 Nabyto:
- zakup sceny na kwotę 147.267 zł
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- zakup centrali telefonicznej na kwotę 14.318,34 zł
- zakup klimatyzatorów na kwotę 48.007,81 zł
- zakup kotła do kotłowni Błonie 1 na kwotę 16.000 zł
Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
przedstawia tabela nr 7.
Tabela 3. Podział gruntów

Powierzchnia nieruchomości ( w ha)
Lp. Stan i rodzaj nieruchomości

1
1.

2.

2
Działki budowlane zabudowane
i niezabudowane przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe
Działki przeznaczone pod
przemysł i handel

W roku

Do
skomunalizowania

Cena
jednostkowa

Wartość
( w zł)
4x7

2013
5

6

7

8

-

0,0673

13,00 zł/m2

1.810.900,00

Skomunalizowane
Ogółem
4+6

Razem

3

4

14,2023 13,9300

8,8436

8,8436

-

-

6,09 zł/m2

538.575,24

6,5063

6,0836

-

0,4227

10,00 zł/m2

608.360,00

3.

Działki użyteczności publicznej

4.

Grunty rolne

20,2864

12,468

-

7,8189

2,80 zł/m2

349.090,00

5.

Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi
wewnętrzne, wody, wysypisko
Tereny rekreacyjne, parki,
zieleńce

17,4224 12,9929

-

4,4295

0,10 zł/m2

12.992,90
4.074,80

6.

Ogółem:

6,679

2,0374

-

4,6416

0,20 zł/m2

73,940

56,35

-

17,38

X

3.323.992,84

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

Lp.
1.
2.

3.

4.

Tabela 4. Grunty znajdujące się w zarządzie Miasta Brańsk.
Położenie
Nr geodezyjny
Powierzchnia
Wyszczególnienie
nieruchomości
działki
działki w m2
Targowica duża
ul. Mickiewicza
353/15
26 960
1914
263
Targowica mała
ul. Sienkiewicza
1915
159
1474/2
1499
Dworzec PKS
1475/3
2218
z placem
ul. Kościuszki
1476/2
1405
przydworcowym
1477/2
1590
1217/6
20 792
Wysypisko
1217/7
1 602
(Dzierżawa działek
1217/8
3 001
1217/6, 1217/7,
w obrębie granic
1217/10
51 542
527/25, 527/26,
miasta Brańsk
527/10
216
527/22, 527/23)
527/11
214
527/19
3 401

Wartość gruntu w
zł
350 480,00
3 419,00
2 067,00
19 487,00
28 834,00
18 265,00
20 670,00
11 847,00
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527/20
527/21
527/22
527/23
527/24
527/25
527/26
Tabela 8

Budynki mieszk.
komunalne
Budynek Urzędu

w obrębie granic
m. Brańsk
ul. Rynek

7.

Tereny rekreacyjne,
parki

ul. Sienkiewicza

8.

Wieczyste
użytkowanie osób
fizycznych

na terenie adm. Miasta
Brańsk

9.

Grunty oddane w
dzierżawę

na terenie adm. Miasta
Brańsk

Nieużytki, wyrobisko,
rowy
OGÓŁEM

na terenie adm. Miasta Rejestr w referacie
Brańsk
GKM
-

5.
6.

10.
-

2281/3
1475/3
2006/2
1474/2
2007/2
2279

Rejestr w referacie
GKM

201
3 420
9 881
869
4 295
7 467
221
11 279

137 378,22

785
2 218
369
1 499
246
1700

10 205,00
27.990,68

13004

631.978,05

170 830 – rolne
12 410 budowlane
11 218
312 231≈ 31

37 737,50
1 527 198,88
1 145,00
2 828 702,33

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
Tabela 5. Grunty przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
Lp.

1.

2.
-

Nazwa jednostki
budżetowej

Położenie
nieruchomości

Zespół Szkół
w Brańsku
Przedszkole
Samorządowe
w Brańsku
OGÓŁEM

Nr geodezyjny

Powierzchnia
Działki (m2)

Wartość
gruntu

ul. A. Krajowej
ul. Błonie
ul. Szkolna

1393

42862

428 620,00

ul. Rynek

2280

2616

26 160,00

-

-

454 780,00
45478 ≈ 4,55 ha
Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
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Lp.
1.

Tabela 6. Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
Nr
geodezyjn
Powierz.
Użytkownik wieczysty
Położenie gruntu
y
gruntu (ha)
działki
Przedsiębiorca
ul. Armii Krajowej
Stefan Walędziak
512/43
0,8016

Wartość
gruntu
(w zł)
373.465

0,8016

373.465,00

2.

PRONAR Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej

512/34
512/35
512/38
512/41

0,3525
0,0727
0,0278
0,3087
0,7617

199.727
41.198
15.751
174.909
431.579,00

3.

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

ul. Armii Krajowej
ul. Kościuszki
ul. Jagiellońska

1462/6

0,5499

339.445,27

2288
2289

0,1650
Udział
612733/1000000

Współwłaściciele
2289

101.854,50
Udział
229586/1000000
2,9315

4.

5.

Przedsiębiorcy
Grzegorz i Anna
Czerchlańscy

Przedsiębiorca
Cezary Syczewski

ul. Mickiewicza

ul. Bielska

6.

Mlekovita
Zlewnia mleka

Brańsk
ul. Błonie

7.

Przedsiębiorca
Grzegorz i Alicja
Falkowscy

ul. Armii Krajowej

353/16

1534/1
1534/2

2285/1
2285/2
512/44

RAZEM J.G.U.
W tym w użytkowaniu
zwykłym

X

Ogółem w
użytkowaniu
wieczystym J.G.U

X

1.368.307,18

1.809.606,95

0,3762

208.415

0,3762

208.415,00

0,418
0,4387

496.200,00

0,8567

496.200,00

0,0600

27.000,00

0,0600
0,4642

27.000,00
197.276,00

0,4642

197.276,00

6,5341

3.543.541,95

X
0,06

X

6,4741

27.000

3.516.541,95

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
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Tabela 7. Ruch mienia komunalnego w 2019 r.
Lp.

Nazwa mienia

1.
2.
3.

Lokale
Budynki
Grunty/przekształcenie
prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

Grunty/sprzedaż

,,ULEPSZENIE
ESTETYKI ORAZ
NADANIE WALORÓW
FUNKCJONALNYCH
PRZESTRZENI
ŁĄCZĄCEJ DAWNY
RYNEK Z RZEKĄ
NURZEC’’
Zakup sceny
Zakup centrali
telefonicznej
Zakup klimatyzatorów
Wymiana pokrycia
dachowego Kościuszki 26
Zakup kotła Rynek 25
Zakup kotła Błonie 1
Zestaw hydroforowy –
rozbudowa
Zakup kosiarko rozdrabniarki
Remont dachu hydrofornia
Zakup pompy
na oczyszczalnię SLV

Zwiększenie

Zmniejszenie
ilość
2
Grunty
jednorodzinne – 11
SM grunty
wielorodzinne
Udział
157681/1000000

wartość
87.330,00 zł
39.162,88 zł

ilość
1
-

wartość
78.206,91 zł
-

-

-

22.260,33

- działka 1825/8 o
pow. 0,0046 ha

3.116,99 zł

-

-

- działka 1085/2 o
pow. 0,0380 ha
- działka 1086/11 o
pow. 0,0446 ha
- działka 1086/7 o
pow. 0,0248 ha
- działka 1086/5 o
pow. 0,0110 ha

wartość
szacunkowa
120.000,00 zł

-

-

-

-

- działka 1786/1 o
pow. 0,0766 ha

154.980,00 zł

-

-

1

396.021,95 zł

-

-

1

147.267,00 zł

1

14.318,34 zł

1

48.007,81 zł

-

-

-

-

1

27.000,00 zł

-

-

1
1

2.400,00 zł
16.000,00 zł

-

-

1

31.200,00 zł

-

-

1

19.999,80 zł

-

-

1

43.485,37 zł

-

-

2

5.721,92 zł

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowych najemców przy ul. Sienkiewicza
19/10, działka o nr geod. 1986 o pow. 129 m2 i działka 1987 o pow. 340 m2,
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2.

3.

4.

5.
6.

VII.

współudział w gruncie to 4780/58526 . Lokal o pow. 43,90 m2 wraz z piwnicą
3,90 m2. Wartość sprzedaży (po bonifikacie) to 38.688,00 zł.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy przy ul. Kościelnej 6/2,
działka o nr geod. 2010 o pow. 1617 m2. Lokal o pow. 48,37 m2, piwnica 19,7 m2
i pom. gosp. o pow. 7,44 m2. Współudział w gruncie 7558/56128. Wartość lokalu
po udzielonej bonifikacie 48.642,00 zł.
Sprzedaż działki o nr geod. 1825/8 o pow. 46 m2 dla dzierżawcy firmy PGE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie za kwotę 3.116,99 zł (działka położona w Brańsku
przy ul. Jana Pawła II. Znajduje się tam budynek stanowiący własność PGE – stacja
transformatorowa).
Przekazanie działek o nr geod. 1085/2, 1086/11, 1086/7 i 1086/5 położonych
w Brańsku przy ul. Sienkiewicza w formie darowizny na budowę Posterunku Policji
w Brańsku.
Sprzedaż działki o nr geod. 1786/1 o pow. 766 w trybie przetargu nieograniczonego za
kwotę 154.980 zł brutto.
W dniu 16 grudnia 2019 r. aktem notarialnym został przekazany Cmentarz Żydowski
na rzecz Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie.
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

1. Gospodarka mieszkaniowa
Gmina w świetle obowiązujących przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu
mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Na koniec 2019 r.
mieszkaniowy zasób Miasta Brańsk wynosił 64 lokali komunalnych, znajdujących się
w budynkach będących w zarządzie miasta oraz w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych.
W 2019 r. dokonano 4 przydziałów lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji
życiowej i mieszkaniowe. Wykaz lokali komunalnych przedstawiono w tabeli nr 8.
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Tabela 8. Wykaz mieszkań będących w zasobie miasta Brańsk

Lp.

Ulica

Nr domu

Liczba
lokali

Instalacje

Budynki wielorodzinne
1.
Błonie
1
3
c.o., wod.-kan.
2.
Sienkiewicza
8
5
wod.-kan.
3.
Sienkiewicza
10
6
wod.-kan.
4.
Sienkiewicza
13
3
wod.-kan.
5.
Rynek
9
4
wod.-kan.
6.
Jana Pawła II-go
7
4
wod.-kan.
7.
Kościuszki
11
4
wod.-kan.
8.
Kościuszki
11A
3
wod.-kan.
9.
Kościuszki
26
3
wod.-kan.
10. Kościuszki
45
5
c.o., wod.-kan.
Budynki jednorodzinne
11. Sienkiewicza
62
2
wod.
12. Rynek
7
2
wod.-kan.
13. Rynek
21
2
wod.-kan.
14. Kościelna
15A
1
wod.
15. Kościuszki
18
2
wod.-kan.
16. Mickiewicza
15
2
wod.-kan.
17. Mickiewicza
59
1
wod.
18. Senatorska
24
1
wod.
19. Boćkowska
24
1
wod-kan.
Lokale mieszkalne będące w zarządzie Miasta Brańsk znajdujące
się we Wspólnotach Mieszkaniowych
20.
Wspólnota Mieszkaniowa
3
3
wod-kan.
„Rynek 3” w Brańsku
21.
Wspólnota Mieszkaniowa
6
3
wod-kan.
„Kościelna 6” w Brańsku
22.
Wspólnota Mieszkaniowa
19
2
c.o., wod-kan.
„Rynek 19” w Brańsku
23.
Wspólnota Mieszkaniowa
19
2
wod-kan.
”Sienkiewicza 19” w Brańsku
Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

Miasto Brańsk posiada w swoich zasobach 14 lokali użytkowych o łącznej
powierzchni 1 293,18 m2, z czego 4 lokale o łącznej powierzchni 367,70 m2 oddane zostały
w użyczenie jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Brańsk oraz dla Zrzeszenia
Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej. Dwa lokale użytkowe są wolne, nie posiadają najemcy.
Ponadto Miasto Brańsk posiada w swoich zasobach 15 garaży komunalnych
przy ul. Rynek i Kościuszki. Garaże te są wydzierżawione na podstawie umowy najmu
osobom zamieszkującym przy danych ulicach. Miasto Brańsk wynajmuje również grunty
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pod garaże, budynki gospodarcze i kioski. Zawarte są 34 umowy najmu gruntu. Umowy
zawierane są na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
2. Drogi
Infrastruktura drogowa w mieści Brańsk oparta jest na:
 drodze krajowej Nr 66 relacji Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Brańsk – Bielsk
Podlaski – Kleszczele – Czeremcha – granica państwa, leży w granicach
administracyjnych miasta w ciągu ulicy Armii Krajowej;
 drodze wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki –Łapy – Poświętne – Brańsk –
Ciechanowiec, leży w granicach administracyjnych miasta w ciągu ulic Kościuszki
i Sienkiewicza;
 drogach powiatowych. W granicach administracyjnych miasta Brańsk drogi powiatowe
tworzą ulice: Bielska, Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II-go, ul. Binduga, ul. Kilińskiego,
ul. Mickiewicza oraz drogi:
 Nr 1570B Brańsk – Glinnik – Kiewłaki;
 Nr 1572B Brańsk – Pietraszki – granice gminy;
 Nr 1598B Brańsk – Poletyły – Załuskie Koronne;
 Nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne;
 Nr 1600B Brańsk – Kalnica Bronka-Brańsk;
 Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice.
 29 drogach gminnych o łącznej długości 10,618 km, z czego:
 7,095 km posiada nawierzchnie asfaltową;
 0,666 km posiada nawierzchnię betonową;
 1,229 km posiada nawierzchnię z kostki;
 0,772 km posiada nawierzchnię brukowcowi;
 0,856 km posiada nawierzchnię gruntową.
Ogólny stan techniczny dróg wyższej kategorii (krajowa, wojewódzkie i powiatowe)
na terenie miasta Brańsk można uznać za dobry. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku, w 2019 r. ukończyła przebudowę drogi krajowej Nr 66
na odcinku Brańsk – Patoki.
Drogi, dla których zarządcą jest miasto Brańsk zostały wymienione w tabeli poniżej.
Tabela 9.Wykaz dróg gminnych w Brańsku
Drogi gminne
Nr drogi
108161 B
108162 B
108163 B

4.

108164 B

5.
6.

108165 B
108166 B

7.

108167 B

Nazwa ulicy
Boćkowska (asfalt)
Marii Konopnickiej (bruk)
Zagumienna
(gruntowa)
Ściegiennego
(asfalt, gruntowa)
Jagiellońska (asfalt)
Marii Skłodowskiej-Curie
(asfalt)
Królowej Bony (asfalt)

Długość w mb
865
385
410

Powierzchnia w m2
8690
1123
6430

320

3917

556
335

6877
4540

85

937

Tytuł własności
władanie samoistne

Lp.
1.
2.
3.

29

108168 B
108169 B

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

108170 B
108171 B
108172 B
108173 B
108174 B
108175 B
108176 B
108177 B
108178 B
108179 B
108180 B
108181 B
108182 B
108183 B
108184 B
108185 B
108186 B
108187 B
108188 B

29.

108189 B
-

Słowackiego (asfalt)
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (asfalt)
Szkolna (asfalt)
Błonie ( asfalt)
Krótka (asfalt)
Rynek (kostka)
Kościelna ( kostka)
Milewskiego (bruk)
Senatorska (asfalt, bruk)
Ogrodowa (trylinka)
Sportowa ( asfalt)
Kopernika (asfalt, kostka)
Polna (trylinka)
Poniatowskiego (asfalt)
Witosa (asfalt, kostka)
Jarzębinowa (kostka)
Jaśminowa (kostka)
Kasztanowa (kostka)
Klonowa (kostka)
Lipowa (asfalt)
Pruszyńskiego „Promyka”
( gruntowa)
Aleksandra Jagiellończyka
( gruntowa)
RAZEM

265
296

2966
2213

599,5
1341
85
317
252
136
251
372
550
760+160
294
602
410
147
136
115
102
25
200

7221
12957
1102
4437
2433
1259
3626
3108
5539
9658
2224
5714
3677
1860
1738
1534
1343
440
2460

246

2605

10.617,50

112.628,00 m2

własność

władanie samoistne

8.
9.

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Sielska (gruntowa)
Wiatraczna (gruntowa)
Łąkowa (gruntowa)
Gościnna (gruntowa)
ciąg pieszy przy mleczarni
ciąg pieszy przy ryneczku
uliczka nad rzeką Nurzec
zejście do „Zamczyska”
ciąg pieszy przy „Samie”
zejście nad rzekę przy
młynie

680
180
300
500
-

7591
2405
5889
4285
236
243
982
258
218
363

władanie samoistne

Drogi wewnętrzne, uliczki bez nazwy i ciągi piesze

22.470,00 m2
Ogółem wg wypisu z rejestru gruntów, w jednostce rejestrowej Nr G.1062 obręb 51 Brańsk, powierzchnia działek
zajętych pod drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych oraz zajętych jako drogi dojazdowe, ciągi piesze
niezaliczone do kategorii dróg gminnych wynosi 49,0992 ha.
Drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych stanowią powierzchnię 110.195 m 2 z wyłączeniem ulicy
Kościelnej o powierzchni 2433 m2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk, która znajduje się w jednostce
rejestrowej Nr G.642 obręb 51 Brańsk.
Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

Ogólny stan techniczny dróg będących w zarządzie Miasta Brańsk można uznać
za dobry. Nawierzchnia części dróg gminnych wymaga przebudowy i remontu. Drobne
remonty dróg wykonywane są na bieżąco w ramach posiadanych środków i możliwości
technicznych. Jak widać w powyższej tabeli większość dróg posiada nawierzchnię
utwardzoną, jednakże problemem niektórych z nich jest stan techniczny, nierówności
lub niedostosowanie do obecnego natężenia ruchu i funkcji. Dlatego też sukcesywnie
podejmowane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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3. Działalność komunalna
W ramach utrzymania czystości ulic, chodników, placów gminnych Miasto Brańsk
wykonuje w okresie letnim prace polegające na:
 mechanicznym oczyszczaniu ulic z wszelkich nieczystości – zamiatanie
zamiatarką;
 zamiataniu ręcznym chodników, parkingów i ciągów pieszych;
 koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach wraz z ich zbieraniem;
 odchwaszczanie;
 zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych.
Ponadto w miesiącach zimowych prowadzona jest akcja zimowa na drogach i
chodnikach gminnych. Zakres prac obejmuje:
 odśnieżanie ulic oraz chodników i placów;
 zwalczaniu gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej;
 wywóz nadmiaru śnieg
 opróżnianie koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości ulic, chodników
i placów.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
W roku 2019 r. pracownik Referatu Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa wprowadził do CEDIG 171 wniosków,
które dotyczyły:
 założenia działalności gospodarczej 19 wniosków;
 zmiany wpisu w CEDIG 98 wniosków;
 zawieszenia działalności gospodarczej 21 wniosków;
 wznowienia działalności gospodarczej 15 wniosków;
 zakończenie działalności gospodarczej 18 wniosków.
W dniu 31.12.20219 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), znajdowało się 227 wpisów aktywnych oraz 33 wpisów z zawieszoną działalnością
gospodarczą dotyczących przedsiębiorców, których główne miejsce wykonywania
działalności gospodarczej znajdowało się na terenie miasta Brańsk.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe
i średnie zakłady rodzinne. Sieć handlowo-usługowa na terenie miasta jest dostosowana do
potrzeb obsługi miejscowej ludności. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi
ogólnobudowlane, przetwórstwo przemysłowe tworzyw sztucznych, obróbka drewna, handel
i naprawy pojazdów samochodowych.
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2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W roku 2019 wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 do spożycia poza miejscem sprzedaży 9 zezwoleń, w tym p zawartości alkoholu:
- do 4,5 % oraz piwa 3 zezwolenia;
- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) zezwolenia 3;
- powyżej 18 % zezwolenia 3.
Nie wydano żadnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży.
W dniu 31.12.2019 r. liczba wydanych (ważnych) zezwoleń przedstawiała się następująco:
1) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:
- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa 3 zezwolenia;
- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 2 zezwolenia;
- zawierających powyżej 18 % alkoholu 2 zezwolenia.
2) 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa 14 zezwoleń;
- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 11 zezwoleń;
- zawierających powyżej 18 % alkoholu 13 zezwolenia.
IX. OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednym z zadań własnych Miasta Brańsk jest ochrona środowiska. Gmina podejmuje
działania w celu realizacji tego zadania.
1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów



W 2019 r. rozpatrzono 27 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
Ponadto w 2019 r. złożono 2 wnioski do Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz 4 wnioski do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Białymstoku o wydanie decyzji na usunięcie drzew na działkach gminnych.

2. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych i innych terenach gminnych
Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na innych
terenach gminnych jest Referat Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Bieżące utrzymanie czystości na terenach
zielonych w ciągu dróg publicznych oraz pozostałych terenach gminnych polegało
na koszeniu trawy, grabieniu liści, prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew. Wykonano
nasadzenia kwiatów na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej, na rabatach w parkach miejskich
oraz zakupione zostały wieże kwiatowe, które zostały ustawione przy placu miejskim.
Ponadto dokonano nasadzeń drzew gat. klon w ilości 45 szt. W ciągu drogi wojewódzkiej
(ul. Sienkiewicz) oraz w ciągu drogi gminnej (ul. Sportowa).
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3. Ochrona zwierząt
3.1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2019 roku
Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom. W ramach zadania zostały pokryte koszty odłowu i utrzymania bezdomnych
zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w Radysach. W 2019 r. z terenu miasta
zostały odłowione 4 psy.
Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
dla zwierząt, które uległy wypadkom. Ponadto w ramach programu sprawowano opiekę
nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie. Kwota wydatkowana z budżetu
wynosiła 7.390,00 zł.
3.2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części
oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
W ramach zadania usuwano z terenu miasta Brańsk, zwłoki zwierząt – wykonawcą
była „Zbiornica Skórzec”. Kwota wydatkowana z budżetu wynosiła 1.782,00 zł.
4. Składowiska odpadów
Na terenie Miasta Brańsk znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne zlokalizowane na działkach o nr geod. 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22
i 527/23. W kwietniu 2016 r. Miasto Brańsk oddało w dzierżawę składowisko odpadów
do używania i pobierania pożytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmie
PROSPRECO Polska Sp. z o.o. W ramach zawartej umowy dzierżawy dzierżawca
składowiska przeprowadzi rekultywacji składowiska. Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego
w Białymstoku winna zakończyć się z dnie 31 grudnia 2020 r. Rekultywacja składowiska
odbywa się na podstawie harmonogramu prac rekultywacyjnych składowiska w Brańsku.
Na terenie Miasta Brańsk w 2019 r. nie zlokalizowano dzikich wysypisk.
5. Decyzje środowiskowe
W ramach pracy referatu prowadzone są postępowania ws. wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2019 r.:
1) Dnia 07.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr GKM.6220.2.2019 dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych
i LPG oraz myjni samochodów osobowych oraz towarzyszącej infrastruktury
technicznej” na działkach o nr geod.1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2 i 1845 położonych
w Brańsku, której inwestorem jest PPHU „SOKÓŁ” Jan Sokołowski, ul. Sienkiewicza 45,
17-120 Brańsk. Cała procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był
przeprowadzona w 2019 r.
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2) Dnia 12.11.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr GKM.6220.4.2019 dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: „Rozbudowie
Istniejącego Zakładu Produkcyjnego – Mięsnego o mroźnię i chłodnię wraz z ciągiem
komunikacyjnym oraz przeniesienie 2 zbiorników na gaz, o objętości V = 6,7 m3 każdy,
na działkach o nr ew.: 1268/1, 1268/2, 1267/2 i 1267/4 obręb Brańsk, powiat Bielsk
Podlaski”, której inwestorem jest: Zakład Mięsny Kliniccy, Wiesław Klinicki,
ul. Poniatowskiego 23, 17-120 Brańsk.
3) Dnia 22.07.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr GKM.6220.3.2019 dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: Rozbudowie
istniejącego zakładu przerobu drewna (tartak ze stolarnią) o zdolności
produkcyjnej>10.000 m3/rok poprzez budowę: budynku nowej stolarni, budynku
nowej hali traka, nowej kontenerowej suszarni drewna, 2-óch hal magazynowych,
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania zakładu, przebudowie istniejącego
budynku magazynowego wraz z dokonaniem jego zmiany sposobu użytkowania na
budynek produkcyjny – hala produkcji peletu drzewnego, na działkach
o nr geod. 581/1, 581/2, 581/3, 581/8 położonych w Brańsku, , której inwestorem jest:
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy, Piotr Radziszewski, ul. Armii Krajowej 111,
17-120 Brańsk.
X. GOSPODARKA ODPADAMI
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Brańsk realizująca zadania związane
z gospodarką odpadami jest Referat Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Miasto Brańsk podejmowało opisane
poniżej zadania związane z gospodarką odpadami.
1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Miasto Brańsk tak, jak w poprzednich latach w 2019 r. przyjmowało wnioski
od mieszkańców Miasta Brańsk o udzielenie pomocy na usuwanie z obiektów budowlanych
wyrobów zawierających azbest. Na koniec grudnia 2019 r. wpłynęło 21 wniosków na odbiór,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Łączna ilość odpadów
do unieszkodliwienia wynikająca ze złożonych wniosków to 73,73 Mg tj. 4915 m2.
Na podstawie tych wniosków w 2020 r. Miasto Brańsk będzie wnioskowało o dotację
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brańsk
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym,
który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej
na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane
z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno - klimatycznego Unii Europejskiej,
którego głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie
udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
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do 2020 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brańsk na lata 2018-2020
z perspektywą do 2030 roku będzie służył Miastu Brańsk do realizacji działań w kierunku
poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Celem
niniejszego opracowania jest przestawienie planu działań i jego uwarunkowań, służących
redukcji zużycia energii finalnej na terenie Miasta Brańsk, a przez to emisji gazów
cieplarnianych (CO2). Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Brańsk na lata 2018-2020 z perspektywą do 2030 r. jest redukcja emisji CO2 do atmosfery.
Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych, a mianowicie przez:
 wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji;
 ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa i budynków indywidualnie
ogrzewanych (własne źródło ciepła);
 podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych,
budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach;
 wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym
zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
 ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców;
 poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego;
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem komunikacyjnym;
 wspieranie wzrostu zadrzewień, w tym ich skupisk (w szczególności liściastych
i mieszanych).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków
przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014–2020.
3. System gospodarowania odpadami
Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 6 lutego 2019 r. gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. objęte były wszystkie
nieruchomości zamieszkałe. Opłata miesięczna, naliczana była od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość. Zbiórka selektywna odbywa się w systemie pojemnikowym
w zabudowie wielorodzinnej, gdzie we wskazanych przez zarządców miejscach ustawione są
pojemniki na odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz ulegające
biodegradacji. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się
w systemie pojemnikowo-workowym, w którym w pojemnikach gromadzone były odpady
zmieszane, a w workach zbierane selektywnie.
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się
następująco:
Sposób segregacji
odpadów

Wysokość opłaty od 1 os.
w okresie:
styczeń –marzec 2019 r.

Wysokość opłaty od 1 os.
w okresie:
kwiecień – grudzień 2019 r.

8 zł
16 zł

16 zł
25 zł

Selektywny
Nieselektywny (zmieszany)

Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk

Miasto Brańsk w dniu 28.12.2018 r. podpisało z MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku
Piechoty 48, 15-950 Białystok wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, umowę
na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta
Brańsk na okres od 1 stycznia 209 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z umową odbiorca
odpadów komunalnych zobowiązany był do zapewnienie worków do selektywnej zbiórki
odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz specjalistycznych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, a także utrzymanie ich we
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W ramach umowy wykonawca
przeprowadził w 2019 r. cyklu szkoleń dla mieszkańców miasta mający na celu edukację
w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów
oraz przedstawienie systemu gospodarowania odpadami funkcjonującego w mieście Brańsk,
wraz z emisją materiałów edukacyjnych w ilości 200 szt./szkolenie.
Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy w 2019 r. w ramach umowy przetargowej:
Kod odpadów
20 03 01
20 01 99
15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 01 02
20 02 01
20 03 07
20 01 35*

20 01 36

Rodzaj odpadów
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny
Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
517,740
122,840
7,700
64,080
46,660
3,560
199,940
19,660
2,770

0,440
Źródło: Dane Urzędu Miasta Brańsk
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Referat jak co roku przygotował i przedłożył Marszałkowi Województwa Podlaskiego
oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku sprawozdanie z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającego z art. 6g
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
XI. INWESTYCJE GMINNE I INNE ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
1. Inwestycje realizowane przez Miasto Brańsk
 „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej
dawny Rynek z rzeką Nurzec”
Miasto Brańsk w 2019 roku zgodnie z Umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0180/18-00
z dnia 04.09.2018 r. o dofinansowanie Projektu „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów
funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z
rzeką Nurzec” Nr projektu
WND-RPPD.08.06.00-20-0180/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego zrealizowało
projekt o łącznej wartości 409 076,95 zł w tym wydatki kwalifikowane 344 892,51 zł.,
dofinansowanie 293 158,63 zł, wkład własny 115 918,32 zł.

 ”Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk – o długości 305 mb”
Miasto Brańsk w 2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa
ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk – o długości 305 mb” Realizowanego w ramach
„Funduszu Dróg Samorządowych”. Wniosek uzyskał dofinansowanie i w dniu 17.12.2019 r.
została podpisana Umowa nr 182G/II/2019 z Wojewodą Podlaskim na realizacje powyższego
zadania.
 Rozpoczęcie realizacji zadania – 10.12.2019 r.
 Zakończenie realizacji zadania – 31 grudnia 2020 r.
 Cała wartość zadania: 642 514,68 zł
 Koszty kwalifikowane zadania: 637 514,68 zł.
 Wartość dofinansowania: 318 757,34 zł.
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 Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez
instalacje fotowoltaiczne”
Miasto Brańsk w 2019 roku złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój
Gminy Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje
fotowoltaiczne”. Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0585/19 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Łączna wartość inwestycji wynosi 960 569,73 zł, w tym
wydatki kwalifikowane 780 951,00 zł., dofinansowanie 663 808,35 zł, wkład własny
296 761,35 zł.
Instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane będą na:
 Terenie oczyszczalni ścieków w Brańsku o mocy około 49,89 kWh,
 Terenie hydroforni w Brańsku o mocy około 49,87 kWh,
 Na budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku o mocy około 43,32 kWh.
 Miasto Brańsk otrzymało dofinansowanie na w/w zadanie.
 „Przeciwdziałanie powodziom i suszom - Zbiornik wodny małej retencji
w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189
do km 48+807 tj. 2618 mb”
W 2019 Miasto Brańsk realizowało zadanie inwestycyjne pn.: „Przeciwdziałanie
powodziom i suszom - Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem
rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb”. Przedsięwzięcie
dofinansowane w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 5.4.1
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Część 1) Dostosowanie
do zmian klimatu”. Jest to zadanie wieloletnie.
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 Prace remontowe w zasobach gminnych
Miasto Brańsk w 2019 r. z własnych środków dokonało wymiany pokrycia dachowego
w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościuszki 26. Zakres prac obejmował: zdjęcie
starej blachy, pokrycie nową blacho-dachówką, wymurowanie nowych kominów oraz montaż
nowego orynnowania. Wartość prac 27 000,00 zł.
 Wnioski o dofinansowanie
Miasto Brańsk w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożyło 3 wnioski na:
 Remont ulicy Boćkowskiej w mieście Brańsk o długości ok. 0,865 km.
 Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej
do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb.
 Budowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 280 mb
wraz ciągiem pieszych.
2. Infrastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzenne, obszar rewitalizacji
2.1. Gospodarka wodno – ściekowa
Zapotrzebowanie mieszkańców miasta Brańsk odbywa się ze stacji wodociągowej
zlokalizowanej przy ul. Senatorskiej 10A. Ujęcie składa się z trzech studni wierconych
zlokalizowanych na terenie stacji: SW – 1, wykonanej w 1963 r. o głębokości 48 m,
SW – 2, wykonanej w 1973 r. o głębokości 66 m oraz SW – 3 o głębokości 66 m, wykonanej
w 2017 r. w ramach projektu pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu
studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej
VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona
wody i gleby.
Studnia nr 2 stanowi podstawowe źródło ujęcia wody. Studnia nr 1, z uwagi na jej
konstrukcję (nie pozwalającą na rekonstrukcję) będzie eksploatowana do czasu jej
całkowitego zużycia.
Długość sieci wodociągowej będącej w zarządzie gminy bez przyłączy wynosi 19,20 km.
Dostęp do sieci wodociągowej posiada 98% mieszkańców miasta. Referat Wodociągów
i Kanalizacji w 2019 r. sprzedał 111 600 m3 wody. Wykonanych zostało 3 przyłącza
wodociągowe. W 2018 r. doszło do 7 awarii sieci i przyłączy wodociągowych.
Na terenie miasta Brańsk ścieki bytowo – gospodarcze podlegają oczyszczeniu
biologicznemu na terenie miejskiej oczyszczalni o przepustowości 385 m3/d. Oczyszczalnia
typu „HYDROCENTRUM” została oddana do eksploatacji w 1996 r. W 2018 r. wykonano
modernizacje oczyszczalni ścieków w Brańsku polegającą na wymianie wszystkich maszyn,
urządzeń i rur, na urządzenia energooszczędne i kwasoodporne. wymieniono napowietrzanie
ścieków w reaktorze co pozwoliło na lepsze napowietrzanie ścieków i uzyskanie dużo
lepszych parametrów w ściekach oczyszczonych. W ramach remontu do przepompowni
wstawiono nowe urządzenia, które wyłapują skratki ze ścieków i samoczynnie ładują do
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kosza. Ponadto wstawiono prasę śrubową zamiast przestarzałej workownicy na osad
ściekowy. Efektem są duże oszczędności finansowe na zagospodarowaniu odpadów.
W ramach remontu oczyszczalni wymienione zostały dmuchawy, oraz ocieplony budynek
technologiczno-socjalny wraz z wymianą dachu. W ramach inwestycji częściowo
wymieniono istniejące utwardzenie oraz wykonano nowe utwardzenie terenu.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,1 km i podłączonych do sieci kanalizacyjnej posiada
98% mieszkańców miasta.
Oczyszczalnia ścieków w Brańsku w 2019 r. przyjęła 106 000,00 m3 ścieków.
Wykonano 1 przyłącze kanalizacyjne. Z oczyszczalni ścieków odebrano 36 t suchej masy
osadu ściekowego oraz 2,5 t. skratek. W 2019 r. wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej
na odcinku nad rzeką Nurzec, wynajętym sprzętem WKO.
W 2019 r. została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Księdza Ściegiennego.
2.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Brańsk, które zostało przyjęte
przez Radę Miejską w Brańsku w dniu 21 grudnia 2001 r. – uchwała nr XXV/123/01
z późn. zm.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Gmina Miasto Brańsk zajmuje powierzchnię około 3243 ha.
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest cały obszar miasta Brańsk.
Główny plan, na którym opierają się następne, to plan z 2002 r. uchwalony Uchwałą Rady
Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk, który został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 23 listopada 2002 r. (Dz. Nr 70
poz. 1407).
Kolejne plany to:
- Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 82 poz. 1572) – dotyczyła zmiany przeznaczenia gruntów pod budowę zbiornika małej
retencji w Brańsku
- Uchwala Nr XI/53/03 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 124 poz. 2283) dotyczyła zmiany przeznaczenia działek o nr geod. 1933, 2041 oraz części
działki 1934 z przeznaczeniem pod działalność przemysłową . Działki te zostały wyłączone
ze zmiany MPZP w 2002 r. w związku z odwołaniem się właściciela działki sąsiedniej.
- Uchwała Nr IX/37/07 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 213 poz. 2182)
- Uchwała Nr XIV/104/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj.
Podl. z dnia 24 lipca poz. 2192) – zmiana dotyczyła zmiany przeznaczenia jednej działki 2051
- Uchwała Nr XVII/119/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 października 2012 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. z dnia 20 listopada 2012 r. poz. 3444)
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- Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 3147)
2.3. Obszar rewitalizacji
Obszar rewitalizacji w mieście Brańsk ulokowany jest w południowej części miasta,
swym zasięgiem obejmuje jednostki 5 i 7, które odznaczają się największym kryzysem
w zakresie sfery społecznej, a także środowiskowej i technicznej. Z uwagi na niewielką
przestrzeń miasta, funkcjonalność oraz analogiczne funkcje (mieszkaniowo-usługowe) obu
jednostek sąsiadujących ze sobą, zdecydowano o wyznaczeniu jednolitego obszaru
rewitalizacji. Tym samym jednostki 5 i 7 stanowią łącznie obszar rewitalizacji w mieście
Brańsk. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 440 osób, co stanowi 11,21 % ludności miasta,
natomiast powierzchnia zdelimitowanego terenu wynosi 33,99 (1,05 % całego miasta).
Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w mieście Brańsk zlokalizowanych są następujące
instytucje użytku publicznego: Urząd Miasta Brańsk, Urząd Gminy Brańsk, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole
im. Sióstr Sercanek.

Rysunek 2. Obszar rewitalizacji w mieście Brańsk

Źródło: Opracowanie własne

Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje
na rewitalizację. Koszt realizacji programu: 7,8 mln zł. Wśród 10 głównych działań
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przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. zagospodarowanie bulwaru w centrum miasta,
modernizacja budynku dawnego magistratu oraz budynków komunalnych należących
do miasta, termomodernizacja budynków oraz instalacja OZE na budynkach będących
w zarządzie miasta, przebudowa ulic wraz z modernizacją oświetlenia, przedsięwzięcia
związane z rozwojem przedsiębiorczości mieszkańców, działania skierowane do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.
W 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn. „Ulepszenie estetyki
oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”
w ramach 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. Zakres prac obejmował częściową
rozbiórkę i ponowne ułożenie istniejącego utwardzenia terenu, budowę nowego ciągu
pieszo-jezdnego, łączącego ulicę Rynek z droga lokalną przy rzece Nurzec, z parkingami
i placem rekreacyjnym, elementy małej architektury – ławki i śmietniki na placu, oświetlenie
terenu oraz nasadzenie zieleni.
Ponadto w 2019 r. została wykonana dokumentacja projektowa na następne
przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn.: „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec’. Wykonanie powyższej
dokumentacji jest niezbędne do aplikowania o środki finansowe w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII:
Infrastruktura usług użyteczności publicznej; typ projektu Nr 9 – Rewitalizacja małej.
Wniosek na to działanie został złożony 11.03.2020 r.
2.4. Zabytki i ochrona konserwatorska
Brańsk może pochwalić się nie tylko bogatą historią miasta, ale również materialnymi
pamiątkami (świadkami) tej historii. Na terenie miasta Brańsk zlokalizowane są obiekty
objęte wojewódzką ewidencją zabytków. Do obiektów tych należą:











układ przestrzenny, 1493 - XVIII, nr rej.: A-417 z 17.12.1979
kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1859-1862, nr rej.: A-403 z 9.12.1987
dzwonnica, 1863, nr rej.: j.w.
cerkiew prawosławna fil. p.w. św. Szymona, ul. Kościuszki, drewn., XIX/XX, nr rej.: 673
z 30.12.1987
kapliczka z figurą św. Piotra, ul. Binduga / Kilińskiego, poł. XIX, nr rej.: 535
z 29.12.1983
cmentarz rzym.-kat., 1852, nr rej.: A-75 z 27.10.1993
cmentarz prawosławny, 1803, nr rej.: A-79 z 17.12.1979
cmentarz żydowski, 1820, nr rej.: A-76 z 20.10.1993
dom, ul. Piłsudskiego 3, drewn., ok. 1900, nr rej.: A-404 z 22.12.1987
zagroda, ul. Piłsudskiego 15, XVIII-XIX, nr rej.: A-405 z 14.02.1977: (dom mieszkalny,
drewn., stodoła, obora)
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Na terenie miasta znajdują się i inne obiekty o wartościach kulturowych. Są to przede
wszystkim domy mieszkalne i zagrody oraz przydrożna kapliczka przy ul. Boćkowskiej.
W Brańsku zlokalizowane są również liczne stanowiska archeologicznych, w tym jedno
zostało ujęte w rejestrze zabytków, tj. grodzisko wczesnośredniowieczne.
2.5. Ciepłownictwo
Na terenie miasta znajduje się 7 źródeł wytwarzania energii cieplnej obsługujących
budynki użyteczności publicznej. Są to Dom Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Urząd
Miasta Brańsk, Zespół Szkół, Hydrofornia Miejska, Kotłownia ZK przy Urzędzie Miasta,
Bank Spółdzielczy w Brańsku, GS SCH w Brańsku Biuro i WDT. W zabudowie
mieszkaniowej przeważają lokalne kotłownie na paliwo stałe.
2.6. Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy nie ma sieci dostawczych gazu ziemnego. Mieszkańcy korzystają
z gazu butlowego propan - butan.
Miasto Brańsk w dniu 13.08.2019 r. podpisało list intencyjny z Polska Spółką
Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie wybudowania sieci gazowej na terenie administracyjnym
Miasta Brańsk.
3. Organizacje pozarządowych działające na terenie miasta Brańsk
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:
Prowadzone działania:
 działalność charytatywna,
 ochrona i promocja zdrowia,
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich
oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 promocja i organizacja wolontariatu,
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 wypoczynek dzieci i młodzieży.
 Stowarzyszenie Artystyczne: „Skowronki”
Prowadzone działania:
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 turystyka i krajoznawstwo,
43



wypoczynek dzieci i młodzieży.

 Podlaskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Pestka”
Prowadzone działania:
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz
działań wspomagających rozwój demokracji,
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 promocja i organizacja wolontariatu,
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 Towarzystwo Przyjaciół Brańska
Prowadzone działania:
 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej
Prowadzone działania:
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 przeciwdziałanie bezrobociu.
 Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”
Prowadzone działania:
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Brańsku
Prowadzone działania:
 przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca,
 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
 bezpieczeństwo publiczne,
 ratownictwo i ochrona ludności.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Brańsk jest jednostką należącą do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy to integralna część
organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia,
mienia i środowiska. Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim stopniu
wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych. W OSP w Brańsku
działa 17 strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2019 roku
strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 59 razy, w tym:
 24 razy do pożarów,
 35 razy do miejscowych zdarzeń (wypadek drogowy, sadza, powalone drzewa, osy
i inne).
W 2019 roku Urząd Miasta Brańsk pozyskał środki finansowe z:
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000,00 zł.
Za tą kwotę zakupiono:
 Węże do motopompy WV 52-20-ŁA – 10 szt.
 Kamerę FLIR K2 – 1 szt.
 Lizaki podświetlane – 2 szt.
 Szelki bezpieczeństwa P-70 – 1 szt.
 Środek pianotwórczy Roteor – 50 kg.
 Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 138 700,00 zł z czego:
 130 000,00 zł – stanowiło dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego,
 8 700,00 zł – do tej dotacji Ochotnicza Straż Pożarna dołożyła 240,00 zł i za tą kwotę
zakupiła węże tłoczne – 10 szt. i 2 komplety ubrań specjalnych.
 Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 5 045,80 zł:
Za tą kwotę zakupiono:
 Hełm strażacki HEROS-TITAN – 2 szt.
 Detektor czterogazowy X-ac 2500 Ex – 1 szt.
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 7 408,00 zł.
Za tą kwotę zakupiono:
 Hełm strażacki HEROS-TITAN – 4 szt.
 Buty specjalne strażackie PRIMUS 21 – 4 pary
 Wąż do motopompy W52-20/ŁA BZ – 1 szt.
 Wyposażenie torby PSP R1
 Z tych środków opłacono również kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 2 członków
OSP Brańsk oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje i posiadanie tytułu ratownika
2 członków OSP Brańsk.
 Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 380 000,00 zł przeznaczonych na zakup samochodu strażackiego.
 Miasta Brańsk w kwocie 321 320,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
strażackiego. Brakująca kwota pieniężna niezbędna do zakupu samochodu została
pozyskana dzięki wsparciu finansowym lokalnych przedsiębiorców.
W 2019 r. jednostka OSP Brańsk zakupiła samochód strażacki Marki MAN TGM 18.320
4x4 BB o mocy silnika 320 KM.
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XII.

EDUKACJA, OŚRODKI KULTURY, BIBLIOTEKI

1. Sieć szkolno-przedszkolna w mieście Brańsk
Na terenie miasta Brańsk działają następujące placówki oświatowe:
 Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku
 Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, w skład którego wchodzą:
 szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi,
 liceum ogólnokształcące
1.1. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku
Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku jest placówką edukacyjną, dla której
organem prowadzącym jest Miasto Brańsk.
Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2019 z podziałem na grupy
Liczba oddziałów: 4

przyjętych

Stan na
czerwiec
2019

ogółem

99

w tym:
3- 4
latki

4-5latki

5-6
latki

6
latki

25

25

24

25

3
latki

4
latki

5
latki

4-5
Latki

przyjętych ponad
normę

Liczba dzieci

6 latki
„Pszczółki

5-6latki
„Kotki”

4-5 latki.
„Biedronki”

-

1

1

1

4-5 latki
„Pszczółki”

5latki
„Kotki”

4latki
„Biedronki”

3 - 4latki
„Kaczuszki”

1

3latki
„Kaczuszki
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Stan na
grudzień 2019

100

25

25

24

25

-

1

1

1

1

Ilość pracowników zatrudnionych w przedszkolu w roku 2019 (stan na listopad 2019 r.)
wynosiła ogółem: 17 osób, w tym: pracownicy pedagogiczni przedszkola
(nauczyciele + dyrektor): 10 osób oraz pracownicy administracyjno-obsługowi:
7 osób.
Działania i projekty realizowane w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku
w roku 2019
Zadania oświatowe przedszkola wynikają z głównego celu wychowania
przedszkolnego jakim jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i ukierunkowanie
tego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach
ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole prowadzi wiele
projektów i przedsięwzięć. Jest to współpraca z wieloma instytucjami, firmami
oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka. Placówka współpracuje z
instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz
zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg
partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z
potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje się w sprawy najbliższego środowiska,
którego jest integralną częścią.
Programy, projekty realizowane przez Przedszkole






“MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”- innowacja pedagogicznaprojekt. Przedszkole wzięło udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym,
którego głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Projekt
zawierał kilka modułów, realizowanych w wyznaczonym terminie.
„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”- program ekologiczny, organizowany
przez firmę „Tymbark” oraz markę ‘Kubuś”. Przeprowadzone działania pozwoliły
na zdobycie tytułu „Kubusiowych Przyjaciół Natury.”
"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program przedszkolnej edukacji
antytytoniowej organizowany przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną
w Bielsku Podlaskim. Program był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz
ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy,
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oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
tytoniowy.
 „GÓRA GROSZA”- ogólnopolska akcja charytatywna „Góra Grosza” organizowana
na rzecz Domów dla Dzieci i rodzin zastępczych. W tym czasie wszystkie przedszkolaki
zbierały i przynosiły do przedszkola symboliczne „grosze.” Dzieci zbierając „grosze”
doskonale się bawiły i konkurowały ze sobą, a przy tym miały świadomość, że zebrane
pieniążki pójdą na szczytny cel.
 W związku z obchodami „ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU”, hasło przewodnie
akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmiało: „Tytoń i zdrowie płuc”.
Jego celem było zwrócenie uwagi na rolę płuc w organizmie człowieka oraz podniesienie
świadomości społeczeństwa na temat zdrowotnych skutków używania tytoniu i narażenia
na dym tytoniowy” z drugiej ręki”. Przedszkolaki wzięły czynny udział w kampanii:
- Wykonanie przez dzieci rysunków i plakatu antynikotynowego.
- Redagowanie haseł o niepaleniu; „Mamo, Tato nie pal tyle ,chodź pobaw się ze mną
chwilę”, „Pali dziadek, pali tata, czyniąc sobie szkodę, a my z mamą nie palimy, bo chcemy
być młode”, „Nie pal mamo, nie pal tato, bo komina nie ma na to”, „ Chcesz być na topie –
rzuć palenie chłopie”, „ Papieros nie tylko robi dymu chmurę ,ale i wypala ci w portfelu
dziurę”, „ Jeśli chcesz zdobyć uśmiech dziewczyny, nie pal papierosów lecz jedz witaminy”.
-Głoszenie haseł podczas spacerów.
 „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”- program, realizowany przy współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku Podlaskim. Celem Programu
było podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat
wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych
nawyków prozdrowotnych. Program realizowały dwie grupy przedszkolne, czyli 49 dzieci
w wieku 5-6 lat oraz rodzice.
 „ AKADEMIA AQUAFRESH” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej z zakresu
profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Program ten ma na celu zachęcanie
najmłodszych do dbania o higienę jamy ustnej, uczy dzieci prawidłowego mycia zębów
już od pierwszych lat życia, a także buduje świadomość potrzeby utrzymania higieny
jamy ustnej. W ramach programu została zakupiona do jednej z grup półeczka na
kubeczki i szczoteczki do mycia zębów, co dodatkowo zachęcało dzieci do regularnego
mycia zębów. Program cieszył się dużym zainteresowaniem.
 „BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE - Celem jest dbanie
o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw
czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie
umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych
dla zdrowia lub życia. Podczas realizacji programu do zadań Przedszkola należało:
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących
i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób
i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
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- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i rodziców oraz
nauczycieli.
 Projekt ścieżki edukacyjnej „MIASTECZKO ROWEROWE - MODERNIZACJA
PLACU ZABAW”. Projekt rozpoczął się w maju 2018, a zakończył w czerwcu 2019 r.
Projekt realizowany był przy współpracy firmy „de heus”, miejscowego lekarza
weterynarii, Rady Rodziców oraz pracowników przedszkola. Firma „de heus” realizuje
program prospołeczny „Działamy i wspieramy”. W wyniku realizacji projektu powstało
„Miasteczko rowerowe” tj. wydzielony plac ( pokryty kostką brukową), posiadający
jezdnię i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażony w znaki drogowe,
przeznaczony w celu edukacyjnej zabawy i bezpiecznej nauki. Droga po miasteczku
urozmaicona dużą ilością znaków drogowych, aby oprócz praktycznej nauki jazdy
na rowerze przyszli rowerzyści mogli wykorzystywać na nim zdobytą wiedzę praktyczną,
jaką jest znajomość tych znaków. Zaś mniejsze dzieci zapoznają się z ruchem pieszych.
Propagowaniu wiedzy mają służyć edukacyjne imprezy związane z bezpieczeństwem.
Miasteczko rowerowe w celu lepszego wyglądu estetycznego zostało obsiane trawą,
ustrajane różnymi krzewami. Ponadto został zmodernizowany plac zabaw. Prace polegały
na wyrównaniu terenu, wycięciu drzew stwarzających zagrożenie, pokryciu części placu
zabaw specjalnymi podkładami, wymianie starych zabawek terenowych oraz innym ich
rozmieszczeniu, zagospodarowaniu części placu na mini boisko dla dzieci, zasadzeniu
krzewów oraz zasianiu trawy. Urząd Miasta Brańsk pokrył koszty przygotowania
nawierzchni pod miasteczko rowerowe, firma „de heus” wyposażyła miasteczko
rowerowe, a dzięki wsparciu naszego projektu lokalnych przedsiębiorców oraz wielkiego
zaangażowania rodziców udało się pozyskać materiały i środki na zakup podkładów,
zabawek terenowych, rowerków, kamizelek, kasków, trawy, drzewek i krzewów, bramek
na mini boisko. Otwarcie miasteczka nastąpiło się 22 czerwca podczas festynu
rodzinnego.
Imprezy przedszkolne i środowiskowe
W ciągu całego roku zwracano szczególną uwagę na tworzenie więzi uczuciowej
z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta. Podstawą bowiem dobrej współpracy
przedszkola z rodzicami jest dostrzeżenie w nich przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu
dziecka. W tym zakresie były realizowane w roku szkolnym 2019 następujące formy pracy:
 spotkania z rodzicami w ramach ogólnych zebrań oraz pedagogizacja rodziców w formie
prelekcji,
 spotkanie rodziców z psychologiem z Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Bielsku
Podlaskim – szkolenie nt. „Praca rodziców z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie”,
 spotkania indywidualne, a także umożliwienie dodatkowego kontaktu z nauczycielem
w zależności od potrzeb,
 spotkania dyrektora z Radą Rodziców na których omawiane są bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem placówki,
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kącik dla rodziców, służący informowaniu rodziców o planowanych działaniach
dydaktycznych i wychowawczych,
organizacja licznych imprez przedszkolnych, wycieczek również z udziałem rodziców.

W 2019 roku prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe:
 religia - 2 razy w tygodniu (opłacana z budżetu przedszkola),
 język angielski - 2 razy w tygodniu (wynikający z podstawy programowej),
 zajęcia taneczne – od lutego 2019 r. do czerwca oraz od listopada2019 r. (1 raz
w tygodniu opłacane w połowie z budżetu przedszkola, a w połowie przez rodziców,
a od listopada - opłacane w całości przez rodziców),
 zajęcia logopedyczne – od lutego 2019 roku 11 godzin tygodniowo (opłacane z budżetu
przedszkola),
 zajęcia specjalistyczne dla dziecka z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - od
października 2019 r.:
 zajęcia rewalidacyjne,
 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z zakresu terapii pedagogicznej,
 terapia pedagogiczna,
 organizacja pracy nauczyciela współorganizującego.
Prace remontowe i zakup wyposażenia
W placówce w roku 2019 dokonano niezbędnych napraw i zakupów związanych
z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola:
 zabawki i pomoce dydaktyczne do wszystkich grup przedszkolnych,
 zakup tablicy interaktywnej z projektorem i laptopem,
 zakup Photona - robota interaktywnego z tabletem,
 zakup drukarki,
 remont magazynu na żywność suchą,
 wymiana oświetlenia,
 zagospodarowanie części holu na potrzeby gabinetu logopedycznego,
 zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego,
 położenie kostki brukowej – przygotowanie nawierzchni pod miasteczko ruchu
drogowego w przedszkolu,
 naprawa dachu i wyłazu dachowego,
 zakup monitoringu wizyjnego,
 ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych.
Przedszkole jest przedszkolem otwartym i przyjaznym zarówno dla dzieci jak i rodziców.
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1.2. Zespół Szkół im. Armii Krajowej
Ilość uczniów uczęszczających
z podziałem na klasy:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

Liczba uczniów
20
18
15
16
19
21
20
19
14
24
23
18
18
19
19
19
18
17
12

klasa
Op 1
Op 2
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b
8a
8b
I LO
RAZEM SP +LO
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Liczba nauczycieli w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego:
W Zespole Szkół w Brańsku w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest:
37 nauczycieli, w tym: 31 nauczycieli dyplomowanych; 3 nauczycieli mianowanych;
1 nauczyciel kontraktowy; 2 nauczycieli stażystów.
Liczba pracowników dot. obsługi Zespołu Szkół: 2 osoby - pomoc nauczycieli; 9 osób kuchnia + sprzątanie; 6 osób - administracja (sekretariat, księgowość, kadry, instruktor LZPiT
Skowronki, BHP); 2 osoby -konserwatorzy – palacze co./ + w okresie grzewczym są
dodatkowo zatrudnione 2 osoby na stanowisku palacz co – konserwator) + 6 osób umowy
zlecenia – LZPiT ,,Skowronki’’.
Działania i projekty realizowane w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku:
1) Wolontariat Szkolnego Koła Caritas działa w Zespole Szkół w Brańsku od 2 lat.
W wolontariacie jest zrzeszone około 100 osób, które są uczniami szkoły ( klasy VII,
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VIII i Liceum Ogólnokształcące) oraz absolwenci szkoły. Wolontariusze koła biorą
udział w różnego rodzaju akcjach prowadzonych na rzecz pomocy drugiemu
człowiekowi:
 Akcja Tak, pomagam - odbywa się dwa razy w roku w okresie przed świętami
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wolontariusze przeprowadzają zbiórkę
artykułów spożywczych i środków czystości, które później są przekazane ludziom
potrzebującym mieszkającym na terenie parafii Brańsk. Zbiórka jest Ogólnopolska
i z naszej szkoły bierze w niej udział około 60 osób;
 Akcja Kromka Chleba dla sąsiada -Wolontariusze przeprowadzają we wrześniu
zbiórkę artykułów szkolnych oraz artykułów spożywczych, które są przekazywane dla
potrzebujących w sąsiedztwie. Zbiórka jest przeprowadzana w sklepie Biedronka.
Szkolne koło, jako jedno z nielicznych w naszej diecezji bierze udział w tej akcji.
 Zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia - Wolontariusze w niedzielę
papieską, kiedy wspominamy Św. Jana Pawła II, po mszy przeprowadzają kwestę,
podczas której zbierają ofiary do puszek, które są przeznaczone na stypendia
dla zdolnych dzieci i młodzieży.
Wolontariusze współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Brańsku. W październiku
wzięli udział w Obchodach Patriotycznych włączając się aktywnie w przebieg uroczystości
recytując wiersze czy śpiewając piosenki z mieszkańcami.
2) Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych - sportowych: SKS:
sekcje sportowe, aerobik, gimnastyka korekcyjna.
3) „Umiem pływać „Program nauki pływania dla klas I-III”.
4) Zajęcia artystyczne:
 chór szkolny,
 Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” - koncerty, występy, działalność.
5) Zajęcia z pierwszej pomocy ”Ratujemy i uczymy ratować”.
6) Akcja „Przywróćmy dzieciom uśmiech” - zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów
dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech” prowadzonej przez Fundację
Przyjazny Świat Dziecka. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych
domach dziecka.
7) Góra Grosza - Uczniowie zbierali drobne monety ( 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr,
1 zł, 2 zł, 5 zł), aby pomóc swoim rówieśnikom z domów dziecka lub rodzin zastępczych.
8) Pozyskiwane są fundusze na programy typu „Owoce i warzywa w szkole” czy „Szklanka
mleka”. Programem są objęci uczniowie szkoły podstawowej klas I – V.
9) ELMEX - program profilaktyczny dotyczący próchnicy wśród dzieci.
10) „Halo, czy mnie widzisz?”- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
11) Znajdź właściwe rozwiązanie- uczniowie kl. IV-VI.
12) Między nami kobietkami- kl. VI.
13) Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży - kl. VII.
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Programy realizowane w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku:
 Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku dotację w kwocie 9.700,00 zł, na dofinansowanie zadania,
,EKO-SZKOŁA’’. Łączna kwota projektu – 12 176,00 zł;
W ramach jego realizacji w szkole przeprowadzono konkursy o tematyce
ekologicznej, zorganizowano warsztaty w terenie/ wyjazd edukacyjno – przyrodniczy
do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy Podlaskim Ogrodzie Ziołowym
w Korycinach; cykl warsztatów ,,Eko –świetliczaki’’;
 Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” – prowadzenie
sportowych zajęć pozalekcyjnych promujących różnorodne sporty wśród dzieci
młodzieży. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań
sportowych dzieci i młodzieży. Wartość projektu 11.200,00 zł;
 W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ,,U królowej nauk
na imieninach’’ (program grantowy ,,mPotęga’’ – Fundacja mBank w partnerstwie
z Fundacją Dobra Sieć) otrzymano kwotę 5.000,00 zł;
W/w projekt dotyczył działań z zakresu edukacji matematycznej. Zorganizowano
zajęcia matematyczne dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, akcję Magnetyczny
Szach-Mat. Zaplanowano również wizytę w Urzędzie Miasta w Brańsku (spotkanie,
rola finansów gminnych), Banku Spółdzielczym w Brańsku (spotkanie, rola
bankowości, oszczędzania), z lokalną firmą ubezpieczeniową (rola ubezpieczeń);
 Złożono do UMWP wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
,,NOWOCZESNA SZKOŁA - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole
Podstawowej w Brańsku’’. W ramach niniejszego projektu zaplanowano min.
adaptację i doposażenie pracowni matematycznej oraz pracowni języka angielskiego
(remont wraz z kompleksowym wyposażeniem), realizację zajęć dodatkowych
dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne,
zakup pomocy dydaktycznych. Łączna wartość projektu – 992 028,17 zł,
dofinansowanie – 892 769,47 zł;
 TAK DLA EDUKACJI – projekt realizowany w Zespole Szkół w Brańskuwzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej – wartość
projektu 1 764 105,00 zł.
W ramach niniejszego projektu prowadzono:
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie matematyki, nauk ,
 zajęcia rozwijające zdolności uczniów - zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”,
 zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty
efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”;
 projekty edukacyjne – Blog szkolny „Halo Szkoła”, Blog szkolny „Spacerkiem
po przedwojennym Brańsku”, projekt ekologiczny „EKO-ART”;
 wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych – Centrum Nauki KOPERNIK
w Warszawie, Białowieski Park Narodowy;
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obóz językowy – Białystok;
zajęcia z surdopedagogiki dla uczniów z zaburzeniami słuchu, zajęcia
z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna,
terapia pedagogiczna, biblioterapia, arteterapia, indywidualne i grupowe zajęcia
z doradcą zawodowym;

Osiągnięcia uczniów:
1) Udział uczniów w konkursach:
 Wojewódzki konkurs matematyczny (laureatka i finalistka konkursu);
 Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Alfik” - etap wojewódzki I miejsce,
8 miejsce w Polsce, wyróżnienie;
 Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczołach-VI miejsce;
 Konkurs przedmiotowy z biologii –udział w etapie rejonowym; Konkurs
przedmiotowy z j. angielskiego- udział w etapie rejonowym;
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy pożarom” laureatka powiatowa
i wojewódzka;
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Piękne są nasze barwy ojczyste”;
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”;
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Z moich rodzinnych stron- zabytki zapomniane,
warte ocalenia”;
 Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” – etap szkolny I, II, III,
wyróżnienie;
 Konkurs plastyczny „Czy znasz twórczość Zuzanny Orlińskiej?”;
 Konkurs recytatorski „Nigdy więcej wojny”;
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak” – udział;
 Konkurs plastyczny „Na wiejskim podwórku”- powiatowy – wyróżnienie;
 Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”- miejski udział;
 Konkurs plastyczny „Wielkanocne jajko” – szkolny;
 Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Namaluj swoje ulubione pierogi”- udział;
 Konkurs plastyczny „Przyroda i my”- etap szkolny 25 osób nagrodzonych - I, II, III
miejsca i wyróżnienia;
 Konkurs fotograficzny „Brańska przyroda w obiektywie” etap szkolny 25 osób
nagrodzonych- I, II, III miejsca i wyróżnienia;
 Konkurs plastyczny „Eko – zakładka” – etap szkolny 25 osób nagrodzonych - I, II, III
miejsca i wyróżnienia;
 Konkurs plastyczny „ Pejzaż jesienny”- etap szkolny nagrody miały być wręczone na
koniec roku cykl „Cztery pory roku” - I, II, III miejsca i wyróżnienia;
 Konkurs plastyczny „ Pejzaż zimowy”- etap szkolny;
 Konkurs plastyczny „ Pejzaż wiosenny”- etap szkolny;
 Konkurs plastyczny „ Pejzaż letni” - etap szkolny;
 Konkurs warcabowy – etap szkolny I, II, III miejsce I wyróżnienia;
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Konkurs szachowy –etap szkolny I, II, III miejsce I wyróżnienia;
Konkurs na adwentowy lampion – etap szkolny I, II, III miejsce I wyróżnienia;
Konkurs Kolęd „ Jeszcze Cię Jezu nie zna świat cały” – etap szkolny I, II, III miejsce;
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”- udział;
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy
zwierzęta znasz i szanujesz”;
 XX Ogólnopolski Konkurs (Nie)Zwyczajna Świętość-udział;
 Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ”Pozdrowienia z domu”- w trakcie
realizacji;
 Konkurs wiosenny- plastyczny” Wiosenne kwiaty” i fotograficzny ”Oznaki wiosny”
-etap gminny;
 Konkurs plastyczny ”Prymas Tysiąclecia”- etap szkolny;
 Konkurs plastyczny na plakat: „Nie daj szansy uzależnieniom”- etap szkolny;
 Szkolny konkurs wiedzy o uzależnieniach i AIDS-etap szkolny;
 „Śniadanie daje moc”- przeprowadzenie etapu szkolnego, awans do etapu rejonowego.
2) Udział uczniów w zawodach:
IGRZYSKA DZIECI
(kl. IV-VI)
IV miejsce dz;
V miejsce ch
Mistrzostwach Powiatu w unihokeju
III miejsce dz w Mistrzostwach Powiatu
w piłce ręcznej
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka
na stadion" o puchar Tymbarku ch U -8
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Turnieju
Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion" o
puchar Tymbarku ch U -10

IGRZYSKA MLODZIEŻY SZKOLNEJ
(kl.VII-VIII)
II
miejsce
dz;
VI
miejsce
ch
Mistrzostwach Powiatu w unihokeju
III miejsce dz Finale Grupy Południowej
w unihokeju dziewcząt
II miejsce dz w Mistrzostwach Powiatu
w piłce ręcznej
III miejsce ch w Finale Grupy Południowej
w piłce ręcznej
V miejsce dz i ch w Mistrzostwach Powiatu
w badmintonie

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na
III miejsce ch w Mistrzostwach Powiatu w
stadion" o puchar Tymbarku dz. U -8
piłce nożnej
Szczeble zawodów: mistrzostwa powiatu, półfinał grupy południowej, finał grupy
południowej, mistrzostwa województwa.
Kluby sportowe działające przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
Przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku istnieje Uczniowski Klub
Sportowy Pionier Brańsk. Działają w nim dwie sekcje piłkarskie - seniorzy i juniorzy.
Trenerem drużyn jest Pan Mariusz Topczewski.
Osiągnięcia ligowe w rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020:
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Drużyna seniorów liczy 27 zawodników, rozgrywa swoje mecze w klasie "A"
i zajmuje 6 miejsce na 13 drużyn.
Juniorzy (orliki) liczy 14 zawodników, zajmują 2 miejsce na 5 drużyn i przeszli do
dalszej fazy rozgrywek.

Inne osiągnięcia drużyny juniorów:
 II miejsce w halowym turnieju piłki nożnej rocznika 2009 o Puchar TS IMPORT Mońki;
 III miejsce w XII turnieju piłki halowej o Puchar stowarzyszenia Pertus Łapy;
 III miejsce w międzynarodowym turnieju piłki halowej Brylant Cup Bielsk Podlaski;
 III miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców O Puchar Prezesa Orzeł Siemiatycze;
 IV miejsce - Turniej Halowy rocznika 2009 o Puchar Wójta Gminy Perlejewo.
Zaplecze sportowe:
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku posiada pełnowymiarową hale sportowa,
siłownię, zaplecze sanitarne oraz boiska na zewnątrz szkoły. Znajdują się tam: boiska do piłki
nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki ręcznej i siatkówki , bieżnia, skocznia
w dal i koło do rzutów dyskiem oraz pchnięcia kulą.
Hala sportowa wyposażona jest w liczny sprzęt sportowy (min. skrzynia, odskocznie, kozły,
materace, różnego rodzaju piłki, zestawy do tenisa, zestawy do unihokeja i siatkówki, zestawy
do skoku wzwyż, szarfy, skakanki, zestawy do badmintona, szarfy, woreczki itp.)
Sala do gimnastyki - sala wyposażona jest w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć
z gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć artystycznych i aerobiku. Do dyspozycji
nauczycieli znajdują się na sali stepy, karimaty, materace, skakanki, hula hop, laski
gimnastyczne i inny sprzęt do gier z zabaw sportowo- rekreacyjnych.
Siłownia wyposażona jest w równoważnię, woreczki, hula – hop, piłeczki sensoryczne,
szarfy, materace, piłkarzyki, stół bilardowy, atlas do ćwiczeń, laski gimnastyczne, ringo
sensoryczne, rolery, narty do chodzenia, wyrzutnie pochyłe, piłki z uszami, zestaw klocków
dużych, skaczące planety.
Siłownia na świeżym powietrzu 13 - stanowisk;
Plac zabaw dla dzieci do 10 lat;
Siłownia na świeżym powietrzu 13- stanowisk;
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
Zespół Szkół im. Armii Krajowej posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą
wszechstronny rozwój ucznia w naszej szkole. Pomoce służą wsparciu procesu
dydaktycznego, pozwalają aktywnie i z większym zaangażowaniem pracować na lekcjach,
pozytywnie pływają ma koncentrację oraz współpracę pomiędzy uczniami. Do pomocy
dydaktycznych udostępnianych uczniom należą również: kamery wideo, telewizory, tablice
interaktywne w tym tablice multimedialne, drukarki wielofunkcyjne, interaktywne monitory
o przekątnej ekranu co najmniej 55’, projektory multimedialne, komputery dla uczniów,
książki w bibliotece szkolnej, książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach
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elektronicznych w formach audiowizualnych, zestawy podręczników, aparaty, wizualizery,
czasopisma, dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym.
Prace remontowe prowadzone w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
Prace remontowe prowadzone są sukcesywnie, w miarę posiadanym środków finansowych
przeznaczonych na niniejszy cel. W 2019 r. w Zespole Szkól w Brańsku wykonano:
- malowanie i wymiana wykładzin - stara część szkoły I i II piętro;
- malowanie i wymiana wykładzin - stołówka i kuchnia;
- malowanie lamperii, naprawa terakoty - korytarz przy hali;
- malowanie ścian i podłogi - gabinet profilaktyki;
- malowanie szatni w starej części szkoły.
2. Miejski Ośrodek Kultury
W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury realizując swoje zadania
statutowe był organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych
skierowanych do ludzi w różnym wieku, o różnych potrzebach kulturalnych. Zorganizowano
szereg imprez kulturalnych oraz prowadzono własne stałe i cykliczne formy pracy.
Ilość osób zatrudnionych w Miejski Ośrodku Kultury












Etat dyrektora;
Etat instruktora d.s. akustycznych i informacyjnych;
Etat animatora
½ etatu sprzątaczki
Umowa zlecenie na prowadzenie orkiestry dętej – za 6 miesięcy
Umowa zlecenie nauka gry na gitarze – za 10 miesięcy
Umowa zlecenie nauka tańca ZUMBA – za 10 miesięcy
Umowa - prowadzenie starszej grupy LZPiT Skowronki – za 6 miesięcy;
Umowa zlecenie – obsługa BHP – za 12 miesięcy
Usługa – prowadzenie zajęć tanecznych HIP – HOP – za 6 miesięcy
Usługa – Inspektora Ochrony Danych – za 12 miesięcy

Zajęcia stałe prowadzone przez MOK w Brańsku
 BEZPŁATNE PRÓBY MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ – odbywały się
w pierwszym półroczu we wtorki od 17.00 do 20.00 i soboty od 10.00 do 13.00.
Niestety w naborze na drugie półrocze, zbyt mała ilość zgłoszeń (3 osoby)
do orkiestry nie pozwoliła na kontynuację zajęć.
 próby ZESPOŁU 3 x TAK;
 KLUB MŁODSZEGO SENIORA organizował comiesięczne spotkania;
 działał PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;
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 dostepne były bezpłatne dla dzieci i młodzieży: GRA TELEWIZYJNA X- BOX,
GRY PLANSZOWE, BILARD oraz wyposażona w szereg zabawek SALA
ZABAW;
 raz w tygodniu prowadzone zajęcia z tańca HIP – HOP, w pierwszym półroczu
refundowane w całości przez MOK, a w drugim półroczu za zajęcia płacili rodzice
dzieci.
 raz w tygodniu prowadzona była nauka tańca ZUMBA;
 w pierwszym półroczu ze środków MOK opłacane były popołudniowe piątkowe
zajęcia dorosłej grupy LZPiT Skowronki;
 przez cały rok prowadzona była indywidualna NAUKA GRY NA GITARZE –
częściowo refundowana przez MOK.
 W ramach własnych zasobów kadrowych od września do końca roku
zorganizowaliśmy
bezpłatne
„ZAJĘCIA
INFORMATYCZNE
DLA
DOROSŁYCH” oraz „NAUKE TAŃCÓW POLSKICH DLA SENIORÓW”
Zajęcia i konkursy cykliczne prowadzone przez MOK w Brańsku
 W każdą drugą sobotę miesiąca miały miejsce spotkania KLUB MŁODSZEGO
SENIORA 50+. – grupa do 30 osób;
 Kapela Klubu Młodszego Seniora - grupa 3 osoby – występy raz w miesiącu;
 Ferie zimowe - codzienne zajęcia plastyczne i modelarskie dla dzieci w wieku od 3
do 13 lat pod tytułem „FERIE ZIMOWE”;
 miejski konkurs PLASTYCZNY pt. „ANIOŁEK”.
Imprezy organizowane przez MOK w Brańsku:
„SYLWESTER KLUBU MŁODSZEGO SENIORA”
Orszak Trzech Króli połączony z „Wspólnym Kolędowaniem”
zimowe przedstawienie „Z KOLĘDĄ W TLE”
„KONCERT NOWOROCZNY” - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brańska
Spotkanie LGD „Brama na Podlasie”
WARSZTATY DEKOROWANIA KARTEK, WSPÓLNE SZYCIE I ZDOBIENIE
PLUSZOWYCH PODUSZECZEK oraz POGADANKI O WOLONTARIACIE
7) SPOTKANIE Z P. ROBERTEM RADZIKIEM - autorem książek o Żołnierzach
Niezłomnych…
8) UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH”
9) „BRAŃSKIE ZAPUSTY MUZYCZNE 2019”
10) „WARSZTATACH ZDOBIENIA JAJEK”
11) MIEJSKI KONKURS WIELKANOCNY
12) WIECZÓR AUTORSKI Z POETKĄ CELINĄ MIODUSZEWSKĄ
13) „WARSZTATY WYKONYWANIA PALM WIELKANOCNYCH”
14) ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA w Brańsku
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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15) Młodzieżowa Orkiestra dęta z MOK - u wzięła udział w Powiatowych Obchodach
DNIA STRAŻAKA 2019
16) 14 – 16 czerwca 2019 r. obchodziliśmy 39 BRAŃSKIE DNI KULTURY
17) Od 31.07.2019 r. do 05.08.2019 r. trwał XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU „ PODLASKIE SPOTKANIA”
18) 15.09.2019 r. miały miejsce organizowane przez Burmistrza Miasta Brańsk
KAWALERYJSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ na stadionie szkolnym, które to
MOK nagłaśniał.
19) AKADEMIA
Z
OKAZJI
NARODOWEGO
ŚWIĘTA
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
20) Miejski Konkurs na „OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ”
21) Uroczyste „WŁĄCZENIE ILUMINACJI ŚWIETLNYCH” w MIKOŁAJKI
22) przedstawienie z dziećmi z Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku na „Złote
Gody” par małżeńskich z Brańska
23) Mikołajki z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia „ZUMBY”
24) „WIGILIA KLUBU MŁODSZEGO SENIORA” z udziałem honorowych gości.
Zadania realizowane przez MOK w Brańsku
Miejski Ośrodek Kultury posiada salę, gdzie znajduje się stół bilardowy, biurka
ze stanowiskami komputerowymi; wiele gier planszowych; gier logicznych; zabawek dla
dzieci w różnym wieku z czego codziennie korzystają zarówno mieszkańcy miasta, jak
i przyjezdni podczas przerw wakacyjnych, czy świątecznych.
Współpracowano z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca ,,Skowronki’’, Stowarzyszeniem
Artystycznym Skowronki, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
oraz innymi stowarzyszeniami, parafiami, szkołami i przedszkolami w Brańsku i okolicy.
Udostępniano salę na pokazy, kiermasze świąteczne i na kiermasz dziecięcych rzeczy
używanych.
Projekty realizowane przez MOK w Brańsk
Realizacja wniosku „Kultura na placu – zakup sceny plenerowej” termin realizacji:
28.08.2018 - 01.07.2019 r. Całkowite koszty operacji 106 542,60zł; wkład własny
39 420,60zł; wnioskowana kwota ze środków PROW na lata 2014 – 2020 to 67 122,00zł.
Projekt dotyczy zakupu elementów do sceny plenerowej: blatów, nóg, zadaszenia
oraz uchwytów, poręczy, schodków i siatki. Zakup elementów sceny kończy się pokazowym
montażem połączonym ze szkoleniem obsługi. Wszystkie te elementy są elementami
ruchomymi, które można łączyć dowolne oraz przede wszystkim mogą być one składane,
przenoszone, składowane i używane ponownie przy kolejnej okazji i transportowane
w dowolne miejsce na terenie gminy miejskiej Brańsk.
Ilość dzieci/młodzieży oraz seniorów uczęszczających do MOKu
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Dziennie w ośrodku kultury przebywało od kilkorga do kilkudziesięciorga dzieci i tyleż samo
młodzieży. Klub seniora liczył do 30 osób.
3. Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku jest samodzielną jednostką, wpisaną
do rejestru instytucji kultury. W bibliotece pracuje jedna osoba zatrudniona na pełny etat.
Biblioteka dysponuje ośmioma miejscami dla czytelników w czytelni. Biblioteka czynna
jest pięć dni w tygodniu o d wtorku do soboty włącznie w godzinach: wtorek i czwartek
10.00-18.00, środa, piątek i sobota 8.00-16.00.
Zbiory Biblioteczne
Na koniec 2019 roku stan księgozbioru wyniósł 14368 woluminów w tym:
 literatura piękna dla dorosłych 7748;
 literatura piękna dla dzieci 3075;
 inna 3545.
Ogółem w ciągu roku przybyło 822 woluminów, na kwotę 18 800 zł w tym:
 z zakupu (środki samorządowe) 662 na sumę 15 000 zł;
 z zakupu (dotacja MK) 160 na sumę 3800 zł;
W ciągu roku ubyło (z selekcji) 688 woluminy.
Czasopisma
Zaprenumerowano 22 tytuły czasopism bieżących na sumę 5079 zł. (Gazeta
Wyborcza, Wysokie Obcasy, Gazeta Współczesna, Forum, Polityka, Twój styl, Poradnik
Domowy, Naj, Dobre Rady, Pani domu, Nowiny, Kurier Podlaski, Niedziela, Nasz
Dziennik,Cuda i objawienia, Fokus , Wiedza i życie, Świat i ludzie, Dobry tydzień, Kumpel,
Abecadło, Poradnik Bibliotekarza, ).
Czytelnicy
Ogółem w ciągu roku zarejestrowano 526 czytelników, w tym 165 do lat 15-tu.
Największą liczbę czytelników stanowiły osoby uczące się (231), następnie pracujący (169),
oraz pozostali (126) osób.
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Struktura wiekowa czytelników
1. Użytkownicy zarejestrowani
2.
Czytelnicy
(wypożyczający)
zarejestrowani w ciągu roku
- do 5 lat
- 6 - 12 lat
- 13 - 15 lat
- 16 - 19 lat
- 20 - 24 lat
- 25 - 44 lat
- 45 - 60 lat
-powyżej 60 lat
- uczący się
- pracujący
- pozostali

526
526
11
109
45
46
27
132
89
67
231
169
126

Udostępnianie księgozbioru
Ogółem w ciągu roku udostępniono 15948 woluminy, w tym literatury pięknej dla
dorosłych 10916, literatury pięknej dla dzieci 4243, literatury innej 789. Księgozbiór
udostępniony na miejscu 233 woluminy. Miejską Bibliotekę Publiczną w Brańsku w ciągu
2019 roku odwiedziło ogółem 7642 czytelników, w tym: 6560 odwiedziny wypożyczalni;
1082 odwiedziny w czytelni, w tym: 217 użytkownicy internetu. Liczba udostępnionych
czasopism bieżących w ciągu roku wyniosła 2430, w tym: na zewnątrz 1952, na miejscu 478.
Liczba udzielonych informacji w ciągu roku 507, w tym elektronicznych 217. Były
to informacje rzeczowe udzielane głównie uczniom i studentom.
Zajęcia i spotkania autorskie organizowane przez Bibliotekę w Brańsku
Spotkania autorskie
07.10.2019 r.- Spotkanie autorskie z Robertem Radzikiem poświęcone por. Tadeuszowi
Narkiewiczowi - „Ciemnemu” pt. „Wszystko dla kochanej Ojczyzny.”
Zajęcia z dziećmi
Do ważniejszych działań związanych z promocją biblioteki i czytelnictwa w 2019 roku było:
prowadzenie kółka bibliotecznego z dziećmi, na którym odbywały się:
- Zajęcia plastyczne np. lepienie z plasteliny i masy solnej postaci bajkowych ,kolorowanie
obrazków związanych z bajkami, ze świętami, ważniejszymi rocznicami, malowanie farbami
- głośne czytanie bajek oraz ich opowiadanie
- zgaduj zgadula np. pytania dotyczące bajek, pytania związane z
miejscowością, pytania związane ze świętami okolicznościowymi
- gry i zabawy stolikowe : 30 gier dla małych i dużych (np. warcaby, chińczyk,
domino, bierki, układanie puzzli )
- Lekcje biblioteczne:
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04.04.2019 r. Wycieczka dzieci kl. III Szkoły Podstawowej w Brańsku;
17.09.2019 r. Wycieczka dzieci z Przedszkola im „Sióstr Sercanek w Brańsku” – poznawanie
różnych typów zawodów. Głośne czytanie bajek;
15.10.2019 r. -Wycieczka dzieci klas III A i B Szkoły Podstawowej: różnice miedzy
biblioteką publiczną i szkolną ( słodki poczęstunek);
17.10.2019 r.-Wycieczka Dzieci ze szkoły kl. zerowej. Głośne czytanie wierszy Jana
Brzechwy;
24.10.2019 r - Wycieczka Dzieci ze szkoły kl. zerowej. Głośne czytanie bajki Clifford
pt. „Wielka sterta liści.”;
- Inne zajęcia:
- Laurka na Dzień Babci i Dziadka;
- Walentynki - ozdabianie serc Walentynkowych;
- Ozdabianie pisanek wielkanocnych.
Konkursy organizowane przez Bibliotekę
25.04.2019 r. Konkurs plastyczny pt. „ Kartka Wielkanocna” – Grupy z Przedszkola
im. Sióstr Sercanek w Brańsku („Biedronki, „Kaczuszki”, „Kotki”, „Pszczółki”), Nagrody
dla wszystkich uczestników konkursu oraz słodki poczęstunek;
15.05.2019 r. Konkurs recytatorski pt. „Miłość nie jedno ma imię”;
23.05.2019 r. Konkurs plastyczny ,,Portret Mojej Mamy” w którym wzięły udział cztery
grupy z przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku „Biedronki” „Kaczuszki” „Kotki”
i „Pszczółki” ( 115 osób), nagrody, słodki poczęstunek;
10.12.2019 r. „Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” ,w którym wzięły udział
dwie grupy z klas 0 „A” i 0 „B”;
13.12.2019 r. „Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” ,w którym wzięły udział
cztery grupy z przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku „Biedronki” „Kaczuszki” „Kotki”
i „Pszczółki” ( 100 osób), nagrody, słodki poczęstunek.
Wystawki :
- wystawka robótek szydełkowych czytelniczki biblioteki ( serweta na stół);
- wystawki związane z rocznicami literackimi;
- wystawki nowości wydawniczych;
- wystawki prac plastycznych wykonanych przez dzieci;
- gazetki związane z wydarzeniami rocznicowymi;
W czasie wakacji i ferii zimowych dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych,
zajęcia z wykorzystaniem czasopism edukacyjnych dla dzieci (Abecadło, Kumpel), układanie
puzzli z bajki „Kubuś Puchatek”, „Myszka Miki”, gry i zabawy planszowe .
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XIII. OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA
1. Ochrona zdrowia
Na terenie Miasta Brańsk w 2019 r. funkcjonowały:
 ośrodki zdrowia:
 Z.M. Małysko, I. Małysko Spółka Jawna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDIRENA, ul. Jagiellońska 34;
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDMED Dorota Rybińska, ul. Kościelna 9,
 TOR-MED. w Holonkach S.C. DJIS Torczyński Przychodnia w Brańsku,
ul. Jana Pawła II 19;
 SPZOZ w Bielsku Podlaskim, punkt podstawowej opieki zdrowotnej w Brańsku,
ul. Jana Pawła II 10;
 apteki:
 Cefarm Białystok S.A. Apteka, ul. Sienkiewicza 24;
 Bańkowska Barbara, Joanna Bańkowska. Apteka prywatna s.c., ul. Kościuszki 5
i ul. Kościelna 9;
 Apteka pod DĘBEM, ul. Mickiewicza 17;
 domy pomocy społecznej:
 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, ul. Jana Pawła II 12.
W 2019 r. 25 osób zostało objętych opieką Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brańsku.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako organ inicjujący,
koordynujący działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta
Brańsk, wykonywała swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z organizacjami społecznymi,
samorządem mieszkańców, administracją samorządową, m.in.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół oraz Przedszkolem,
pracodawcami, Kościołem Katolickim, Policją, Sądem Rejonowym i innymi instytucjami
podejmującymi działania na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono środki finansowe z tytułu opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki wydatkowano w kwocie
175 122,05 zł. Środki
finansowe
zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim
Programem
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. Komisja działała w 10 - osobowym składzie.
Środki finansowe zostały wykorzystane, zgodnie z art. 4¹, ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
oraz art. 10, ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t.. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn.
zm.). na niżej podane przedsięwzięcia:
1. Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni SPZOZ w Bielsku
Podlaskim;
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2. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;
4. Badania biegłych i opłaty sądowe;
5. 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
6. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
2. Pomoc społeczna
Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga
dopasowania oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb
mieszkańców gminy. Usługi społeczne w Mieście Brańsk przyczyniają się do zwalczania
dyskryminacji, zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych
szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym.
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy
Miasta Brańsk jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie
i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie
do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich
ze środowiskiem. Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej
czy rozwijanie nowych form pomocy.
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r., było ogółem 106 rodzin,
tj. 220 osób, z czego:







Rodziny ogółem – o liczbie osób 1: ogółem – 59; liczba osób w rodzinach – 59
Rodzin ogółem – o liczbie osób 2: ogółem- 18; liczba osób w rodzinie- 36
Rodzin ogółem – o liczbie osób 3: ogółem – 8; liczba osób w rodzinach – 24
Rodzin ogółem – o liczbie osób 4: ogółem – 9; liczba osób w rodzinach – 36
Rodzin ogółem – o liczbie osób 5: ogółem – 8; liczba osób w rodzinie – 40
Rodzin ogółem – o liczbie osób 6 i więcej: ogółem 4; liczba osób w rodzinach – 25

Typy rodzin objętych wsparciem w tym:
 rodziny w dziećmi:
 liczbie dzieci 1: ogółem – 11; liczba osób w rodzinach – 29
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 liczbie dzieci 2: ogółem – 8; liczba osób w rodzinach – 30
 liczbie dzieci 3: ogółem – 11; liczba osób w rodzinach – 54
 liczbie dzieci 4: ogółem – 2; liczba osób w rodzinach – 12
 liczbie dzieci 5: ogółem – 0; liczba osób w rodzinach – 0
 o liczbie dzieci 6: ogółem – 1; liczba osób w rodzinach – 7
 liczbie dzieci 7 i więcej: ogółem – 0; liczba osób w rodzinach – 0
 rodziny niepełne:
 liczbie dzieci 1: ogółem – 5; liczba osób w rodzinach – 12
 liczbie dzieci 2: ogółem – 3; liczba osób w rodzinach – 10
 liczbie dzieci 3: ogółem – 4; liczba osób w rodzinach – 19
 liczbie dzieci 4 i więcej: ogółem – 1; liczba osób w rodzinach – 7
 rodziny emerytów i rencistów:
 liczbie osób 1: ogółem – 15; liczba osób w rodzinach – 15
 liczbie osób 2: ogółem – 0; liczba osób w rodzinach – 0
 liczbie osób 3: ogółem – 1; liczba osób w rodzinach – 3
 liczbie osób 4 i więcej: ogółem – 0; liczba osób w rodzinach – 0
 gospodarstwa jednoosobowe:
ogółem – 59; liczba osób w rodzinach – 59
Systemów zabezpieczenia społecznego – instrumentów:
 praca socjalna,
 dofinansowanie w zakresie opieki i pomocy społecznej,
 ochronę zdrowia,
 ubezpieczenia społeczne,
 zasiłki,
 bezpieczeństwo socjalne.
Źródła powodów wsparcia brańskich rodzin:
 zasiłki stałe – 20, w kwocie 114 523 zł
 zasiłki okresowe – 38, w kwocie – 79 717 zł
 Program rządowy ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' w kwocie- 48 758,44 zł
 usługi opiekuńcze – 16 – 99 909 zł
 inne zasiłki celowe i w naturze – 71, w kwocie – 49 506 zł
powody wsparcia:
 ubóstwo – ogółem – 106, liczba osób w rodzinach - 220
 potrzeby ochrony macierzyństwa – 8, liczba osób w rodzinach – 30, w tym
wielodzietność – 5, liczba osób w rodzinach – 20
 bezrobocie – 24, liczba osób w rodzinach – 53
 niepełnosprawność – 23, liczba osób w rodzinach – 24
 długotrwała lub ciężka choroba – 26, liczba osób w rodzinach – 50
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bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowe -18, liczba osób w rodzinach – 51, w tym rodziny niepełne – 13, liczba osób
w rodzinach – 31,w tym rodziny wielodzietne – 5, liczba osób w rodzinach – 20
alkoholizm – 2, liczba osób w rodzinach – 3
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 4, liczba
osób w rodzinach – 6

Pozafinansowych form wsparcia : liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 75,
liczba rodzin ogółem – 46; liczba osób w rodzinach – 138.
Finansowych form wsparcia:
 zasiłki stałe – 20, w kwocie 114 523 zł,
 zasiłki okresowe – 38, w kwocie – 79 717 zł,
 posiłek – 44, w kwocie – 25 348 zł,
 usługi opiekuńcze – 16, w kwocie - 99 909zł,
 inne zasiłki celowe i w naturze – 71, w kwocie – 49 506 zł,
 Zasiłki rodzinne z dodatkami. Liczba świadczeń 4327, koszt – 519 485,45 zł,
 zasiłki pielęgnacyjne. Liczba świadczeń 1286, koszt - 243 269,00 zł,
 świadczenie pielęgnacyjne. Liczba świadczeń 117, koszt 183 819,00 zł,
 specjalny zasiłek opiekuńczy. Liczba świadczeń 56, koszt 34 140,00 zł,
 zasiłek dla opiekuna. Liczba świadczeń 15, koszt 9 300 zł,
 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka. Liczba świadczeń 39, koszt 39
000 zł,
 świadczenie rodzicielskie. Liczba świadczeń 130, koszt 118 236,00 zł,
 świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie art.5 ust.3 – przekroczenie dochodu –
liczba świadczeń 1150 koszt 42 848,47 zł,
 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia
opiekuńcze, liczba świadczeń 133 koszt 49 371,31 zł,
 fundusz alimentacyjny. Liczba świadczeń 268. Liczba świadczeń 259, koszt
99 413,00 zł
 średnia liczba dłużników w mieście: 14,
 koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej
dotacji) 37 316,01 zł. Udział środków własnych pochodzących z budżetu Gminy na
obsługę tego zadania wydatkowano na kwotę 3 959,82 zł,
 usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania: liczba osób – 16,
w kwocie – 99 908,99 zł,
 liczby osób objętych opieką całodobową – brak,
 liczby rodzin, które sprawują pieczę zastępczą – świadczenia dla 5 dzieci
umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych, w kwocie 19 217,08 zł,
 projektów i programów realizowanych przez MOPS w Brańsku :
 program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' – zadania własne – 44 dzieci,
w tym: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 4, uczniowie do czasu
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ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – 38, pozostałe
osoby, które otrzymywały pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 2.
Liczba rodzin, które skorzystało z programu – 23. Całkowity koszt posiłków wyniósł
– 48 758,44 zł,
zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenie
części czynszu wypłacono 51 osobom w kwocie 28 000,00 zł,
program Rodzina 500+ - objęto 269 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń
wychowawczych 6 307, ogólny koszt – 3 153 680,15 zł,
świadczenie dobry start – 388 świadczeń w kwocie 116 400,00 zł,
Karta Dużej Rodziny – 12 rodzin mających na utrzymaniu 3 dzieci, 41 rodzin, którzy
mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci, w kwocie – 388,60 zł,

Projekty i programy realizowane przez MOPS w Brańsku
 Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' – zadania własne – 44 dzieci – w tym:
dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 4, uczniowie do czasu
ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – 38, pozostałe
osoby, które otrzymywały pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 2.
Liczba rodzin, które skorzystało z programu – 23. Całkowity koszt posiłków wyniósł –
48 758,44 zł.
 Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenie
części czynszu wypłacono - 51 osobom w kwocie 28 000,00 zł.
 Program Rodzina 500+ - objęto 269 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń
wychowawczych 6 307, ogólny koszt – 3 153 680,15 zł.
 Świadczenie dobry start – 388 świadczeń w kwocie 116 400,00 zł.
 Karta Dużej Rodziny – 12 rodzin mających na utrzymaniu 3 dzieci, 41 rodzin, którzy
mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci, w kwocie – 388,60 zł.
XIV.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Miasto Brańsk należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”;
 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej;
 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Miasto Brańsk w 2019 r. przekazało z budżetu jst 6.071,30 zł składek członkowskich.
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