GMINA KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin
tel. 85 7229181, fax.85 7229180
e-mail: sekretariat@korycin.pl
www.korycin.pl

Raport
o stanie Gminy Korycin za 2018 rok
zgodnie z art. 28 aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2019 r., poz. 506)
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Korycin położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie
sokólskim w odległości 45 km na północ od Białegostoku i graniczy z następującymi
gminami: miastem i gminą Suchowola, gm. Janów, gm. Jasionówką miastem i gmina
Czarna Białostocka i gm. Jaświły.
Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 117 km2, co stanowi
0,58% powierzchni województwa podlaskiego i 5,7% obszaru powiatu sokólskiego. Gmina
podzielona jest na 32 sołectwa (33 miejscowości) i liczyła w 1998 r. ogółem 3697
mieszkańców, w tym kobiety stanowią 48,5%. Na 100 mężczyzn przypadają 94 kobiety.
Liczba ludności i demografia w roku 2018 jest przedstawiona graficznie w pkt. IV. Gęstość
zaludnienia na obszarze gminy wynosi 32 osoby na 1 km 2 (w województwie podlaskim
gęstość zaludnienia wynosi 61 osób na 1 km2, zaś w powiecie sokólskim 39). Przyrost
naturalny w gminie wykazuje w ostatnich latach tendencję malejącą.
Dominującymi gruntami w gminie są użytki rolne, które zajmują ogółem 9966 ha co
stanowi 84,9% powierzchni gminy (w województwie podlaskim użytki rolne stanowią
59,7%). Gmina jest bardzo uboga w lasy. Podstawową formą własności użytków rolnych
jest gospodarka indywidualna. Do sektora uspołecznionego należy zaledwie 4 ha użytków
rolnych. Plony uzyskiwane w rolnictwie w gminie są wyższe niż we wsiach byłego
województwa białostockiego. Także obsada bydła i trzody chlewnej jest w gminie wyższa
niż średnio we wsiach byłego woj.podlaskiego.
Pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi ok. 98 podmiotów
gospodarczych – głównie osób fizycznych.
Uprawa truskawek w gminie Korycin sprawia, że teren ten stał się zagłębiem
truskawkowym. Jest tu około 750 plantatorów, którzy zbierają rocznie 13 ton z 1 ha owocu
z plantacji o łącznej powierzchni 300 hektarów. Na terenie gminy uprawia się przede
wszystkim odmianę senga-sengana a w niewielkiej ilości truskawkę deserową. Wielkość
plantacji zależy przede wszystkim od koniunktury, która powiększa plantację wraz ze
wzrostem cen.

II.
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WYKAZ SOŁECTW
1. Aulakowszczyzna
2. Białystoczek
3. Bombla
4. Brody
5. Długi Ług
6. Dzięciołówka
7. Gorszczyzna
8. Korycin
9. Krukowszczyzna
10. Kumiała
11. Laskowszczyzna
12. Łomy
13. Łosiniec
14. Mielniki
15. Olszynka
16. Ostra Góra (obejmuje wieś Ostra Góra i wieś Nowinka)
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17. Popiołówka
18. Przesławka
19. Rudka
20. Rykaczewo
21. Wieś Skindzierz
22. Kolonia Skindzierz
23. Stok
24. Szaciłówka
25. Szumowo
26. Wojtachy
27. Wyłudki
28. Wyłudy
29. Wysokie
30. Zakale
31. Zagórze
III.

ORGANY GMINY, SIEDZIBA URZĘDU GMINY
Organami Gminy są:
 Rada Gminy licząca 15 radnych
 Wójt Gminy Pan Mirosław Lech
Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a,
16 -140 Korycin
godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
tel.: 85 7229181
fax: 85 7229180
adresy e-mail: sekretariat@korycin.pl lub wojt@korycin.pl
strona internetowa: www.korycin.pl
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IV.

Demografia

Liczba mieszkańców Gminy Korycin na dzień 31 grudnia 2018 r.

36 osób

36 osób

1679 osób
2664 osób
1644 osób
659 osób

Ludność według płci i wieku w 2018 roku:
Mężczyźni
Kobiety
Ludność do 18 roku życia
Ludność powyżej 18 roku życia
Liczba urodzeń (14 dziewcząt i 22 chłopców)

Liczba zgonów (17 kobiet i 19 mężczyzn)
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V.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostki organizacyjne podległe Gminie Korycin:
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Szkolna 1, 16 -140
Korycin.
2. Przedszkole im. Jana Pawła II, ul.Grodzieńska 21, 16 - 140 Korycin.
3. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Knyszyńska2a, 16 - 140 Korycin.
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, w skład którego wchodzi Biblioteka
Publiczna, ul.Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin.
VI.

UDZIAŁ GMINY KORYCIN W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

W celu realizacji zadań własnych Gmina Korycin jest udziałowcem poniższych spółek
prawa handlowego:
1) BIOM Sp. Z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym – uchwała Nr VII/39/2011 Rady
Gminy Korycin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do
spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie
Starym. Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 31 maja 2011 roku w
sprawie powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. Z o.o. z siedzibą w Dolistowie
Starym zadania własnego Gminy Korycin w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej
niezbędnej do realizacji projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami –
etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2017, zostało powierzone zadanie
własne Gminy Koryn w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego
na składowaniu, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
poprzez
eksploatację
instalacji,
urządzeń,
i
wyposażenia
Zakładu
Zagospodarowania Odpadów przez Spółkę BIOM Sp. Z o.o. w ramach programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
2) Wodociągi Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach –
uchwała Nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa
handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Zaściankach. Spółka stworzona jest, między innymi, w celu zapewnienia zdolności
posiadanych przez Gminę Korycin urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw
wody w sposób ciągły, niezawodny oraz w celu zapewnienia należytej jakości
dostarczanej wody.
VII.

CZŁONKOSTWO GMINY W INNYCH ORGANIZACJACH

Gmina Korycin jest członkiem poniższych organizacji:
1) Fundacja Biebrzańska,
2) Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
3) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”,
5) Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”,
6) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
str. 4
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VIII.

INFORMACJE FINANSOWE

Dochody ogółem:

21.895.202,16 zł

W tym:
Dochody bieżące:
Dochody majątkowe:

14.530.584,08 zł
7.364.618,08 zł

Wydatki:

23.447.351,54 zł

W tym:
Wydatki bieżące:
Wydatki majątkowe:

13.165.905,64 zł
10.281.445,90 zł

Wynik operacyjny:

-1.552.149,38 zł

IX.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W 2018 roku nabyto grunty na powiększenie zasobów mienia komunalnego.
1) działka nr 39/5 o pow. 0,0179 ha położona we wsi Białystoczek na poszerzenie
drogi gminnej za kwotę
ogółem
447,50 zł, decyzją Wójta Gminy nr
GR.6831.5.2018 z dnia 30.08.2018 r. od Pana Tadeusza Kosteckiego;
2) działka nr 38/3 o pow. 0,0130 ha położona we wsi Białystoczek na poszerzenie
drogi gminnej za kwotę ogółem 325,00 zł, decyzją Wójta Gminy nr GR.6831.4.2018
z dnia 30.08.2018 r. od Pana Zdzisława Jurkowskiego;
2. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku sprzedano:
1) działkę budowlaną nr 167/55 o pow. 0,1704 ha położoną w obrębie wsi Korycin
(w pobliżu zalewu) za kwotę 61 522,14 zł (brutto), aktem notarialnym Nr 247/2018 z
dnia 11.01.2018 r. dla Adama Stachelek z Zabrodzia;
2) działkę budowlaną nr 167/24 o pow. 0,2490 ha położoną w obrębie wsi Korycin
(w pobliżu zalewu) za kwotę 86 332,47 zł (brutto), aktem notarialnym Nr 935/2018 z
dnia 13.02.2018 r. dla Pani Magdaleny i Konrada Hansch z Mikicina;
3) działkę nr 128/3 o pow. 0,3100 ha położoną w obrębie wsi Korycin (w pobliżu Stacji
Paliw) za kwotę 33 210,00 zł (brutto), aktem notarialnym Nr 4776/2018 z dnia
12.09.2018 r. dla Doroty Stasiełuk prowadząca Stację Paliw w Korycinie .
Ogółem za sprzedane w/w działki (0,7294 ha) - uzyskano kwotę 181 064,61 zł brutto.
3. W użytkowanie wieczyste oddano następujące działki:
1) działkę nr 336/3 o pow. 787 m2 położoną w Korycinie dla Jaskółka Sp. z o. w
Sokółce - opłata roczna 1002,12 zł;
2) działkę nr 545 o pow. 2037 m2 położona w Korycinie dla POLSIDIAN Sp. z o.o
w Warszawie - opłata roczna 1923,13 zł;
3) działkę nr 537 i nr 538 o łącznej pow. 4179 m2 położone w Korycinie dla Państwa
Joanny i Waldemara Borawskich, zam. Białystok - opłata roczna 2179,50 zł;
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4) działkę nr 66/1 o pow. 3240 m2 położoną we wsi Bombla dla Państwa Heleny
i Sławomira Bogacewicz, zam. Białystok - opłata roczna 810,65 zł;
5) działkę nr 486 o pow. 619 m2 położoną w Korycinie dla Pana Mirosława Ciuchny,
zam. Korycin - opłata roczna 718,29 zł;
6) działkę nr 114 o pow. 7800 m2 położoną we wsi Wyłudy dla Pani Jolanty
Kozłowskiej, gm. Korycin - opłata roczna 1437,00 zł;
7) działkę nr 405 o pow. 1207 m2 położoną w Korycinie dla OSM Mońki - opłata
roczna 1194,33 zł;
8) działkę nr 112/1 o pow. 541 m2 położoną we wsi Popiołówka dla Pana Bogusława
Kniaź, zam. Białystok - opłata roczna 200,88 zł;
9) działkę nr 541 o pow. 2430 m2 położoną w Korycinie dla Pana Józefa Wynimko,
gm. Korycin - opłata roczna 1700,38 zł;
10) działki nr 540, nr 543, nr 544 o łącznej pow. 5012 m 2 położone w Korycinie dla
„VEXO” Sp. z o.o, w Białystoku - opłata roczna 4715,86 zł.
Ogółem opłata roczna za użytkowanie wieczyste wyniosła 15 882,14 zł.
4. Wydzierżawiono działki (użytki rolne):
1) Nr 250/1, o pow. 5 379 m2 - Korycin
- 391,36zł
2) Nr 246, opow. 3 217 m

2

- Korycin

3) Nr 21, o pow. 4 100 m2

- Dzięciołówka

4) Nr 46, o pow. 3 800 m2

- Dzięciołówka

- 275,01 zł

5) Nr 104/2, o pow. 325 m2 - Popiołówka (maszt)

- 25.092,00 zł

6) Nr 37, o pow. 400 m2
- Korycin (maszt) - 26.936,70 zł
________________________________________________________________
Ogółem wydzierżawiono: 17 221 m2 (1,72 ha) na kwotę 52. 695,07 zł
5. Budynki (własność gminy):
Pow.
Nr
Lp. Nazwa obiektu
działki
działki
w m2
1
2
1. Przedszkole budynek
gospodarczy
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3
287

4
3855

Położenie
5
Korycin
Korycin

7
-

Wysokość
roczna
czynszu
(zł)netto
8
-

-

-

Wartość
Wartość
ewidencyjna szacunkow
w zł
a w zł
6
3 063 236,08
5 087
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2. Nowy budynek
273
1624
Korycin
UG i GOKSiT
3. Budynek
593
1314
Korycin
Poczty i OSP
4. Budynek
495/4 1889
Korycin
przystanku
PKS
5. Budynek
273
1624
Korycin
kiosku
6. Budynek
146/2 1433
Korycin
hydroforni
7. Budynek
hydroforni:
- starej
114
700
Długi Ług
- nowej
69/2
3300
Długi Ług
8. Budynek
98/3
2995
Bombla
hydroforni
9. Budynek OSP
61/1
1500
Ostra Góra
10. Budynek
129/2 4000
Korycin
oczyszczalni
11. Budynek
240/1, 16
Korycin
dydakt. (szkoła 239 626
i gimnazjum )
12. Budynki:
-magazyn
542/2 1724
Korycinie
nawo.
(ul.Grodzieńska)
- garaż,

868 180,60

-

-

179 950

-

5.067,36

451 048,38

-

2.487,72

1 175

-

2.561,80

755 097

-

-

10 900
210 000
113 698

-

-

237 307,90
7 577

-

-

4 737 119

-

-

-

-

21 358,18
18.696,10

13. - Budynek
dydakt.mieszk.
14. Budynek GOZ

68/2

1249

Zabrodzie

354 270

-

-

460

1050

Korycin

1 170 989,71

-

29.060,52

15. Budynek
16. garażu
Bud. (kuźnia)

285/3

2704

Korycin

285/3

2704

Korycin

17. Magazyn
mater.
18. napędowych
Bud. obory

285/3

2704

16/12

21. Świetlica
wiejska
22 Bud.
mieszkalny
-bud. gospod.
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581/2

35 970

Korycin

-

-

-

3600
Milewszczyzna

19. Wiatrak Izba
Regionalna
20. Świetlica
wiejska

-

5.000,00

-

-

1118
-

120

38/2
283
284

3700

3008
788
376

Korycin
Krukowszczyzn
a

Bombla

765 365,52

-

574 563,53

-

-

775 124,97

-

-

69 448,00
Korycin
ul.Knyszyńska 2 7 260,00

8
23 Kompleks
budynków
–
Park Kulturowy
KorycinMilewszczyzna

4
16/12

10800
3600

Milewszczyzna
OGÓŁEM:

5 463 799,07
19 902 221,0
4

-

39 177,40

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 274
3596 m2 (274,36 ha).
6. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy stanowiła 109 965 mb.
7. Długość sieci kanalizacyjnej stanowiła 7 710 mb.
8. Ilość oczyszczalni przyzagrodowych (1994-2001) – 350 szt. o wartości 1 447 042,00 zł.
Zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 5631/2010 z dnia 16.09.2010 r. Gmina Korycin
jest udziałowcem spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o, ul.
Elewatorska 31,
15-620 Białystok i „BIOM” Sp. z o.o, Dolistowo Stare I 144, 19-124
Jaświły.
Posiadane środki transportowe mają łączną wartość ewidencyjną 1 200 321,01 zł. w tym:
1) samochody strażackie szt. 2 (1963-78)
o łącznej wart. ewid. 106 264,00 zł,
2) samochód strażacki „Tatra”
o
wart.
zakupu
50 000,00 zł,
3) samochód ratowniczo-gaśniczy MAN (2007)
o wart. ewid. 549 445,00 zł,
4) samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO (2002)
o
wart.
ewid.
176 000,00 zł,
5) przyczepy szt . 2 (1992-95)
o
łącznej
wart.
ewid.
7 128,00 zł,
6) ciągnik rol. ZETOR 7711 (1989)
o wart. ewid. 30 500,00 zł ,
7) ciągnik – kosiarka Snapper
o wart. ewid.
8 990,00 zł ,
8) samochód osobowy -Mercedes Vito (2005)
o
wart.
ewid.
130.000,00 zł,
9) przyczepka samochodowa
o wart. ewid.
4 600,00 zł,
10) kosiarka ciągnikowa do wykaszania poboczy (2010) o wart. ewid.
44.017,60 zł
11) łuparka do drewna (2010)
o wart. ewid. 8.113,00 zł ,
12) piła tarczowa do drewna z silnikiem elek.(2011)
o wart. ewid.
3.299,71 zł ,
13) ładowacz czołowy T-229 z łyżką (2012)
o wart. ewid.
22 400,00 zł,
14) kosiarka bijakowa ROUSSO (używana- 2014 r.)
o wart. ewid.
8 300,00 zł,
15) samochód cięż.(używany) FIAT DUCATO 15(2015 r.)
o wart. ewid.
12 900,00 zł,
16) ciągnik – kosiarka ZERO-SKRĘT z 2017r.
o wart. ewid. 38 363,70
zł
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X.

LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

1. Gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalone uchwałą Nr XII/56/99 Rady Gminy Korycin z dnia 11
listopada 1999 r.
Powierzchnia terenów wskazanych w studium:
- do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 130 ha
2. Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcje (% powierzchni gminy):
- usługowe: 0,1
- techniczno – produkcyjne: 0,2
- komunikacyjne; 0,4
- do użytkowania rolniczego:
- ogółem 97,8
- w tym tereny zabudowy zagrodowej: 3,8
- zieleni i wód 0,3
- inne 1,1
3. Rok uchwalenia ostatniej zmiany studium: 2010
4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Liczba planów: 7
Powierzchnia objęta planem ogółem: 625 ha
Łączna powierzchnia planów miejscowych wskazanych w studium do sporządzenia
planów: 130 ha
Łączna powierzchnia terenów dla których zmieniono przeznaczenie:
- gruntów rolniczych na cele nierolnicze: 140 ha
- gruntów leśnych na cele nieleśne: 8 ha
Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego:
- zabudowy mieszkaniowej:
6,7%
- zabudowy usługowej ogółem: 6,4%
- w tym usług publicznych: 0,5%
- użytkowanych rolniczo ogółem: 54,1%
- w tym tereny zabudowy zagrodowej: 1,7%
- zabudowy techniczno – produkcyjnej3,4%
- zieleni i wód: 22%
- komunikacji: 7,4%
Koszty sporządzenia planów uchwalonych w 2018 roku (w całym okresie sporządzania):
3.000 zł.
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5. Liczba decyzji o warunkach zabudowy0i zagospodarowania terenu wydanych na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 2
- decyzje o warunkach zabudowy:
- ogółem: 43
W tym dotyczące zabudowy:
- mieszkaniowej jednorodzinnej: 7
- innej: 36.
XI.

DROGI, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

1.

Wykaz dróg na terenie Gminy Korycin:
Droga krajowa Nr 8 Białystok - Suwałki
Droga wojewódzka Nr 671 granica gminy Janów, Korycin – granica gminy
Jasionówka
Drogi powiatowe:
- 1352 od drogi krajowej nr 8 Skindzierz –Brzozowa
- 1328 Zabrodzie-Wyłudy-Wyłudki-Jasionowa Dolina
- 1329 Rykaczewo-Wyłudy
- 1318 Korycin-Zakale
- 1319 Zakale-Dzięciołówka-Ostra Góra
- 1314 od drogi krajowej nr 8 – Szaciłówka
- 1313 od drogi krajowej nr 8 Korycin-Rudka-Milewszczyzna
- 1315 Dzięciołówka-Długi Ług-Białousy
- 1358 Korycin-Krukowszczyzna-Białystoczek
- 1405 granica gminy Jasionówka - do drogi krajowej nr 8
- 1420 od drogi krajowej nr 8 Popiołówka-Bombla-Zdroje
- 1307 granica gminy Janów-Długi Ług-Ostra Góra-Łosiniec-granica
gm.Czarna Białostocka
- 1308 od drogi krajowej nr 8 – Brody-Bombla-Łosiniec.
Drogi gminne:

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość
km
3,572
1,678

Rodzaj nawierzchni

1.
2.

103951 B
103952 B

Popiołówka – Ostra Góra
Ostra Góra – Łomy

3.
4.

103953 B
103954 B

0,855
4,599

bitumiczna i żwirowa
bitumiczna

5.

103955 B

3,229

żwirowa

6.
7.
8.
9.
10.

103956 B
103957 B
103958 B
103959 B
103960 B

2,765
1,737
3,561
3,177
0,885

żwirowa
gruntowa i żwirowa
gruntowa i żwirowa
bitumiczna
żwirowa i brukowa

11.

103961 B

droga krajowa nr 8 - Wojtachy
Romaszkówka – Szumowo Aulakowszczyzna
droga krajowa nr 8 –
Krukowszczyzna- dr. Woj. nr 671
droga krajowa nr 8 - Białystoczek
Łomy - Popiołówka
droga krajowa nr 8 - Łomy
Stok - Bombla
Przesławka – Brzozówka Ziemiańska
(do granicy gminy)
Przesławka – Brzozówka Strzelecka
(do granicy gminy)

1,07

żwirowa

12.
13.

103962 B
103963 B

Skindzierz - Rykaczewo
Zagórze - Zabrodzie

4,037
4,455

bitumiczna
gruntowa, żwirowa i
bitumiczna
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bitumiczna
gruntowa

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

103964 B
103965 B
103966 B
103967 B
103968 B
103969 B
103923 B

21.

103925 B

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

103970 B
103971 B
103972 B
103973 B
103974 B
103975 B
103981 B
103982 B
103983 B
103976 B

32.

103977 B

33.

103978 B

34.

103979 B

35.

103980 B

36.

103985 B

Wysokie - Wyłudy
droga woj. nr 671 - Olszynka
Kumiała – droga woj. nr 671
Szumowo - Laskowszczyzna
Korycin - Mielniki
ulica bez nazwy we wsi Nowinka
Ostra Góra – Sitkowo
(do granicy gminy)
w ewid. UG Janów
Rykaczewo – Fronckowa Buda
(do granicy gminy)
w ewid. UG Janów
Korycin – ulica Słowiańska
Korycin – ulica Białostocka
Korycin – ulica Rynek
Korycin – ulica Ogrodowa
Korycin – ulica Grodzieńska
Korycin – ulica Szkolna
Korycin – ulica Witosa
Korycin – ulica Pogodna
Korycin – ulica Truskawkowa
Droga Milowska (granica gminydroga gminna Nr 103962 B)
Droga Milowska (od drogi pow. nr
1329 B do dr. pow. nr 1318 B)
Droga nr 671 (Zabrodzie) – Olszynka
(do drogi Nr 103977 B)
Droga kraj. Nr 8 (Kumiała – granica
gminy (Bobrówka)
Droga woj. Nr 671 – Laskowszczyzna
(przez wieś)
Korycin – ulica Zygmunta III Wazy
RAZEM

3,36
2,251
1,158
2,507
0,866
0,498
1,454

gruntowa i żwirowa
gruntowa i żwirowa
bitumiczna
gruntowa
bitumiczna i brukowa
bitumiczna
bitumiczna

1,775

gruntowa

0,215
0,255
0,242
0,287
0,701
0,297
0,356
0,382
0,632
0,778

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
gruntowa
bitumiczna

4,126

bitumiczna

3,525

bitumiczna

1,655

tłuczniowa

0,557

bitumiczna

0,344
64,11km

bitumiczna

Wodociągi i kanalizacja

2.








1
1

Stacje uzdatniania wody – 3 szt
Zbiorcza sieć wodociągowa – 109,02 km
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 7,71 km
Zbiorcze oczyszczalnie ścieków – 1 szt, przepustowość 160,00 m3/dobę
Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków – 350 szt.
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej - 749 szt.
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 131 szt.

XII.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PPOŻ

W Gminie Korycin funkcjonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Ochotnicza
Straż Pożarna w Korycinie, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
oraz w Krukowszczyźnie, Ostrej Górze.
W trzech jednostkach OSP służy 97 strażaków. W Gminie funkcjonuje równie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której służy 16 dziewcząt i chłopców.
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XIII.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

1. Gmina posiada Plan Ochrony Zabytków Gminy Korycin na wypadek konfliktu zbrojnego
sytuacji kryzysowych.
2. Charakterystyka zabytków i ich rozmieszczenie
1) Wiatrak typu holenderskiego wzniesiony w 1930 roku. Budowla o ośmiobocznej
podstawie i zwężających się ku górze ścianach. Fundament z kamieni polnych,
konstrukcja ścian słupowo-ryglowa. Ściany pierwotnie pokryte wiórami, obecnie
częściowo zabezpieczone arkuszami blachy. Dach dwuspadowy, naczółkowy,
pokryty blachą. Zabytek znajduje się we wsi Aulakowszczyzna.
2) Cmentarz rzymsko-katolicki, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1943 roku,
trzy pozostałe z drugiej połowy XX wieku. Inne zachowane elementy cmentarza:
kościół wzniesiony w latach 1986-1990, mur z 1992 r., krzyże misyjne z XX wieku.
Wzdłuż muru i w zachodniej części cmentarza starodrzew (klony, brzozy, lipy,
jesiony).Zabytek znajduje się we wsi Bombla, teren przed kościołem parafialnym
Niepokalanego Serca Maryi.
3) Cmentarz rzymsko-katolicki, założony około 1945 roku. Najstarsze zachowane
nagrobki pochodzą z 1949 roku. Inne zachowane elementy cmentarza: mur ceglany
z bramą z drugiej połowy XX wieku. Część wschodnia i zachodnia cmentarza jest
nie użytkowana, porośnięta lasem mieszanym, z dominującą rolą sosny i brzozy.
Cmentarz położony jest na terenie zwanym Marianowo, poza wsią, przy drodze
z kościoła parafialnego do wsi Zdroje.
4) Cmentarz rzymsko-katolicki, założony około 1945 roku. Najstarsze zachowane
nagrobki pochodzą z 1948 roku. Inne zachowane elementy cmentarza: mur ceglany
z bramą z drugiej połowy XX wieku. W użytkowanej część cmentarza kilkanaście
tui. Część północna cmentarza jest nie użytkowana, porośnięta lasem mieszanym.
Cmentarz położony jest na wzniesieniu za wsią, na wschód od drogi prowadzącej
do wsi Przesławka.
5) Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje teren Rynku oraz przyległe części ulic:
Krukowskiej, Białostockiej, Knyszyńskiej, Grodzieńskiej, Browarnej i Słowiańskiej,
wg opisu: „od północno-zachodniego narożnika działki nr 62 w kierunku północnym
aż do wysokości północnej pierzei ulicy wychodzącej z Rynku w kierunku
północnym
i skręcającej za wschód. Tu skręca na wschód, dochodzi do
wschodniego ramienia ulicy bez nazwy i biegnie wzdłuż tej ulicy, a następnie jej
przedłużenie na wschód, aż do zachodniej granicy działki nr 17. Tu skręca na
południe i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 17 biegnie na południe, aż do
północnej granicy działki nr 76, skręca na północny-zachód i dochodzi do północnozachodniego narożnika działki nr 62.” Korycin, ulice: Rynek, Krukowska,
Białostocka, Knyszyńska, Grodzieńska, Browarna, Słowiańska.
6) Cmentarz rzymsko-katolicki, założony około 1600 roku. Cmentarz nieistniejący.
Teren porośnięty nieregularnie rozlokowanym starodrzewem: lipami, klonami
i kasztanowcami. Zachowane elementy cmentarza: mur z kamienia polnego na
zaprawie wapiennej bramą główną i dwiema bocznymi (nowymi) oraz z czterema
bramkami murowanymi z żelaznymi furtami w części północnej; przy murze cztery
drewniane kapliczki. We wschodniej części muru, za prezbiterium zachowany krzyż
żeliwny. Na murze, w północnej części cmentarza zachowany żeliwny nagrobek
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wykonany w hucie sztabińskiej (druga3 połowa XIX wieku). Cmentarz znajduje się
w Parafii Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, Korycin.
7) Cmentarz rzymsko-katolicki, założony około 1804 roku. Najstarsze nagrobki i
krzyże z drugiej połowy XIX wieku zachowane są w północnej części cmentarza.
Inne zachowane elementy cmentarza: mur ogrodzeniowy z dwiema bramami:
główną
z drugiej połowy XX wieku oraz boczną z drugiej połowy XIX
wieku. Starodrzew
z dominującą rolą brzozy i sosny koncentruje się
wzdłuż muru cmentarnego. Cmentarz znajduje się na południowym skraju
miejscowości, na wschód od drogi Białystok-Korycin.
8) Ogród plebański został założony z XVII w., przekształcony w XVIII w., powtórnie
w początkach XX w.. Powierzchnia pierwotna ok. 10 ha, obecna 5 ha. Ogród
założony został na zachodnim brzegu Kumiałki. Była to kompozycja barokowa,
ozdobno-użytkowa, związana z kościołem parafialnym. Powstanie ogrodu było
wynikiem zagospodarowania otoczenia miejsc kultu tzw. świętych źródeł oraz
kościoła. Zabytek znajduje się znajduje się w Parafii Znalezienia i Podwyższenia
Krzyża Świętego, Korycin.
9) Kościół w stylu neogotyckim, wzniesiony w latach 1899-1905; zniszczony podczas
I wojny światowej w 1915 roku. odbudowany w roku 1924. Podczas II wojny
światowej, w 1944 roku zniszczeniu uległa wieża. Odbudowany w 1972 r. Budowla
na fundamentach kamiennych, murowana z żółto-brązowej cegły; hełmy wież
ażurowe z elementami cementowymi. Dach pokryty blachą cynkową. Parafia
Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, Korycin.
10) Dzwonnica zlokalizowana z północno-zachodnim narożniku terenu przy kościele
parafialnym. Budowla murowana z kamienia polnego i cegły, z dachem
czterospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Ozdobne drzwi wejściowe od
strony zewnętrznej. Parafia Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, Korycin.
11) Cmentarz żydowski. Brak informacji o czasie założenia. Obszar cmentarza otaczał
mur kamienny z pierwszej połowy XIX wieku. Teren cmentarza jest obecnie
całkowicie porośnięty drzewami (głogiem, osiką, brzozą, topolą), w przewadze
samosiejkami. W niższych warstwach liczne krzewy i roślinność zielna. Mur
kamienny zachowany na poziomie przyziemia, w sposób niemal ciągły od strony
północnej. Z pozostałych odcinków muru pozostały pojedyncze kamienie. Układ
mogił i rozplanowanie cmentarza nieczytelne. Zachowały się trzy macewy – jedna
z części południowo wschodniej, i dwie z zachodniej części cmentarza. Rozrośnięta
roślinność poszytu uniemożliwia dokładny ogląd całego cmentarza. Cmentarz
znajduje się około 2 km na południowy-wschód od miasta, na wschód od drogi do
Knyszyna.
12) Budynek drewniany (z drewna sosnowego) na fundamencie z kamieni polnych;
konstrukcja ścian sumikowo-łątkowa, w narożnikach łączenia na rybi ogon. Dach
naczółkowy, pokryty dachówką ceramiczną (holenderką). Dom usytuowany
kalenicowo do drogi prowadzącej z Milewszczyzny do Zabrodzia. Wg informacji
obecnego właściciela, trojak został zakupiony i przeniesiony ze wsi Wyłudki, przez
właściciela folwarku około 1925 roku. Adres zabytku: Milewszczyzna 17, 16-140
Korycin.
13) Pierwotnie budynek murowany, kamienny, wzniesiony w końcu XIX wieku. Po
przebudowie w 1930 roku uzyskał betonowe ściany. Szczyty drewniane, szalowane
pionowo przybijanymi deskami. Dach dwuspadowy, pokryty eternitem. Adres
zabytku: pozostałości zespołu folwarcznego, na wschód od drogi prowadzącej
z Milewszczyzny do Zabrodzia.
14) Stodoła wzniesiona około 1920 roku. Budowla o konstrukcji mieszanej: ściana
północna i częściowo wschodnia murowana z kamieni polnych; ściana południowa
drewniana, o konstrukcji sumikowo-łątkowej; ściana wschodnia szkieletowa,
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4 szalowane deskami w układzie pionowym.
szalowana deskami. Szczyty drewniane,
Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną (holenderką). Adres zabytku:
pozostałości zespołu folwarcznego, na wschód od drogi prowadzącej
z Milewszczyzny do Zabrodzia.
15) Młyn wodny wzniesiony w końcu XIX wieku. Budowla na fundamencie z kamieni
polnych, podpiwniczona, murowana. Młyn składał się z części mieszkalnej
(parterowej) i gospodarczej (jednopiętrowa). Dach pierwotnie dwuspadowy
z gankiem w elewacji frontowej. Adres zabytku: Romaszkówka 34, 16-140 Korycin.
16) Wiatrak holenderski, wzniesiony w latach 1932-1937 (chorągiewka na dachu z datą
1937 r.). Budowla na ośmiobocznym fundamencie z kamieni polnych łączonych
zaprawą wapienno-cementową. Ściany o konstrukcji słupowo-ryglowej, częściowo
szalowane deskami o układzie pionowym, częściowo pokryte wiórami. Dach typu
namiotowego, pokryty blachą. Zabytek znajduje się we wsi Szaciłówka.
17) Wiatrak paltrak wzniesiony na fundamencie z kamieni polnych. Ściany o konstrukcji
słupowo-ryglowej, szalowane deskami w układzie pionowym; na zewnątrz
deszczułkami w układzie krokwiowym. dach dwuspadowy, naczółkowy od strony
skrzydeł, pokryty blachą ocynkowaną. Zabytek znajduje się we wsi Zagórze.
3.Z analizy oceny zagrożenia - typowymi zagrożeniami czasu pokoju, które mogą
wystąpić na obszarze Gminy Korycin o bardzo dużej skali są:
- podtopienia spowodowane powodziami lub awariami obiektów hydrotechnicznych;
- katastrofalne huragany, zawieje, śnieżyce i burze gradowe;
- skażenia promieniotwórcze, które mogą powstać w wyniku awarii elektrowni atomowych
państw ościennych;
- zjawiska terroryzmu kryminalnego przejawiającego się głównie użyciem materiałów
wybuchowych.
XIV.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

1.Plaża – realizacja w ramach projektu: „Culture&Nature -cross-border tourism
development driver by common heritand cooperation” No: LT-PL-1R-091
implemented by: Municipial Center for Culture, Sports and Tourism, Commune
Korycin - Poland, Vilnius District Municipality Admninistration – Lithuania.
Zamierzenie inwestycyjne polegało na rozbudowie plaży, budowie ciągów pieszojezdnych, podestów drewnianych, alejek, placów zabaw, boiska do piłki siatkowej
i infrastruktury towarzyszącej nad zalewem w Korycinie.
Całość ma być ogólnodostępna i jest kierowana do osób w każdym wieku.
Place zabaw i urządzenia na nich występujące zaprojektowano jako dwie propozycje dla
dzieci: Plac nr 1 przeznaczony dla najmłodszych, grupa wiekowa od 2-6 lat. Plac nr 2
kierowany jest dla dzieci powyżej 6 roku życia. Boisko siatkowe oraz pole do mini golfa
mają stanowić atrakcje do czynnego wypoczynku. W alejce z pergolami zostały
wprowadzone elementy małej architektury w postaci ławek, pozwoli to na uzyskanie
lepszego efektu relaksu i spędzania czasu przez użytkowników w nieco starszym wieku,
stanowiąc jednocześnie enklawę przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Na deptakach drewnianych, ciągnących się wzdłuż plaży, ustawiono stoły z ławami, które
dają możliwość użytkownikom spożywania posiłków na świeżym powietrzu
i organizowania pikników.
Ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, trakty spacerowe zostały oświetlone.
Koszt zrealizowanej inwestycji - 2 200 470,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100 złotych) brutto.
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2. Przedszkole – przebudowa i rozbudowa

- realizacja w ramach projektu
”Transgraniczna sieć wczesnej edukacji” w ramach INTERREG Litwa-Polska 20142020 w partnerstwie z : administracją Birsotas i Przedszkolem Skowronek w
Birstonas.
Gmina Korycin – lider projektu
Zamierzenie inwestycyjne dla budynku Przedszkola w Korycinie przewidywało
przebudowę istniejących pomieszczeń; na parterze i piętrze sale zajęć z zapleczem, na 2
piętrze część administracyjna oraz rozbudowę: na parterze szatnie, część
gastronomiczna, klatka schodowa z dźwigiem i sala zajęć, na 1 piętrze sala zabaw
ruchowych, pokoje logopedy i pedagoga, klatka schodowa z dźwigiem oraz sala zajęć,
na 2 piętrze dźwig i komunikacja.
W ramach przebudowy wyburza się istniejące parterowe skrzydło szatniowe i część
istniejących ścian oraz modernizuje się istniejące pomieszczenia.
Rozbudowa uzupełnia potrzeby Przedszkola w zakresie szatni dla dzieci, zwiększenia
przedszkola do 4 oddziałów, przebudowę zaplecza gastronomicznego, budowa nowej
klatki schodowej i dźwigu
osobowego z przystankami na kondygnacjach ogólnodostępnych nadziemnych.
Koszt zrealizowanej inwestycji - 2 533 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony
pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych ).

3. „PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYZNA” – inwestycja zrealizowana :
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa kulturowego, Priorytet 6.3.
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
WIATRAK
Zamierzenie inwestycyjne zakładało utworzenie parku rekreacyjno -edukacyjnego
obejmującego działki o numerze ewidencyjnym 4 , 11/1 , 48 i 53.
Zabudowa składa się z przenoszonego z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego
wiatraka o konstrukcji drewnianej ulokowanym w najwyższym punkcie działki o nr
ewidencyjnym 4, budowy szklanych brył oraz wiaty (które zostały wybudowane nad
znajdującymi się na danym terenie i potwierdzonymi badaniami archeologicznymi
ruinami dworu oraz wiatraka) pełniącymi funkcje ochronna dla w/w wykopalisk.
Zabudowę terenu uzupełniają również dwie bramy wejściowe na teren parku wykonane
z konstrukcji drewnianej – bali, mur drewniany wykonany w formie ostrokołu, wiata
z sanitariatami znajdująca się na terenie parkingu z dwoma
miejscami dla samochodów kempingowych oraz małej architektury jak ławki, stoliki,
stojaki rowerowe i oświetlenie wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja
oświetleniowa, monitoring, iluminacja, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne,
elektryczne.
Dojazd na działkę od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej wraz z wewnętrzną drogą
dojazdową oraz parkingiem.
STODOŁA
Odbudowa i remont budynku stodoły jest obiektem przeznaczonym na cele kulturalne.
Stodoła jest konstrukcji mieszanej (trzy ściany są murem kamiennym, w części
zamkniętej stodoły ściany są wykonane z bala drewnianego, a rozbudowana część jest
otwarta na słupach drewnianych. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym
pokrytym trzciną.
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Budynek cechuje się zwartą bryłą, opartą 6
na planie prostokąta wydłużonego z częścią
zamkniętą i otwartą w której mieści się grill oraz stoły i ławy drewniane. Obiekty małej
architektury znajdujące się obok stodoły: dwie altany w formie grzyba krytego strzechą
z ławkami; palenisko na ognisko; dwie bramy wjazdowe; hydrant.
Budynek ma zapewniony dostęp do drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej (droga
powiatowa).
BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU PRZY SZLAKU RZEKI KUMIAŁKA
AŻUROWE ALTANY - konstrukcję stanowią 4 drewniane niewykończone słupy fi 30-40
cm , posadowione na fundamencie , na których opiera się czterospadowy dach pokryty
trzciną.
TOALETA Z WKŁADEM TYPU TOI – TOI – przeznaczona do korzystania przez osoby
niepełnosprawne oraz kobiety i mężczyzn z wymiennymi wkładami typu TOI – TOI .
Budynek małej architektury o konstrukcji drewnianej , kryty dachem dwuspadowym,
pokrycie - gont drewniany .
PALENISKO - o średnicy 1,00 m obłożone opaską z kamieni polnych, wokół paleniska
ustawiono 6 drewnianych ławek .
POMOST - obiekt przeznaczony do ruchu pieszego pełniący funkcję pomostu
widokowego zbudowany z elementów drewnianych.
MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - zatoka parkingowa o
nawierzchni żwirowej.
MIEJSCA PARKINGOWE DLA ROWERÓW - zatoka parkingowa o nawierzchni
żwirowej.
WYKONANIE PLAŻY - plaża o pow. 545 m2 , na geowłókninie , wypełniona piaskiem
grubości 80 cm.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z NASADZENIEM DRZEW I KRZEWÓW.
Koszt zrealizowanej inwestycji:
- roboty budowlane (stodoła, wiatrak, miejsce wypoczynkowe) - 4 629 600,00 PLN
brutto (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset
00/100 złotych brutto).
-– dostawa urządzeń - 568 100,00 PLN brutto, (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy sto 00/100 złotych),

XV.

ŚRODOWISKO

Gmina Korycin posiada plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą Nr VI/28/2015
Rady Gminy Korycin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Korycin.
Gmina Korycin posiada program ochrony środowiska przyjęty uchwałą Nr XIII/85/2012
Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Korycin na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 1019.

XVI.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018R. I
DOFINANSOWANIA.

ZŁOŻONE W 2018 R. DO

1.”Transgraniczna sieć wczesnej edukacji” w ramach INTERREG Litwa-Polska 2014-2020
w partnerstwie z : administracją Birsotas i Przedszkolem Skowronek w Birstonas.
Gmina Korycin – lider projektu .
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W ramach projektu zostało rozbudowane 7
i zmodernizowane przedszkole w Korycinie,
odbyły sie 4 pikniki rodzinne w Korycinie i Birstonasie(Litwa)
z udziałem
przedszkolaków, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli z przedszkola w Korycinie i
Birstonasie. Został zrealizowany cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej i dla rodziców dzieci z przedszkola. Szkolenia odbyły się w Polsce i na
Litwie. Powstała strona internetowa projektu oraz wydawnictwo pt. ”Wytyczne
transgranicznej sieci wczesnej edukacji”. Projekt zakończył się w lutym 2019r.
2.”Park kulturowy Korycin - Milewszczyzna ” w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Wartość projektu – 5 447 988,98PLN, dofinansowanie – 4 630 790,60PLN.
(zakończenie realizacji projektu w 2018r.)
3.”Życie jak teatr – współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” w ramach
Programu INTERREG LITWA-POLSKA (V-A) wartość projektu – 49 609,85 EURO,
dofinansowanie – 42 168,36 EURO w Partnerstwie z Administracją Birstonas (Litwa) .
Projekt skierowany był do seniorów z gminy Korycin z Birstonasu (Litwa) . W ramach
projektu odbyły się warsztaty teatralne dla seniorów. Grupa teatralna z Korycina została
zaproszona ze spektaklem do Birstonsu, a 11 listopada w Korycinie seniorzy z Korycina
i Birstonas przedstawili wspólnie sztukę pt”Pan Tadeusz”..
4.”Budowa system instalacji fotowoltaicznych I solarnych w Gminie Korycin” ,
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Umowa na dofinansowanie została
podpisana 31.07.2018r.
Projekt jest w trakcie realizacji. Na budynkach prywatnych właścicieli z gminy Korycin
zostanie zamontowanych 47 zestawów instalacji fotowoltaicznych i 35 zestawów
instalacji solarnych. Rzeczowe zakończenie projektu planowane jest 15 maja 2019r,
finansowe na koniec lipca 2019r..
5.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na strefę rodzinną Gminy Korycin” wniosek
o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2018r , w ramach RPOWP na lata 20142020 Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach projektu zostanie
w tym roku zagospodarowana strefa dla aktywności rodzinnej, place zabaw i gier oraz
wiata rekreacyjna wraz z paleniskiem.
6.”Matryca reagowania kryzysowego - nowe podejście do transgranicznego zarządzania
kryzysowego” w ramach INTERREG Litwa-Polska (V-A) .
Lider projektu Gmina Korycin, Partnerzy: Służba Straży Pożarnej Samorządu Rejonu
Wileńskiego, Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego.
Złożony w 2018r, umowa podpisana w 2019r. Realizacja przewidziana na lata 2019 –
2020.
W ramach projektu odbędą się m.in. wspólne szkolenia dla strażaków, zostaną
zakupione wozy strażackie , wyposażenie oraz zostanie rozbudowana remizy w
Korycinie

XVII. ZDROWIE, POLITYKA SPOŁECZNA
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1. Program pomocy społecznej w 2018 8roku realizował Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Korycinie z siedzibą w Urzędzie Gminy zatrudniający 3 osoby – Kierownika
GOPS, starszego specjalistę pracy socjalnej, specjalistę pracy socjalnej.
2.GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY jest zgodny z kierunkiem i działaniami
określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program zakłada
tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin na terenie
gminy Korycin oraz poprawy stylu i jakości ich życia. Wsparcie rodziny ma charakter
profilaktyczny, ochronny a rodzinie są stwarzane możliwości samodzielnego zmierzenia
się ze swoimi problemami, co zwiększa jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w
środowisku i poczucie odpowiedzialności przy wykorzystywaniu też własnej aktywności i
potencjału, jaki posiada. Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji Programu
jest ścisła współpraca podmiotów zajmujących się sprawami rodziny i podejmowanie
interdyscyplinarnych działań.
3.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W czerwcu 2013 r. powstał Klub Abstynenta „Barka” w Korycinie, któremu udzielamy
wsparcia w działaniach trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu.
Od września 2013 r. roku został utworzony Punkt Informacyjny w Korycinie i jest
zatrudniona instruktor terapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Czynny w każdy
wtorek w godz. 18,00- 20,00 i świadczy następujące usługi:
- motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i podjęcia terapii osób
współuzależnionych,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca
picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
- posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w
systemową pomoc rodzinie.
Zgodnie z umową zawartą w 2018 r. przeprowadzonych zostało 35 dwugodzinnych
konsultacji z osobami współuzależnionymi, uzależnionymi od alkoholu, doznającymi
przemocy domowej, stosującymi przemoc oraz mającymi problemy psychospołeczne i
potrzebującymi porad natury prawnej oraz 12 spotkań grupowych w postaci warsztatów
edukacyjnych „Program rozwoju osobistego”( 1 raz w miesiącu, dwie godziny, grupa 1012 osób).
Przeprowadzono 80 rozmów motywacyjnych , utrzymywano systematyczny kontakt z
Grupą AA „BARKA” z Korycina.
W trakcie rozmów z osobami współuzależnionymi rozpoznana została sytuacja rodzinna,
osobista, zachowania wobec nich osób uzależnionych ( mężów), dotychczasowe
nieskuteczne sposoby radzenia sobie z piciem męża i jego dysfunkcyjnymi postawami
oraz zachowania które wzmacniają destrukcję w związku. Podczas mikroedukacji
dostarczono wiedzy na temat: choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnienia,
współuzależnienia, rodziny alkoholowej, życia emocjonalnego i konstruktywnego
radzenia sobie z uczuciami, komunikowania się ludzi, radzenia sobie z przemocą,
poprawy jakości życia. Uzyskana wiedza służy do zmiany stereotypów myślenia o
alkoholizmie, informowania alkoholika o jego chorobie i żądania leczenia, uwolnienia się
od odpowiedzialności za jego picie, obrony przed destrukcją, rezygnacji z zachowań
ułatwiających alkoholikowi picie. Praca z osobami współuzależnionymi wymaga
systematycznych spotkań, aby utrwalić w nich konsekwentny sposób postępowania i
wiarę we własne siły. Podczas rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu
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przekazywano wiedzę o chorobie alkoholowej,
mechanizmach uzależnienia oraz
wskazywano konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu. Przekazano wiedzę na
temat sposobów radzenia sobie z problemem, głodem alkoholowym, nawrotami: program
HALT i program 24 godzin. Osobom zwracającym się w poszukiwaniu pomocy
udostępniona została fachowa literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie udostępniano
ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki i uzależnień. W dniach 2-3.06.2018
roku osoby z rodzin z problemem alkoholowym z gminy Korycin wzięły udział w XXIX
zjeździe trzeźwościowym w Częstochowie, a w dniach 28-29.07.2018 r. osoby te
uczestniczyły w wyjeździe trzeźwościowym do Lichenia. Zapewnienie możliwości
systematycznej pracy nad rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rodzinach oraz
zapobieganiem przemocy w rodzinie stanowi niezbędny element działalności
informacyjno-edukacyjnej i profilaktyczno-naprawczej osób działających na rzecz lokalnej
koalicji trzeźwościowej.
Gminny Punkt Informacyjny w Korycinie stanowi ważną ofertę dla osób, które znajdują
się w kryzysie z powodu nadużywania alkoholu przez ich najbliższych a także dla osób,
które borykają się z problemem alkoholowym, osób które przeszły terapię i dla
zachowania dalszej trzeźwości potrzebują dalszej edukacji i wsparcia oraz dla osób
doznających przemocy domowej.
Stała i systematyczna współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Korycin, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej , kuratorów sądowych, Policji i Punktu Informacyjnego jest istotnym
elementem podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców gminy na temat choroby
alkoholowej, współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz sposobach radzenia sobie z
w/w problemami.
W styczniu i lutym ub.r. były prowadzone zajęcia integracyjne w formie warsztatów
teatralnych, plastycznych i informatyczno-edukacyjnych, których celem było
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspólne prace i poznanie swoich
trudności i skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi skierowanych do dzieci z terenu
gminy Korycin.
Od 18 lat gmina Korycin bierze aktywny udział w Kampanii edukacyjno-profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczestnikami tej kampanii jest młodzież szkolna, rodzice,
kierowcy, sprzedawcy, nauczyciele. Szkolni koordynatorzy organizują tematyczne
festyny szkolne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Bardzo
dobra współpraca z dyrektorem i nauczycielami Zespołu Szkół w Korycinie i podjęte
wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży dają pozytywne efekty. Od 2013 roku
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie aktywnie włączyło się do kampanii ZTU i
podjęło interesujące działania z propagowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień i przemocy z kształtowaniem postaw fair play dla przedszkolaków i ich rodzin.
W październiku 2018 r. w Szkole Podstawowej w Korycinie został przeprowadzony
program profilaktyczny pt. „W pułapce złudzeń”, który porusza problemy dotykające
młodzież (m.in.
zagrożenia związane z narkotykami, dopalaczami, alkoholem,
przemocą, internetem).
W ub. roku w ramach zajęć integracyjnych były prowadzone warsztaty teatralne
skierowane do mieszkańców gminy Korycin.
Zorganizowano 2 imprezy okolicznościowe propagujące trzeźwe obyczaje połączone z
otwartym mityngiem Grupy AA „Barka” w Korycinie.
4. Ochronę zdrowia mieszkańcom Gminy Korycin w ramach kontraktu z NFZ zabezpiecza
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowtnej Przychodnia Lekarska "EL-MED" adres: ul.
Rynek 7 (16-140 Korycin) tel.: 85 72 19 009 email: elacor@wp.pl
Dane tabelaryczne dotyczące działalności MOPS
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Nazwa świadczeń

2
Ilość osób0

1.

Zasiłek stały

uprawnionych
3

2.

Zasiłek okresowy

45

138 949

3.
4.

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy przyznany w
ramach programu wieloletniego
”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Posiłek- świadczenie
przyznane w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

12
50

10 000
154 469

154

144 531

5.

Wspieranie rodziny i piecza
zastępcza
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
12. Świadczenia wychowawcze
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13. Zasiłki rodzinne z dodatkami
14

Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka
15. Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Dobry start”
16.
17. Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
18. Składki na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków stałych
19. Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia
opiekuńcze
20. Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane
za osoby pobierające
świadczenia opiekuńcze
21. Wynagrodzenie przyznane
opiekunowi przez Sąd
Rodzinny za sprawowanie
opieki
22 Praca socjalna

2 rodziny( 10 osób)

5 870

34
5
3
1
4 rodziny(6 dzieci)

63 795
88 620
15 378
6 440
15 150

213 rodzin(465
dzieci)
147 rodzin(391
dzieci)
28

2 501 436
676 372
28 000

5
409

34 076
122 700

70

89 755

3

1 990

7

11 335

6

11 282

1

2261

143 rodziny(501
osób)

XVIII. KULTURA, SPORT I REKREACJA
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1 w Korycinie jest samorządową instytucją
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 10 i 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach oraz statut nadany przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXX/206/2018
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
Sportu i Turystyki w Korycinie (zmieniony uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Korycin z
dnia 28 grudnia 2018 r.)
W ramach GOKSiT działa Uczniowski Klub Sportowy Konar Kora Korycin który skupia 3
drużyny piłki nożnej:
- drużyna piłki nożnej dla dorosłych – skupia młodzież dorosłą i pracującą, bierze udział
w rozgrywkach ligowych, organizuje turnieje, reprezentują gminę na zewnątrz.
- dwie drużyny dziecięco- młodzieżowe Orliki – skupia dzieci i młodzież w wieku od 6 lat
do 14 lat, treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, uczestniczą w rozgrywkach ligowych,
organizują turnieje, reprezentują gminę na zewnątrz.
W GOKSiT działa Chór Seniorów „Epoka” – utworzony w 1998 roku działa do chwili
obecnej.
Przy GOKSiT – działają też grupy wokalna i taneczna - skupiają młodzież szkolną od 6 lat
do 15 lat, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, reprezentują swoje umiejętności na
imprezach lokalnych i plenerowych, biorą udział w turniejach tanecznych i konkursach
muzycznych.
Organizowane i współorganizowane przez GOKSiT konkursy
- Konkurs czytelniczy/ recytatorski – „Baje, Bajki, Bajeczki” dla dzieci klas I – VII Szkoły
Podstawowej, zachęcają do czytania, rozwijają wyobraźnię u dzieci, korzystają z literatury
dziecięcej i klasyki poezji polskiej oraz innych zasobów Biblioteki Publicznej.
- Konkurs recytatorski poezji L. Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” – organizowane
dla uczniów klas VII szkoły podstawowej, klas II i III
gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Korycinie.
- Festiwal piosenki przedszkolnej „Mama, tata i ja” i Konkurs recytatorski „O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki”
– organizowane dla przedszkolaków z powiatu sokólskiego przy
współpracy z Przedszkolem im. Jana Pawła II w Korycinie
- Grupa teatralna seniorów „Seniorzy w działaniu” – integruje mieszkańców w różnym
wieku, skupia kilkudziesięciu seniorów i angażuje do pracy twórczej, biorą udział
w przedstawieniach dla mieszkańców gminy Korycin, uczestniczą w Przeglądach
teatralnych i reprezentują gminę na zewnątrz.
- Promocja i warsztaty tkaniny dwuosnowowej zorganizowane dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Korycin oraz mieszkańcom dorosłym i gościom odwiedzającym Korycin.
Współpraca z tkaczkami z Gminy Korycin. Wykorzystanie motywów tkanin na muralach i
plandekach scenicznych i namiotach.
Obiekty należące do GOKSiT:
 Izba tkactwa dwuosnowowego,
 Siłownia,
 Kompleks sportowy – w jego skład wchodzą : budynek z zapleczem sanitarnym,
boisko trawiaste, wiaty dla zawodników rezerwowych,
 Korty tenisowe,
 Kompleks „Orlik 2012”,
 Wypożyczalnia sprzętu wodnego na plaży w Korycinie,
 Wiatrak – Izba Regionalna.
W ramach GOKSiT funkcjonuje również Gminna Biblioteka, którą odwiedziło w 2018 r.
2391 osób.
Czytelnictwo 2018
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CZYTELNICY 2018

Lp
1
2
3
4
5

Czytelnicy:

Ilość osób:

Ogółem, w tym:
do lat 15
16 – 24 lata
25 – 60 lat
Powyżej 60 lat

224
47
31
115
31

Wypożyczenia woluminów 2018
Wypożyczenia
Wypożyczenia ogółem, w tym:
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura piękna dla dzieci
Literatura niebeletrystyczna
Księgozbiór udostępniany na miejscu

Lp
1
2
3
4
5

Ilość woluminów
5869
4278
1024
567
57

Zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne
Stan księgozbioru na koniec 2018 r. ogółem, w tym:
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura piękna dla dzieci
Literatura niebeletrystyczna
Ilość tytułów czasopism bieżących

Lp
1
2
3
4
5

Ilość woluminów
15523
7014
2837
5672
6

Ilość zakupionych w 2018 roku książek: 444 szt. z czego ze środków własnych na kwotę
6047,00 zł, ze środków Ministerstwa Kultury na kwotę 2.400,00 zł w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
XIX.

OŚWIATA I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE
W KORYCINIE

Na terenie Gminy Korycin funkcjonują następujące placówki oświatowe:


Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Szkolna 1, 16 -140
Korycin.



Przedszkole im. Jana Pawła II, ul.Grodzieńska 21, 16 - 140 Korycin
DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ilość oddziałów szkonych
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Placówka
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Liczba dzieci szkolnych
Placówka

2
3
2017/2018

2018/2019

17 (w tym 4 gimnazjalne)

17 (w tym 2 gimnazjalne)

2017/2018

2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa: 227
Gimnazjum: 71

Szkoła Podstawowa: 254
Gimnazjum: 37

Liczba etatów pedagogicznych:
Placówka

2017/2018

2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

34,00

34,8

Awans zawodowy : jeden, na nauczyciela dyplomowanego.
W 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zrealizowała
następujące programy:
1. Przystąpienie do projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w celu wyrównania szans
dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z
dużych miast”.
OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do
szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Program OSE działa w celu:
• umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
• podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
• umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów
dostępnych w internecie,
• wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych,
którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
Korzyści dla szkół:
• bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
• bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
• podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
• możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.
2.Szkoła przystąpiła do projektu Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji
cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego
i sokólskiego. Jest on realizowany przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej. Celem projektu jest wsparcie rozwoju
kompetencji w zakresie nauczania programowania i stworzenie warunków do
wprowadzenia nauki programowania w klasach 1-3. W nowej podstawie programowej
umiejętność programowania stanowi element powszechnego kształcenia i jest częścią
edukacji informatycznej. Projekt w naszej szkole rozpoczął się w styczniu 2018r. od
szkolenia nauczycieli. Odbyły się zajęcia z uczniami na macie do kodowania, z fotonem,
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tabletami – sprzętem, który został kupiony4dla potrzeb realizacji projektu. Nauczyciele
prowadzą zespołowe gry na macie z wykorzystaniem kostek, liczb, kubeczków,
obrazków. Dzieci uczą się odczytywania współrzędnych, tworzenia kodów, kodowania z
warunkiem, doskonalą umiejętność określania kierunków. Ogromną radość sprawiły
uczniom zabawy z kolorowymi kubeczkami: układanie budowli według podanych
instrukcji, tworzenie symetrycznych wzorów, układanie kolorowych obrazków na
podstawie instrukcji słownej (wiersza) czy kubeczkowe „sudoku”. Na każdych zajęciach
uczniowie odkodowywali ukryte obrazki, wyrazy, zdania, przysłowia. Prowadzone
ćwiczenia łączyły kodowanie
z rozwijaniem kompetencji
matematycznych, ortograficznych i językowych. Zajęcia
z kodowania
uczą logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, a także
rozwijają kreatywność dzieci. W ramach realizowanego projektu „Programowanie od
podstaw” najmłodsi uczniowie naszej szkoły zwiedzili interaktywną wystawę
matematyczną „Wszystko jest … liczbą” w Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Politechniki Białostockiej. Wystawiono ponad 20 eksponatów, które można było dotknąć i
wypróbować. Dzieci miały możliwość poeksperymentować i rozwiązywać układanki
matematyczno-logiczne. Wystawa została zorganizowana w ramach Podlaskich Dni
Matematyki 2018 przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego
i Politechnikę Białostocką przy wsparciu Miasta Białystok i Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3.Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”. Dofinansowanie na zakup monitorów interaktywnych w kwocie 14 000
zł. Działania w ramach utworzonej „Sieci użytkowników tablic i monitorów
interaktywnych” – np. szkolenia, organizacja lekcji otwartych”
4. Realizacja Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” dofinansowanego ze
środków Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2018
5. Nieodpłatne zajęcia SKS dla uczniów finansowane przez Ministerstwo Sportu
6. Projekt "Lekkoatletyka dla każdego" finansowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
- zajęcia dla uczniów w celu rozwijania talentu i szkolenia dla nauczycieli.
DANE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA
Ilość oddziałów przedszkolnych
Placówka
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie
Punkt Przedszkolny w Bombli
Punkt Przedszkolny w Zabrodziu

2017/2018
3
12
16

2018/2019
3
1
1

Liczba dzieci przedszkolnych
Placówka
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie
Punkt Przedszkolny w Bombli
Punkt Przedszkolny w Zabrodziu

2017/2018
64
1
1

2018/2019
66
16
11

Liczba etatów pedagogicznych
Placówka
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie
Punkt Przedszkolny w Bombli

2017/2018
4,30
1

2018/2019
4,40
1
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Punkt Przedszkolny w Zabrodziu

2
5

1

1

Awans zawodowy : jeden, na nauczyciela dyplomowanego.
Przedszkole im. Jana Pawła II zrealizowało następujące programy:
1. Mały Miś – Czytamy Przedszkolakom, program polega na upowszechnianiu
czytelnictwa wśród przedszkolaków, integrację środowiska.
2. Kubusiowi Przyjaciele Natury – propagowanie zdrowego stylu życia i właściwego
odżywiania się.
3. Dzieciństwo bez próchnicy – we współpracy z Fundacją Polsko – Szwajcarską
i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
4. Czyste powietrze wokół nas – kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Moje dziecko idzie do szkoły – program dla dzieci 6 letnich, zajęcia edukacyjne mające
na celu umożliwieniu dzieciom bezstresowe i przyjazne przejście z przedszkola do
szkoły.

XX.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 –
2018
został przyjęty uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Korycin w dniu 30 marca 2015 roku.
Głównym celem w/w Programu jest rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez
partnerską współpracę z organizacjami, a także włączenie organizacji w proces
świadczenia
usług w sferze publicznej.
Na terenie Gminy Korycin działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Korycinie, Krukowszczyźnie, Ostrej Górze
2) Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego,
3) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej,
4) Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Dar Życia” w Korycinie,
5) Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. W Korycinie,
6) Uczniowski Klub Sportowy „Kora – Korycin” przy Szkole Podstawowej w Korycinie,
7) Uczniowski Klub Sportowy „Konar Kora – Korycin” przy GOKSiT w Korycinie,
8) Klub AA „Barka”,
9) Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Korycinie,
10) Stowarzyszenie „Korycinianki”
z którymi Gmina Korycin prowadziła w 2018 roku następujące formy współpracy
pozafinansowej:
1) konsultowała projekty aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
2) udostępniała nieodpłatnie, w miarę posiadanych możliwości przez Wójta Gminy Korycin
i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy, pomieszczenia, środki transportu i inne
środki techniczne niezbędne organizacjom do realizacji zadań,
3) udzielała informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących ze
środków Unii Europejskiej,
4) organizowała szkolenia podnoszące jakość pracy tych organizacji,
5) udzielała bezpłatnych porad prawnych przez Radcę prawnego zatrudnionego w
Urzędzie Gminy Korycin oraz przekazywała fachową wiedzę przez profesjonalistów –
pracowników Urzędu Gminy Korycin i jednostek organizacyjnych Gminy,
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6) promowała wspólne działania poprzez 6
udział w imprezach, targach, kiermaszach,
wystawach, konferencjach, a także rozpowszechniała informacje w prasie, radiu, telewizji
i Internecie,
7) doradzała w wypełnianiu różnych dokumentów i formularzy,
8) pomagała w nawiązywaniu współpracy z mediami.
Ponadto we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi
gminy podjęto następujące działania:
1) 30 września 2018 r. Pan Edmunt Sobolewski – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Korycińskiej uroczyście podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę
na realizację złożonego przez Towarzystwo, przy wsparciu gminy Korycin, wniosku pn.
„Kampania promująca dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.
W ramach tego projektu zrealizowany zostanie plener fotograficzny oraz wystawa
poplenerowa, a także wydanie czterech różnorodnych publikacji, promujących szeroko
i kompleksowo rozumiane dziedzictwo kulturowe ziemi korycińskiej.
2) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej, przy wsparciu gminy Korycin, złożyło
również wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański o dofinansowanie w
ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inwestycji pn.
„Budowa placu zabaw w Korycinie”. Działkę Towarzystwu nieodpłatnie przekazała Gmina
Korycin. Plac zabaw jest otwarty i dostępny bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców
gminy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości życia poprzez
zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej, turystycznej, sportowej i
rekreacyjnej oraz poprawiło bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.
3) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej w sierpniu 2018 roku w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 zrealizowało projekt pt. „Budowa placu zabaw w Korycinie”.
W ramach tego projektu powstał w miesiącu sierpniu 2018 roku „Plac zabaw” przy
Przedszkolu w Korycinie, a cały koszt zadania wyniósł 229 900 złotych i był w całości
sfinansowany z środków unijnych.
4) W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie odbyły się dwudniowe
warsztaty teatralne w ramach międzynarodowego projektu pn. „Życie jak teatr –
współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” z udziałem Korycińskiej Grupy
Teatralnej i Birsztonańskim Teatrem Zagrody.
Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu
INTERREG Litwa – Polska V-A. Liderem projektu była Gmina Korycin, a partnerem
po stronie litewskiej Administracja Rejonu Birstonas.

XXI.

DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY KORYCIN

W roku 2018 odbyły się wybory samorządowe. W związku z tym w ubiegłym roku Rada
Gminy Korycin obradowała w dwóch składach:
Radni VII kadencji 2014 – 2018
1. Bielawski Adam
2. Bojarzyński Jan
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3. Brylewicz Marek
4. Burak Jerzy
5. Buzun Kazmierz
6. Chwiećko Iwona – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
7. Gliński Józef – Przewodniczący Rady Gminy
8. Krutul Stanisław
9. Lachowicz Zdzisław
10. Małyszko Bogdan
11. Pakuła Antoni
12. Radulski Jarosław
13. Szewczul Krzysztof
14. Szubzda Stanisław
15. Urban Kazimierz
Radni VIII kadencji 2018 – 2023
1. Andrysewicz Radosław
2. Brylewicz Marek
3. Burak Jerzy
4. Chwiećko Iwona – Przewodniczący Rady
5. Jakowiec Ewa
6. Lengiewicz Emilia
7. Małyszko Janusz – Wiceprzewodniczący Rady
8. Mróz Antoni
9. Pakuła Antoni
10. Sieńko Grzegorz
11. Sitko Zdzisław
12. Szubzda Stanisław
13. Urban Kazimierz
14. Wasilewska Julita
15. Wróbel Leszek Jan
W 2018 roku odbyło się 8 sesji Rady Gminy Korycin na których zostały uchwalone niżej
wymienione uchwały:
1.
Uchwała Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin.
2.
Uchwała Nr XXVI/175/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
3.
Uchwała Nr XXVI/176/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
4.
Uchwała Nr XXVI/177/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korycin.
5.
Uchwała Nr XXVI/178/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Korycin dla kandydatów zamieszkałych
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poza obwodem oraz określenia dokumentów8niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
6.
Uchwała Nr XXVI/179/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla
publicznego przedszkola oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla
których Gmina Korycin jest organem prowadzącym.
7.
Uchwała Nr XXVI/180/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu i punktach przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Korycin.
8.
Uchwała Nr XXVI/181/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Korycin.
9.
Uchwała Nr XXVI/182/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.
uchylająca uchwałę w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
10.
Uchwała Nr XXVI/183/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
11.
Uchwała Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
12.
Uchwała Nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039.
13.
Uchwała Nr XXVI/186/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
14.
Uchwała Nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Korycin do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15.
Uchwała Nr XXVII/188/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korycin.
16.
Uchwała Nr XXVII/189/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Korycin.
17.
Uchwała Nr XXVII/190/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
18.
Uchwała Nr XXVII/191/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
19.
Uchwała Nr XXVII/192/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039.
20.
Uchwała Nr XXVIII/193/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Korycin za 2017 rok.
21.
Uchwała Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin za 2017 rok.
22.
Uchwała Nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korycin.
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Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy
Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w

23.
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli.
24.
Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
25.
Uchwała Nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.
26.
Uchwała Nr XXVIII/199/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie emisji obligacji.
27.
Uchwała Nr XXIX/200/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korycin.
28.
Uchwała Nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Korycin.
29.
Uchwała Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.
30.
Uchwała Nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
31.
Uchwała Nr XXIX/204/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.
32.
Uchwała Nr XXX/205/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korycin.
33.
Uchwała Nr XXX/206/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
34.
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
35.
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
36.
Uchwała Nr XXX/209/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.
37.
Uchwała Nr XXX/210?2018 Rady Gminy Korycin z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/160/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania
własnego Gminy Korycin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Korycin aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie
usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011
roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami
– etap III – RIPOK” i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI”,
współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Nowa kadencja Rady Gminy Korycin
1.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 listopada 2018
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korycin.
2.
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 listopada 2018
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korycin.
3.
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018
wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korycin.
4.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018
wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Korycin.
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Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Korycin
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie

5.
wyboru członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Korycin.
6.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Korycin w Związku
Gmin „Kumiałka – Biebrza”.
7.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi
Aulakowszczyzna w Gminie Korycin.
8.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korycin.
9.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Korycin.
10.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11.
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
12.
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korycin.
13.
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
14.
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.
15.
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
16.
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
17.
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2019 rok.
18.
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
19.
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
20.
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w
Korycinie.
21.
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023.
22.
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
23.
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu osłonowego dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
24.
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
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Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie

25.
udzielenia dotacji celowej w 2019 roku Gminie Janów w celu zapewnienia uczniowi
niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu.
26.
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok.
27.
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.
28.
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2019.
29.
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2019 – 2033.
30.
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.

WÓJT
Mirosław Lech
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