GMINA KORYCIN
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Raport o stanie Gminy Korycin
za 2019 rok
zgodnie z art. 28 aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 r., poz. 713)
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Korycin, 29 maja 2020 r.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa gminy
Rodzaj gminy
Powiat
Województwo
Powierzchnia w km2
Ludność na 1 km2
Gminy sąsiadujące

II.

Korycin
Wiejska
Sokólski
Podlaskie
117
28
Czarna Białostocka, Janów, Jasionówka,
Jaświły, Suchowola

SOŁECTWA I RADY SOŁECKIE
SOŁTYSI
W KADENCJI 2018-2023
AULAKOWSZCZYZNA

sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Marcin Marian Bielec
BIAŁYSTOCZEK
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Artur Rykaczewski
BOMBLA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Marcin Ziniuk
BRODY
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Mieczysław Rapnicki
DŁUGI ŁUG
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Maria Kluczko
DZIĘCIOŁÓWKA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej

NIE WYBRANO
GORSZCZYZNA

sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Paweł Łukaszuk
KORYCIN
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Jarosław Pakuła
KRUKOWSZCZYZNA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Kazimierz Grzybowski
KUMIAŁA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Antoni Pakuła
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LASKOWSZCZYZNA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Zenon Chwiećko
ŁOMY
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Jan Kozłowski
ŁOSINIEC
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Jarosław Minczewski
MIELNIKI
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Wojciech Zarzecki
OLSZYNKA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Bożena Andrysewicz
OSTRA GÓRA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Kazimierz Urban
POPIOŁÓWKA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej

NIE WYBRANO
PRZESŁAWKA

sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Urszula Potocka
RUDKA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Andrzej Tałałaj
RYKACZEWO
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Jerzy Kimborowicz
SKINDZIERZ WIEŚ
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Ewa Jakowiec
SKINDZIERZ KOLONIA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Bernard Kozłowski
STOK
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Antoni Wynimko
SZACIŁÓWKA
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Tadeusz Walenciej
SZUMOWO
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Jerzy Burak
WOJTACHY
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sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Julita Wasilewska
WYŁUDKI
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Czesław Dziełak
WYŁUDY
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Iwona Chwiećko
WYSOKIE
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Bogusław Rudziński
ZABRODZIE
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Andrzej Siwicki
ZAKALE
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Ewa Bochenko
ZAGÓRZE
sołtys i przewodniczący rady sołeckiej - Zdzisław Sitko

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
W roku 2019 Rada Gminy obradowała w składzie:
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
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14.
Wasilewska Julita
15.
Wróbel Leszek Jan
W 2019 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy Korycin, w tym 6 Zwyczajnych i 1
Nadzwyczajna.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Organów Gminy Korycin znajdują się w
Biuletynie informacji Publicznej http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.
IV.

Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Korycin zameldowanych na pobyt stały na dzień
31.12.2019 roku wyniosła 3294 mieszkańców.
Najwięcej osób mieszka w miejscowościach: Korycin – 508, Krukowszczyzna –
259, Skindzierz – 222, Kumiała – 220.
Na świat przyszło 38 dzieci – 16 dziewczynek i 22 chłopców. W 2019 roku
wśród najczęściej nadawanych imion dziewczynkom były Anna, Weronika,
Zofia. Były też Alicja, Ewa, Gabriela, Helena, Klaudia, Kornelia, Milena, Oliwia,
Zoja, Zuzanna.
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to Aleksander, Michał, Mateusz.
Były też Andrzej, Bartosz, Kamil, Damian, Dominik, Jan, Jakub, Konrad,
Krzysztof, Maciej, Maksymilian, Michał, Stefan, Tadeusz, Tymoteusz.
Rok 2019 przyniósł 21 małżeństw: 16 – konkordatowych, 5 - cywilnych.
W 2019 roku zmarło 37 mieszkańców gminy – 12 kobiet, 25 mężczyzn.

Liczba mieszkańców Gminy Korycin zameldowanych na pobyt stały na dzień
31.12.2019 r. w podziale ze względu na wiek oraz płeć przedstawia się następująco:
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-60(k)
> 60(k)
19-65(m)
> 65(m)
ogółem

V.

Mężczyzn
60
16
25
17
17
100
57
32
19

1102
212
1657

Kobiet
47
16
25
9
15
88
50
44
18
896
429

1637

Ogółem
107
32
50
26
32
188
107
76
37
896
429
1102
212
3294

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostki organizacyjne Gminy Korycin:
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Szkolna 1, 16 -140
Korycin.
Dyrektor – Pani Ewa Bojarzyńska
2. Przedszkole im. Jana Pawła II, ul.Grodzieńska 21, 16 - 140 Korycin
Dyrektor – Pani Dorota Wiesławska
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3. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin.
Kierownik – Pani Elżbieta Krystyna Tarachanowicz
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, w skład którego wchodzi Biblioteka
Publiczna, ul.Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin.
Dyrektor – do 31 sierpnia 2019 r. Pani Beata Matyskiel, od 1 września 2019 r. Pani
Katarzyna Sadowska
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. Gmina Korycin posiada 24
udziały na łączną kwotę 12.000,00 zł
2) Wodociągi Podlaskie Spółka z o.o. 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. Gmina Korycin
posiada 2 udziały po 10.000,00 zł każdy.

VII.

CZŁONKOSTWO GMINY KORYCIN W INNYCH ORGANIZACJACH

Gmina Korycin jest członkiem poniższych organizacji:
1) Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański,
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.
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VIII.

INFORMACJE FINANSOWE

Budżet Gminy Korycin na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr III/28/2018 Rady Gminy
Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok
2019.
Uchwała budżetowa określała :
1. Dochody ogółem w wysokości: 17 961 179,00 zł, w tym:
- dochody bieżące:
16 511 179,00 zł,
- dochody majątkowe:
1 450 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 15 383 365,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące:
13 703 365,00 zł,
- wydatki majątkowe:
1 680 000,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w wysokości
2 577 814,00 zł
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków
uchwałami Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.
Na koniec 2019 r. plan budżetu wynosił:
1. Dochody ogółem w wysokości:
20 670 086,47 zł, w tym:
- dochody bieżące:
18 778 686,47 zł,
- dochody majątkowe:
1 891 400,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości:
18 092 272,47 zł, w tym:
- wydatki bieżące:
14 941 272,47 zł,
- wydatki majątkowe:
3 151 000,00 zł
Nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 2 577 814,00 zł

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 94,95 %. Wykonanie dochodów
przedstawia się następująco:
Dochody ogółem w wysokości:
19 626 917,55 zł, w tym:
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- dochody bieżące:
- dochody majątkowe:

18 591 322,87 zł,
1 035 594,68 zł,

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,4 %. Wykonanie dochodów
przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem w wysokości:
16 894 731,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

13 920 775,37 zł,
2 973 956,25 zł,

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2019 dodatnim wynikiem – generując nadwyżkę
w wysokości 2 732 185,93 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów
i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Dochody budżetu, tym:
a) bieżące
b) majątkowe
Wydatki, w tym:
a) bieżące
b) majątkowe

6.

Wynik budżetu
(nadwyżka/deficyt)

Finansowanie wyniku
budżetu
Przychody, w tym:
a) wolne środki
b) kredyty i pożyczki
c) inne (emisja papierow
11. wartościowych)
12. Rozchody, w tym:
13. a) kredyty i pożyczki
7.
8.
9.
10.

wolne środki do dyspozycji
14. w 2020 roku

Plan
20 670 086,47
18 778 686,47
1 891 400,00
18 092 272,47
14 941 272,47
3 151 000,00

Wykonanie
19 626 917,55
18 591 322,87
1 035 594,68
16 894 731,62
13 920 775,37
2 973 956,25

2 577 814,00

2 732 185,93

-2 577 814,00
0,00
0,00
0,00

-1 921 472,09
656 341,91
656 341,91
0,00

0,00
2 577 814,00
2 577 814,00

0,00
2 577 814,00
2 577 814,00

-

810 713,84

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 16 894 731,62 zł zostały w
całości sfinansowane dochodami. Z dochodów 2019 sfinansowano także rozchody
budżetu czyli spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach
poprzednich. Kwota spłat z tego tytułu wyniosła 2 577 814,00 zł. Po rozliczeniach
dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu pozostałą część nadwyżki
budżetowej wygenerowanej w 2019 roku stanowią wolne środki w kwocie 810 713,84 zł.
Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2020 roku.
Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji
wartościowych na dzień 31 12 2019 r. wynosiły 8 484 771,00 zł. w tym:

papierów
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1.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
a)
100 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
b)
60 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w
Korycinie.
c)
1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
d)
1 333 334,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
e)
800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
f)
900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015,
wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w
Gminie Korycin” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
2.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:
a)
884,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie
inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul.
Słowiańskiej
b)
6 397,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie
inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul.
Słowiańskiej
c)
21 100,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin”.
d)
4 698,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie
inwestycji o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin”
e)
1 479,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin
przy ul. Słowiańskiej”
f)
11 566,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin
przy ul. Słowiańskiej”
g)
8 243,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin”.
h)
7 101,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin
3.
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (emisja obligacji
komunalnych):
a)
100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
b)
100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
c)
100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
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100 szt. obligacji komunalnych serii0D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o

d)
wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
e)
300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
f)
300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości
300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
g)
330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
h)
340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
i)
600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości
600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
j)
700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości
700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
k)
700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o
wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku
IX.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W 2019 roku nie nabyto gruntów na powiększenie zasobów mienia komunalnego.
2. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku sprzedano:
1) działkę budowlaną nr 167/36 o pow. 0,1135 ha położoną w obrębie wsi Korycin (w
pobliżu zalewu) za kwotę 51 660,00 zł (brutto), aktem notarialnym Nr 3053/2019 z
dnia 15.05.2019 r.
2) udział ½ działki nr 65 o pow. 0,8600 ha położonej we wsi Bombla za kwotę
35 719,50 zł (brutto), aktem notarialnym Nr 5000/2019 z dnia 01.08.2019r.
współwłaścicielce;
3) dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu Jaskółka Sp z o.o w Sokółce,
działkę nr 336/3 o pow. 0,0787 ha położoną w Korycinie przy ul. Browarnej za
kwotę 30 750,00 zł ( brutto), aktem notarialnym nr 330/2019 z dnia 23.01.2019r.
Ogółem za sprzedane w/w działki (0,6222 ha) - uzyskano kwotę
brutto.

118 129,50 zł

3. W użytkowanie wieczyste oddano następujące działki:
1) działkę nr 545 o pow. 2037 m2 położona w Korycinie dla POLSIDIAN Sp. z o.o w
Warszawie - opłata roczna 1923,13 zł;
2) działkę nr 537
2700,78 zł;

i nr 538 o

łącznej pow. 4179 m 2 położone w - opłata roczna

3) działkę nr 66/1 o pow. 3240 m2 położoną we wsi Bombla, zam. Białystok - opłata
roczna 810,65 zł;
4) działkę nr 486 o pow. 619 m2 położoną w Korycinie- opłata roczna 718,29 zł;
5) działkę nr 114 o pow. 7800 m2 położoną we wsi Wyłudy opłata roczna 1437,00 zł;
10

1
1
6) działkę nr 405 o pow. 1207 m2 położoną w Korycinie dla OSM Mońki - opłata
roczna 1194,33 zł;
7) działkę nr 112/1 o pow. 541 m2 położoną we wsi Popiołówka - opłata roczna 200,88
zł;
8) działkę nr 541 o pow. 2430 m2 położoną w Korycinie - opłata roczna 1700,38 zł;
9) 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 15 401,30 zł.
4. Wydzierżawiono działki (użytki rolne):
1) Nr 250/1, o pow. 5 379 m2 - Korycin
- 397,62 zł

2) Nr 246, opow. 3 217 m2

- Korycin

3) Nr 21, o pow. 4 100 m2

- Dzięciołówka

4) Nr 46, o pow. 3 800 m

2

- 279,41 zł
- Dzięciołówka

5) Nr 104/2, o pow. 325 m2 - Popiołówka (maszt) - 25.500,93 zł
6) Nr 37, o pow. 400 m2
- Korycin (maszt)
- 27.374,48 zł
________________________________________________________________
Ogółem wydzierżawiono: 17 221 m2 (1,72 ha) na kwotę 53. 552,44 zł
5. Budynki (własność gminy):

Nr
Lp. Nazwa obiektu
działki

Pow.
działki Położenie
w m2

Wartość
Wartość
ewidencyjna w szacunko
zł
wa w zł

1
1.

4
3855

Korycin

6
3 063 236,08

-

Wysokość
roczna
czynszu
(zł)netto
8
-

273

1624

Korycin
Korycin

5 087
868 180,60

-

-

593

1314

Korycin

179 950

-

5.148,48

495/4

1889

Korycin

451 048,38

-

2.527,56

273

1624

Korycin

1 175

-

2.718,84

146/2

1433

Korycin

755 097

-

-

2.
3.
4.

5.
6.

2
Przedszkole budynek
gospodarczy
Nowy budynek
UG i GOKSiT
Budynek
Poczty i OSP
Budynek
przystanku
PKS
Budynek
kiosku
Budynek

3
287

5

7

11
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hydroforni
7.

Budynek
hydroforni:
- starej
- nowej
8. Budynek
hydroforni
9. Budynek OSP
10. Budynek
oczyszczalni
11. Budynek
dydakt. (szkoła
i gimnazjum )
12. Budynki:
-magazyn
nawo.
- garaż,

114
69/2
98/3

700
3300
2995

Długi Ług
Długi Ług
Bombla

61/1
129/2

1500
4000

Ostra Góra
Korycin

240/1,
239

16
626

Korycin

542/2

1724

Korycinie
21 358,18
(ul.Grodzieńska) 18.696,10

13. - Budynek
68/2
dydakt.mieszk.
14. Budynek GOZ 460

1249

Zabrodzie

1050

Korycin

15. Budynek
garażu
16. Bud. (kuźnia)

285/3

2704

285/3

2704

17. Magazyn
mater.
18. napędowych
Bud. obory

285/3

2704

21. Świetlica
wiejska
22 Bud.
mieszkalny
-bud. gospod.
23 Kompleks
budynków
–
Park Kulturowy
KorycinMilewszczyzna

-

-

-

-

-

-

-

-

354 270

-

-

1 170 989,71

-

34.436,78

237 307,90
7 577
4 737 119

Korycin

16/12

Korycin

581/2

35 970

Korycin

-

3600
Milewszczyzna

19. Wiatrak Izba
Regionalna
20. Świetlica
wiejska

10 900
210 000
113 698

5.000,00

-

-

1118
-

120

3700

38/2
283
284

3008
788
376

4
16/12

10800
3600

Korycin
Krukowszczyzn
a

Bombla
Korycin
ul.Knyszyńska 2

765 365,52 -

574 563,53 -

-

775 124,97 -

-

69 448,00
7 260,00

Milewszczyzna

5 463 799,07

OGÓŁEM:

19 902 221,04

-

44.831,66
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Stan gruntów mienia komunalnego 3
na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł

273 3177 m2 (273,32 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.
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.(20110 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
2. Wodociągi i kanalizacja
 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 – 352 szt.
 Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej - 759 szt.
 Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 135 szt.

X.

LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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
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
13

- zieleni i wód 0,3
- inne 1,1
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Rok uchwalenia ostatniej zmiany studium 2010 - Uchwała XXXIV/219/10 Rady Gminy
Korycin w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korycin.
Gmina Korycin posiada 5 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych 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:
1. UCHWAŁA NR XXVII/147/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Korycin.
Plan obejmuje część obszaru gminy Korycin we wsiach:
1) Korycin - Mielniki - Rudka w granicach określonych na rysunku planu;
2) Stok - część obszaru wsi obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi 71/1 i
70/5 –
3) Olszynka - Szumowo - część obszaru wsi obejmująca działki lub ich części oznaczone
numerami geodezyjnymi: 75, 78, 79, 80, 81 - Olszynka i 1/2 , 1/3 - Szumowo
4) Aulakowszczyzna - Zakale - część obszaru wsi obejmująca działki lub ich części
oznaczone numerami geodezyjnymi:2, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25 - Aulakowszczyzna i 53, 54,
55, 56, 57, 58 - Zakale
2. UCHWAŁA NR XXVII/173/09 RADY GMINY KORYCIN z dnia 28 sierpnia 2009r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi
Krukowszczyzna i Dzięciołówka w Gminie Korycin,
1) obejmujący działki geodezyjne nr 58, 60, cz. 62, 63/1, 63/2 we wsi Krukowszczyzna
oraz nr 5, cz. 6/2 i cz. 9/1 we wsi Dzięciołówka, z przeznaczeniem pod powierzchniową
eksploatację kruszywa
3. UCHWAŁA NR XXXVI/224/10 RADY GMINY KORYCIN z dnia 29 czerwca 2010r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
Gminy Korycin.
4. UCHWAŁA NR XXIV/156/2017 RADY GMINY KORYCIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi
Mielniki w Gminie Korycin (działka 3/1)
5. 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 (obejmuje część działki nr 17 we wsi
Aulakowszczyzna)
Powierzchnia Gminy Korycin objęta
przestrzennego wynosi ogółem 625 ha.

miejscowymi

planami

zagospodarowania

W 2019 roku Radni Rady Gminy Korycin podjęli uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy
Korycin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
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Opracowanie dotyczy części następujących 5
sołectw: część gruntów wsi Korycin, Mielniki,
Kumiała, Zabrodzie i Rudka, Krukowszczyzna, Szaciłówka i Milewszczyzna, Ostra Góra i
Stok
W 2019 roku Wójt Gminy Korycin wydał 28 decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu oraz 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. 7 decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło zabudowy mieszkaniowej
(zagrodowej), 1 usługowej, pozostałe decyzje obejmowały inną zabudowę (głównie
związaną z produkcją rolną).
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

1.
2.
3.
4.

103951 B
103952 B
103953 B
103954 B

5.

103955 B

6.

103956 B

7.
8.
9.
10.

103957 B
103958 B
103959 B
103960 B

Przebieg drogi
Popiołówka – Ostra Góra
Ostra Góra – Łomy
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

Długość
km
3,572
1,678
0,855
4,599

Rodzaj nawierzchni

3,229

żwirowa

2,765

żwirowa

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

gruntowa i żwirowa
gruntowa i żwirowa
bitumiczna
żwirowa i brukowa

bitumiczna
gruntowa
bitumiczna i żwirowa
bitumiczna
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Ziemiańska (do granicy gminy)
11.

103961 B

Przesławka – Brzozówka
Strzelecka (do granicy gminy)

1,07

żwirowa

12.
13.

103962 B
103963 B

Skindzierz - Rykaczewo
Zagórze - Zabrodzie

4,037
4,455

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

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

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

20.

103923 B

1,454

bitumiczna

21.

103925 B

1,775

gruntowa

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

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

32.

103977 B

4,126

bitumiczna

33.

103978 B

3,525

bitumiczna

34.

103979 B

1,655

tłuczniowa

35.

103980 B

0,557

bitumiczna

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 – Franckowa 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
gminy-droga 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

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

0,344

bitumiczna

2.





64,11km

Wodociągi i kanalizacja
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
16
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 Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
– 352 szt.



Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej - 749 szt.
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 135 szt.

W 2019 roku na terenie Gminy Korycin dokonano we współpracy z pracownikami
Wodociągów Podlaskich przeglądu stanu hydrantów znajdujących się na naszym
terenie, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa p.poż.
Wszelkie wnioski i uwagi w tej sprawie przekazano do Wodociągów Podlaskich Sp.
z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
XII.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PPOŻ

Na terenie Gminy Korycin znajdują się trzy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym, mające REGON, NIP oraz konto bankowe jednostki OSP tj.
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Korycinie, włączona w 1994 r. do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrej Górze,
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Krukowszczyźnie.
 Liczba członków zwyczajnych ze wszystkich jednostek to 95 osób, w tym 93 mężczyzn i
2 kobiety.
 Liczba członków honorowych 1 osoba.
 Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
39 w tym mężczyzn 39, kobiet 0.
 Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1, członków 15, w tym 10 chłopców i 5
dziewcząt.
W posiadaniu ww. OSP są 4 wozy strażackie marki:
1) średni samochód bojowy – OSP Korycin MAN rok produkcji 2007,
2) ciężki samochód bojowy – OSP Korycin TATRA, rok produkcji 1973,
3) lekki samochód ratownictwa technicznego – OSP Korycin IVECO rok produkcji
2002,
4) średni samochód bojowy OSP Ostra Góra STAR 244 rok produkcji 1976.
Środki finansowe pozyskane w 2019 r. na rzecz jednostek OSP

Środki przekazane przez

Kwota
pozyskanych
środków w
PLN

Gmina Korycin

1916

Urząd Marszałkowski

5000

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP

1650

PSP dla OSP w ramach KSRG

14000

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

36589

Przeznaczenie
pozyskanych środków
OSP Ostra Góra System
Selektywnego Wywoływania
– zdalne uruchomienie
syreny z Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
Zakup ubrań oraz rękawic
specjalnych OSP
Krukowszczyzna
Zakup ubrań dla
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej
Remont pomieszczeń
remizy OSP w Korycinie
Zakup mundurów galowych
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Inne (środki przekazane od innych firm)
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30800

oraz sprzętu ratowniczogaśniczego dla strażaków
OSP z terenu Gminy
Korycin
Zakup sprzętu ratownictwa
lodowego, drogowego oraz
ubrań dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej i
nagród rzeczowych na
konkurs Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej ph. „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”

W 2019 roku dwóch strażaków ukończyło siedmiodniowe szkolenie podstawowe
strażaków ratowników, zaś w kwietniu w jednodniowym szkoleniu w Sokółce z zasad
postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem hybrydowym
uczestniczyło dziewięciu strażaków.
Ośmiu strażaków ukończyło dwudniowe szkolenie z zakresu użytkowania
i obsługi aparatów ochrony układu oddechowego, które zakończyło się testem
w komorze dymnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Łapach.
W listopadzie ubiegło roku jednostka OSP w Korycinie brała udział w szkoleniu
i warsztatach ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego
w miejscowości Nowa Rozedranka. Celem warsztatu organizowanego przez Komendę
Powiatową PSP w Sokółce było sprawdzenie przygotowania jednostek tworzących
krajowy system ratowniczo – gaśniczy na obszarze powiatu do prowadzenia działań z
zakresu gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym w
warunkach nocnych.
Gmina Korycin, podejmując działania zmierzające do jak najlepszej
i najskuteczniejszej ochrony życia, zdrowia i mienia jej mieszkańców realizuje projekt
transgraniczny na dostawę dwóch fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo
– gaśniczych z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionych) dla OSP w Korycinie i OSP w
Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz budowę budynku garażowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie. Zadanie realizowane jest w ramach programu:
Joint Monitoring Committee (hereinafter – JMC) of the (Interreg V-A) Lithuania – Poland
coperation Programme. Wartość projektu wynosi 2 238 599,95 zł.

XIII.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

W Gminie Korycin zlokalizowanych jest 270 stanowisk archeologicznych obejmujących
przede wszystkim ślady osadnictwa głównie z epoki średniowiecza oraz 17 zabytków
wpisanych w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Charakterystyka zabytków i ich rozmieszczenie szczegółowo opisane jest w Raporcie
o stanie Gminy Korycin za rok 2018.
Gmina posiada Plan Ochrony Zabytków Gminy Korycin na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych.

XIV.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 R. I
DOFINANSOWANIA.

ZŁOŻONE W 2019 R. DO
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1.”Budowa system instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin” ,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Projekt został zrealizowany w 2019r. Na budynkach prywatnych właścicieli z gminy
Korycin zamontowano 47 zestawów instalacji fotowoltaicznych i 35 zestawów instalacji
solarnych.
Wartość projektu: 1.706.879,12 zł, kwota dofinansowania 1.039.466,32 zł
2.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na strefę rodzinną Gminy Korycin”
wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , Działanie 8.6 Inwestycje na
rzecz rozwoju lokalnego.
W ramach projektu objętego wnioskiem została zagospodarowana strefa dla aktywności
rodzinnej , powstały place zabaw i gier oraz wiata rekreacyjna wraz z paleniskiem.
Wartość projektu 711.566,43 zł, kwota dofinansowania 647.309,41 zł (85% wydatków
kwalifikowalnych).
3.”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.
Projekt jest trakcie realizacji.
W ramach projektu w 2019r. odbyły się już się m.in. wspólne szkolenia dla strażaków w
Korycinie I na Litwie. Ponadto w 2020 roku zostanie zrealizowane zadanie „Dostawa
dwóch fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4
kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym
wyposażeniem” oraz „Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w
Korycinie”.
Wartość projektu 2.594.300 zł, z tego 85% dofinansowania ” w ramach INTERREG
Litwa-Polska.
4.”Nowoczesne, multimedialne
ekspozycje
Parku Kulturowego KorycinMilewszczyzna” – w ramach LSR ( nabór na operacje w ramach Przedsięwzięcia:
1.2.3.Infrastruktura dziedzictwa kulturowego EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu 7, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020) złożony do dofinansowania w 2019r..
Projekt przewiduje szereg nowych atrakcji kulturowych, opartych na wirtualnej
rzeczywistości, interaktywnych rozrywkach, nowoczesnych interaktywnych ekspozycjach.
Na chwilę obecną złożony wniosek jest w trakcie procedowania polegającym na
dokonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o dofinansowanie.
Zasady projektu przewidują dofinansowanie na poziomie 80% wartości zadania.
Wartość projektu wynosi 242.936,00 zł, dofinansowanie założono na poziomie kwoty
194.348,80 zł.
5.”Rewitalizacja części centrum Korycina - remont budynku, budowa miasteczka
ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu”. – w ramach LSR ( nabór
na operacje w ramach Przedsięwzięcia: 1.2.3.Infrastruktura dziedzictwa kulturowego
EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ proj 9,
działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) złożony do dofinansowania
w 2019r.
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0 ruchu drogowego , zakup rowerów oraz
Projekt przewiduje m.in., budowę miasteczka
kompletu mat i znaków drogowych.
Zasady projektu przewidują dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.
Na chwilę obecną złożony wniosek jest w trakcie procedowania, polegającym na
dokonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o dofinansowanie.
Wartość projektu 599.721,09 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych
507.637,90 zł.
6.”Rozwój turystyki aktywnej napędzanej dziedzictwem pogranicza” złożony w 2019r.
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska w partnerstwie z
Administracja Rejonu Wileńskiego.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza poprzez wsparcie
i promocję turystyki aktywnej związanej z dziedzictwem przyrodniczym.
Zasady projektu przewidują dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania. Na chwilę
obecną wniosek jest w trakcie procedowania, polegającym na dokonywaniu czynności
zmierzających do zawarcia umowy o dofinansowanie.
Wartość projektu 712.000,00 zł., dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

XV.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Korycin:
Lp

Nazwa zadania

Opis zadania

1

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na
strefę rodzinną Gminy
Korycin- strefa rodzinna
przy zalewie w Korycinie

Inwestycja polegała na wykonaniu
renowacji i zmiany nawierzchni
istniejących boisk sportowych i kortów
tenisowych o nawierzchni asfaltowej,
montaż ławek, koszy na odpady stałe
oraz urządzeń z siłowni zewnętrznej,
budowę wiaty, budowę paleniska.
Inwestycja
była
rozszerzeniem
dotychczasowej
funkcji
obiektów
zgodnym z ich przeznaczeniem oraz
podstawą do dalszych sportowospołecznych działań rozwojowych z
przeznaczeniem dla rodzin.
W ramach przedmiotowej inwestycji
wykonano
następujące
roboty
budowlano montażowe:
•
Wykonanie
nawierzchni
poliuretanowej;
•
Wykonanie
bloków
fundamentowych pod słupki do
siatkówki, bramki do ulicznej piłki
nożnej, słupki do tenisa ziemnego,
osprzęt siłowni zewnętrznej oraz
słupy do osiatkowania zewnętrznego.
•
Wykonanie
fundamentów
pod wiatę rekreacyjną.
•
Montaż
słupków
do
siatkówki, bramek do ulicznej piłki
nożnej, słupków do tenisa ziemnego,
urządzeń na siłowni zewnętrznej,
słupów
do
osiatkowania
zewnętrznego, band ochronnych oraz
piłko chwytów.
•
Montaż tablicy informacyjnej.
•
Wykonanie fundamentów i
montaż piłkochwytów

Wartość
umowy brutto
700.000,00 zł

Źródło
finansowania
Inwestycja została
dofinansowana
z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na
lata 2014-2020
(Umowa nrUDARPPD.08.06.0020-0268/18-00 z
dnia 7 marca
2019 r.).
Kwota
dofinansowania:
550.289,46 zł
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2
obejmowały1

Modernizacja
drogi
gminnej 103965B/droga
wojewódzka
nr
671Olszynka/ na działce nr
142/2 i 141/4 grunty wsi
Mielniki

Prace
poprawę
przejezdności na drodze gminnej
spełniającej rolę drogi dojazdowej do
pół poprzez:
– roboty ziemne zasadnicze i
wykończeniowe
– odwodnienie korpusu drogowego
– wykonanie warstw konstrukcyjnych
podbudowy
– wykonanie nawierzchni
Zmodernizowana
droga
ma
szerokość 9 metrów i obustronne
pobocza o szerokości 0,75 metra.

Budowa system instalacji
fotowoltaicznych
I solarnych w Gminie
Korycin

Inwestycja obejmowała montaż 35
zestawów solarnych w budynkach
mieszkalnych oraz 47 zestawów
fotowoltaicznych dla gospodarstw
domowych położonych na terenie
Gminy
Korycin.
Zamontowane
zestawy
solarne
umożliwiają
podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
w
budynkach
mieszkalnych.
Zakupione zestawy solarne oparte są
na
maksymalnym
wykorzystaniu
energii słonecznej, dopiero przy
niedostatecznym
nasłonecznieniu
funkcje dostarczania ciepła do
podgrzewania
c.w.u.
przejmą
istniejące instalacje.
Instalacje fotowoltaiczne o mocy 2
kW, 3 kW oraz 5 kW produkują
energię elektryczną ma potrzeby
własne mieszkańców a nadwyżki są
oddawane do sieci.

178.262,67 zł

Koszt zakupu
1)
zestawów
solarnych:
501 124,82 zł
2)
zestawów
fotowoltaicznych 1
075 554,77 zł.

Inwestycja została
dofinansowana z
dotacji celowej z
budżetu
Województwa
Podlaskiego
z
zakresu ochrony,
rekultywacji
i
poprawy jakości
gruntów rolnych w
tym na budowę i
modernizację
dróg dojazdowych
do
gruntów
rolnych.
Kwota
dofinansowania:
63.000,00 zł
Inwestycja została
dofinansowana w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na
lata 2014-2020,
działanie 5.1
Energetyka oparta
na odnawialnych
źródłach energii.
Kwota
dofinansowania:
1.039.466,32 zł

Inwestycje zrealizowane w partnerstwie z Powiatem Sokólskim:
Lp.
1

2

Nazwa zadania
Przebudowa układu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1326B i 1330B Janów –
Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi
Nr 1323B Janów – Brudno Nowinka na terenie
Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie
Sokólskim
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1308B do
granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z
Powiatem Białostockim

XVI.

Środki przekazane przez Gminę Korycin
150.000,00 zł

268.653,99 zł

ROLNICTWO

Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcje (% powierzchni gminy): do użytkowania
rolniczego:
- ogółem 97,8
- w tym tereny zabudowy zagrodowej: 3,8.
Informacja o stanie upraw rolnych w gospodarstwach indywidualnych według
oceny wiosennej w 2019 r. (dane GUS)
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Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie upraw
Pszenica ozima
Żyto
Jęczmień ozimy
Pszenżyto ozime
Koniczyna czerwona

Powierzchnia zasiewów w hektarach
170
730
40
420
40

Informacja o suszy na terenie gminy Korycin
W dniu 5 lipca 2019 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku powołał Komisję ds.
szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą w okresie dwóch miesięcy w oparciu
o komunikat IUNG w Puławach (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2019) na terenie
Gminy Korycin.
Do Urzędu Gminy Korycin wpłynęły wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie
rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku w
ilości według poniższego zestawienia:

Lp.. sołectwo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Aulakowszczyzna
Białystoczek
Bombla
Brody
Długi Ług
Dzięciołówka
Gorszczyzna
Korycin
Krukowszczyzna
Kumiała
Laskowszczyzna
Łomy
Łosiniec
Mielniki
Ostra Góra+Nowinka
Olszynka
Popiołówka
Przesławka
Rudka
Skindzierz+Rykaczewo
Stok
Szaciłówka
Szumowo
Wojtachy
Wyłudki
Wyłudy

liczba szacowanych gospodarstw

20
11
12
12
23
4
9
24
36
38
13
8
6
11
24
10
14
9
6
52
14
19
12
8
8
23
22

27
28
29
30

2
3

Wysokie
Zabrodzie
Zagórze
Zakale

13
17
16
4
476

RAZEM:

Komisja ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą zakończyła prace w
październiku 2019 roku i Urząd Gminy Korycin przesłał do Wojewody Podlaskiego ostatni
raport z jej prac z poniższymi danymi:

Liczba
poszkodowanych
gospodarstw
rolnych
(sztuk)
476

Powierzchnia upraw
dotkniętych klęską

(ha)
6658,4

Powierzchnia
działek, na których
szkody wyniosły
co najmniej 70%
(ha)
1721,56

Szacunkowa
wartość strat
(zł)
15 736 041,38

XVII. Gospodarka odpadami
Gmina Korycin należy do Związku Gmin „ Kumiałka – Biebrza” z siedzibą w
Korycinie, do którego należy również Gmina Janów. Związek posiada
osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność.
Związek wykonuje wszelkie zadania związane z zagospodarowaniem odpadów.
W 2019 r. złożono deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) Gospodarstwo 1-os. – 161 deklaracji
b) Gospodarstwo 2-os. – 162 deklaracji
c) Gospodarstwo 3-os. – 124 deklaracje
d) Gospodarstwo 4-os.i większe – 281 deklaracje
W dniach 23-26.09.2019 odbyła się zbiórka folii rolniczej, sznurka, siatki zebrano łącznie 19,62 tony tych odpadów.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w
Korycinie ul. Grodzieńska 36, obsługuje gminę Korycin i gminę Janów.
W dniu 20.12.2019 r. Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” zawarł umowę z
firmą BIOM Sp. z o.o. z siedzibą: Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły na
wykonanie zadania: „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z
terenu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w roku 2020 za cenę brutto w kwocie:
542.203,20 PLN
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XVIII. ZDROWIE, POLITYKA SPOŁECZNA
1. ZDROWIE
1) Ochronę zdrowia mieszkańcom Gminy Korycin w ramach kontraktu z NFZ
zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ELMED" adres: ul. Rynek 7 (16-140 Korycin) tel.: 85 72 19 009 email: elacor@wp.pl
2) Opiekę stomatologiczną o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. o opiece
zdrowotnej nad uczniami w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Korycinie zabezpiecza Pani Małgorzata Sawicka – Jakowiak
prowadząca działalność leczniczą pod firmą „MA-DENT” Specjalistyczna Opieka
Stomatologiczna z siedzibą w Korycinie, ul. Rynek 7 lok. Nr 2.
3) Gabinety stomatologiczne w Korycinie:
a) Gawryluk Anna, lek. Stomatolog Rynek 7, 16-140 Korycin,
b) Małgorzata Sawicka – Jakowiak prowadząca działalność leczniczą pod firmą
„MA-DENT” Specjalistyczna Opieka Stomatologiczna z siedzibą w Korycinie, ul.
Rynek 7 lok. Nr 2.
2. POLITYKA SPOŁECZNA
Od 2013 r. został utworzony Punkt Informacyjny w Korycinie i jest zatrudniony specjalista
psychoterapii uzależnień oraz dwóch psychologów świadczących usługi w Szkole
Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie i w Przedszkolu im. Jana
Pawła II w Korycinie. W 2019 roku w tym punkcie zostało przeprowadzonych 38
dwugodzinnych konsultacji z osobami współuzależnionymi, uzależnionymi od alkoholu,
doznającymi przemocy domowej, stosującymi przemoc oraz mającymi problemy
psychospołeczne i potrzebującymi porad natury prawnej oraz 12 dwugodzinnych
warsztatów edukacyjnych dla osób uzależnionych po terapii w formie Programu Rozwoju
Osobistego. Przeprowadzono 96 rozmów motywacyjnych, utrzymywano systematyczny
kontakt z Grupą AA „Barka” z Korycina.
W ramach działań psychologa w siedzibie Przedszkola w Korycinie były przeprowadzone
działania m.in.:
- warsztaty dla rodziców, zajęcia aktywizujące – 4 spotkania, w których wzięło udział 34
rodziców,
- konsultacje i porady indywidualne z rodzicami – 47,
- instruktaż rodzicielski – 4 osoby,
- rozmowy telefoniczne z rodzicami w sprawach pilnych-9,
- diagnoza psychologiczna w celu ustalenia działań w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej – 14,
- zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w zachowaniu-9,
- wspieranie nauczycieli w badaniach przesiewowych 6-latków,
- zajęcia indywidualne(stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, koncentracja
uwagi-7),
- zajęcia grupowe cykliczne w krainie uczuć i emocji – 3 grupy ( 4-latki, 5-latki, 6-latki)
profilaktyka agresji.
- konsultacje z nauczycielami- na bieżąco, dotyczyły szczególnie wskazówek do pracy dla
17 dzieci, interpretacje opinii i orzeczeń,
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5 psychologiczno-pedagogicznej na terenie
- udział w posiedzeniach zespołów z pomocy
Przedszkola- 5,
- konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców
w sprawie dzieci,
- sporządzanie opinii do innych specjalistów( na potrzeby poradni PP-P, lekarzy)- 4
Działanie te służą wsparciu rodzin w obszarze umiejętności rodzicielskich oraz
prowadzeniu działań profilaktycznych i interwencyjnych na rzecz dzieci i rodziców.
W ramach działań psychologa w siedzibie Szkoły Podstawowej w Korycinie były
przeprowadzone indywidualne kontakty z rodzicami, rozmowy telefoniczne z rodzicami
uczniów, podczas zebrań rodzicielskich dotyczących m.in.:
- frekwencji uczniów w szkole i przypadkach nierealizowania obowiązku szkolnego,
- funkcjonowania w zespole klasowym, a także w szkole i w środowisku pozaszkolnym,
- problemów emocjonalnych uczniów i funkcjonowania w środowisku rówieśniczym
i rodzinnym,
- agresji i przemocy rówieśniczej,
- negatywnego zachowania uczniów w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym,
- wspieraniu rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych, konsultacje
wychowawcze,
- udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowanie
oddziaływań rodzicielskich,
- udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo
i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią
rodzin, leczeniem w zależności od potrzeb,
- poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.
Praca z uczniami odbywała się poprzez wielokrotne rozmowy i spotkania z uczniami
poszczególnych klas dotyczące:
- wspierania uczniów w sprawach funkcjonowania w szkole, relacjach z rówieśnikami,
- realizowania obowiązku szkolnego, wspólne poszukiwanie przyczyn nieregularnego
uczęszczania na zajęcia szkolne i sposobów poprawy frekwencji;
- zachowania się uczniów w szkole – rozmowy wychowawcze, poszukiwanie przyczyn
negatywnego zachowania i wskazywanie na sposoby rozładowania napięcia
emocjonalnego, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, wskazywanie na
konsekwencje wynikające z zachowań negatywnych.
- trudności emocjonalnych uczniów – spotkania indywidualne, zajęcia psychoedukacyjne,
porady i konsultacje.
Kontakty z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie współpracy z nauczycielami
i wychowawcami klas dotycząca:
- spraw uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
- wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów;
- opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów Szkoły i form realizacji
zaleceń i sposobach pracy z uczniami zawartych w opiniach;
- konsultacje wychowawcze dotyczące uczniów słabo bądź nierealizujących obowiązek
szkolny, zachowania i funkcjonowania uczniów w szkole i środowisku pozaszkolnym,
funkcjonowania uczniów w środowisku rodzinnym i poszukiwanie możliwości wsparcia
uczniów i ich rodzin.
- wspólne interwencje wychowawcze wobec uczniów przejawiające negatywne
zachowania w szkole i modyfikacja tychże zachowań. Konsultacje w celu ustalenia
optymalnych sposobów oddziaływań wychowawczych.
Przeprowadzenie zajęć w klasach na bieżąco według potrzeb zajęć w klasach
dotyczących np.: sytuacji wychowawczych w klasach, lepszej integracji uczniów
w zespołach klasowych, poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień.
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Kontynuacja działań wynikających m.in. z 6rozporządzeń dot. pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględniająca rozpoznawanie potrzeb uczniów pozwoli na
minimalizowanie skutków zaburzeń i odchyleń rozwojowych, z uwzględnieniem pomocy
rodzinie.

LP. Nazwa świadczeń
1.

Zasiłek stały

Ilość osób
uprawnionych
5

2.

Zasiłek okresowy

36

134 209

3.
4.

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy przyznany w
ramach programu wieloletniego
”Posiłek w szkole i w domu”
Posiłek- świadczenie
przyznane w ramach programu
wieloletniego „Posiłek w szkole
i w domu”

15
85

11 700
79 100

162

220 900

Wspieranie rodziny i piecza
zastępcza
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Świadczenia wychowawcze
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Dobry start”

0

5
404

48 877
121 200

Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków stałych
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia
opiekuńcze
Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane
za osoby pobierające
świadczenia opiekuńcze
Wynagrodzenie przyznane
opiekunowi przez Sąd
Rodzinny za sprawowanie
opieki
Praca socjalna

64

86 969

4

2 380

9

8
046

9

10 511

1

1 854

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22

35
5
5
1
2 rodziny(3
dzieci)
287 rodzin
149 rodzin
20

Kwota wydana na zadanie w zł
28 186

0
78 424
94 980
13 840
7 440
16 500
2 781 767
367 679
20 000

202 rodziny(613
osób)
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XIX.

KULTURA, SPORT I REKREACJA

Kulturą, promocją, sportem i turystką w Gminie Korycin zajmuje się Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki.
Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, sportowe i turystyczne mieszkańców
oraz upowszechnianie i promocja kultury w gminie Korycin. Ośrodek zmierza do tego, by
działania sportowe i kulturalno-oświatowe na terenie gminy przyczyniły się do rozwoju
lokalnego środowiska oraz do stworzenia bogatego życia kulturalnego. Ośrodek
organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne i rozrywkowe, a także
promocyjne.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie jest samorządową instytucją
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.)
1. Kultura, promocja, współpraca z organizacjami, sport i turystyka
Organizacja imprez kulturalno – sportowych oraz uroczystości patriotyczno –
religijnych
W 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia kulturalno – sportowe oraz
uroczystości patriotyczno – religijne
06.01.2019 r. – Organizacja, wspólnie z Parafią w Korycinie, w sali GOKSiT
widowiska pn. Orszak Trzech Króli. Przemarsz z Kościoła do siedziby GOKSiT
orszaku Trzech Króli, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, deklamacja wierszy,
przestawienie scen rodzajowych
21.01-03.02.2019 r. – Organizacja Ferii Zimowych przez GOKSiT i Bibliotekę dla
dzieci z Gminy Korycin .
21.01.2019 r. - Zorganizowanie kuligu w Puszczykówce dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Korycin.
22.01.2019 r. – Zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych i rozgrywki FIFA na
konsoli w GOKSiT.
23.01.2019 r. – Zajęcia w ferie zorganizowane w Podlaskim Muzeum Wsi w
Jurowcach.
24.01.2019 r. – Pierwszy Rajd Harcerski – zagadki, zadania i niespodzianki;
zorganizowany przy współpracy z Parafią w Korycinie.
29.01.2019 r. – Pomoc w organizacji przyjazdu ekipy telewizyjnej Dzień Dobry TVN
i Mikołaja Reja. Wraz ze Stowarzyszeniem „Korycinianki” i Zrzeszeniem
Producentów Sera Korycińskiego przygotowanie pokazu i prezentacji produktów
regionalnych w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie . Nagranie programu
promującego Gminę Korycin – emisja na antenie ogólnopolskiej.
11.02.2019 r. – Wystawa w białostockiej sali różanej WOAK prac studentów
architektury Politechniki Białostockiej dotycząca Gminy Korycin – wcześniej
zaproszenie Politechniki do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu na terenie
Korycina i pomoc w organizacji badań terenowych.
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19.02.2019 r. – Udział GOKSiT i Stowarzyszenia
„Korycinianki” w akcji Smaki
Niepodległości zorganizowanej przez WOAK w Białymstoku. Promocja produktów
regionalnych i przygotowanie biało-czerwonych wypieków, wystawa i degustacja.
21.02.2019 r. – XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji L. Szubzdy pn.
„Między milczeniem a krzykiem”.
08.03.2019 r. – Spotkanie z historią z Panem Zbigniewem Siwińskim – uratowanym
z białostockiego getta i i kulturoznawcą Panem Tomaszem Wiśniewskim
zorganizowane dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Korycinie. Prezentacja
filmu i wielkoformatowa wystawa.
28.03.2019 r. – Książnica Podlaska – współorganizacja kampanii promującej
Korycin z cyklu Podlaskie Lets Go Outside (Podlaska Regionalna Organizacja
Turystyczna).
Od 05-10.04.2019 r. – Oferta wielkanocna GOKSiT – warsztaty wykonywanie palm
wielkanocnych, stroików i ozdób świątecznych oraz organizacja kiermaszu
rękodzieła.
05.04.2019 r. – Społeczna akcja obsadzania kwiatami gazonów na plaży –
współpraca ze Stowarzyszeniem „Korycinianki” i mieszkańcami nowego osiedla nad
zalewem.
09.04.2019 r. – Organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”.eliminacje powiatowe przy współpracy i wsparciu Przedszkola im. Jana Pawła II w
Korycinie.
Maj 2019 r. – Medialna kampania promująca truskawki w Korycinie – prezentacja
nowej ścieżki dydaktycznej: wcześniejsze nasadzenie sadzonek truskawek w
gazonach na plaży w Korycinie oraz umieszczenie tabliczek z opisem dwudziestu
odmian truskawek.
3.05.2019 r. – Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
07.05.2019 r. – Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego pt. „Baje, Bajki,
Bajeczki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie.
09.05.2019 r. – „Spotkania Fotograficzne Korycin 2019” – plener fotograficzny
Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni i Galerii im.
Slędzińskich w Białymstoku.
13 05.2019 r. - „Mobilna akademia młodych orłów” – trening i wykład w Sali GOKSiT
dla zainteresowanych piłką nożną.
17.05.2019 r. – Konkurs Recytatorski pt. „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” dla
przedszkolaków z Powiatu Sokólskiego. Współorganizacji z Przedszkolem im. Jana
Pawła II w Korycinie i WOAK w Białymstoku.
29.05.2019 r. - spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Janowicz-Timofiejew dla
dzieci w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie.
17.06.2019 r. – Udział w wojewódzkiej konferencji kolejnej edycji Podlaskiego
Pomostu Kultur.
29.06.2019 r. – Wystawienie sztuki pt. „Ożenek” Mikołaja Gogola w wykonaniu
Korycińskiej Grupy Teatralnej w reżyserii Bernarda Bani – pomoc przy organizacji i
ustawieniu sali.
29.06.2019 r. – Półmaraton Mleczny, Triathlon, Bieg do grodu, Biegi towarzyszące
dzieci i młodzieży, Błotna Liga Mistrzów Piłki Nożnej.
30.06.2019 r. – Współorganizacja XXIV Ogólnopolskich Dni Truskawki, Bitwa
Truskawkowa Korycin – Reszta świata, konkursy truskawkowe, występy gwiazdy,
fajerwerki.
Czerwiec – lipiec 2019 r.– Współorganizacja warsztatów pszczelarskich dla
dorosłych i dzieci – dziesięć spotkań w pasiece. Udział bezpłatny w ramach
Projektu
„Szkółka
pszczelarska”
realizowanego
przez
Stowarzyszenie
„Korycinianki”.
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9 we wszystkie słoneczne weekendy lata –
Od czerwca do końca sierpnia 2019 r.–
sobota, niedziela dwie godziny zajęć Zumby na plaży w Korycinie. Uczestniczyć
mogli wszyscy chętni mieszkańcy i turyści.
16.07.2019 r. – „Współpraca się opłaca” – wizyta studyjna z projektu LGD
„Krasnystaw Plus” – goście chcieli poznać nasze pomysły na promocję gminy –
tkanina dwuosnowowa, truskawka, piłka błotna, sery korycińskie, wiatraki, Park
Kulturowy Korycin - Milewszczyzna, serowarnie, infrastruktura wypoczynkowa na
zalewem, kompleks boisk sportowych.
20.07.2019 r. – Zorganizowanie dwugodzinnej audycji promującej Gminę Korycin
na antenie Radia Akadera. – w studiu Beata Matyskiel i Dorota Krynicka promowały
walory turystyczne, atrakcje kulturalne i sportowe, miejsca historyczne Gminy
Korycin.
28.07.2019 r. – Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Korycinianki” i ODR w
Szepietowie Pikniku Pszczelarskiego nad zalewem w Korycinie.
28.07.2019 r. - Koncert Zespołu GO_A z Ukrainy nad zalewem w Korycinie w
ramach Podlaskiej Oktawy Kultur.
29.07-02.08.2019 r. – Letnisko dla dzieci ciekawych świata – bezpłatna propozycja
dla najmłodszych – zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Włoch, Turcji, Rosji,
Hiszpanii. Wielokulturowe gry i zabawy. Animacje językowe, cyfrowe, sportowe i
artystyczne.
02.09.2019 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
14.09- 6.10. 2019 – warsztaty tkaniny dwuosnowowej dla dzieci i młodzieży z
Gminy Korycin i grup wycieczkowych z zewnątrz w ramach projektu „Niepodległa
tkaniną przeplatana” którego GOKSIT był partnerem. W wyniku projektu powstał
Dwuosnowowy Dywan Niepodległościowy z okazji 100 lat Niepodległości Polski.
wrzesień – październik 2019 r. - w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Korycińskiej realizowany był projekt z programu Bardzo Młoda Kultura 2019 „
Ziemia Korycińska tkaniną i historią przeplatana” w ramach którego powstała
Dziecięca Grupa Rekonstrukcyjna OTROK.
od września 2019 r. – Biblioteka Publiczna przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Mały
człowiek – Wielka książka” – Książka na start. Dokonuje zapisy małych czytelników
od 3 do 6 lat. Nowo zapisani czytelnicy otrzymują książkę na start, poradnik dla
rodziców, znaczek oraz kartę małego czytelnika.
15.09.2019 r. – Festiwal Archeologiczny w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie w
ramach dofinansowania z LGD Fundusz Biebrzański.
23.09.2019 r. – audycja na żywo z Parku Kulturowego w Milewszczyźnie na antenie
1 Programu Polskiego Radia
06.10.2019 r. – Dzień Tkaczki” zorganizowany w Parku Kulturowym w
Milewszczyźnie.
Otwarcie wystawy pt. „Nasze dzieje przeplatane tkaniną” w ramach Projektu pn.
„Niepodległa Tkaniną Przeplatana”.
od 25.10.2019 r. – Zajęcia kreatywne dla najmłodszych w GOKSiT w Korycinie
(każdy piątek) m.in.:
- Wokół Jesieni – zajęcia kreatywne
- Dyniozabawa- gry i zabawy, dekoracje jesienne z dynią
- Rzeźbiarstwo w masie solnej -. zajęcia kreatywne
- Dzień Pluszowego Misia - zajęcia kreatywne
- Andrzejki dla dzieci – gry i zabawy, wróżby przy muzyce.
- wykonywanie pocztówek i stroików i innych dekoracji bożonarodzeniowychzajęcia kreatywne
- Bal Sylwestrowy dla dzieci – gry i zabawy przy muzyce.
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0 turystycznych „World Travel Show” w
18-20.10.2019 r. – udział w targach
Nadarzynie ze stoiskiem promocyjnym Gminy Korycin na stoisku regionu
podlaskiego – współpraca z Podlaską Regionalna Organizacją Turystyczną
28.10.2019 r. – wizyta studyjna z WOAKU w Białymstoku w ramach Projektu
„Bardzo Młoda Kultura”
- pokaz kulinarny przepisów i dań z książki „Sery korycińskie – jak je ugryźć? –
prezentacja Stowarzyszenia „Korycinianki”
- „Laleczki motanki” w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie – pokaz „Dom
Gościnny” w Dzięciołówce
- warsztaty tkackie – pokaz tkania dywanów dwuosnowowych panie: B. Rość i A.
Iwanicka.
08.11.2019 r. – wizyta studyjna dla pracowników punktów informacji turystycznej z
województwa podlaskiego oraz branży turystycznej – podczas wizyty prezentowany
był Park Kulturowy w Milewszczyźnie
11.11.2019 r. – uroczyste obchody Odzyskania Niepodległości – Uroczyste otwarcie
i Piknik w Strefie Rodzinnej, Turniej Niepodległościowy w Tenisie Ziemnym i Piłce
Street Soccer
W listopadzie i grudniu 2019 r. – Odbył się Konkurs plastyczny na „Szopkę
Bożonarodzeniową” – organizatorami byli: GOKSIT, Biblioteka Publiczna, Gmina
Korycin i Parafia Rzymskokatolicka.
06.12.2019 r. – zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Gminy Korycin – Gry i
zabawy przy muzyce, spotkanie z Mikołajem oraz słodkie prezenty przygotowane
przez GOKSiT i Stowarzyszenie „Korycinianki”.
30.11.2019 r. – Bal Andrzejkowy dla dorosłych organizowany przez GOKSiT w
Korycinie na Sali konferencyjnej – w balu wzięło ponad 40 osób.
Listopad i grudzień 2019 r.– warsztaty wykonywania dekoracji świątecznych dla
dorosłych i Kiermasz Bożonarodzeniowy.
12.12.2019 r. – Wizyta studyjna przedstawicieli administracji lokalnej i podmiotów
działających w turystyce regionu mińskiego grodzieńskiego i witebskiego z udziałem
M. Portnoya, Wiceminister Sportu i Turystyki Republiki Białorusi – prezentacja
Gminy Korycin w sali konferencyjnej w GOKSiT, zwiedzanie oraz pokaz pieczenie
podpłomyków, degustacje sera korycińskiego w Parku Kulturowym w
Milewszczyźnie
16.12. 2019 r. – spotkanie wigilijne na sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie w
którym uczestniczyli Radni oraz pracownicy Urzędu Gminy w Korycinie, GOSKiT w
Korycinie, oraz m.in. przedstawiciele: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia
i znalezienia Krzyża Świętego w Korycinie, Chóru Epoka, Korycińskiej Grupy
Teatralnej, Domu Gościnnego w Dzięciołówce
31.12.2019 r. – Bal Sylwestrowy dla dorosłych zorganizowany przez GOKSiT w
Korycinie.

2.

Działalność Biblioteki Publicznej w Korycinie

Stan i struktura biblioteki.
Biblioteka Publiczna Gminy Korycin wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Korycinie.
Wpis do rejestru instytucji kultury GOKSiT : Or. 402.1.2012 z dn. 26.05.1992 r.
Organ rejestrowy: Urząd Gminy Korycin.
W strukturze organizacyjnej z GOKSiT pracownicy biblioteki angażują się do
wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Dużo czasu poświęcają na
przygotowania imprez plenerowych organizowanych przez samorząd oraz Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki. Pracownicy Biblioteki i GOKSiT wspólnie dbają
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o wizerunek biblioteki w środowisku 1lokalnym, organizują konkursy, przeglądy,
festiwale, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki.
Biblioteka w 2019 roku obsługiwała 27 seniorów powyżej 60 lat, nie miała
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
Budynek, w którym mieści się biblioteka, posiada windę na zewnątrz budynku, którą
można wjechać na parter. Z parteru na piętro są schody. Dostęp do biblioteki osób
niepełnosprawnych jest ograniczony, jednak w razie potrzeby pracownicy obsługują
czytelników na parterze.
Biblioteka posiada kilkanaście tytułów książek o dużej czcionce. Mamy do
dyspozycji salę z dużym ekranem i rzutnikiem w pomieszczeniach Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.
E-usługi biblioteki
Biblioteka posiada 30 płyt z czytanymi bajkami dla dzieci, które można odtworzyć
na posiadanych przez bibliotekę komputerach lub komputerach domowych.
Od stycznia 2016 roku obsługa czytelnictwa odbywa się w programie MAK+.
Przez stronę internetową www.goksitkorycin.naszdomkultury.pl w zakładce
Biblioteka,
wyszukiwanie
książek
za
pomocą
wyszukiwarki
http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/ można sprawdzić poszukiwane tytuły,
które znajdują się w naszej bibliotece.
Czytelnictwo w 2019 roku przedstawia się następująco:
- czytelnicy ogółem: zarejestrowano 197 osób
- czytelnicy do lat 15: zarejestrowano 44 osób
- czytelnicy od 16 – 24 lat: zarejestrowano 31 osób
- czytelnicy od 25 - 60 lat: zarejestrowano 95 osób
- czytelnicy powyżej 60 lat: zarejestrowano 27 osób
- wypożyczenia na zewnątrz ogółem: wypożyczono 4689 woluminów
- literatury pięknej dla dorosłych: wypożyczono 3527 wol. tj. 75,2 % ogółu
wypożyczeń
- literatury pięknej dla dzieci: wypożyczono 905 wol. tj.19,3 % ogółu wypożyczeń
- literatury niebeletrystycznej: wypożyczono 257 wol. tj. 5,5 % ogółu wypożyczeń
- księgozbiór udostępniany na miejscu: udostępniono 19 wol.
Najczęściej była czytana literatura piękna dla dorosłych o tematyce:
- powieści obyczajowe
- powieści sensacyjne
- kryminał
- literatura faktu
- powieści historyczne
- poradniki dotyczące gospodarstwa domowego.
Bibliotekę odwiedziło w roku bieżącym: 1965 osób.
- wypożyczalnię odwiedziło: 1822 użytkowników
- czytelnię odwiedziło: 143 użytkowników
- w tym z internetu skorzystało: 63 użytkowników
- udostępnienia czasopism na miejscu: 156 użytkownikom.
W 2019 roku Biblioteka współorganizowała:
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- współorganizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych i wakacji,
- pomoc przy organizacji letniska dla dzieci w okresie wakacji 29.07-02.08.2019 r.
- pomoc przy organizacji Konkursu Recytatorskiego Poezji L. Szubzdy, „Między
milczeniem a krzykiem”
- pomoc przy organizacji Gminnych Dni Teatru,
- pomoc przy organizacji Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków pt. „O Złotą
Różdżkę Dobrej Wróżki”,
- pomoc przy organizacji Festiwalu piosenki przedszkolnej pt. „Mama, tata i ja”,
- współorganizacja Konkursu recytatorskiego pt. Baje, bajki, bajeczki” dla uczniów
klas I-VII Szkoły Podstawowej,
- spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Janowicz-Timofiejew dla dzieci
w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie.
- wspieranie działań szkoły w organizacji Konkursu Pt. ”Mistrz pięknego czytania”
i ufundowanie nagród książkowych.
- współorganizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego ozdób i
stroików świątecznych
- warsztaty wielkanocne dla dorosłych – wykonywanie palm i ozdób wielkanocnych.
- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i dorosłych – wykonywanie pocztówek,
stroików i ozdób świątecznych
- współorganizacja imprez plenerowych: Półmaraton Mleczny Korycin-JanówKorycin, Ogólnopolskie Dni Truskawki, Festyn Pszczelarski, Festyn Archeologiczny
itp.
- współorganizacja obchodów rocznicowych jak: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 Listopada
- współpraca z Przedszkolem im. Jana Pawła II w Korycinie, Szkołą Podstawową
w Korycinie, Stowarzyszeniem „Korycinianki”, Domem Gościnnym w Dzięciołówce
i OSP w Korycinie, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Korycińskiej.
- w okresie jesiennym zorganizowała Kiermasz Książek dla dzieci i młodzieży
- we wrześniu 2019 roku Biblioteka przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu
„Mała książka – Wielki człowiek” w celu poprawy czytelnictwa w środowisku
lokalnym.
- współorganizacja zajęć plastyczno-kreatywnych dla dzieci i młodzieży jesiennozimowym.
Zbiory biblioteczne w tym zakup nowości wydawniczych:
Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił: 15465 woluminów
- literatury pięknej dla dorosłych: 7214 woluminów
- literatury pięknej dla dzieci: 2803 woluminów
- literatury niebeletrystycznej: 5448 woluminów
- w bibliotece udostępniano 7 tytułów czasopism bieżących.
W ciągu roku 2019 przybyło 530 książek
- 386 woluminów ze środków samorządowych na kwotę 8932,00 zł.
- 105 woluminów z dotacji Ministra Kultury na kwotę 2500,00 zł.
- 39 woluminów z innych źródeł: dary od czytelników i instytucji
W ciągu roku ubyło 588 woluminów jako zniszczone i zagubione.
Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i
inwestycje.
Biblioteka skorzystała z dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2500 zł na
zakup książek.
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Wyjazdy szkoleniowe:
Bibliotekarze korzystali ze szkoleń w zakresie wdrażania usług elektronicznych i
konferencji informacyjnych zorganizowane przez Książnicę Podlaską w Białymstoku
i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej pełniącą rolę
Biblioteki Powiatowej.

3.

Działalność Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna

Park Kulturowy w Milewszczyźnie to pomnik 1000 lat historii Ziemi Korycińskiej oraz
regionu. Stanowi doskonały przykład ciągłości dziejów, zachodzących zmian na
przestrzeni wieków. Zgromadzono tu przedmioty służące niegdyś mieszkańcom wsi
w ich codziennym życiu. Zwiedzający mogą zapoznać się z wybranymi rzemiosłami
i wytwórczością wiejską, zaś w czasie zwiedzania obiektu zgłębić niezwykłą historię
tego miejsca i regionu.
Badania archeologiczne, przeprowadzone w 2014 roku odkryły wiele tajemnic
z przeszłości. Istniejące w Milewszczyźnie grodzisko, powstało w X wieku
i funkcjonowało do XII. Gród otoczony był trzema wałami i prawdopodobnie trzema
fosami. Sprawne oko obserwatora może dostrzec wszystkie te elementy podczas
wędrówki po jego umocnieniach.
Jedną z atrakcji jest wiatrak z 1949 r. posadowiony w centrum parku, na majdanie –
podobny stał w tym miejscu w XIX w. Został on przeniesiony z pobliskiej
miejscowości Jatwieź Duża. To jeden z najpiękniejszych wiatraków w Polsce. Dzięki
temu, że posiada pełne wyposażenie, odwiedzający poznają konstrukcję młynów
wiatracznych oraz historię młynarstwa. Każdy chętny może „zostać młynarzem”
i spróbować własnych sił przy produkcji mąki na żarnie nieckowatym i żarnie
obrotowym.
Natkniemy się tu również na ślady XVI – XVII wiecznej strażnicy czy powstałego na
przełomie XIX i XX w. dworku, na którego fundamentach stanęła szklana wiata
edukacyjna.
Można też zajrzeć do starej, zbudowanej z kamienia piwniczki, która jest
charakterystycznym elementem korycińskiej wsi. Przechowywane są w niej dary
ziemi (ziemniaki, marchew, buraki) i wytwory pracy rąk mieszkańców, takie jak:
konfitury, soki, kompoty czy sery korycińskie.
Po stronie zabudowań pofolwarcznych w Folwarku Milewszczyzna znajduje się
dziedziniec i kryta strzechą stodoła z wiatą edukacyjną oraz wystawa etnograficzna
i PRACOWNIA TKACKA Bernardy Rość i jej córki Agnieszki Iwanickiej.
Prezentowane w pracowni tkaniny pani Bernardy wykonane były w 2018 roku
w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego i przedstawiają:
wiatrak, kościół, zabawę ludową oraz podwórko wiejskie. Cała wystawa nosi nazwę
„Ocalić od zapomnienia tkaninę dwuosnowową. Korycin w tkaninie dwuosnowowej”.
Tkanina pani Agnieszki Iwanickiej z 2017 r. to „Droga przez wieś” za którą
otrzymała wyróżnienie. Prace obu Pań to tkaniny artystyczne, doskonale
skomponowane,
o szlachetnej kolorystyce, umiejętnym zastosowaniu
tradycyjnych motywów zdobniczych i przedstawień tematycznych inspirowanych
podlaską przyrodą
i wiejskim życiem. Wykonują je z naturalnej owczej
przędzy. W pracowni prezentowane są także inne tkaniny wykonane na przestrzeni
wieków m.in. płótno lniane, serwety lniane z charakterystyczną obwódką
szydełkową, chodniki, kilimy. Można tu także zobaczyć krosna pionowe, kołowrotek,
snowalnicę, tzw. wituszki oraz narzędzia do obróbki lnu.
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4 Sezon zimowy był czasem przygotowania
Park został oficjalnie otwarty 11.11.2018.
obiektu dla odwiedzających. Przy przygotowaniach uczestniczyli mieszkańcy Gminy
Korycin: uczniowie Szkoły Podstawowej w Korycinie, podopieczni oraz właściciele
Domu Gościnnego Dzięciołówka, zarząd oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Korycińskiej i Stowarzyszenia Korycinianki oraz osoby dobrej woli. Podczas
majówki w 2019 roku ruszył pierwszy sezon turystyczny. Od maja do listopada Park
odwiedziło ponad 50 000 osób z kraju i zagranicy. Wysoka frekwencja była
wynikiem wielu imprez kulturalnych, warsztatów oraz spotkań organizowanych
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej przy wsparciu Gminy Korycin oraz
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie. W ramach projektu
„Kampania promująca dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej”zostały
wydrukowane foldery promocyjne: Informator Dziedzictwo Kulturowe Ziemi
Korycińskiej, Scenariusz zwiedzania Parku Kulturowego, ulotka Parku Kulturowego
oraz mapa z atrakcjami turystycznymi Gminy Korycin. Odbył się tez plener
fotograficzny wybitnych fotografów z Polski.
W ramach projektu „Ziemia Korycińska – tkaniną i historią przeplatana” została
stworzona dziecięca Grupa Rekonstrukcyjna OTROK w ramach dofinansowania
z WOAK z Podlaskiego Pomostu Kultury z programu Bardzo Młoda Kultura.
Uczestnikami warsztatów była młodzież szkolna z Gminy Korycin w wieku 12 – 15
lat. W warsztatach wzięło udział 15 osób. Młodzież w ciekawy sposób poznała
dawne dzieje Ziemi Korycińskiej, swoje korzenie oraz dziedzictwo kulturowe.
Informacje teoretyczne były prezentowane przez pasjonatów w swoich dziedzinach,
co było ciekawym sposobem przekazania informacji. Następnie było to przekładane
na praktyczne i aktywne poznawanie różnych tematów z czasów Słowian czy
dziedzictwa jakim jest tkanina dwuosnowowa. Podczas realizacji zadania została
zrobiona fotorelacja przez profesjonalnego fotografa. Ponadto młodzież
zaprezentowała się w szeregach obok doświadczonych drużyn rekonstrukcyjnych
podczas festynu archeologicznego, co było dużym wyróżnieniem dla dzieci oraz
sposobem poinformowania, że powstała pierwsza w Polsce dziecięca grupa
rekonstrukcyjna.
W 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia w Parku Kulturowym
w Milewszczyźnie:
- Majówka w Milewszczyźnie – 3 - 5.05. - otwarcie pierwszego sezonu
turystycznego;
- Potańcówki i biesiady na grodzisku (maj, czerwiec, sierpień, wrzesień);
- Dzień Matki – 26.05 - warsztaty „Kwiatek Mamie”
- od 11.05-26.06 cykl weekendów tematycznych w maju – tkacki, garncarski,
budowanie grodów;
- 01.06. Dzień Dziecka;
- w ramach Ogólnopolskich Dni Truskawki 29.06.2019 r. odbył się Bieg do Grodu;
- Korycińska Noc Świętojańska - 22.06.19 r.
- wizyta studyjna grupy z Japonii do Pracowni Tkackiej, bloger „Głodny Świata” oraz
wizyta studyjna dziennikarki Yanine Zaslavsky z synem z Izraela w ramach
współpracy z UMWP;
- lipiec i sierpień co niedziela odbywały się warsztaty „Czarowanie poprzez tkanie”;
– Festiwal legend – 12.07 TPZK partner /organizator Dom Gościnny Dzięciołówka;
– Szachy w grodzie – 21.07 ponad 60 uczestników z całego regionu z rodzinami
- sierpień- zwiedzanie grodziska z przewodnikiem 11 i 25.08.19
- warsztat użytecznych plecionek 11.08 i warsztat słowiańskich zabawek 25.08
– Na stole przy grodzisku - 15.08 – Festiwal Miejscowego Jadła
– Dzień otwartych warsztatów edukacyjnych w ramach Europejskich Dni Dziecka
i inauguracje projektu: „Niepodległa Tkaniną Przeplatane”- 14.09
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Od 17.09- 05.10. – cykl 32 warsztatów
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i
seniorów „Czarowanie poprzez tkanie” połączone ze zwiedzaniem Parku z
przewodnikiem (28) w projekcie wzięło udział prawie 500 osób.
15.09 – Festyn Archeologiczny
06.10- Dzień tkaczki
Sukcesem pierwszego sezonu Parku Kulturowego były liczne artykuły prasowe
w mediach oraz Certyfikat Specjalny w Konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny
województwa Podlaskiego organizowany przez Podlaską Regionalna Organizację
Turystyczną.

4.

Działalność Strefy Rodzinnej

Strefa rodzinna jest to nowa infrastruktura sportowa oddana do użytku 11.11.2019
roku, znajdująca się przy zalewie na ul. Słowiańskiej. Jest to nowa inwestycja
Gminy Korycin, która daje możliwości do różnych aktywności. W strefie znajduje się
boisko do Street Soccer, korty tenisowe, boisko do koszykówki, wiata
wypoczynkowa
z miejscem na ognisko oraz siłownia.
W ramach Rodzinnego Pikniku Niepodległościowego w dniu 11.11.2019 w ramach
otwarcia obiektu odbyły się Turnieje w Street Soccer oraz Tenisa Ziemnego.
W rozgrywkach brała udział młodzież oraz dorośli z Gminy Korycin. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki, zaś zwycięzcy puchary - ręcznie wykonane przez
mieszkańców Domu Gościnnego Dzięciołówka.
5.

Działalność grup zainteresowań

MUZYKA
Chór „EPOKA”
18 osobowy chór mieszany prowadzi dyrygent Pan Maciej Falkiewicz. Zajęcia
warsztatowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. W swoim repertuarze chór
ma pieśni patriotyczne, kolędy i pastorałki, pieśni religijne oraz piosenki biesiadne
i okolicznościowe.
Prezentacja w 2019 roku:
03.05.2019 r. – Obchody Rocznicy 3 Maja – oprawa Mszy Św. w Kościele
Parafialnym
W maju 2019 r. – wyjazd chóru „Epoka” na Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej do
Bobrówki
21.06.2019 r. – występ Chóru podczas Korycińskiej Nocy Świętojańskiej w Parku
Kulturowym w Milewszczyźnie
15.08.2019 r. – Obchody Jubileuszu 21 lecia Choru EPOKA oraz występ z
pieśniami patriotycznymi w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie podczas imprezy
„Przy stole na grodzisku – festiwal miejscowego jadła”
14.09.2019 r. – występ Chóru Epoka podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w
Parku Kulturowym w Milewszczyźnie
11.11.2019 r. - oprawy mszy Św. podczas Narodowego Święta Niepodległości
w Kościele Parafialnym w Korycinie oraz uroczystych obchodów 11.11.2019 na
Rynku w Korycinie
16.12.2019 r. – wspólne śpiewanie kolęd podczas Spotkania Wigilijnego
- w zależności od odbywających się konkursów lub przeglądów a także od
zapotrzebowania chórzyści – mają sfinansowany przejazd z budżetu GOKSiT
Dziecięca i młodzieżowa grupa wokalna i gitarowa
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Warsztaty wokalne organizowane są6 raz w tygodniu i prowadzi je kierownik
muzyczny Maciej Falkiewicz. Dzieci biorą udział w turniejach i pokazach wokalnoinstrumentalnych, prezentują się na scenie podczas gminnych świąt.
TANIEC
Dziecięca i młodzieżowa grupa tańca nowoczesnego i fitness dla młodzieży
prowadzone jest przez Panią Małgorzatę Sakowicz. Zajęcia taneczne odbywają się
raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych w budynku GOKSiT w Korycinie.
FITNESS I GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH
W okresie jesienno-zimowym zorganizowano dwa razy w tygodniu zajęcia FITNESS
i raz w tygodniu gimnastykę dla osób starszych.
TEATR
Korycińska Grupa Teatralna – spotkania z reżyserem i aktorem Białostockiego
Teatru Lalek – Bernardem Banią – raz w tygodniu w Sali widowiskowej GOKSiT.
21.06.2019 r. - Występ Korycińskiej Grupy Teatralnej ze spektaklem „Pan Tadeusz”
podczas Korycińskiej Nocy Świętojańskiej.
- „Projekt” pt. „Życie jak teatr – transgraniczna współpraca na rzecz aktywnego
starzenia się został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako wzorcowy przykład
działania programu współpracy transgranicznej INTERREG LITWA – PILSKA
w ramach przygotowywanych na 2020 r obchodów 30 - lecia funduszy europejskich
SPORT
Drużyna piłki nożnej seniorów A Klasy
Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu, w sezonie zimowym zajęcia odbywały się
na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korycinie. Drużyna liczyła 25 zawodników
zarejestrowanych w Podlaskim ZPN w Białymstoku. Trenerem drużyny piłkarskiej
jest Ignacy Lech jest to były mieszkaniec Korycina i doświadczony zawodnik
piłkarski.
W roku 2019 drużyna rozegrała ogółem około 30 meczy
ligowych, z czego połowa spotkań odbyło się na własnym boisku. Podczas meczów
ligowych jako gospodarze porządku pilnowali strażacy OSP w Korycinie, mecze
były także wspierane przez patrole Policji.
Dziecięce drużyny piłki nożnej:
Zajęcia prowadzone w okresie zimowym, czyli styczeń – marzec, odbywały się dwa
razy w tygodniu na sali gimnastycznej. Od miesiąca marca zajęcia odbywały się trzy
razy
w tygodniu na kompleksie boisk ,,Orlik 2012”. W 2019 roku trenerem
dwóch drużyn młodzieżowych był Emanuel Lech. Drużyny Młodzieżowe z sukcesami
reprezentują gminę na spotkaniach poza gminą i na terenie własnym.
OŚWIATA W GMINIE KORYCIN

XX.

I.

Szkoła Podstawowa
w Korycinie

im.

Stefana

Kardynała

Wyszyńskiego

1. Dane podstawowe.
Rok szkolny : Liczba
oddziałów

Liczba dzieci Liczba etatów
Liczba
pedagogicznych nauczycieli
zatrudnionych
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2018/2019

17 ( w tym 2
gimnazjalne)

2019/2020

15

3
7
SP - 254

34,8

34

Gim. - 37

245

30,0

31 ( tym jedno
zastępstwo)

2. Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli
Rok szk. 2018/2019
– jeden nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego
- studia podyplomowe – 3 nauczycieli
- wszyscy pracownicy szkoły (34 nauczycieli i 7 osób administracji i obsługi) – kurs
pierwszej pomocy przedlekarskiej
- 34 nauczycieli uczestniczyło w kursach doskonalących organizowanych przez dyrektora
szkoły, CEN, wydawnictwa pedagogiczne
Rok szk. 2019 /2020
– 1 osoba uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego
- 1 osoba rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego
31 nauczycieli uczestniczyło w kursach doskonalących organizowanych przez dyrektora
szkoły, CEN, wydawnictwa pedagogiczne
3. Organizacja dowożenia uczniów do szkół.
Dowożenie do szkoły i przedszkola w Korycinie realizowane jest przez podmiot
zewnętrzny co roku wyłaniany w drodze przetargu nieograniczonego.
W dniu 12 lipca 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tego zadania, zostały
złożone dwie oferty:

L.p.

1.

2.

Nazwa

Usługi TransportowoHandlowe Jędrys Adam, 19110 Goniądz, ul. Kościuszki
30/16

Przewóz osób Krzysztof
Strzymiński Mielniki 1 , 16140 Korycin

Cena brutto

Czas podstawienia pojazdu
zastępczego w razie awarii i
doświadczenie osób skierowanych
do realizacji zamówienia

5,62 zł/km z
zapewnieniem opieki,

- czas podstawienia pojazdu - 0 pkt

5,18 zł/km bez opieki 54,55 pkt

Ogółem :15 pkt

5,11 zł/km z
zapewnieniem opieki,
4,75 zł/km bez opieki 60 pkt

- doświadczenie 15 pkt

Ogółem
uzyskane
punkty

69,55 pkt

-czas podstawienia pojazdu- 25 pkt
-doświadczenie -15 pkt

100,00 pkt

Ogółem: 40 pkt
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8 oferta Nr 2 złożona przez firmę: Przewóz
W związku z tym, iż korzystniejszą ofertą była
osób Krzysztof Strzymiński Mielniki 1 , 16-140 Korycin podpisano umowę z wymienionym
Wykonawcą.
4. Inwestycje i remonty szkolne w roku 2019
a) wymiana okien na sali gimnastycznej ,
b) w czterech w salach lekcyjnych wymiana oświetlenia na energooszczędne,
c) remont trybun na boisku szkolnym.

5. Wyposażenie przedszkoli i szkół w komputery

Przeznaczenie komputerów

Ogółem

Przenośne

Z
dostępem
do
internetu

Komputery wykorzystywane do
celów dydaktycznych

46

10

46

Komputery w bibliotece szkolnej

6

1

5

Dostępne dla uczniów

37

0

37

Pozostałe komputery w szkole

8

7

7

6. Obiekty sportowe w szkołach - sale gimnastyczne, boiska, place zabaw, inne
Hala sportowa - 1 sala o powierzchni 734,00 m2
Powierzchnia terenów sportowych:
łączna powierzchnia: 6 657 m2

Obiekt sportowy

Długoś
ć pola
gry [m]

Szerokoś
ć pola gry
[m]

Powierzchni
a [m2]

Homologacj
a

boiska do siatkówki
plażowej

16

8

128

NIE

boiska do koszykówki

28

15

420

NIE
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boiska do piłki ręcznej

50

25

1250

NIE

korty tenisowe

24

11

264

NIE

boiska do piłki nożnej

96

47

4512

NIE

bieżnie okólne

346

6

-

NIE

skocznie

-

-

63

NIE

rzutnie

-

-

20

NIE

7. Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych
2018/2019 – 29
2019/2020 – 54
8. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.
2018/2019 – 72
2019/2020 – 184
9. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych,
rewalidacyjnych i logopedycznych.
2018/2019
Zajęcia wyrównawcze – 80
Zajęcia rewalidacyjne – 6
Zajęcia logopedyczne – 12
2019/2020
Zajęcia wyrównawcze – 96
Zajęcia rewalidacyjne – 3
Zajęcia logopedyczne – 12
10. Tygodniowa liczba
zawodowego

godzin

pracy

pedagoga,

psychologa,

doradcy

2018/2019
Godziny pracy:
- pedagoga 22
- psychologa 4
2019/2020 –
Godziny pracy:
- pedagoga 22
-psychologa 4
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11. Realizowane programy w roku szkolnym 2018/2019 , 2019/2020 przez Szkołę
Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Szkoła realizowała projekt 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 zrealizowany
przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na
mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
1. Projekt ,,Weź oddech” – całoroczny projekt jest realizowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i ma na celu podniesienie kompetencji i oraz wzrost
świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnej na
temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. W ramach projektu
uczniowie pisali wiersze o zanieczyszczeniach powietrza, wykonywali plakaty i
ulotki, które zostały rozprowadzone w środowisku lokalnym. 15 grudnia odbył się
apel informacyjny, a w szkole zostały rozwieszone plakaty;
2. W klasach I-III przy współpracy z policją realizowany był projekt „Bezpieczna droga
do szkoły, a w klasach V-VI „Stop cyberprzemocy”. Uczniowie klas starszych wzięli
udział w projekcie profilaktycznym „Złodzieje życia”.
3. Programy „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”
przy współpracy
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - mają na celu kształtowanie
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na
odpowiedzialności indywidualnej
i wolnym wyborze jednostki.
4. Udział w „Programie dla szkół” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa - ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez
udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych oraz
działania edukacyjne, uczestniczą w nim uczniowie klas I-V szkoły podstawowej;
5. Udział w realizacji kolejnej edycji programu profilaktycznego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka - bezpiecznie na drodze, w szkole, w domu, podczas
wypoczynku” klas I SP;
6. Udział w programie edukacyjnym Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy, rozpalamy
płomień wiedzy”
7. Realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” rekomendowanej przez MEN,
Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych,
Fundację Trzeźwy Umysł;
8. Realizacja rządowego programu „Szkoła w ruchu” i uzyskanie tytułu „Szkoły w
ruchu”,
9. Realizacja
Projektu
Powszechnej
Nauki
Pływania
„Umiem
pływać”
dofinansowanego ze środków Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019
10. Nieodpłatne zajęcia SKS dla uczniów finansowane przez Ministerstwa Sportu;
11. Projekt „Lekkoatletyka dla każdego” finansowany przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki – zajęcia dla uczniów w celu rozwijania talentu i szkolenia dla nauczycieli.
II.

Przedszkole im. Jana Pawła II
w Bombli i Zabrodziu

w Korycinie , Punkt Przedszkolny
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1. Ilość oddziałów i uczniów
Lp.

1.

2.

4.

Placówka

Rok
szkolny

Przedszkole im.
Jana Pawła II w
Korycinie
Punkt Przedszkolny
w Bombli

Punkt Przedszkolny
w Zabrodziu

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci
Ogółem

2018/2019

3

68

2,5 – 5
lat
48

2019/2020
2018/2019

4
1

77
17

57
13

20
4

2019/2020

1

15

13

3

2018/2019

1

11

11

0

2019/2020

Zlikwidowany

6 lat
20

2. Kadra pedagogiczna
Lp.

1.

2.

3.

Placówka

Rok
szkolny

Liczba
nauczycieli

Liczba etatów
kalkulacyjnych

Stopień awansu

D*

M*

K*

S*

BS*

Przedszkole w
Korycinie

2018/2019

7

5,22

3

3

0

0

1

2019/2020

8

6,59

4

3

1

0

0

Punkt w
Bombli

2018/2019

1

1

0

0

0

0

0

2019/2020

1

1

0

1

0

0

0

Punkt w
Zabrodziu

2018/2019

1

1

1

0

0

0

0

*Stopnie awansu:
D – nauczyciel dyplomowany,
M – nauczyciel mianowany
K – nauczyciel kontraktowy
S – nauczyciel stażysta
BS – nauczyciel bez stopnia awansu

3. Awans zawodowy
– 01.09.2019 r. rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego -1 nauczyciel
4. Tygodniowa liczba zajęć
2018/2019
logopedy
psychologa

6 godzin
4 godz. opłacane
przez UG

2019/2020
10 godzin
4 godz. opłacane przez
UG
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pedagoga

0

4
20

5. Liczba dzieci korzystających z zajęć:
a) Rewalidacyjnych:
2018/2019 -1
2019/2020 -1
b) Logopedycznych indywidualnych:
2018/2019 – 20
2019/2020 - 21

6. Stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca w przedszkolu
Przedszkole jest w stanie zapewnić miejsca wszystkim dzieciom , których rodzice
zadeklarują chęć zapisania dzieci do przedszkola.
7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
Rok szk. 2018/2019
a) Studia podyplomowe - 0
b) Kursy doskonalące 6 nauczycieli
- Kodowanie na dywanie -5
- Pierwsza pomoc przedmedyczna -6
- ABC współpracy z rodzicem dziecka trudnego czyli jakiego – 6
- wstęp do pedagogiki cyrku - 2
- Karta oceny rozwoju Psychoruchowego dziecka do lat 9 - 1
- organizacja pomocy pedagogiczno- psychologicznej w przedszkolu - 2
c) szkolenia dyrektora z zakresu prawa oświatowego - 1
Rok szk. 2019/2020
a) Studia podyplomowe – 0
b) Kursy doskonalące :
- wstęp do programowania w przedszkolu - 6
- sensoryczne inspiracje – 1
- artterapia -2
- wychowanie zamiast karania – 2
- zasady zdalnego nauczania - 3
c) szkolenia dyrektora z zakresu prawa oświatowego.
8. Wyposażenie w komputery roku szkolnym 2018/2019/,2019/2020 :
a)przedszkole – 2 komputery stacjonarne, 4 laptopy
b) punkt przedszkolny w Bombli – 1 laptop
9. Realizowane programy w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 :
- Ogólnopolski Program Profilaktyki jamy ustnej i zdrowego żywienia Dzieciaki
Mleczaki – Krajowa Izba Mleka,
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- Czyste powietrze wokół nas i moje3 dziecko idzie do szkoły program Stacji
Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce,
- Ogólnopolski Program edukacyjny -Kubusiowi Przyjaciele Natury.
XXI.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 –
2023 został przyjęty uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Korycin w dniu 25 marca 2019
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) Stowarzyszenie „Korycinianki”
5) Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Dar Życia” w Korycinie,
6) Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. W Korycinie,
7) Uczniowski Klub Sportowy „Kora – Korycin” przy Szkole Podstawowej w Korycinie,
8) Uczniowski Klub Sportowy „Konar Kora – Korycin” przy GOKSiT w Korycinie,
9) Klub AA „Barka”,
10) Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Korycinie,
Szczegółowe dany dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera
sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami
pozarządowymi za 2019 rok” przyjęte Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok”.
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