
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 
BURMISTRZA MIASTA TERESPOL 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasto Terespol za rok 2019. 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz.U.   z 2020 r. 
poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Miasto Terespol za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

§ 2. Raport o stanie Gminy Miasto Terespol podlega przedłożeniu Radzie Miasta Terespol oraz publikacji na 
stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta Terespol 
 
 

Jacek Danieluk 
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Załącznik do zarządzenia Nr 29/2020 

Burmistrza Miasta Terespol 

z dnia 29 maja 2020 r. 

RAPORT 

O STANIE MIASTA TERESPOL 

 
za 2019 rok 
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I.  WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Terespol w roku 2019. 

II.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Opis Miasta. 

Miasto Terespol  leży nad rzeką Bug w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, jednego 
z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Z racji swojego strategicznego położenia na głównych 
szlakach komunikacyjnych, można tu znaleźć  niemalże ślady wszystkich wydarzeń z kart historii Polski. 
W Terespolu przecinają się dwa główne szakli na wschód drogowy, trasa E30 łącząca Lizbonę i Londyn 
z Moskwą przez Paryż - Berlin - Warszawę – Mińsk (planowana trasa Autostrady A2) i kolejowa linia E20 
z Paryża do Moskwy, tworzą europejski korytarz transportowy nr 2. Terespol to również miejsce spotkania 
kultur katolickiej i prawosławnej. Sąsiedztwo Miasta Brześć liczącego ponad 320 tys. mieszkańców, będącego 
jednym z największych miast Białorusi, jest dodatkowym argumentem podnoszącym atrakcyjność turystyczną 
i gospodarczą naszego regionu. Przepiękne cerkwie, kościoły, Twierdza Brzeska, wszędzie w tych miejscach 
odnajdziemy ślady wspólnej historii. 

1) całkowita powierzchnia miasta wynosi 10,1 km²; 

2) w Terespolu mieszka 5608 osób, w tym: 

᠆ kobiety - 2951; 

᠆ mężczyźni - 2657, 

3) podział wiekowy mieszkańców miasta: 

urodze
nia 

2009-
2019 

1998-
2008 

1986-
1997 

1976-
1986 

1965-
1975 

1954-
1966 

1943-
1953 

1932-
1942 

1921-
1931 

1910-
1920 

osób 569 658 885 903 799 882 546 267 69 2 

4) urodzenia w 2019 roku- 45; 

5) zmarło w 2019 roku - 50; 
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6) w 2019 roku zawarło związek małżeński - 52 osoby. 

2. Wspołpraca międzynarodowa Miasta. 

W okresie od 2008 do 2019 roku miasto Terespol nawiązało wiele kontaktów z samorządami krajów Unii 
Europejskiej oraz z państw Europy środkowo-wschodniej wśród których znajdują się Niemcy, Białoruś 
i Ukraina. 

Ze stroną Białoruską Terespol nawiązał współpracę w 2008 roku przy udziale Przewodniczącego Rady 
Rejonu Brzeskiego Sołoniewicza Aleksandra Pawłowicza, który zaproponował dla miasta jako partnera Gminę 
Motykały. W marcu 2009 roku w Konsulacie RP w Brześciu w obecności Konsula Generalnego RP Jarosława 
Książka doszło do podpisania pierwszej 5 letniej umowy o współpracy pomiędzy Miastem Terespol 
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka a Gminą Motykały, którą reprezentował 
Przewodniczący Rady w Motykałach Anatolij Prigara. W dniu 13 maja 2014 roku w Pałacu Juliana Ursyna 
Niemcewicza w Skokach na Białorusi Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk ponownie podpisał umowę 
o współpracy międzynarodowej pomiędzy Miastem Terespol, a Radą Wiejską w Motykałach, którą 
reprezentował Przewodniczący Rady w Motykałach Władimir Lietaszkow. Podpisanie umowy odbyło się 
w obecności Konsula Generalnego w Brześciu Pani Anny Nowakowskiej. 

20 lipca 2014 roku w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu Burmistrz Miasta 
Terespol Jacek Danieluk zawarł umowę o współpracy pomiędzy Miastem Terespol a Urzędem Sportu 
i Turystyki Województwa Brzeskiego, którą reprezentował Głuszenija Nikołaj Nikołajewicz. 

Dzięki podpisanym umowom partnerstwa i ścisłej współpracy pomiędzy Miastem Terespol i Miastem 
Brześć, mieszkańcy mogą spotykać się podczas wspólnie organizowanych imprez i uroczystości, a artyści 
i sportowcy z obu regionów uświetniają te wydarzenia swoimi występami. Korzyści z nawiązanej współpracy 
czerpie również młode pokolenie. Organizowane są wymiany uczniów i wizyty studyjne między naszymi 
szkołami. Zawiązują się przyjaźnie, uczniowie mogą nawzajem wymieniać doświadczenia, uczyć się języka 
i śledzić nowe trendy młodzieżowe. W ramach współpracy z miastem Brześć organizowanych jest wiele 
konkursów dla uczniów szkół z Terespola i Brześcia a nagrodami są często między innymi wyjazdy do 
Brześcia. W grudniu 2016 roku zostały złożone dwa projekty współpracy w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w dziedzinie turystyki na łączną kwotę dofinansowania ponad 
4 mln zł. 

6 lutego 2015 roku w Łucku na Ukrainie Miasto Terespol podpisało umowę partnerską z Rejonem Łuckim. 
Miasto Terespol reprezentował Burmistrz Jacek Danieluk, stronę Ukraińską reprezentowali Głowa Rady Rejonu 
Łuck Ołeksij Gwozdecki w obecności Konsula Generalnego RP w Łucku Pani Beaty Brzywczy. 

Celem podpisanych umów jest rozwój współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej i państwami spoza 
Unii, które wspierane będą w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Terespol stawia 
przede wszystkim na rozwój infrastruktury sportowej. Chodzi o to, by młodzież miała gdzie trenować i rozwijać 
sportowe zamiłowania. Ale samorząd deklaruje współpracę właściwie we wszystkich obszarach, w jakich 
będzie możliwe składanie wspólnych projektów. Podpisana umowa z samorządem na Ukrainie jest kontynuacją 
i poszerzeniem podpisanej umowy w 2010 roku z Radą Osiedlową w Torczynie znajdującej się na terenie 
administracyjnym Rejonu Łuckiego. Umowę o współpracy Miasto Terespol z Rejonem Łuckim podpisało 
w celu wymiany samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych samorządów, zachęcania 
do współpracy instytucji kulturalno-oświatowych oraz organizacji różnego rodzaju imprez; organizowania 
wymiany grup młodzieżowych; tworzenia i wspierania towarzystw przyjaźni; pomocy przy organizowaniu 
obozów sportowych, szkoleniowych oraz różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych; wspierania 
współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Miasta Terespol i Rejonu 
Łuck. 

W sierpniu 2008 roku Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk wystosował list intencyjny do Starosty 
Powiatu Oberhavel Karla Heinza Schrötera z prośbą nawiązania współpracy z Gminą na terenie Niemiec. 
Starosta Powiatu Oberhavel zaproponował dla Miasta Terespol partnera z gminy Löwenberger Land. Pierwsze 
spotkanie miało miejsce w Terespolu w styczniu 2009 roku. Od tamtego czasu w każdym roku dochodzi do 
wielu spotkań i wymiany pomiędzy naszymi gminami. Wielokrotnie podejmowaliśmy inicjatywę 
organizowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu wspieranie oraz rozwijanie turystyki na obszarze 
Miasta Terespol i gminy Löwenberger Land. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych następowała wymiana 
młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. 

3. Wspołpraca z innymi samorządami - 
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1) Miasto jest członkiem: 

᠆ Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug; 

᠆ Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, 

2) Miasto ma podpisaną umowę o wspołpracy z gminami należącymi do Przygranicznego Obszaru 
Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, do którego należy 12 gmin powitu Bialskiego; 

III.   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA 

1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu w skład której wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałani gimnazialnymi im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu; 

2) Przedszkole Miejskie w Terespolu. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu. 

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu. 

4. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu. 

IV.   INFORMACJE FINANSOWE za 2019  rok 

Budżet Gminy Miasto Terespol na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miasta Terespol uchwałą 
Nr III/20/18  z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Dochody budżetowe na 2019 rok  zaplanowano  w wysokości  26.191.380,00 zł, z tego: 

᠆  dochody bieżące  w kwocie 18.597.380,00  zł w tym: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 
w kwocie 4.551.422,74 zł, 

2) dotacje celowe na  zadania  realizowane  w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie  50.000,00 zł; 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł, 

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł, 

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 670.000,00 zł. 

᠆ dochody majątkowe  w kwocie  7.594.000,00 zł. 

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 27.031.180,00  zł z tego: 

᠆  wydatki bieżące  w wysokości 18.543.878,37 zł w tym: 

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone miastu ustawami w kwocie 4.551.422,74 zł, 

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie 215.384,85 zł, 

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w kwocie 150.000,00 zł, 

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł, 

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł, 

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w kwocie 671.000,00 zł. 

᠆  wydatki majątkowe  w wysokości 8.487.301,63 zł. 

Kwotę planowanego deficytu określono kwotą 839.800,00 zł, gdzie źródłem pokrycia deficytu są 
przychody pochodzące: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000,00 oraz kredytów i pożyczek w kwocie 
639.800,00 zł. 

Utworzono  rezerwy: 

1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł, 

2) celowe w kwocie 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a)   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł; 

b)   realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł.  

Dokonane w trakcie 2019 roku zmiany spowodowały zmniejszenie budżetu gminy w stosunku  
do pierwotnie uchwalonego planu po stronie dochodów o kwotę 3 666 958,74 zł, a po stronie 
wydatków zmniejszenie o kwotę 3 561 300,00.  

DW wyniku dokonanych zmian w ciągu 2019 roku, dochody budżetu Gminy  zaplanowano 
w kwocie 24.570.325,09 zł, z tego:  

᠆  dochody bieżące  w kwocie 20.643.283,83 zł w tym: 

1. dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań     zleconych gminie 
ustawami w kwocie  6.116.656,83 zł; 

2. dotacje celowe na  zadania  realizowane  w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w kwocie  155.905,00 zł 

3. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych w kwocie 170.000 zł; 

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł; 

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 670.000,00 zł; 

᠆ dochody majątkowe  w kwocie 3.927.041,26 zł. 

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2019  zaplanowano w wysokości 25.393.143,25 zł, z tego: 

᠆   wydatki bieżące  w wysokości 20.467.141,62 zł w tym: 

6. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie  
6.116.656,83 zł; 

7. wydatki na zadania  realizowane  w drodze umów  lub porozumień  między jednostkami samorządu  
terytorialnego w kwocie 1.799.591,48 zł; 

8. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania       problemów 
alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł; 

9. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania  narkomanii w kwocie 20.000,00 zł; 

10. wydatki na  ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł; 

11. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w kwocie 671.000,00 zł; 

᠆  wydatki majątkowe  w wysokości 4.926.001,63 zł. 

Zaplanowany deficyt  budżetowy określono  w kwocie 822.818,16 zł.  

Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki  
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 308.018,16 zł oraz kredytów w kwocie 514.800,00 zł 

Planowane przychody budżetu określono na kwotę  1.208.018,16 zł z tytułu: 

1) wolnych środków w kwocie 308.018,16 zł; 

2) kredytów i pożyczek w kwocie 900.000,00 zł. 

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 385.200,00zł (spłata pożyczek i kredytów).  
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Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy 
stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy: 

᠆ Uchwałą Nr IV/28/19 Rady Miasta Terespol z dnia 04 lutego 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr V/35/19 Rady Miasta Terespol z dnia 27 marca 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miasta Terespol z dnia 26 kwietnia 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr VII/51/19 Rady Miasta Terespol z dnia 18 czerwca 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr VIII/62/19 Rady Miasta Terespol z dnia 08 sierpnia 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr IX/70/19 Rady Miasta Terespol z dnia 02 września 2019 r.;  

᠆ Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miasta Terespol z dnia 19 września 2019 r.; 

᠆ Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Miasta Terespol z dnia 5 listopada 2019 r.; 

᠆ Uchwałą Nr XIII/86/19 Rady Miasta Terespol z dnia 27 listopada 2019 r.; 

᠆ Uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Miasta Terespol z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Korzystając z upoważnienia Burmistrz Miasta wydał sześć zarządzeń zmieniających budżet: 

᠆ Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 25 stycznia 2019 r.; 

᠆ Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 24 maja 2019 r.; 

᠆ Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 10 lipca 2019 r.; 

᠆ Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 28 sierpnia 2019 r.; 

᠆ Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 9 października 2019 r.; 

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 17 grudnia 2019 r. 

Zmiany budżetu na przestrzeni 2019 roku w stosunku do budżetu uchwalonego w/w uchwałą 
przedstawia poniższa tabela: 

 Uchwała budżetowa z dnia 
28.12.2018 r. 

Plan po zmianach na 
31.12.2019 r. Odchylenia Wykonanie % 

Dochody 26 191 380,00 24 570 325,09 -1 621 
054,91 

23 123 
461,56 94,11% 

Dochody bieżące 18 597 380,00 20 643 283,83 2 045 
903,83 

20 625 
532,61 99,91% 

Dochody majątkowe 7 594 000,00 3 927 041,26 -3 666 
958,74 2 497 928,95 63,61% 

Wydatki 27 031 180,00 25 393 143,25 -1 638 
036,75 

23 112 
206,78 91,02% 

Wydatki bieżące 18 543 878,37 20 467 141,62 1 923 
263,25 

19 376 
113,21 94,67% 

Wydatki majątkowe 8 487 301,63 4 926 001,63 -3 561 
300,00 3 736 093,57 75,84% 

Nadwyżka(+)/deficyt(-) -839 800,00 -822 818,16 16 981,84 11 254,78 - 
Przychody 1 300 000,00 1 208 018,16 -91 981,84 808 018,16 66,89% 
Rozchody  385 200,00 385 200,00 0,00 385 200,00 100,00% 

Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % (4:3) 
udział w 

dochodach 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 328,59 2 328,59 100,00% 0,01% 
600 Transport i łączność 108 000,00 107 720,00 99,74% 0,47% 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 096 091,26 308 299,91 28,13% 1,33% 
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710 Działalność usługowa 500,00 303,00 60,60% 0,00% 
720 Informatyka 59 790,00 250 037,03 418,19% 1,08% 
750 Administracja publiczna 125 317,38 117 008,10 93,37% 0,51% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

39 618,00 39 216,82 98,99% 0,17% 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 0,00% 

756 
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatkami 
związane z poborem 

7 890 030,00 8 071 413,52 102,30% 34,91% 

758 Różne rozliczenia 4 827 468,00 4 827 468,00 100,00% 20,88% 
801 Oświata i wychowanie 352 354,73 344 361,34 97,73% 1,49% 
852 Pomoc społeczna 487 545,09 454 628,63 93,25% 1,97% 
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 53 000,00 37 659,27 71,06% 0,16% 
855 Rodzina 5 894 982,00 5 782 560,96 98,09% 25,01% 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 621 000,00 2 768 156,35 76,45% 11,97% 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 100,04 7 100,04 100,00% 0,03% 
926 Kultura fizyczna i sport 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,02% 

Ogółem 24 570 325,09 23 123 461,56 94,11% 100,00% 

Struktura dochodów w 2019 roku 

 
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % (4:3) 
udział w 

wydatkach 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 028,59 3 616,83 89,78% 0,02% 
600 Transport i łączność 771 036,00 687 775,96 89,20% 2,98% 
700 Gospodarka mieszkaniowa 352 808,62 257 332,89 72,94% 1,11% 
710 Działalność usługowa 34 000,00 27 125,70 79,78% 0,12% 
720 Informatyka 556 674,85 354 302,23 63,65% 1,53% 
750 Administracja publiczna 2 448 941,30 2 330 209,30 95,15% 10,08% 

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
Państwowej 39 618,00 39 216,82 98,99% 0,17% 
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752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 0,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 154 600,00 87 631,56 56,68% 0,38% 

757 Obsługa długu publicznego 230 000,00 209 917,92 91,27% 0,91% 
758 Różne rozliczenia 55 372,00 0,00 0,00% 0,00% 
801 Oświata i wychowanie 6 841 316,93 6 709 590,31 98,07% 29,03% 
851 Ochrona Zdrowia 186 400,00 124 816,68 66,96% 0,54% 
852 Pomoc społeczna 1 339 365,09 1 192 979,06 89,07% 5,16% 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 9 000,00 8 610,00 95,67% 0,04% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 185 150,24 157 742,06 85,20% 0,68% 

855 Rodzina 6 110 769,00 5 960 547,74 97,54% 25,79% 
900 Gospodarka komunalna i Ochrona 

Środowiska 4 889 262,63 3 834 498,21 78,43% 16,59% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 083 600,00 1 043 727,70 96,32% 4,52% 

926 Kultura fizyczna i sport 101 000,00 82 365,81 81,55% 0,36% 
Ogółem 25 393 143,25 23 112 206,78 91,02% 100,00% 

Struktura wydatków w 2019 roku 

 
V.  Informacja o stanie majątkowym stan na koniec 2019 roku: 

1. Gmina Miasto Terespol dysponuje gruntami o powierzchni ogólnej  188,6747 ha, z czego: 

᠆ drogi gminne - 44,0355 ha; 

᠆ drogi wewnętrzne - 7,4180 ha; 

᠆ oddane w wieczyste użytkowanie - 6,8185 ha; 

᠆ oddane w dzierżawę, użyczenie lub najem - 55,6368 ha; 

᠆ w zarządzie jednostki komunalnej - 1,5093 ha; 

᠆ w bezpośrednim zarządzie gminy - 72,4551 ha; 

᠆ w trwałym zarządzie placówek oświat - 0,8015 ha. 

Od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasto Terespol: 

2. Nabyła ogółem grunt o powierzchni  0,3266 ha, w tym: 
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᠆ odpłatnie (z przeznaczeniem na drogę) - 0,3031 ha; 

᠆ nieodpłatnie - 0,0235 ha. 

3. Zbyła ogółem grunt o powierzchni  0,1128 ha, w tym : 

᠆ w przetargu - 0,0771 ha; 

᠆ bezprzetargowo - 0,0357 ha. 

4. Gmina Miejska Terespol posiada 100% udziałów  na ogólną kwotę 3.551.500,00 zł, tj. 7.103 udziałów 
w spółce gminy pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z siedzibą w Terespolu przy ul. Granicznej 8. 

W terminie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Terespol osiągnęła 
dochody brutto w wysokości 327.475,57 złotych z tytułu wykonywania prawa własności 
w tym: 

᠆  najem lokali i dzierżawa gruntów  -  230.280,88 zł; 

᠆  sprzedaż (budynki, grunty)  -    67.780,09 zł; 

᠆  opłaty za wieczyste użytkowanie  -    10.558,57 zł; 

᠆ opłaty za przekształcenie   -     18.856,03 zł. 

VI.   INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

1. Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 
2015-2020; 

2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Terespol na lata 2017 – 2020; 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok; 

26. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Terespol; 

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Terespol na lata 2008-
2032; 

5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 

6. Miejski program wspierania rodziny; 

7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020. 

8. Program współpracy Gminy Miasto Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok; 

9. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Terespol na lata 2017 – 2023; 

10. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 

11. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Terespol; 

12. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta 
Terespol na lata 2016-2021; 

A. Stan realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne 
Pogranicze”: 

1) Potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej: 

a) Przebudowa ul. Polna – wykonano w całości;; 

b) Przebudowa ul. Alei Marzeń – wykonano w całości; 

c) Przebudowa ul. Kraszewskiego – wykonano 1100 mb z 1400 mb. 

d) Przebudowa ul. Narutowicza - wykonano w całości; 

e) Przebudowa ul. Gruntowa - wykonano w całości; 
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2) Potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej: 

a) Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Andrzejuka i ul. Cicha – wykonano w całości; 

b) Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Popiełuszki, ul. Cerkiewna, ul. Prusa i ul. Asnyka – w trakcie 
projektowania; 

c) budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sportowa i Łąkowa  – w trakcie realizacji. 

3) Potrzeby w zakresie rozbudowy tras rowerowych - Budowa  ścieżki rowerowej w ul. Asnyka,  ul. Sportowa, ul. 
Wojska Polskiego – wykonano w całości; 

4) Potrzeby w zakresie rozbudowy produktów turystycznych – remont Prochowni – wykonano w całości; 

5) Potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

a) zakupiono średni samochód bojowy dla OSP Terespol, wykonano w całości; 

b) Jednostka OSP w Terespolu została wyposażona w sprzęt ratownictwa drogowego tj. specjalistyczny 
sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny, 

6) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gruntowej Wspólnoty Terespolskiej: 

a) drogi – wykonane; 

b) wodociąg – wykonane; 

c) kanalizacja – w trakcie realizacji; 

d) łączność (światłowód) – wykonane. 

7) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gruntowej Wspólnoty Błotkowskiej: 

a) drogi – wykonane; 

b) wodociąg – wykonane; 

c) kanalizacja – zaprojektowana; 

d) łączność (światłowód) – wykonane. 

8) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. 3 Maja: 

a) drogi – projektowane; 

b) wodociąg – wykonane; 

c) kanalizacja – wykonane; 

d) łączność (światłowód) – wykonane. 

9) Budowa farmy fotowoltaicznej – w trakcie uzgodnień co do lokalizacji. 

10) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych i jednostek użyteczności publicznej – 
wykonane 49 sztuk, . 

11) Promocja miasta: 

a) budowa strony internetowej – wykonane; 

b) aplikacja mobilna – wykonane; 

12) Rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, m.in. 
oznakowanie turystyczne (w tym wizualizacja pionowa) – wykonane; 

13) Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiana opraw i budowa inteligentnych systemów 
oświetlenia ulicznego – w trakcie realizacji. 

14) Aktywizacja społeczna poprzez realizację projektów z zakresu profilaktyki zdrowia – wykonano wiele 
bezpłatnych badań z zakresu mammografii, ochrony wzroku i słuchu. 

15) Budowa tras nordic walking, siłowni na świeżym powietrzu, skate parku: 

a) budowa ścieżek zdrowia w trakcie realizacji, 
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b) siłownie już wykonano i jeszcze zaplanowane są do realizacji,; 

c) skate parku – w trakcie realizacji. 

16) Budowa stadionu w mieście Terespol – – w trakcie realizacji częściowy remont istniejącego Stadionu 
Miejskiego. 

17) Podniesienie kompetencji pracowników sektora instytucji publicznych – zrealizowano projekt cyfryzacji 
Urzędu Miasta. 

18) Remont jednostki, doposażenia i zakup wozu bojowego dla OSP – wykonano. 

19) Promocja miasta Terespol jako miejsca przyjaznego inwestorom – podjęcie uchwały w sprawie ulg 
podatkowych dla nowych inwestycji. 

B. Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Terespol na lata 2017 – 2020; 

Dziedzictwo kulturowe jako jeden z podstawowych aspektów życia i działalności człowieka, kształtuje 
związki międzyludzkie i określa tożsamość i świadomość społeczności. Obiekty zabytkowe stanowią cenny 
element kultury, który wpływa na kształtowanie się otoczenia człowieka współczesnego, mający 
wszechstronny wpływ na jego życie codzienne. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa, należycie 
pielęgnowane i wykorzystane, powinny stanowić jeden z głównych czynników rozwoju życia społeczno - 
gospodarczego. 

W 20 lat po zapoczątkowaniu w Polsce przemian ustrojowych pojawiają się nowe zjawiska i postawy 
wobec problemu ochrony dorobku i spuścizny minionych pokoleń. Zaczynamy postrzegać dziedzictwo 
kulturowe, jako jedną z ważniejszych gałęzi życia gospodarczego, która może generować znaczne zyski. 
Przejawem nowego podejścia władz do roli dziedzictwa kulturowego było przyjęcie 23 lipca 2003 r. ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która zastępując starą ustawę o ochronie dóbr kultury z 1962 r., 
na nowo zdefiniowała pojęcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i określiła politykę państwa oraz 
powinności władz państwowych i samorządowych w tej dziedzinie. Ustawa zobowiązuje organy samorządu 
do sporządzania co cztery lata Programów opieki nad zabytkami. Niniejsze opracowanie stanowi 
wypełnienie ustawowego obowiązku. 

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Terespol (GPOnZ) jest problematyka 
ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Terespol. Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie 
z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
2014 poz. 1446, ze zm.) oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. GPOnZ sporządzany jest 
przez Burmistrza, następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty 
przez Radę Miasta. GPOnZ ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Sporządza 
się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Burmistrz przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania 
GPOnZ. 

GPOnZ to dokument uzupełniający do innych aktów planowania. Jest dokumentem polityki 
administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania 
prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 
dziedzictwa kulturowego. Głównym odbiorcą GPOnZ jest lokalna wspólnota samorządowa. W zamierzeniu 
beneficjentami GPOnZ mają stać się nie tylko prywatni właściciele czy użytkownicy obiektów zabytkowych, 
ale również mieszkańcy miasta. Istotnym celem GPOnZ jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej 
i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych 
znajdujących się na terenie gminy, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania 
krajobrazu kulturowego. Ważne jest, aby poprawa ta dokonywała się przy partycypacji mieszkańców gminy, 
w różnych formach ich życiowej aktywności (praca zawodowa, działalność społeczna, działania wynikające 
z prawa własności lub z użytkowania obiektów zabytkowych) zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. 
Obowiązkiem władz publicznych w tym względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów 
regulujących kwestie tej opieki oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu. 

Dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Na 
terenie miasta znajdują się cztery zabytki wpisane do Rejestru Zabytków: 

1) Żelazny Obelisk - pomnik upamiętniający zakończenie budowy Traktu Brzeskiego, wraz z ogrodzeniem 
i otoczeniem; 

2) Cerkiew Prawosławna pw. Jana Teologa z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica, otaczający drzewostan; 
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3) drewniana kaplica cmentarna pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu prawosławnym; 

4) Prochownia prochownia Terespol w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej . 

Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy. 
W gminnej ewidencji zabytków zostały ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru i inne zabytki 
nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytki nieruchome wyznaczone 
przez burmistrza, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Terespol na lata 2017 – 
2020 w 2019 roku został złożóny do Urzędu Marszałkowskiego projekt o modernizacji pomnika Budowy 
Traktu Brzeskiego; 

C. Stan realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
2019 rok: 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Wykonawcami Programu jest Gmina 
Miasto Terespol oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt Miasto zapewnia poprzez współpracę ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt oraz lekarzami 
weterynarii i lecznicami dla zwierząt na podstawie zawartych umów. 

W ramach realizacji programu w 2019 z terenu miasta Terespol zostało odłowionych 3 bezpańskich psów 
i umieszczono je w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Koszt umieszczenia oraz utrzymania zwierząt 
w tym schwytanych w latach poprzednich w schroniskach wyniósł – 22 623,03 zł. 

D. Stan realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Terespol; 

W zasobach komunalnych znajduje się łącznie 105 lokali (w 2011 było 141 lokali): z tego 85 lokali 
w budynkach stanowiących wyłącznie własność gminy oraz 20 lokali w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. Standard budynków jest stosunkowo niski. 14 budynków gminnych posiada konstrukcję 
drewnianą a tylko 3 murowaną z 39 lokalami. We wspólnotach mieszkaniowych znajduje się zaś 5 budynków 
o konstrukcji murowanej (17 lokali gminnych) oraz 1 budynek drewniany (3 lokale gminne). Stan techniczny 
budynków wspólnot ocenia się jako dobry, natomiast stan budynków gminnych należy ocenić jako 
dostateczny lub niżej. Część budynków kwalifikuje się do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Z danych 
wynika, że większość lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych odpowiada standardom obowiązującym 
obecnie (ponad 80% lokali wyposażonych w instalację CO, podłączonych do wodociągu i kanalizacji 
posiadających łazienkę i WC). 32 lokale w budynkach gminnych ogrzewane są piecami kaflowymi 
a 53 wyposażone są w ogrzewanie etażowe. 65 lokali podłączonych jest do wodociągu miejskiego, 
46 posiada przyłącze kanalizacyjne a 39 lokali posiada łazienkę z WC. Z zasobów zostało wydzielone 
5 lokali na mieszkania socjalne przy ulicy Wspólnej 6. 

Polityka czynszowa stanowi jeden z podstawowych elementów programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Wpływy z czynszów są głównym źródłem finansowania kosztów 
utrzymania budynków czynszowych. Czynsze za mieszkania wówczas zapewnią ekonomicznie prawidłową 
gospodarkę lokalami, gdy będą wynosić w zależności od standardu mieszkań - przynajmniej 3% kosztów 
odtworzenia zasobów w skali roku (w 2018r 8,87 zł za m2 miesięcznie). Obecnie najwyższy czynsz za najem 
mieszkania wynosi 4,40 zł, co stanowi 1,49 % kosztów odtworzenia w skali roku a najniższy 1,70 zł (0,57% 
wartości odtworzeniowej). Planuje się, że czynsze w lokalach wzrosną w 2019 roku i w zależności od 
kategorii będą wzrastały odpowiednio: kategoria I wzrośnie w 2023 roku o 0,50 zł, w lokalach kategorii II 
w 2023 roku o 0,40 zł, a w lokalach kategorii III w 2023 roku o 0,20 zł. Natomiast w lokalach kategorii IV 
w 2023 roku o 0,10 zł. Daje to wzrost stawek czynszów w 2023 roku o około 6% i spowoduje wzrost 
najwyższego czynszu w relacji do wartości odtworzeniowej z 1,49 % do 2,03 % a najniższego z 0,57% do 
0,87%. 

Komunalne zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy miejskiej Terespol spełniają w mieście 
zarówno funkcje mieszkań o charakterze powszechnym jak i funkcje socjalne. Z tego też względu bardzo 
trudno zaplanować proces ich prywatyzacji. Najemcy części lokali komunalnych zwłaszcza o niskim 
standardzie nie wykazują żadnego zainteresowania wykupem zajmowanych mieszkań. Poza tym świadomość 
mieszkańców, że wykup mieszkań nie stwarza samych przywilejów, lecz i obowiązki powodują, że 
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prywatyzacja nie przynosi zamierzonych efektów finansowych. Do sprzedaży zaplanowano lokale i budynki, 
w których obecni najemcy zgłaszali chęć wykupu zajmowanych lokali. Są to 2 lokale w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych oraz 3 lokale w budynkach gminnych. Sprzedaż lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego 
15 wymaga przeniesienia rodzin niezainteresowanych wykupem do innych lokali, co może opóźnić 
prywatyzację ze względu na brak lokali zamiennych. 

W ramach realizacji programu w 2019 roku wykonano: 

1) zdjęcie z ewidencji i rozbiórka mieszkań komunalnych przy ulicy Reymonta 15; 

2) przyłacze kanalizacyjne do budynku przy ul. Sienkiewicza 21. 

E. Stan realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Terespol 
na lata 2008-2032; 

W 2019 roku miasto Terespol po raz kolejny wzięło udział w projekcie usuwania azbestu z terenu 
miasta pn.: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. W projekcie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta, u których eternit znajduje 
się na dachu, czy też jest zdjęty i zdeponowany na działce. Celem realizacji projektu jest poprawa 
warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego 
poprzez wdrożenie projektu, który obejmuje głównie działania związane z demontażem, odbiorem, 
transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Realizacja Projektu jest w pełni spójna 
z nadrzędnymi celami Samorządu Województwa Lubelskiego, określającymi strategię rozwoju regionu, 
jakimi są m. in. ograniczenie zachorowalności i śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych, 
zachowanie wartości środowiska naturalnego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń. 

Za prawidłową realizację projektu odpowiedzialne jest Regionalne Biuro Projektu, które funkcjonuje 
w Urzędzie Marszałkowskim województwa Lubelskiego. Zorganizowane zostały również Lokalne Biura 
Projektu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa na terenie Miasta Terespol. 

W 2019 roku przyjęto 10 wniosków od mieszkańców Miasta Terespol na wywóz i utylizację 
materiałów zawierających azbest; 

F. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 28 
października 2018r., poz. 2137) oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1390). MKRPA realizowała zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. przyjętego 
uchwałą nr III/25/18  z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

MKRPA powołana została Zarządzeniem Burmistrza Miasta Terespol nr 49/2018 z dnia 3 września 
2018r. W skład komisji wchodzi 8 osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Wykonanie uchwały powierzone jest Burmistrzowi Miasta Terespol, służbom publicznym miasta, 
Policji, placówkom leczenia odwykowego, organizacjom pozarządowym, a także parafiom, w celu 
zapobiegania powstawaniu problemów patologicznych i alkoholowych. Wiodącym celem Programu – 
zgodnie zobowiązującymi trendami rekomendowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - było zapobieganie powstawaniu nowych zjawisk, poprzez szeroko pojętą 
profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Zadanie to pochłonęło znaczącą 
większość środków finansowych i obejmowało w szczególności finansowanie bądź współfinansowanie 
specjalistycznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udział w społecznych kampaniach, 
finansowanie punktu konsultacyjnego, współfinansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i sportowej realizowanej przez urząd miasta i przez jednostki organizacyjne miasta, a także 
przez inne podmioty. 

Należy nadmienić, iż każdy z potrzebujących mieszkańców miasta miał możliwość skorzystania 
z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego – porad psychologicznych oraz prawnych. 
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Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście (stan na 31.12.2019r.): 

·Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklepy) – 15 

·Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
(lokale gastronomiczne) – 7 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 roku: 

1. poza miejscem sprzedaży 2. w miejscu sprzedaży 

według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 

do 4,5 % 
(oraz 
piwo) 

od 4,5% do 
18% (z 
wyjątkiem 
piwa) 

pow. 18% razem 
do 4,5 % 
(oraz 
piwo) 

od 4,5% do 
18% (z 
wyjątkiem 
piwa) 

pow. 
18% razem 

ogółem 

3 2 2 7 3 2 1 6 13 

Liczba jednorazowych  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 roku: 

·1 

Liczba decyzji wydanych w 2019 roku o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

· 2 (likwidacja punktu sprzedaży) 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  W 2019 ROKU: 

W ramach swojej działalności w 2019r. odbyło się 5 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęły 20 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Wnioski złożyły: 

·rodziny osób nadużywających alkohol, 

·Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu, 

·Komisariat Policji w Terespolu 

W związku z złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji wezwano  39 osób. Z osobami zgłoszonymi 
przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów 
alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu. 

Wobec osób zgłoszonych do postępowania, podjęto działania: 

᠆ 18 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

᠆ w 12 przypadkach skierowano wniosek do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

Przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym obejmowały: 

·motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz terapii osób współuzależnionych 

᠆ kierowanie do leczenia specjalistycznego, 

᠆ motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany 

szkodliwego wzorca picia, 

᠆ nudzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

·rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, 
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᠆ udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy 

i powstrzymania przemocy, 

᠆ inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

·posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb 
i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w system pomocy dla rodziny, 

᠆ przekazywanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu, faz choroby alkoholowej, objawów 

choroby, 

᠆ przekazywanie wiedzy na temat współuzależnienia, funkcjonowania osoby współuzależnionej, 

᠆ przekazywanie informacji na temat problemu alkoholowego w rodzinie, 

᠆ uświadomienie rodzinie problemu alkoholowego występującego w ich domu oraz wskazanie 

możliwości zmian 

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w 2019 roku 
udzielono porad w poszczególnych kategoriach: 

Lp. Kategoria Ilość osób Ilość porad 
1. Osobom z problemem alkoholowym 46 102 
2. Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem 

alkoholowym 65 141 

3. Osobom doznającym przemocy 8 19 
4. Osobom stosującym przemoc w rodzinie 5 16 

W 2019 roku z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  skorzystało 133 rodziny, 
w tym 5 rodzin objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego 
z członków rodziny. 

W roku 2019 MKRPA zorganizowała wyjazdy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, problemem 
przemocy z miasta Terespol. W dniach 08 -11 stycznia zorganizowano wyjazd do Łucka. W dniu 06 sierpnia 
odbyła się wycieczka 28 młodszych dzieci do Magicznych Ogrodów. W dniach 19-20 sierpnia grupa 18 osób 
w wieku 12-15 lat  wyjechała na wycieczkę do Serpelic. Celem zadania było zapewnienie aktywnego 
wypoczynku dzieci w różnym wieku, zapoznanie dzieci ze skutecznymi sposobami radzenia sobie ze stresem, 
kreowanie postaw prospołecznych, prowadzenie pogadanek na temat uzależnień od alkoholu i innych używek 
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Koszt w/w wyjazdów  15 536,13 zł. 

MKRPA zorganizowała 1 szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz dla 
sprzedawców. Koszt szkolenia 900 zł. 

W II kwartale 2019 roku przeprowadzono diagnozę problemów społecznych na terenie miasta Terespol. 
Badaniu zostały poddane punkty sprzedaży napojów alkoholowych, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy. 
Głównymi tematami badania były: alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotynizm, przemoc domowa, przemoc 
rówieśnicza oraz cyberprzemoc.  Koszt opracowania w/w dokumentu  4700zł. 

Na terenie szkoły zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące cyberprzemocy, agresji, 
uzależnień oraz rozwiązywania konfliktów: 

·„Tomek i czarny kruk”, „Przyjazna zabawa to dobra sprawa” – dotyczące agresji i rozwiązywania 
konfliktów bez przemocy 

·„Złość  da Ci w kość”, „Przemoc odbierze Ci moc” – dotyczące agresji i przemocy 

·„Zaplątani w sieci” – dotyczące cyberprzemocy 

·„Jestem wolny mam przewagę”, „Ciekawość nie zawsze się opłaca” – dotyczące uzależnień od substancji 
psychoaktywnych 
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Podsumowując w 2019 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała 
swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi 
substancjami psychoaktywnymi kierując się dobrem całej społeczności lokalnej. Komisja współpracowała 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Terespolu 
oraz Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej. 

G. Realizacja Miejskiego programu wspierania rodziny; 

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stałe rozpoznawanie rodzin przeżywających 
trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. Zadanie to zgodnie 
z kompetencjami ustawowymi i założeniami realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Do rodzin z najbardziej złożonymi sytuacjami w zakresie wydolności wychowawczo-opiekuńczej kierowano 
asystenta rodziny, a do wszystkich rodzin kierowane były działania w ramach świadczonej pracy socjalnej 
przez 3 pracowników socjalnych.  Rodziny, o których mowa wyżej, objęte były pomocą świadczoną 
w ramach ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia te, to rożnego typu zasiłki celowe, zasiłki okresowe, 
pomoc w naturze, pomoc w usługach oraz poradnictwo. Jednocześnie wskazane rodziny korzystały z innych 
form pomocy typu świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, pomoc na 
edukację dzieci w ramach stypendiów szkolnych oraz programu ,,Dobry start”, dodatki mieszkaniowe i inne 
w zależności od indywidualnej sytuacji każdej z rodzin. Najważniejszą formą wsparcia rodzin przeżywającej 
trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest stała edukacja w zakresie poprawiającym 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz poprawy relacji w rodzinie. Działania te są stałym 
elementem pracy wszystkich asystentów rodziny i w dużym zakresie pracowników socjalnych, którzy 
wspierają rodziny. Gmina od kilkunastu lat realizując programy przeciwdziałające uzależnieniom prowadzi 
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzone są usługi 
terapeutyczne i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem 
i eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi. 

W ramach realizacji programu pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu 
wykonali 556 wizyt pracy socjalnej, a 15 rodzin było objętych opieką asystenta rodziny. 

H. Realizacja Programu współpracy Gminy Miasto Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. Program 
określa formy wzajemnej współpracy oraz zasady i obszary udzielania wsparcia przez Gminę Miasto Terespol 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 mustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność na rzecz Miasta Terespol i jego mieszkańców. 

1) Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi. 

2) Celami szczegółowymi programu są: 

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta; 

b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

c) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

Program współpracy był realizowany poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym: 

a) w ramach otwartych konkursów ofert, 

b) z pominięciem otwartych konkursów ofert, w trybie określonym w art. 19a ustawy, 

c) w ramach inicjatywy lokalnej, 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych podmiotów. 

W ramach realizacji programu Burmistrz Miasta Terespol między innymi: 

1) ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe, 
w wyniku którego podpisał umowy z Klubem Piłkarskim Granica oraz Uczniowskim Klubem Sportowym 
Jedynka Terespol  na łączną kwotę 65 000 zł. 
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2) użyczył nieodpłatnie Stadion Miejski w Terespolu dla Klubu Piłkarskiego Granica; 

3) użyczył nieodpłatnie pomieszczenia dla Klubu Mam; 

4) użyczył nieodpłatnie obiekt „Prochowni” dla Koła Miłośników historii i fortyfikacji w Terespolu; 

5) użyczył nieodpłatnie pomieszczenie dla Bractwa Kurkowego im. Orła Białego w Terespolu; 

6) użyczył nieodpłatnie pomieszczenie dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol; 

7) użyczył nieodpłatnie pomieszczenie dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Terespolskie; 

I. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Terespol na lata 2017 – 2023;  

W ramach realizacji programu Burmistrz Miasta Terespol podpisał umowę z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego na realizację projektu  pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy w Terespolu” 
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 7,8 mln 
zł. w tym dofinansowanie w kwocie 6 mln. zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych. 

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca projektu  pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanego obszaru Konowicy w Terespolu”. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów za 
stadionem wokół zbiorników wodnych Konowicy i nadanie im funkcji rekreacyjnych. W ramach projektu 
planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, budowa ciągów, pieszo rowerowych i budowa parkingów wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i siłowniami na świeżym powietrzu, całość terenu zostanie oświetlona 
i wyposażona w monitoring. Odmulone zostaną zbiorniki wodne i wybudowany pomost widokowy. Nad 
brzegiem wody wybudowany zostanie punkt widokowy, który będzie mógł być wykorzystywany, jako 
amfiteatr. 

Na terenie stadionu miejskiego w trakcie remontu jest budynek po byłym hotelu, znajdować się tam będzie 
sala konferencyjna, pracownie muzyczna, plastyczna, tkacka i mała kawiarenka. Wybudowany zostanie plac 
zabaw, skatepark z miejscem do ćwiczeń siłowych. Odnowiony zostanie kort tenisowy i zmienione 
ogrodzenia na stadionie. Ponadto w ramach projektu dla poprawy bezpieczeństwa w mieście wybudowany 
zostanie monitoring miejski na terenie całego miasta. Partnerem projektu jest firma BARD –Agnieszki Drab, 
które w ramach umowy partnerskiej zamontuje monitoring z budynku restauracji przy ul Wojska Polskiego 
132. 

J. Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Terespol;  

W ramach realizacji programu. Burmistrz Miasta Terespol podpisał umowę o dofinansowanie na 
realizacje partnerskiego projektu pn." Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej 
Lubelszczyzny" złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. W ramach projektu zostały wymienione na terenie Terespola 562 stare i energochłonne 
lampy oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED. Technologia LED jest coraz szerzej stosowana 
w oświetleniu, od niedawna również w oświetleniu zewnętrznym. Podstawową zaletą tego typu urządzeń 
jest długa żywotność oraz to że nie generują promieniowania ultrafioletowego (UV) i podczerwonego 
(IR), mają przyjemną barwę dla ludzkiego oka przy zachowaniu dobrej jakości światła. Po wymianie 
opraw na oświetlenie LED sumaryczna moc oświetlenia w Terespolu spadła o około 40 %. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że nowoczesne oprawy LED mają zainstalowane oprogramowanie umożliwiające 
zmniejszenie mocy w określonych godzinach, dzięki temu jest możliwe na wybranych odcinkach ulic 
zmniejszyć intensywność oświetlenia co dodatkowo znacznie obniży koszty oświetlenia ulic w Terespolu. 

K. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta 
Terespol na lata 2016-2021; 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę są działania podejmowane przez Zespół 
Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup roboczych są przedstawiciele 
pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, członkowie GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia, 
oświaty, organizacji społecznych, a także kuratorska służba zawodowa Sądu Rejonowego w Szubinie. 
W ramach posiedzeń grup roboczych podejmowane są indywidualne działania wobec każdej rodziny, 
w której istnieje podejrzenie występowania przemocy. Pracami całego Zespołu Interdyscyplinarnego 
i jego grup, kieruje przewodniczący. 
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W ramach realizacji programu na terenie Miasta Terespol został utworzony jeden Zespół 
Interdyscyplinarny oraz cztery grupy robocze. Zespół i grupy robocze działaniem swoim objęli 63 osób 
w tym: 

1) kobiety - 21; 

2) mężczyźni – 28; 

3) dzieci 14. 

L. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020. 

Zachodzące w ostatnich latach w Polsce dynamiczne procesy społeczne i gospodarcze nie pozostają bez 
wpływu na życie społeczeństwa. Z jednej strony obserwowany jest wzrost dochodu narodowego 
i postępująca modernizacja kraju, z drugiej jednak strony nawarstwiają się problemy społeczne. Ubóstwo, 
bezrobocie, przemoc, przestępczość nieletnich, uzależnienia to realne problemy szerokich kręgów 
społecznych. Adresatami Strategii są osoby, grupy osób, rodziny, środowiska, których w największym 
stopniu dotykają występujące w mieście Terespol problemy społeczne Realizacja określonych celów 
strategicznych odbywała się przy uwzględnieniu konieczności oraz umiejętności dostosowania się do potrzeb 
przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu posiadanych możliwości. Realizacja Strategii zakłada 
potrzebę współpracy z właściwymi organami oraz instytucjami przy wykorzystaniu zdobytych doświadczeń 
w tym zakresie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu pod stała opieką ma około 200 rodzin. Rodziny 
ubiegające się o wsparcie finansowe lub w naturze, które trwale lub czasowo znalazły się w trudnej sytuacji 
mogą skorzystać z zasiłków w MOPS. 

VII.   Realizacja uchwał Rady Miasta Terespol na 2019 roku. 

W 2019 roku Burmistrz zrealizaował lub jest w trakcie realizacji następujacych uchwał: 

1. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2019 rok. 

2. Uchwała Nr XLIV/257/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2019 rok 

3. Uchwała Nr II/9/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2019 rok. 

4. Uchwała Nr II/16/18 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką 
Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych 
miasta Terespol. 

5. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2019 rok. 

6. Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Uchwała Nr III/20/18 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (ze zmianami). 

8. Uchwała Nr III/25/18 sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. 

9. UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Terespolu. 

10. UCHWAŁA NR IV/32/19 BURMISTRZA MIASTA TERESPOL z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Terespol na lata 2019-2023. 

11. UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. 

12. UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Terespol. 
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13. UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Terespol. 

14. UCHWAŁA NR V/43/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia 
warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

15. UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 
zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty. 

16. UCHWAŁA NR V/38/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta Terespol dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do 
rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasto Terespol. 

17. UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 marca 2019 r. w /s przyjęcia projektu 
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol" 

18. UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
przebiegu istniejących dróg gminnych. 

19. UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Terespol. 

20. UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 8 sierpnia 2019r. w/s przyjęcia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

21. UCHWAŁA NR VIII/67/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 8 sierpnia 2019r. w/s wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Gminą Terespol. 

22. UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 8 sierpnia 2019r. w/s przyjęcia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

23. UCHWAŁA NR VIII/66/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 8 sierpnia 2019 r. w/s ustalenia planu 
sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Terespol oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych. 

24. UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Terespol. 

25. UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2020 rok. 

VIII.           Infrastruktura drogowa. 

1) długość dróg w mieście: 

a) drogi krajowe – 5,35 km; 

b) drogi wojewódzkie – 3,10 km; 

c) drogi powiatowe – 3,80 km; 

d) grogi gminne – 32,945 km. 

2) Wykaz ulic gminnych Gminy Miasto Terespol na terenie miasta: 

Nr ulicy Nazwa ulicy Długość 

100830 ul. Janowska 450 

100831 ul. Czerwonego Krzyża 1490 

100832 ul. Topolowa 155 

100833 ul. Graniczna 780 
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100834 ul. Henryka Sienkiewicza 865 

100835 ul. Władysława Reymonta 530 

100836 ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 825 

100837 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 725 

100838 ul. Tadeusza Kościuszki 570 

100839 ul. Błotków 1830 

100840 ul. Przelotowa 250 

100841 ul. Wspólna 585 

100842 ul. Gabriela Narutowicza 815 

100787 ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1455 

100843 ul. Gruntowa 300 

100792 ul. Aleja Marzeń 2140 

100844 ul. Stefana Żeromskiego 900 

100845 ul. Karola Andrzejuka 395 

100846 ul. Szkolna 100 

100847 ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 265 

100848 ul. Juliusza Słowackiego 450 

100849 ul. Kazimierza Pułaskiego 460 

100850 ul. gen. Władysława Sikorskiego 600 

100851 ul. Armii Krajowej 390 

100852 ul. Klonowa 270 

100853 ul. Akacjowa 425 

100854 ul. Ogrodowa 250 

100855 ul. Lipowa 225 

100856 ul. Rolnicza 450 

100857 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 660 

100858 ul. Stacyjna 360 

100859 ul. Wschodnia 235 

100860 ul. Różana 130 

100861 ul. Miłosna 105 

100862 ul. Młynarska 130 

100863 ul. Cicha 180 

100864 ul. Przeskok 140 
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100865 ul. Elizy Orzeszkowej 1500 

100866 ul. Krótka 125 

100867 ul. Nowa 500 

100868 ul. Okrężna 370 

100869 ul. Słoneczna 250 

100870 ul. Sportowa 800 

100871 ul. Marii Konopnickiej 345 

100872 ul. Bolesława Prusa 320 

100873 ul. Cerkiewna 125 

100874 ul. Adama Asnyka 850 

100875 ul. Łąkowa 1170 

100876 ul. Wierzbowa 580 

100877 ul. Wiejska 1400 

100878 ul. Polna 1090 

100879 ul. Józefa Bolesława Słuszki 320 

100880 ul. Jana Jerzego Flemminga 370 

100881 ul. Izabeli i Adama Czartoryskich 200 

100882 ul. Antoniego Pocieja 85 

101678 Jana Pawła II 550 

112781 Wincentego Kozłowskiego 200 

112782 Józefa Kotarby 220 

112783 Leszczynowa 520 

112784 Spokojna 170 

IX.           Gospodarka Wodno - ściekowa; zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Terespolu, na terenie miasta jest jedno 
ujęcie wody, w którym są dwie studnie oraz jedna oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna z przeróbką osadów ściekowych w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów na 
prasie taśmowej. Oczyszczalnia ścieków w Terespolu przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych miasta oraz 
ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa jest zapewnienie 
niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej 
planujemy również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie 
ciągłości dostawy wody dla odbiorców. Planowana rozbudowa sieci umożliwi spięcie systemów 
wodociągowych zasilanych z niezależnych stacji wodociągowych. 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo na bieżąco 
podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie 
poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu klientów. W wyniku oceny stanu technicznego 
przewodów kanalizacyjnych, rozpoczęliśmy etapową renowację przewodów mającą na celu wyeliminowanie 
nieszczelności przewodu kanalizacyjnego i zanieczyszczania ściekami sanitarnymi gruntu i wód 
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podziemnych, jak również zapewnienia odbioru całego ładunku odprowadzanych ścieków i oczyszczenia 
w oczyszczalni ścieków. 

PGKiM Sp. z o.o. w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dąży do optymalizacji 
gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz 
minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania 
ścieków. Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy głównych 
u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także prowadzenie 
ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Etapowa renowacja sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie 
miasta i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków 
z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska. 

1) Długość sieci wodociągowej – 28,6 km. 

2) Długość sieci kanalizacyjnej – 34,50 km. 

3) Liczba przyłączy wodociągowych – 1360 szt. 

4) Liczba przyłączy kanalizacyjnych –  910 szt. 

5) Ilość dostarczonej wody do odbiorców – 166 844 m³; 

6) Ilość odebranych ścieków na oczyszczalni – 142 995 m³. 

X.           Bezpieczeństwo: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wspiera Jednostkę OSP 
w Terespolu. Miasto Terespol wraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug podpisało umowę na 
realizację projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar 
wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” wybranego w I naborze wniosków 
do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 w ramach celu 
tematycznego Bezpieczeństwo. Projekt będziemy wdrażać w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 
z Ukrainy.  Celem jego realizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu 
poprzez wsparcie 32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekażemy 100-letnie 
doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Strażacy ochotnicy zostali 
przeszkoleni a ich jednostka została doposażona w niezbędny sprzęt ratowniczy. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  Terespola w ramach projektu otrzymała profesjonalny sprzęt do ratownictwa drogowego 
w tym wysokiej klasy hydrauliczne nożyce oraz rozpierak do cięcia i wydostawania poszkodowanych osób 
z wraków samochodów. Otrzymali również zestaw hydraulicznych poduszek do unoszenia samochodów 
uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 
15 strażaków z zakresu ratownictwa drogowego. Łączna wartość projektu to 712 358,50 euro, wysokość 
dofinansowania wyniesie 641 122,65 euro (90%). Realizacja projektu potrwa 20 miesięcy i rozpocznie się 
niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki. Wysokość dofinansowania dla Miasta Terespol w projekcie została 
oszacowana na kwotę 100 000 zł. 

XI.       Inwestycje miejskie w 2019 roku. 

1. Remont nawierzchni ulic: 

1) Gruntowa, łącznie 365 mb; 

2) Słuszki - 100 mb; 

2. Remont i budowa chodników: 

1) Czerwonego Krzyża, 64 mb; 

2) Popiełuszki, 165 mb; 

3) Akacjowa, 409 mb; 

4) Błotków, 170 mb; 

5) Pułaskiego, 144 mb; 

XII.       Kultura i sport. 
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Na terenie miasta Terespol działają dwie instytucje kultury: 

᠆ Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, 

᠆ Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu. 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu został wpisany do rejestru w dniu 21 czerwca 1992 roku jako 
samorządowa instytucja kultury, której celem jest tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury. 

Do podstawowej działalności placówki należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb 
kulturalnych i sportowych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, 
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, współpraca ze społecznym i amatorskim 
ruchem kulturalnym, promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów oraz koordynacja 
działalności kulturalno-wychowawczej na terenie miasta. 

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez MOK Terespol w 2019 roku: 

1) XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

2) XXIV Międzynarodowej Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich; 

3) XI Powiatowy Turniej Tańca Współczesnego; 

4) XXI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej VOICE POETICA; 

5) Koncert Noworoczny; 

6) Dzień Kobiet; 

7) Obchody Konstytucji 3 Maja; 

8) Hip Hop Night w Terespolu 

9) Dzień Dziecka 

9) Lato z piosenką białoruską; 

10) Niedziela w Terespolu; 

11) Organizacja obchodów wybuchu II wojny światowej; 

12) Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada; 

14) Jarmark Bożonarodzeniowy; 

15) Jarmark Rękodzielniczy; 

Wykaz imprez sportowych zorganizowanych przez MOK Terespol w 2019 roku: 

1) XIII Edycja Międzynarodowego Biegu Przyjaźni Brześć - Terespol ; 

2) VII Bieg Tropem Wilczym 

3) XII Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Terespol - Brześć; 

5) Powiatowe Biegi Katyńskie; 

6) Turnieje Szachowe; 

7) Biegi uliczne im. W. Kozłowskiego; 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu jest samorządową instytucją kultury, realizującą swoje statutowe 
założenia na rzecz społeczności lokalnej, tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, udziela informacji oraz 
popularyzuje książkę i czytelnictwo. 

Zbiory biblioteczne 

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. Jest to przede wszystkim literatura piękna 
dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin 
wiedzy. 

W 2019 roku  zbiory biblioteki powiększyły się  o 890 woluminów  na łączną kwotę 18448,10 zł. 
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w tym : 

᠆ ze środków samorządowych zakupiono 552 wol. na sumę 13012,10 zł. 

᠆ z otrzymanej dotacji MKi DN w ramach Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”- Priorytet 1 zakupiono 254 wol. na kwotę 4531,00 zł. 

᠆ jako dar od czytelnika otrzymano 84 vol. na kwotę 905,00 zł. 

Stan księgozbioru na 31.12.2019 roku wyniósł 18742 woluminy , w tym : 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży  –  4044 wol. 

Literatura piękna dla dorosłych   –  8303 wol.  

Literatura popularnonaukowa   -  6395 wol. 

Biblioteka prowadzi również prenumeratę  17 tytułów  czasopism o różnej tematyce : edukacyjne, 
społeczno- polityczne, dziecięce, kobiece oraz prasę lokalną i regionalną. Na ten cel wydatkowano 
1711,45 zł. 

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów 

W 2019 r. Biblioteka  zarejestrowała  968 czytelników. Zanotowano 8380 odwiedzin. 

Struktura  czytelników według wieku : 

do 5 lat    -  37 

6-12 lat    -  124 

13-15 lat    -  61 

16- 19 lat  -  80 

20- 24 lat  -  54 

25- 44 lat -  274 

45-60 lat -  183 

Powyżej 60 lat -  155 

Struktura czytelników według zajęcia : 

osoby uczące się -  319 

osoby pracujące  - 317 

pozostali ( dzieci do lat 5, bezrobotni, renciści i emeryci ) – 332 

W 2019 r.  zarejestrowani  w placówce czytelnicy wypożyczyli 25686 woluminów  oraz      
1056 czasopism. 

Struktura wypożyczonego księgozbioru  : 

Literatura piękna dla dzieci -  4559 wol. 

Literatura piękna dla dorosłych – 18353 wol. 

Literatura popularno-naukowa  - 2774 wol. 

Z czytelni na miejscu skorzystało 274 osoby, którym udostępniono 1136 pozycji książkowych i 425 
czasopism. Udzielono 284 informacje. Biblioteka posiada również 7 komputerów z bezpłatnym dostępem do 
Internetu z którego korzystają mieszkańcy Terespola i okolic. W 2019 r. z czytelni internetowej skorzystało 
650 użytkowników. 

Biblioteka dysponuje programem bibliotecznym Mateusz, w którym tworzony jest elektroniczny katalog 
zbiorów. Na koniec 2019r. skatalogowano  około 98% księgozbioru. 

Promocja  czytelnictwa i edukacja kulturalna  : razem  23 działania. 

lekcje biblioteczne ( jak korzystać z biblioteki, katalogów ,zbiorów itp. )  - 1 
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zwiedzanie biblioteki -  9 

spotkania autorskie – 2 

spotkania z książką – 9 

wystawy – 1 

konkursy literackie - 1 

3. Na terenie Miasta Terespol znajduje się Stadion Miejski przy ul. Wojska Polskiego 217 oraz wielofunkcyjne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach rządowego programu „Orlik 2012". Miasto posiada 
również Halę Sportową z wydzieloną częścią siłowni i sekcji podnoszenia ciężarów. W szkołach do dyspozycji 
uczniów i mieszkańców są sale gimnastyczne. 

W Terespolu funkcjonują kluby sportowe: 

1) Klub Piłkarski „Granica”; 

2) Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - Sekcja podnoszenia ciężarów; 

3) Klub Olimpijski, działający przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu; 

4) Sekcja Eisstock, 

5) Klub Biegacza - Szuracz Terespol; 

4. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta: 

1) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol; 

2) Stowarzyszenie „Bugowiaki"; 

3) Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji w Terespolu; 

4) Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu; 

5) Regiment Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów w Terespolu; 

6) Klub Mam; 

7) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Terespolskie; 

8) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Terespolu; 

9) Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodzu Działkowego „Teresa” w Terespolu; 

10) Klub Patriotyczny w Terespolu; 

XIII.    Oświata i edukacja 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Miasto Terespol: 

1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu w skład której wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałani gimnazialnymi im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu; 

2) Przedszkole Miejskie w Terespolu. 

Stan Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu w roku szkolnym 2018/2019: 

1) Liczba oddziałów: 20 SP 1 + 9 P. 

2) Liczba uczniów : 419 SP + 198 P. 

3) Liczba etatów nauczycieli: 56,66 SP + P. 

4) Liczba n-li : 63 SP + P 

5) Liczba etatów administracyjno-obsługowych:   18 SP + 4 P 

6) Liczba pomieszczeń edukacyjnych: SZKOŁA PODSTAWOWA: 22 sale lekcyjne + 4 czyli  sala gimnastyczna, 
świetlica, gabinet zajęć dodatkowych,  hala sportowa oraz na zewnątrz boisko orlik); PRZEDSZKOLE: 5 sal 
lekcyjnych. 
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7) Nauczanie indywidualne – liczba uczniów: 1 (łącznie 12 godzin). 

Łączna liczba uczniów w szkołach –stan na 31 grudnia 2019r.  

 
KLASA 

SP 
1 

 Liczba uczniów  Liczba oddziałów 
I 53 3 
II 47 2 
III 58 3 
IV 38 2 
V 51 2 
VI 70 3 
VII 49 2 
VIII 53 3 
łącznie 419 20 

Przedszkole 

 
KLASA 

PRZEDSZKOLE 

 Liczba uczniów  Liczba oddziałów 
Poniżej „0” 135 6 
„0” 61 3 
łącznie 196 9 

2. Doskonalenie nauczycieli 

᠆ Studia podyplomowe doradztwo zawodowe – 1 osoba 

᠆ Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika – 1 osoba 

᠆ Szkolenie przygotowujące nauczycieli  do prowadzenia  zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 1 osoba 

᠆ Wstęp do sensoplastyki- 1 osoba 

᠆ Kurs doskonalący kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona- 1 osoba 

᠆ „Surdopedagogika” – 1 osoba 

Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

język polski matematyka język ang/rosyjski 
 % pkt % pkt % pkt 
Klasa A 66 38 53/92 
Klasa B 70 43 58/- 
Klasa C 68 44 62/50 
Szkoła 68 42 57/71 
Gmina 64 39 56/47 
Powiat 61 38 49/43 
Województwo  64 44 56/42 
Kraj 63 45 59/48 

Wykształcenie nauczycieli  z podziałem na awans zawodowy 
 (stan na 31.12.2019r.) 

Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym. 

Stażyści -           - 

Kontraktowi    – 6 

Mianowani      – 3 

Dyplomowani  – 53 

Id: 4C86C3E9-085F-43FE-A6FF-997734AF9822. Przyjęty Strona 26



 Stypendia dla uczniów zdolnych:  

᠆ szkoła podstawowa - 32 

᠆ gimnazjum  -  6 

     

NIEOBECNOŚCI    (w 2019r.)   

Nieobecności   ilość dni   

 Nauczyciele    

 Wynagrodzenie chorobowe- 364   

 Zasiłek chorobowy- 160   

 Zasiłek opiekuńczy- 68   

 Urlop macierzyński- 97   

 Urlop okolicznościowy- 3   

 Urlop opieka nad dzieckiem do lat 14- 32   

 Urlop bezpłatny- 12   

 Nieob. usprawiedliwiona – 76  

 Urlop n-li przedsz- 471   

 Urlop n-li szkoły- 2716   

 urlop zdrowotny 122   

  4121   

Administracja i obsługa oraz pracownicy zatrudnieni w ramach 
robót publicznych i po stażach 

  

  adm i obsł roboty/staż razem 

 Wynagrodzenie chorobowe- 170 54 224 

 Zasiłek chorobowy- 349 88 437 

 Zasiłek opiekuńczy- 15  15 

 Urlop okolicznościowy-   0 

 Urlop opieka nad dzieckiem do lat 14 6  6 

 Urlop wypoczynkowy- 459 97 556 

 Urlop bezpłatny-  92 92 

 Nieob. usprawiedliwiona – 2 17 19 

 Nieob. nieusprawiedliwiona –  6 6 

  1001 354 1355 

Żywienie dzieci 

Wszystkich dzieci korzystających z posiłków wraz z dziećmi przedszkolnymi jest 390. 

Wyrabianie nawyków zdrowego żywienia: 

᠆ udział w programie „Szklanka Mleka i Owoce w Szkole”. 
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W roku szkolnym 2018/2019 w 12 konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 
w etapie szkolnym wzięło udział 50 uczniów, w tym 28 w szkole podstawowej i 22 w gimnazjum. Do etapu 
okręgowego  w szkole podstawowej przeszły: 2 osoby z języka angielskiego, natomiast w gimnazjum 1 osoba 
z geografii, matematyki, chemii, fizyki, historii. 

Do III etapu – wojewódzkiego przeszedł 1 uczeń z dwóch dziedzin: matematyki i geografii. 

OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE w 2019 r. 

W roku szkolnego 2018\19 odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe z koszykówki dziewcząt 
i chłopców, siatkówki oraz piłki ręcznej. 

Uczniowie brali udział w następujących zawodach sportowych: 

᠆ biegi przełajowe i uliczne 

᠆ sztafetowe biegi przełajowe 

᠆ mini piłka ręczna, piłka ręczna 

᠆ mini koszykówka i koszykówka 

᠆ mini siatkówka i siatkówka. 

᠆ mini piłce nożnej i piłce nożnej. 

BIEGI PRZEŁAJOWE W ROKITNIE – 9 UCZESTNIKÓW 

BIEGI ULICZNE W TERESPOLU 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE – W FINALE POWIATU w ramach Igrzysk Dzieci chłopcy 
zajęli Im dziewczęta III, w Finale Rejonu chłopcy zajęli I Im. 

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Finale Powiatu – dziewczęta zajęły IX m chłopcy VII. 

BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI W JANOWIE PODLASKIM 

ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE W MINI PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT – 
zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli I miejsce w międzygminnie i uzyskali awans do Finału Powiatu. 
Dziewczęta w Finale Powiatu zajęły II m. 

ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE I FINAŁ POWIATU W SIATKÓWCE 

Dziewczęta w ramach Igrzysk młodzieży szkolnej zajęły I m w eliminacjach międzygminnych i IV m 
w Finale Powiatu. 

Chłopcy w Igrzyskach Dzieci w ramach międzygminny zajęli II m. 

Chłopcy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęli II m w eliminacjach międzygminnych. 

ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT 
W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – chłopcy I m i awans do finału powiatu , w Finale 
Powiatu III m. 

Dziewczęta zajęły II m  w międzygminnie. 

Zorganizowano turniej w halową piłkę nożną „GRAMY DLA NIEPODLEGŁEJ”. 

XI Katyńskie Powiatowe Biegi Przełajowe w Terespolu 

Im -1x, II m -1x, III m -1x, 

I miejsce w Finale Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym VII m w Finale Wojewódzkim 

IV miejsce w Finale Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym 

XIV Powiatowy Bieg Papieski – Janów Podlaski 

III m -1x, IV m -1x, 

II miejsce w Finale Powiatu w Mini Koszykówce chłopców 

I M m FINALE POWIATU W MINI PIŁCE RĘCZNEJ 
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Im W FINALE POWIATU W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM, IM W FINALE REJONU 
W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM 

IV m W FINALE WOJEWÓDZKIM W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM 

Udziała w Bialskiej Lidze Historycznej 

Chór szkolny Corda Vox uczestniczył w XVIII Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej 
zajmując tam II miejsce oraz VI Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kobylanach zdobywając III 
mejsce. 

W tym roku szkolnym 2018/2019 szachiści naszej szkoły odnieśli wiele sukcesów w Bialskiej Lidze 
Szachowej! Drużynowo zajęli 2 miejsce! Natomiast indywidualnie 4 miejsca na podium. 2 x 2 miejsce. 2 x 
3 miejsce. 

Akademie i apele, imprezy środowiskowe. 

„Mistrzowie z lat 80 XX wieku” – towarzyski mecz koszykówki (seniorzy, nauczyciele i uczniowie). 

Spotkanie z o. Mateuszem misjonarzem z Afryki 

XXVIII Dziecięcy Festiwal Piosenki 

Spotkanie autorskie z bajkopisarką i ilustratorką laureatką konkursu literackiego im. A. Lindgren p. Edytą 
Zarębską w Bibliotece Miejskiej 

„Chodź z nami, nie może ciebie ziomku nie być” – koncert zespołu Wyrwani z Niewoli 

Szkolny Konkurs „Mistrz przepisów drogowych” 

Witaj Maj!3 Maj!-apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Warsztaty z przedstawicielami WORD i miejscowej policji „Bezpieczni w drodze do szkoły” 

᠆ zabawy ruchowe utrwalające nawyki bezpiecznego zachowania na drodze. 

Udział w Szkolnych Biegach Katyńskich 

Udział w warsztatach profilaktycznych – Przyjazna zabawa to dobra sprawa. 

Udział w apelu "Bezpieczne i wesołe ferie zimowe". Spotkanie z policjantem i wysłuchanie pogadanki 
dotyczącej rad i przestróg zimowych. Wręczenie uczniom kamizelek ostrzegawczych w ramach 
ogólnopolskiej kampanii Edukacyjno-Informacyjnej "Bezpieczna droga" współfinansowanej przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pieśni patriotyczne. 

Udział w uroczystościach związanych ze Świętem Patrona Szkoły, Ślubowaniem klas I oraz Dniem 
Edukacji Narodowej. 

28.09.2018 

POPRAWA BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY 

Zakupiono na potrzeby szkoły: 

᠆ wyremontowano i przystosowano pomieszczenie do prowadzenia zajęć dodatkowych – 18 000 zł., 

᠆ szkoła otrzymała od UM 10 sztuk notebooków 10 000 zł., 

᠆ zakupiono 2 radiomagnetofony - 700 zł., 

᠆ sprzęt sportowy do zajęć wychowania fizycznego – 3000 zł., 

᠆ zakupiono odkurzacz – 400 zł., 

᠆ unowocześnienie monitoringu wizyjnego – 12.000 zł., 

᠆ wymiana blatów ławek szkolnych w salach lekcyjnych – 1 800 zł., 

᠆ zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej – 4 000 zł., 
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᠆ zakup stołu i 8 krzeseł do biblioteki szkolnej – 1 200zł., 

᠆ uzupełniono księgozbiór biblioteki szkolnej 1000 zł. 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z następującymi instytucjami: 

Urząd Miasta Terespol, Parafia Rzymskokatolicka, Prawosławna i Zielonoświątkowa w Terespolu, MOPS,  
MOK, Biblioteka Miejska,  Policja, Straż Graniczna,  Sąd Rodzinny, Kurator Społeczny i Sądowy, 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Ośrodkami Zdrowia, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Domem 
Samopomocy w Kodniu, Domem Opieki w Kostomłotach, okolicznymi szkołami, Konsultantem Polskim, 
szkołami na Białorusi oraz organizacjami: Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Miejskiej, Kołem Miłośników 
Fortyfikacji i Historii, Klubem Sportowym MULKS Zirve, Bialskim Szkolnym Związkiem Sportowym, 
Towarzystwem Brata Alberta, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, redakcją Gońca Terespolskiego, prasą 
lokalna oraz Radą Rodziców. 

Dyrektor szkoły podkreśla, że każda forma współpracy wpływa bardzo pozytywnie na rozwój szkoły 
i wzbogaca jej zasoby. Bogata oferta dodatkowych zajęć organizowanych przez MOK (taneczne, filmowe, 
teatralne, tkackie, językowe, plastyczne itp.) pozwala naszym dzieciom rozwijać się zgodnie 
z predyspozycjami i ukrytymi talentami. Z kolei aktywna pomoc naszych uczniów podczas organizowanych 
w MOK-u różnych uroczystości i akcji (WOŚP, zbieranie żywności) uczą aktywnych form pomocy 
i zaangażowania w akcje charytatywne. 

Wśród działań podejmowanych przez szkołę na rzecz środowiska lokalnego Pan Dyrektor wymienia: 

᠆ Dziecięcy Festiwal Piosenki organizowany z okazji Dnia Dziecka; 

᠆ Wieczór Kolęd z okazji Bożego Narodzenia; 

᠆ Dzień patrona szkoły św. Królowej Jadwigi Andegaweńskiej; 

᠆ Akademia z okazji święta Konstytucji 3-Maja; 

᠆ Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości; 

᠆ Turnieje tenisa stołowego o puchar Burmistrza Miasta Terespol; 

᠆ Turnieje szachowe o wymiarze powiatowym; 

᠆ strona internetowa szkoły z informacjami na temat bieżącej działalności szkoły; 

᠆ organizacja wycieczek szkolnych; 

᠆ akcja charytatywna: zbiórka żywności; 

᠆ udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń na działalność artystyczną i sportową; 

᠆ pomoc szkołom i Domom Dziecka w Polsce i Białorusi. 

AKCJE W KTÓRE WŁĄCZYŁA SIĘ SZKOŁA w 2019 r. 

᠆ „Góra Grosza”, 

᠆ „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” dla Schroniska Azyl w Białej Podlaskiej, 

᠆ „Światowy Dzień Pluszowego Misia” 

᠆ Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 

᠆ Dzień Języka Ojczystego, 

᠆ Ogólnopolskie Szkolne Dyktando, 

᠆ reprezentacja szkoły wzięła udział w uroczystościach miejskich z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, 

XIV.          Pomoc społeczna 

W 2019 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej korzystało około 200 rodzin, w ramach podejmowanych działań zostało wydanych: 
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1. Dział Świadczeń Rodzinnych wydał następujące decyzje : 

1) 231 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 

2) 16 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego 

3) 17 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

4) 2 decyzje przyznające prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

5) 33 decyzje przyznające prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia                              się dziecka 

6) 15 decyzji przyznających prawo do świadczenia rodzicielskiego 

7) 31 decyzji odmawiających prawa do świadczenia rodzinnego 

8) 12 decyzji uchylających prawo do świadczenia rodzinnego 

9) 3 decyzje zakańczające realizację świadczenia rodzinnego 

10) 9 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

2. Wypłacono  następujące świadczenia w kwotach: 

1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 5 131 świadczeń,  na kwotę : 544 200,70 zł. 

2) Świadczenia rodzicielskie 191 świadczeń,  na kwotę : 179 298,80 zł. 

3) Zasiłki pielęgnacyjne 872 świadczenia,  na kwotę : 164 993,10 zł 

4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 22 świadczenia, na kwotę : 13 640,00 zł. 

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 31 świadczeń,                                 na kwotę : 
31 000,00 zł. 

6) Świadczenie pielęgnacyjne 170 świadczeń, na kwotę : 269 110,00 zł.7) Zasiłek dla opiekuna  14 świadczeń, na 
kwotę : 8 680 zł. 

3. Dodatki Energetyczne: 

Ogólna liczba wydanych decyzji – 64, w tym: 

Decyzje przyznające – 63 

Decyzje uchylające – 1 

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 276, na kwotę : 4 278,21 zł. 

4. Dodatki Mieszkaniowe: 

Ogólna liczba wydanych decyzji – 166, w tym: 

Decyzje przyznające – 147 

Decyzje odmawiające – 16 

Decyzje uchylające – 3 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 859, na kwotę : 138 924,71 zł 

5. Fundusz Alimentacyjny: 

Ogólna liczba wydanych decyzji – 52, w tym: 

Decyzje przyznające – 33 

Decyzje odmawiające – 3 

Decyzje uchylające – 4 

Decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań – 8 

Decyzje żądające zwrotu – 4 

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 546, na kwotę : 232 280,00 zł. 

6. Stypendia/Zasiłki szkolne: 
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Ogólna liczba wydanych decyzji (stypendia szkolne) – 116, w tym: 

Decyzje przyznające – 97 

Decyzje odmowne – 4 

Decyzje uchylające (stwierdzające wygaśnięcie) – 15 

W roku 2019, nie została wydana żadna decyzja dot. zasiłków szkolnych. 

Liczba wypłaconych świadczeń (stypendia szkolne) – 97, na kwotę 47 074,10 zł. 

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę rachunków lub 
faktur dokumentujących wydatki, związane z procesem edukacyjnym dzieci wobec czego liczba wypłaconych 
świadczeń równa jest liczbie decyzji przyznających świadczenie. 

7. Świadczenie Dobry Start (300+): 

Ogólna liczba wydanych decyzji – 437, w tym: 

Decyzje przyznające – 437 

Liczba wypłaconych świadczeń dobry start – 600, na kwotę: 180 000,00 zł. 

8. Świadczenie Wychowawcze (500+): 

Ogólna liczba wydanych decyzji – 647, w tym: 

Decyzje przyznające – 616 

Decyzje odmowne – 10 

Decyzje uchylające – 12 

Decyzje zakańczające – 4 

Decyzje żądające zwrotu – 5 

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 7 985, na kwotę : 3 973 269,94 zł. 

Dział Pomocy Społecznej wykonał następujące działania : 

9. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku asystenturą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Terespolu było objętych 16 rodzin, tj. 65 – osób w tym 35 dzieci. 

1) Liczba przyjętych wniosków – 328 sztuk. 

2) Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS – 133 

3) Liczba osób korzystających z pomocy MOPS - 338 

4) Liczba wdanych  decyzji – 551 w tym 3 odmowne decyzje. 

5) Liczba przeprowadzonej pracy socjalnej – 328 

10. Wypłacono pomoc w formie: 

1) Zasiłki stałe 210 świadczeń, na kwotę: 120 229,90 zł. 

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi 1339 świadczeń(godzin), 
na kwotę: 74 650 zł. 

3) Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
2 świadczenia, na kwotę: 2005, 77 zł. 

4) Zasiłek celowy i w naturze 220 świadczeń, na kwotę: 60 367, 20 zł. 

5) Zasiłki okresowe 180 świadczeń, na kwotę: 66 245, 76 zł 

11. Wieloletni rządowy program: „Posiłek w szkole i w domu” 9837 świadczeń, na kwotę 92 191, 
02 złXV.        

XV.  Ochrona Środowiska. 

1. Odnawialne źródła energii. 
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W 2019 roku został zrealizowany projekt „Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol –etap II” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach którego 
wykonanych zostao 436 montaży odnawialnych źródeł energii w tym: 

᠆ 69 kotłów na pellet o mocy 15 i 20 KW 

᠆ 49 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,2 i 2,75 KW 

᠆ 11 pomp ciepła o mocy 3,5 KW 

᠆ 149 instalacji solarnych dwu, trzy i czteropanelowych 

2. Gospodarka dzrzewostanem: 

1) w 2019 roku zostało wydanych 5 decyzji na usunięcie 14 drzew rosnących w pasach drogowych; 

2) nasadzenia drzew w 2019 wyniosła 26 sztuk. 

3. Gospodarka Odpadami: 

Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego 
rozwiązanie wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Jednym z powodów dążenia do segregacji odpadów 
są koszty ich zagospodarowania ponoszone przez Miasto Terespol a tym samym przez mieszkańców. Korzyści 
płynące z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości spalania odpadów w piecach domowych 
i umieszczania ich na składowiskach, to również mniejsze koszty odbioru i zagospodarowania. 

Koszt netto przyjęcia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej 1 tony odpadów 
w zależności od rodzaju wynosi: odpady zmieszane – 448,27 zł,  odpady kuchenne ulegające biodegradacji -
303,97 zł, zmieszane odpady opakowaniowe -255,36 zł, popiół -290,75 zł, opakowania szklane, makulatura -
26,32 zł, odpady ulegające biodegradacji dostarczone selektywnie (trawa, liście itp. z ogrodów, terenów 
zielonych) - 225,12 zł. Jak widać zagospodarowanie odpadów segregowanych jest znacznie tańsze niż 
zmieszanych. Różnica w kosztach zagospodarowania opakowań szklanych czy makulatury w porównaniu do 
odpadów zmieszanych wynosi ponad 420 zł za tonę. Wyższe koszty ponoszone na zagospodarowanie odpadów 
przekładają się na wyższe opłaty od mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy 
włączyli się czynnie w proces prawidłowej segregacji. 

W roku 2019 mieszkańcy naszego miasta wytworzyli około 1600 ton odpadów, a średnio na jednego 
mieszkańca Terespola zgłoszonego do opłaty śmieciowej  przypada 352 kg. W sposób selektywny zebrano 
90 ton makulatury, 100 ton opakowań szklanych, 350 ton popiołu, 130 ton odpadów zielonych, 300 ton 
opakowań zmieszanych, 190 ton odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, natomiast 345 ton 
najdroższych odpadów zmieszanych. 

XVI.           Podsumowanie. 

Gmina Miasto Terespol, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu 
poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, 
wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury 
lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności miasta jako miejsca, gdzie 
można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego miasta 
konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb mieszkańców. Położenie komunikacyjne miasta Terespol jest bardzo korzystne, jednak aby móc 
czerpać z niego wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje. 
Zwiększenie stopnia skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa staniu technicznego dróg w mieście są 
niezbędne dla zrównoważonego rozwoju. Rok 2019 okazał się rokiem obfitym jeśli chodzi o przeznaczanie 
środków europejskich. Miasto nie tylko przeznacza coraz większą pulę środków na asfaltowanie dróg 
gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków na remont dróg, które nie są w jej 
zarządzie. Podejmuje ponadto monity w sprawie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich 
usytuowanych na terenie miasta. 

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać 
jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne 
lata. Wyzwania miasta Terespol są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób 
strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu 
urokliwego, przygranicanego charakteru naszego miasta.

Id: 4C86C3E9-085F-43FE-A6FF-997734AF9822. Przyjęty Strona 33




