Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej
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- od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 r.
1. Budowa przychodni w Gminie Terespol.
Kontynuowana jest budowa przychodni przy budynku Urzędu Gminy Terespol
w Kobylanach. Realizowane są prace wykończeniowe wewnętrzne, pomalowano elewację, ułożono
chodniki zewnętrzne oraz wykonywane jest przyłącze ciepłownicze do budynku. Termin wykonania
- do 30 września 2022 r.
2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
– edycja I.
W
ramach
zadania „Budowa dróg gminnych
na
terenie
Centrum
Gminy
w Kobylanach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych – edycja I, rozpocżęto roboty sanitarne - układanie kanalizacji deszczowej. Termin
wykonania dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
– edycja II i III.
1) Gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w kwocie - 4 997 000,00 zł., w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja II na zadaniu: „Rozbudowa
i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze
i Kukuryki”.
2) W trakcie oceny są złożone wnioski - edycja III PGR:
a) Budowa stadionu sportowego w Kobylanach – kwota wnioskowanego dofinansowania
-1 999 200,00 zł.,
b) Modernizacja kanalizacji ciśnieniowej w gminie Terespol - kwota wnioskowanego
dofinansowania - 4 898 040,00 zł.
4. Realizacja zadań z dofinanzsowaniam z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1) Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka.
W trakcie realizacji jest budowa drogi Małaszewicze –Podolanka. Wcięto drzewa, wykonano
przepust drogowy oraz wykonywana jest podbudowa.
2) Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych – Etap I.
Kontynuowana jest budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych,
gmina Terespol- etap I. Rozpoczęto roboty ziemne, wycięto drzewa.
5.Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol.
W dniu 25 maja 2022 r. podpisano umowę na wykonanie zadania: „Budowa i uzupełnienie
oświetlenia w Gminie Terespol” z konsorcjum firm BCE Energia sp. z o.o. i BCE Polska Łukasz
Bieńka Dęblin za kwotę 611 310,00 zł., plus nadzór inwestorski 5 726,00 zł. Termin wykonania
sześć miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia w
Polatyczach, Bohukałach, Lebiedziewie i Kobylanach ( Centrum Gminy Terespol).
6. Prace projektowe – w trakcie realizacji.
1) Budowa drogi Małaszewicze Małe-Kobylany.
2) Przebudowa dróg gminnych nr 100787 L i 100788 L w m. Samowicze i Kukuryki.
3) Budowa drogi ul. Krótka w Neplach.
4) Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek.
5) Projekt budowlany robót w pasie drogowym na dz. nr 491/5 w Małaszewiczach Małych.
1

6) Budowa ul. Pólnocnej w Małaszewiczach Dużych w dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano
umowę na wykonanie projektu.
7) Koncepcja Architektoniczna Wielofunkcyjnego Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobylanach.
8) Projekt zagospodarowania strefy wypoczynku wokół zbiornika wodnego
9) Projekt budowlany wieży widokowej w Kobylanach, w sąsiedztwie zbiornika wodnego.
10) Projekt budowlany utwardzenia placu przy dziele międzyfortowym w Małaszewiczach
Małych.
11) Projekt prac zabezpieczających obiektu zabytkowego – Biwak w Neplach.
12) Projekt budowlany ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika w Kobylanach.
13) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Terespol.
14) Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15) Budowa fontanny w Kobylanach.
7. Przebudowa stanicy w Kobylanach.
W trakcie realizacji jest wykonanie przebudowy stanicy wodnej w Kobylanach (przy miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli). Wykonano nową więźbę dachową i pokrycie dachu,
przebudowano ściany parteru, wykonano posadzki.
8. Budowa zaplecza technicznego – roboty budowlane – etap III.
W trakcie realizacji jest: Budowa zaplecza technicznego – roboty budowlane etap III, w Kobylanach
(w sąsiedztwie siedziby EKO-BUG Sp. z o.o.). Wykonano stan surowy budynku, ocieplenie z
malowaniem ścian zewnętrznych, wstawiono stolarkę okienną, wylano posadzki parteru, ułożono
instalacje wodociagowę, kanalizacyjną, elektryczną oraz tynki wewnętrzne parteru.
9. Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2022 roku.
W 2022 r. złożono czternaście wniosków na udzielenie dotacji do przedsięwzięć wykorzystujących
odnawialne źródła energii: na zakup i montaż kolektorów słonecznych 7 szt., instalacje
fotowoltaiczne 6 szt., pompa ciepła 1 szt. Rozliczono już dziesięć wniosków, przekazując dotację
właścicielom nieruchomości o łącznej wysokości 20 000,00 zł.
10. Dotacja celowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy
kanalizacyjnych w 2022 roku.
W 2022 r. złożono dziesięć wniosków na dofinansowanie budowy:
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
- 4 szt.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- 5 szt.
- przydomowa oczyszczalni ścieków
- 1 szt.
Rozliczono już trzy umowy, przekazując dotację właścicielom nieruchomości o łącznej wysokości
16 880,00 zł. Jedna osoba złożył rezygnację z dotacji w 2022 r.
11. Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 9 maja 2022 roku i będzie trwał do 15 lipca 2022 r.
Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku
mieszkalnego.
Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane
na stałe w budynku mieszkalnym:
1) gazowych;
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2) elektrycznych;
3) pomp ciepła;
4) kotłów na pellet drzewny i drewno;
5) olejowych.
Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Terespol. Wysokość dotacji nie może przekraczać
kwoty 5 000,00 zł. Dotacja udzielana będzie w danym roku kalendarzowym do wysokości środków
określonych w uchwale budżetowej. Środki określone w uchwale budżetowej na 2022 rok wynoszą
300 000 zł. Do dnia 28 czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy Terespol wpłynęło 26 wniosków.
12. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.
Dnia 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych
dotyczących źródeł ciepła i spalania.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Mieszkańcy złożyli już 1576 deklaracji z
2492 wykazanych adresów budynków w CEEB, z terenu Gminy Terespol. Nie złożono 916 deklaracji
na posesjach zbudowanych oraz zaplanowanych do zabudowy. Korygowana jest ilość posesji
zabudowanych na terenie gminy Terespol ( z ewidencji usuwane są posesje niezabudowane).
Uwaga: Termin złożenia deklaracji przez właścicieli budynków (ogrzewanych) – 30 czerwca 2022 r.
13. Program „Cyfrowa Polska”.
Gmina Terespol otrzymała z programu „Cyfrowa Polska” 100 000,00 zł. Środki finansowe
z programu zostaną przeznaczone na wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny Urzędu
Gminy Terespol. W ramach programu zostaną zakupione stacje robocze, serwer do obsługi
elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją oraz dodatkowy serwer do kopii zapasowych,
niezbędne oprogramowanie. W dniu 13 maja 2022 r. podpisano umowę na dostawę sprzętu
z firmą AT Computers, ul. Kostrzewskiego 16, Pobiedziska, za kwotę 73 248,96 zł. Realizacja
umowy do 4 lipca 2022 roku.
14. Poznaj Polskę
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022
gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 64.640 zł na realizację wycieczek
szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać dofinansowanie
ze środków Ministra, gmina Terespol musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 %
całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.
Wartość projektu:
95.931 zł
Kwota dofinansowania: 64.640 zł
Wkład własny:
31.294 zł
Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach:
Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN: 5.000 zł, kwota wkładu własnego:
1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł
 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 5.000 zł, kwota wkładu własnego:
1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł
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 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.800 zł, kwota wkładu własnego:
1.200 zł, wartość całkowita: 6.000 zł
 Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok
Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu
własnego: 3.750 zł, wartość całkowita: 18.750 zł
 Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego,
Kalwaria Zebrzydowska
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Muzeum Narodowe w Krakowie
 Historyczny zespół miasta, Kraków
 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie
Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.840 zł, kwota wkładu własnego:
1.210 zł, wartość całkowita: 6.050 zł
 Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok
Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu
własnego: 11.501 zł, wartość całkowita: 26.501 zł
 Kopalnia Soli w Wieliczce
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków
 Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków
 Kraków - historyczny zespół miasta
 Kopiec Kościuszki z otoczeniem, Kraków
Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu
własnego: 11.130 zł, wartość całkowita: 26.130 zł
 Zamek Królewski, Chęciny
 Muzeum Pamięci Narodowej - dawne więzienie kieleckie na ulicy Zamkowej, Kielce
 Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania
kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Oblęgorek
 Ruiny zamku Krzyżtopór, Ujazd
 "Pomnik przyrody ""Dąb Bartek"", Zagnańsk
Wszytkie wycieczki zrealizowano.
15. Granty PPGR
W ramach Projektu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
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realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Terespol otrzymała
kwotę 15 600 zł z przeznaczeniem na zakup 6 laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników
Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR).
Wartość projektu:
15 600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 15 600,00 zł
Zakupiono laptopy, które zostały przekazane dzieciom.
16. Projekt „Pod biało-czerwoną”.
Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 104 przyznał Wojewodzie Lubelskiemu, z ogólnej rezerwy
budżetowej, środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach projektu
„Pod biało-czerwoną” zakupu masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gmin województwa
Lubelskiegi. Gmina Terespol przystąpiła do realizacji w/w projektu. Zakończeniue projektu
planowane jest do dnia 11 listopada 2022 r.
17. Roboty różne wykonane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol
we własnym zakresie od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r.
1. Oczyszczanie dróg gminnych z gałęzi i drzew.
2. Sadzenie kwiatów na terenach zieleni.
3. Dwukrotne koszenie placów zabaw, boisk, skwerów, terenów świetlic wiejskich, terenów
szkolnych, terenów rekreacyjnych.
4. Koszenie poboczy dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników.
5. Czyszczenie północnej strony elewacji budynku Urzędu Gminy oraz częściowe malowanie wejść
do budynku oraz remont schodów.
6. Częściowy remont placów zabaw w miejscowości Łobaczew Duży i Kuzawka.
7. Zamiatanie dróg gminnych w miejscowości Małaszewicze i Kobylany.
8. Wykonywanie prac porządkowych związanych z obchodami XXX –lecia Gminy Terespol.
9. Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn.
10. Wykonywanie innych zlecanych na bieżąco prac związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy
Terespol.
28 czerwca 2022 r.
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