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Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej 
-  od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 26 sierpnia 2022 r.  

 
1. Budowa przychodni w Gminie Terespol. 
Kontynuowana jest budowa przychodni przy budynku Urzędu Gminy Terespol  
w Kobylanach. Realizowane są prace wykończeniowe wewnętrzne, obłożenie elewacji płytami 
kamiennymi z piaskowca, 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, 
rozpoczęto 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.                 
 Gmina Terespol otrzymała w ramach tej edycji dofinansowanie w kwocie  - 4 997 000,00 zł., na 
zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L  w miejscowości 
Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki”- w części dot. przebudowy trwają prace projektowe. 
 
4. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 
V– Rozwój stref przemysłowych. 
 1) Przygotowaliśmy wspólnie z Powiatem Bialskim i Gminą Zalesie projekt „Budowa i rozbudowa 
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drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30  z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20”, 
obejmujący budowę drogi od Punktu Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach do wiaduktu 
(zaprojektowanego przez Cargotor) w Wólce Dobryńskiej. Kwota wnioskowanych środków 
97 804 000,- zł. Wniosek złożył Powiat Bialski.  
2) Gmina Terespol w ramach V edycji złożyła dwa wnioski: 
 - „Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do terminali intermodalnych w Porcie Małaszewicze” - 
kwota wnioskowanego dofinansowania   - 7 644 000,00 zł.; 
 -  „Rozbudowa dróg gminnych do Bazy Paliw PERN”  - kwota wnioskowanego dofinansowania -  
21 952 000,00 zł. 
We wszystkich ww. projektach udział własny w realizacji inwestycji wynosi 2%. 
 
5. Realizacja zadań z dofinansowaniam z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   
 
1)  Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka. 
W trakcie realizacji jest budowa drogi Małaszewicze – Podolanka. 
Wycięto drzewa, wykonano przepust drogowy, podbudowę, ułożono 
około 380 mb. nawierzchni bitumicznej.    
 
 
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. Wykonano podbudowę drogi i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.   
 
6.  Budowa parkingu w Kobylanach. 
W dniu 4 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania: Budowa parkingu na działce nr 
422/6, 422/4 i 423 w Kobylanach z firmą Drogi Mosty Bogdan Szewczak Biała Podlaska, za kwotę 
188 836,78 zł plus nadzór inwestorski 10 455,00 zł. Termin wykonania cztery i pół miesiąca od dnia 
podpisania umowy.   

   
 
7.  Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol.  
W trakcie realizacji jest zadania: „Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol” realizo-
wane przez 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 pod-
pisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia w Polatyczach – 11  szt.      
słupów oświetleniowych i 794 m linii kablowej, w Bohukałach – 1 szt. zasilanie bateria i panel         
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fotowoltaiczny, w Lebiedziewie – 4 szt. słupów oświetleniowych i 306 m linii kablowej, w Kobyla-
nach  -  45 szt. słupów oświetleniowych i 2356 m linni kablowej ( Centrum Gminy Terespol). 
  
8.  Budowa ciągów komunikacyjnych na działce nr 491/5 w Małaszewiczach Małych. 
W dniu 10 sierpnia 2022 r. ogłoszno przetarg na realizację zadania: Budowa ciągów                     
komunikacyjnych na dz. 491/5 w Małaszewiczach Małych. Zadanie obejmuje wykonanie         
utwardzenia z kostku betonowej o pow 490 m2 oraz ustawienie trzech masztów wraz z               
przeniesieniem istniejęcego pomnika (rejon bramy wjazdowej  na WOC).  W postępowaniu         
wpłynęły trzy oferty. Njniższą cenę zaoferowała firma Laskowski Sp. z o.o. Biała Podlaska – 
390 478,80 zł.     
 
9.   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 budowy skrzyżowania Aleja Wspomnień z ul. Słoneczną i ul. Krótką         

w Kobylanach. 
6) Budowa  ul. Północnej  w  Małaszewiczach Dużych. 
7) Projekt  zagospodarowania  strefy  wypoczynku wokół zbiornika wodnego.  
8) Projekt budowlany  wieży widokowej w Kobylanach, w sąsiedztwie zbiornika wodnego. 
9) Projekt budowlany budowy masztu z flagą w Kobylanach.  
10) Projekt budowlany ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika w Kobylanach. 
11)  Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Terespol. 
12)  Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
10. Koncepcja Architektoniczna Wielofunkcyjnego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w          
Kobylanach. 
W trakcie opracowania jest koncepcja Architektoniczna Wielofunkcyjnego Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Kobylanach wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, przez firmę AMN 
Projekt Andrzej Nowakowski  Kielce.  

   
 
11.   Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej , Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach.  
   W dniu 16 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą      
Eugeniusz Celiński Projektowanie i Nadzór Klonownica Duża za kwotę 15 375,00 zł.                          
W ramach tego zadania zaprojektowane zostaną: przebudowa zjazdów z ul. Słonecznej (2 szt. na 
posesje zalewane przez wody opadowe) budowa chodnika z kostki brukowej o długości około      
100 m na ul. Słonecznej, odwodnienie drogi – na wysokości ul. Słoneczna 88, oznakowanie         
poziome i pionowe skrzyżowania  Al. Wspomnień i ul. Krótkiej, w tym przejście dla pieszych           
ul. Krótka i Al. Wspomnień.  Na całej ul. Słonecznej do Al. Wspomień do szkoły zostanie             
opracowana nowa organizacja ruchu, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym:  ograniczenie predkości do 40 km/h, wykonanie barier na wysokości przejścia dla              
pieszych na skrzyżowaniu Al. Wspomnień z ul. Słoneczną a także na wysokości szkoły.           
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12.   Rozbudowa z przebudową budynku stanicy wodnej w Kobylanach.  
Zakończono rozbudowę z przebudową budynku stanicy wodnej w Kobylanach, w ramach zadania 
„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.   Budowa zaplecza technicznego – roboty budowlane – etap III. 
Zakończono i odebrano roboty budowlane na zadaniu: Budowa zaplecza technicznego – roboty 
budowlane etap III, w Kobylanach (w sąsiedztwie siedziby EKO-BUG Sp. z o.o.). Wybudowano cześć 
socjalną przy wiacie garażowej, przyłącza energetyczne, wod.-kan. i c.o. oraz instalację 
oświetleniową i sprężonego powietrza w cześci garażowej. Do wykonania w latach przyszłych 
pozostały drogi dojazdowe, parking, place składowe objęte decyzją Starosty Bialskiego nr T/ 33 /19 
z dnia 17 kwietnia 2019 r..   
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14.   Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koroszczynie. 
W dniu 5 sierpnia 2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania: 
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koroszczynie”. Wpłynęła jedna oferta przewyższająca kwotę 
zaplanowanych środków na realizację zadania.    
 
15.   Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2022 roku.  
W 2022 r. złożono osiemnaście wniosków na udzielenie dotacji do przedsięwzięć wykorzystujących 
odnawialne źródła energii:  na zakup i montaż kolektorów słonecznych 8 szt., instalacje 
fotowoltaiczne 9 szt., pompa ciepła 1 szt. Rozliczono już piętnaście wniosków, przekazując dotację 
właścicielom nieruchomości  o łącznej wysokości 30 000,00 zł.   
 
16. Dotacja celowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy 
kanalizacyjnych w 2022 roku. 
W 2022 r. złożono jedenaście wniosków na dofinansowanie budowy: 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  -   4     szt. 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  -   6     szt. 
- przydomowa  oczyszczalnia  ścieków                -   1     szt.    
Rozliczono już pięć umów, przekazując dotację właścicielom nieruchomości  o łącznej wysokości    
42 320,00 zł.  Jedna osoba złożył rezygnację z dotacji w 2022 r.     
 
17.  Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

     Nabór wniosków rozpoczął się w dniu  9 maja 2022 roku i będzie trwał do 30 września 2022 r..    
    Warunkiem otrzymania     dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez  
    wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego 
    urządzenia grzewczego. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Terespol, może być 
    udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego i nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł.  

     Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą                 
zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:  gazowych, elektrycznych, pomp ciepła, kotłów na 
pellet drzewny i drewno,  olejowych. 

    Do dnia 26 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Terespol wpłynęły 43 wnioski oraz podpisano 26 umów.     
     
    18.  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     wypeł-
niając 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 1945 deklaracji z 2385 
wykazanych adresów budynków w CEEB, z terenu Gminy Terespol.        
Uwaga: Termin złożenia deklaracji przez właścicieli budynków (ogrzewanych) minął – 30 czerwca 
2022 r., ale brakujące deklaracje należy złożyć niezwłocznie.       
 
19.  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 zakupiono stacje robocze, serwer do obsługi elektronicznego 
systemu zarządzania dokumentacją oraz dodatkowy serwer do kopii zapasowych, niezbędne opro-
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gramowanie. Do 12 września br. zostanie zrealizowana dostawa sprzętu przez firmę                       
AT Computers, ul. Kostrzewskiego 16, Pobiedziska, za kwotę 73 248,96 zł.  Aktualnie jest             
wykonywany audyt cyberbezpieczeństwa. 

 
20.  Projekt „Pod biało-czerwoną”. 
W dniu 27 lipca 2022 r. Gmina Terespol podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na                    
dofinansowanie w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji 
na terenie gminy Terespol w wyskości 8 000 zł (nie wiecej niż 53,33 % kosztów realizacji zadania 
szacowanego na 15 000,00 zł).  Gmina Terespol przystąpiła do realizacji w/w projektu. Zakończenie 
projektu   planowane jest do dnia 11 listopada 2022 r.   
 
21.  Dodatek węglowy 
W gminie Terespol wnioski rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu 
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, Tel.: (83) 375 37 48, Fax: (83) 411 20 99, e-mail:           
terespol@ops.pl.  
Dodatek przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, 
trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być 
zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla 
kamiennego. 
2.    Nie ma kryterium dochodowego. 
3.    Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku 
przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu  z                          
wnioskodawców. 
Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy? 
•    Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, czyli nazwę organu  – WÓJT 
GMINY TERESPOL .  
•    Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko,      
PESEL , adres zamieszkania oraz numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota 
dodatku węglowego. 
•    Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy 
ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania. 
•    Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł 
na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania       
powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Będzie to weryfikowane przez GOPS na etapie rozpatrywania wniosku. 
•    Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe. 
•    W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego. 
•    Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę 
dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Złożono 550 wniosków. 
 
22.  Dodatek osłonowy 
   Od 10 stycznia 2022 r. mieszkańcy  mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w formie               
papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47 oraz      
w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub      
uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego). 
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   W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana 
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od  
1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., otrzymają dodatek osłonowy jednorazowo. 
Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po dniu                     
31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. 
   Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym             
jednoosobowym, w którym wysokość dochodów nie przekracza 2100 zł*, oraz osobie w              
gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza 1500 zł* na osobę. 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że       
dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota      
dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodat-
ków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.). Dotychczas złożono 1012 wniosków oraz wypłacono dodat-
ków osłonowych na kwotę 651167,53 zł. 
 
23. Roboty różne wykonane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol           
we własnym zakresie od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 26 sierpnia  2022 r.  
1.Oczyszczanie dróg i gruntów gminnych z gałęzi i krzaków. 
2.Przygotowanie terenu kąpieliska w Kobylanach i pomoc przy organizacji „Kultury bez granic”.  
3.Wielokrotne koszenie placów zabaw, boisk, skwerów, terenów świetlic wiejskich, terenów     
szkolnych, terenów rekreacyjnych. 
4.Koszenie poboczy dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników.  
5.Pomoc w organizacji uroczystości związanych z obchodami 30-lecia Gminy Terespol. 
6.Ustawienie tablic informacyjnych. 
7.Remont dróg gminnych masą asfaltową. 
8.Czyszczenie i malowanie barier ochronnych przy drodze gminnej (tzw. „schetynówce”)                  
w miejscowości Małaszewicze Małe. 
9.Remont dróg gminnych  poprzez nawiezienie i  gruzobetonem i tłuczniem w miejscowości        
Bohukały, Neple, Małaszewicze Małe, Lechuty Małe, Kobylany i Łobaczew Mały. 
10.Remont szlabanów na terenie WOC oraz malowanie pasów drogowych przy wjeździe na WOC. 
11.Remont dróg gminnych z wykorzystanie równiarki w miejscowości Łobaczew Mały i Lechuty 
Małe. 
12.Wykonywanie prac ziemnych wraz z wylaniem ławy fundamentowej pod fontannę przy       
Urzędzie Gminy Terespol. 
13.Remont budynku komunalnego w miejscowości Murawiec.  
14.Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn. 
15.Wykonywanie innych zlecanych na bieżąco prac związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy 
Terespol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 sierpnia 2022 r.  


