Szanowni Mieszkańcy Gminy Orla!
Minęły dwa lata od czasu, kiedy objąłem funkcję Wójta Gminy Orla.
Kredyt spłacany corocznie w wysokości 640 000,00 zł, zaciągnięty
w latach poprzednich i panująca pandemia w kraju, nie przeszkodziły nam
w realizacji wielu przedsięwzięć, a najważniejsze pokrótce chciałbym
Państwu przedstawić.

DROGOWNICTWO
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki.
W ramach inwestycji przebudowano 742,50 mb ulicy.
Wykonano odwodnienie drogi oraz nową nawierzchnię
z betonu asfaltowego, pobocza z pospółki, a także zjazdy na
siedliska z kostki betonowej.
Wartość zadania: 930 989,21 zł.
Źródła ﬁnansowania:
dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 414 121,15 zł,
budżet gminy – pozostałe środki ﬁnansowe.

Ulica we wsi Malinniki

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki. Na odcinku
o długości 150 m, zastąpiono jezdnię gruntową, jezdnią
asfaltową o dwóch warstwach: wiążącej i ścieralnej, zjazdy
do posesji utwardzono kostką betonową, a pobocza żwirem.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.

3. Na ulicach: Ogrodowej i Poświętnej w Orli w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano
progi zwalniające i ustawiono nowe oznakowanie drogowe.
Wartość wykonanych prac: 3 468,60 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.
4. 27 listopada 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na
realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi
gminnej Koszki – Podbiele (do granicy z gminą Bielsk
Podlaski). Termin jej wykonania – 31 maja 2021 r.
Wartość zadania: 806 954,54 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku z Funduszu Dróg Samorządowych – 50%, pozostałe 50% kosztów - budżet gminy.

Droga gminna w miejscowości Koszki

Próg zwalniający na ulicy Poświętnej w Orli

5. Oświetlenie uliczne.
Na terenie gminy w miejscach, gdzie nie ma linii
oświetleniowej ustawiono 4 lampy hybrydowe (fotowoltaiczne z oświetleniem typu LED).
Wartość zakupionego oświetlenia:
około 24 000 ,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.
Gmina Orla otrzymała również dotację na
wykonanie I etapu modernizacji oświetlenia
ulicznego. Projekt zakłada wymianę 383 szt.
ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne
lampy typu LED w miejscowościach, w których są
zainstalowane żarówki o najwyższej mocy: Orla,
Krywiatycze, Koszele, Szczyty - Nowodwory, Szczyty
- Dzięciołowo, Gredele, Dydule, Wólka Wygonowska.

6. W 2020 r. Gminie Orla przyznano dotację
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 918 893,00 zł z przeznaczeniem
na realizację inwestycji gminnych. Otrzymane

Lampa oświetleniowa w Gredelach

W pozostałych miejscowościach oświetlenie będzie wymieniane w II etapie.
Całkowita szacowana wartość przedsięwzięcia: 377 400,66 zł, w tym przyznana
dotacja ze środków Unii Europejskiej
w wysokości 299 656,11 zł.

środki ﬁnansowe zostaną rozdysponowane
w 2021 r. m.in. na przedsięwzięcia drogowe
i wodno-ściekowe.

W ramach współpracy z Powiatem Bielskim w Bielsku Podlaskim
zrealizowano:

Droga powiatowa w Koszkach

Ulica Kleszczelowska w Orli

1. Przebudowa drogi powiatowej (ulicy) w miejscowości Koszki. W ramach inwestycji ułożono podwójną,
nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości
1 194 m. Wykonano zjazdy asfaltowe na drogi boczne
oraz na posesje z kostki betonowej, ułożono betonowe
odwodnienie, ustawiono nowe znaki drogowe.
Wartość zadania zgodnie z umową: 1 507 620,23 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku z Funduszu Dróg
Samorządowych - 743 355,11 zł, pozostały wydatek 764 265,12 zł, sﬁnansowano po połowie przez Powiat
Bielski oraz Gminę Orla.
2. Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kleszczelowskiej w Orli. Inwestycja polega na: wykonaniu 2
warstw nowej nawierzchni asfaltowej na całej jej długości
1 114 m, ułożeniu nowych chodników z kostki betonowej,
zjazdów na posesje, a także na wymianie hydrantów
wodociągowych.
Wartość zadania: 1 945 040,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych - 50% wartości inwestycji.
Pozostałe 50% zapłacą, po połowie Powiat Bielski oraz
Gmina Orla.

3. Utwardzono pobocza drogi powiatowej
w miejscowości Gredele kruszywem naturalnym łamanym. Wykonane prace posłużą jako
podbudowa przy poszerzaniu ulicy asfaltem.

Wartość przedsięwzięcia – 34 000,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: Powiat Bielski w Bielsku
Podlaskim, budżet gminy - 17 000,00 zł.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. W 2019 r. zrealizowano projekt polegający na budowie
mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
w gminie Orla. Instalacje OZE dostarczono i zamontowano w 98
gospodarstwach domowych (31 - kolektorów słonecznych,
56 – mikroinstalacji fotowoltaicznych, 11 – instalacji mieszanych).
Całkowita wartość projektu: 1 637 914,49 zł.
Źródła ﬁnansowania: doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej z RPO Województwa Podlaskiego - 1 013 892,32 zł, budżet gminy (w tym wkład mieszkańców).
2. W lutym 2020 r. Gmina Orla złożyła wniosek
o doﬁnansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadania pn. „Redukcja niskiej emisji
w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez
mieszkańców na potrzeby produkcji elektrycznej i cieplnej”. Wniosek opiewa na kwotę
3. Gmina Orla pozyskała 2 000 000,00 zł na
realizację zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości
Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej
w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla". W 2020 r. przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w miejscowości
Orla oraz sieć wodociągową w ulicy Partyzantów w Orli. Wykonano m.in. remont budynku technologicznego oraz jego termomodernizację. Wymieniono wszystkie urządzenia
technologiczne, elektryczne, wodociągowe i
kanalizacji wód popłucznych. Stare pordzewiałe
zbiorniki podziemne zastąpiono nowymi
nadziemnymi o większej pojemności. W kierunku miejscowości Krywiatycze wykonano nowe
rozgałęzienie linii wodociągowej. Teren ogrodzono, zasiano trawę, a plac manewrowy
utwardzono kostką betonową.
Wartość przebudowy stacji uzdatniania
wody w Orli to – 1 978 053,74 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 1 079 908,00 zł, budżet
gminy pozostałe środki ﬁnansowe.

1 998 422,57 zł, a gmina ubiega się o doﬁnansowanie w wysokości 1 498 816,92 zł. Mieszkańcy
będą mogli uzyskać doﬁnansowanie do zakupu
i montażu instalacji OZE wykonanych we własnym zakresie. Udział w projekcie zadeklarowały
104 gospodarstwa domowe.

Stacja uzdatniania wody w Orli

W ramach pozostałej części dotacji w 2021 r. zostanie przebudowana stacja
wodociągowa w miejscowości Oleksze oraz wykonanych zostanie 13 przydomowych oczyszczalni
ścieków na posesjach
mieszkańców.

4. Gmina Orla otrzymała także doﬁnansowanie
ze środków PROW Województwa Podlaskiego
na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych
na potrzeby własne stacji uzdatniania wody
w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach". W 2020 r. wybudowano mikroinstalację
Instalacja fotowoltaiczna przy hydroforni w Orli

fotowoltaiczną na potrzeby własne stacji uzdatniania wody
w Orli. Zamontowano 80 modułów fotowoltaicznych o łącznej
mocy 25,20 kWp wraz z niezbędnym osprzętem, co zminimalizuje wysokie opłaty za energię elektryczną.
Wartość zrealizowanych prac – 107 010,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja PROW na lata 2014-2020
w wysokości 85% kosztów kwaliﬁkowanych realizacji zadania,
budżet gminy – pozostałe środki ﬁnansowe.

Do końca stycznia 2021 r.
zostanie wykonana instalacja
fotowoltaiczna na potrzeby
stacji wodociągowej w Olekszach, ﬁnansowana w ramach przyznanej dotacji.

PROJEKTY SPOŁECZNE

Świetlica wiejska w Malinnikach

Świetlica wiejska w Koszelach

Świetlica wiejska w Koszkach

Wyposażenie Gminnej Biblioteki w Orli

Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Orli

Plac zabaw w Redutach

Plac zabaw w Koszelach

1. Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach: Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, Malinniki i Spiczki.
Do świetlic zakupiono m.in.
wyposażenie kuchenne, sprzęt
elektroniczny, meble, stół bilardowy i do tenisa stołowego.
Wartość zadania: 39 758,57 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja
z budżetu Województwa Podlaskiego – 17 119,73 zł, budżet
gminy – 22 638,84 zł.

2. Zakupiono wyposażenie
i meble oraz sprzęt nagłaśniający
do Gminnego Centrum Kultury
w Orli, w tym do Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, którą przeniesiono do nowego budynku.
Wartość zakupu: 196 802,74 zł
(wyposażenie), 63 340,15 zł
(sprzęt nagłaśniający).
Źródła ﬁnansowania: środki
ﬁnansowe UE - 54 842,02 zł
(sprzęt nagłaśniający), budżet
gminy 205 300,87 zł.

3. Wykonano place zabaw
z minisiłownią w miejscowościach Koszele i Reduty. Na
każdym placu ustawiono urządzenia dla dzieci i minisiłownie,
a także infrastrukturę towarzyszącą.
Wartość zadania: 52 273,94 zł.
Źródła ﬁnansowania:
dotacja unijna - PROW na lata
2014-2020 - 33 261,00 zł, budżet
gminy - 19 012,94 zł.

4.
Gmina Orla otrzymała doﬁnansowanie
z funduszy UE na realizację projektu polegającego na przebudowie budynku po byłym
Ośrodku Zdrowia w Orli na Dzienny Dom
Pobytu. Budynek będzie służył seniorom do
rehabilitacji, integracji, spotkań. Inwestycja ma
być zrealizowana do końca 2021 r.

Szacowany koszt przebudowy budynku
- 996 331,69 zł, w tym doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 841 900,27 zł.
Złożono także oddzielny wniosek o dotację na
doposażenie i utrzymanie tego budynku, który
opiewa na kwotę 600 000,00 zł.

OŚWIATA

1. Zakupiono autobus marki Autosan na potrzeby
dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Orli.
2. W ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła oraz
Zdalna Szkoła + zakupiono 29 laptopów wraz
z oprogramowaniem przeznaczonych dla uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Orli, w celu realizacji
nauki zdalnej.
Wartość zakupionego sprzętu: 88 999,91 zł.
Źródła ﬁnansowania: 100% pozyskane środki rządowe.
3. Gmina Orla otrzymała doﬁnansowanie na projekt:
„Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli”,
który zakłada realizację zajęć wyrównawczych dla
dzieci, zajęć rozwijających, szkolenia dla nauczycieli
oraz zakup nowego sprzętu dydaktycznego.
Wartość zadania: 378 116,20 zł.
Źródła ﬁnansowania: środki ﬁnansowe w ramach
dotacji z Unii Europejskiej - 340 304,34 zł.

Komputery zakupione do szkoły

FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 r.
1. W 2019 r. Rada Gminy Orla po raz pierwszy wyraziła
zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W 2020
roku, sołectwa miały do dyspozycji środki, które
wydatkowane zostały zgodnie z wolą mieszkańców.
Największą pulę pieniędzy mieszkańcy przeznaczyli na
zakup ciągnika i kosiarki bijakowej. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć znalazły się m.in.: zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich, doposażenie
placów zabaw, remonty dróg, zakup wiaty przystankowej, nasadzenia krzewów, odnowienie małej architektury, zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego,
zakup skrzynki pożarniczej.
Wartość środków funduszu sołeckiego:
376 946,69 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.

Nasadzenia na placu zabaw w Orli

Wiata przystankowa w Gregorowcach

2. Dzięki wspólnej decyzji władz gminy oraz
mieszkańców wszystkich sołectw, zakupiono
nowy sprzęt komunalny - ciągnik rolniczy New
Holland T6.175EC oraz kosiarkę bijakową
KRONOS do prowadzenia prac porządkowych na
terenie gminy. Specjalistyczna kosiarka jest
przystosowana do zwalczania zakrzaczenia.
Ciągnik został wyposażony w dodatkowe
oprzyrządowanie tak, aby mógł być wykorzystywany do wielu prac komunalnych m.in. do
odśnieżania, do pracy z przyczepą. Ponadto,
zakupiono traktorową kosiarkę bijakową do trawy,
co pozwoli na koszenie większych placów
gminnych.
Wartość zakupionego sprzętu: 408 565,01 zł
(319 990,00 zł ciągnik, 64 575,00 zł kosiarka do

krzaków, 24 000,01 zł, kosiarka do trawy).
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy, w tym
192 400,00 zł środki ﬁnansowe pochodzące
z funduszu sołeckiego.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Przeprowadzono remont w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orli. W ramach prac wydzielono pomieszczenie
kuchenne oraz łazienkę. Odnowiono również korytarz.
Wartość zadania to ponad 17 200,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.
2. Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Redutach.
Wartość pojazdu: 82 500,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja z budżetu Województwa
Podlaskiego - 60 000,00 zł, budżet gminy 22 500,00 zł.

3. Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce
Wygonowskiej zakupiono garaż o konstrukcji stalowej.
Wartość przedsięwzięcia: 19 680,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: budżet gminy.
4. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie do jednostek OSP: Orla, Malinniki oraz Reduty.
Wartość zadania: 34 706,00 zł.
Źródła ﬁnansowania: dotacja z budżetu Województwa
Podlaskiego - 30 000,00 zł, budżet gminy 4 706,00 zł.
5. Jednostki: OSP Orla i OSP Reduty otrzymały doﬁnansowania w ramach projektu Mały Strażak 2020 ze środków
WFOŚiGW z przeznaczeniem:
- OSP Orla na zakup 6
kompletów ubrań specjalistycznych i 6 par butów
specjalnych - 20 000,00 zł.

- OSP Reduty na doposażenie jednostki w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy
- 24 882,17 zł.

INFORMACYJNIE
ZDROWIE
Mieszkańcy Gminy Orla w wieku 65 plus
mogą skorzystać z doﬁnansowania do
zakupu szczepionek ochronnych

przeciwko grypie.

NOWOŚCI
Gazociąg jest już w Orli.

Osoby zainteresowane doﬁnansowaniem
powinny udać się do lekarza pierwszego
kontaktu, uzyskać receptę, wykupić
szczepionkę, a następnie imienną fakturę
wraz z wnioskiem przedłożyć w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli (tel.
857305795).
Kontynuowany jest program w zakresie

Linia gazociągu została ułożona w ulicy
Bielskiej, częściowo w ulicy Mickiewicza
i w ulicy Kleszczelowskiej.
Od zainteresowania mieszkańców Orli
i poszczególnych wsi będzie zależało w jakim czasie gazociąg będzie rozprowadzany
po naszej gminie.

zwrotu wydatków poniesionych
na leki przez mieszkańców gminy Orla.

Podlaska Sieć Internetowa

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

prowadzi prace związane z doprowadzeniem sieci szerokopasmowego szybkiego
Internetu na terenie gminy Orla. W I etapie
dostęp do Internetu otrzymają miejscowości: Reduty, Koszele, Orla, Wólka Wygonowska, Czechy Zabłotne, Moskiewce.

WYDAWCA:
Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla
tel: 85 730 57 80, fax: 85 730 57 81, e-mail: ugorla@orla.pl

www.orla.pl www.bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl

