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WSTĘP
Przedstawiamy Państwu raport o stanie Gminy Mielnik za rok 2020. Analogicznie jak
w poprzednich latach raport został sporządzony przez pracowników Urzędu Gminy Mielnik
na potrzeby podsumowania działalności wójta, w myśl przepisów ustawy o samorządzie
gminnym. Dotyczy on roku 2020 i znajdą w nim Państwo ogólne informacje o gminie, jak
również zestawienie z realizacji polityk, programów, uchwał rady gminy oraz budżetu
obywatelskiego (sołeckiego). Są w nim również zawarte refleksje z dotychczasowych osiągnięć
oraz plany i założenia na najbliższy okres. Dokument został podzielony na obszary, w jakich
poruszają się jednostki samorządu terytorialnego z wyszczególnieniem zadań, jakie zostały
zrealizowane w Gminie Mielnik.
Na wstępie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem
ze względu na pandemię Covid-19. Epidemia zaskoczyła wszystkich, nie dało się jej
przewidzieć, co spowodowało znaczne utrudnienia w zarządzaniu i sprawnym podejmowaniu
decyzji. Poza oczywistymi komplikacjami związanymi z odwołaniem imprez, spotkań czy
zebrań

pojawiły

się

nowe,

niespotykane

dotąd

dylematy,

związane

głównie

z funkcjonowaniem urzędu gminy jak i wszystkich jednostek. W niektórych jednostkach
działalność musiała zostać zawieszona lub w znaczący sposób ograniczona. Dodatkowo
pojawiły się trudności kadrowe i organizacyjne – zachorowania, izolacje, kwarantanny, zasiłki,
praca zdalna itd. Poza tym należy dodać, że kontakt z przedstawicielami instytucji
zewnętrznych, z którymi gmina współpracuje był znacznie utrudniony lub nawet całkowicie
niemożliwy. Skutkowało to tym, że w większości przypadków bez decyzji i pozwoleń
określonych instytucji nie można było podejmować czynności.
Podsumowując, pomimo całego zamieszania związanego z pandemią, urząd pracował
regularnie i wywiązywał się ze swoich obowiązków, poza sporadycznymi i czasowymi
sytuacjami związanymi głównie z brakiem bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi
pracownikami.
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INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Mielnik położona jest nad rzeką Bug w południowej części województwa
podlaskiego. Od wschodu sąsiaduje z Republiką Białorusi, od południa z województwem
lubelskim i mazowieckim. Gmina leży na Wysoczyźnie Drohickiej, która wchodzi w skład
makroregionu - Nizina Północnopodlaska - Dolina Bugu jednocześnie stanowiąc część
odrębnego

mezoregionu

-

Podlaski

Przełomu

Bugu

-

zaliczanego

do

Niziny

Południowopodlaskiej. Powierzchnia gminy wynosi 196,2 km2. Zamieszkuje ją niecałe
2,4 tysiąca osób natomiast miejscowość Mielnik ok. 900. Gminę stanowi 13 sołectw. Teren
Gminy pokrywają lasy, które obejmują ok. 60% powierzchni, znajdują się dwa rezerwaty
przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, a przy tym obszar chronionego krajobrazu
„Natura 2000”. Gmina Mielnik leży w obrębie „Zielonych Płuc Polski”. Charakteryzuje
ją bardzo niski stopień uprzemysłowienia, a jedynymi fabrykami są Mielnickie Zakłady
Kredowe (Omya Sp. z o.o.) oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych
w Adamowie (PERN S.A.). Poza tym położona jest z dala od wielkich aglomeracji - Białystok
oddalony jest o 120 km, Warszawa o 150 km, Lublin 170 km. Na szczególną uwagę zasługuje
charakterystyczne ukształtowanie terenu z licznymi wzniesieniami wśród, których wyróżnia się
„Góra

Uszeście”

(najwyższy

punkt

na

Wysoczyźnie

Drohickiej

o

wysokości

204 m n.p.m.).
Gmina Mielnik jest bogata w zabytki architektoniczne, głównie są to budynki sakralne
(kościoły, cerkwie, była synagoga). Na szczególną uwagę zasługują miejscowości Mielnik,
Niemirów, Tokary i Moszczona Królewska. Ważnymi elementami związanymi z walorami
turystycznymi pochodzenia antropogenicznego jest „Góra Zamkowa w Mielniku”, wzgórze po
średniowiecznym grodzisku w Niemirowie oraz kopalnia kredy w Mielniku. Na terenie gminy
znajduje się kilka bunkrów radzieckich z czasów II wojny światowej.

Dane demograficzne
Na terenie gminy Mielnik znajduje się 13 sołectw w skład których wchodzą 23 miejscowości
(Uchwała Nr XXIV/179/13RADY GMINY MIELNIK z dnia 25 września 2013 r. o zmianie
uchwały Nr IX/23/90 Rady Gminy w Mielniku w sprawie podziału Gminy Mielnik
na sołectwa).
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Podział Gminy Mielnik na sołectwa:
1) Sołectwo Mielnik –obejmujące miejscowości: Mielnik, Grabowiec.
2) Sołectwo Osłowo –obejmujące miejscowość: Osłowo.
3) Sołectwo Maćkowicze –obejmujące miejscowości: Maćkowicze, Stankowicze,
Olchowicze, Kudelicze.
4) Sołectwo Homoty -obejmujące miejscowość: Homoty.
5) Sołectwo Pawłowicze -obejmujące miejscowości: Pawłowicze, Oksiutycze.
6) Sołectwo Moszczona Królewska -obejmujące miejscowości: Moszczona Królewska,
Końskie Góry.
7) Sołectwo Radziwiłłówka –obejmujące miejscowość: Radziwiłłówka.
8) Sołectwo Adamowo-Mętna –obejmująca miejscowości: Mętna, Adamowo, Adamowo
Zastawa, Poręby.
9) Sołectwo Tokary –obejmujące miejscowości: Tokary, Koterka.
10) Sołectwo Wilanowo –obejmujące miejscowość Wilanowo.
11) Sołectwo Niemirów –obejmujące miejscowość Niemirów.
12) Sołectwo Sutno –obejmujące miejscowość Sutno.
13) Sołectwo Wajków –obejmujące miejscowość Wajków.
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Liczba mieszkańców ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 2304, natomiast podział
mieszkańców na poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela:

L.p.

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

Liczba
mieszkańców w
2019 r.
(pobyt stały 2352)

Miejscowość

Mielnik
Moszczona Królewska
Wilanowo
Tokary
Sutno
Niemirów
Osłowo
Radziwiłłówka
Homoty
Maćkowicze
Kudelicze
Adamowo
Wajków
Metna
Pawłowicze
Oksiutycze
Adamowo- Zastawa
Stankowicze
Olchowicze
Koterka
Grabowiec
Poręby
Końskie Góry

862
187
185
126
123
122
97
96
80
78
75
54
52
50
41
38
28
17
14
12
8
5
2

Liczba
mieszkańców w
2019 r.
(pobyt stały i
czasowy 2411)
880
188
191
128
125
123
97
98
81
79
75
68
56
50
42
38
34
17
14
12
8
6
2

Liczba
mieszkańców w
2020 r.
(pobyt stały
2304)
839
189
178
113
126
120
95
97
80
78
75
52
51
45
41
37
27
18
14
12
8
6
3

Tabela 1 Liczba mieszkańców Gminy Mielnik z podziałem na miejscowości

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w 2020 r.
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Liczba
mieszkańców w
2020 r. (pobyt
stały i czasowy
2364)
866
189
182
114
128
123
95
98
81
78
75
65
53
45
41
37
32
18
14
12
8
6
4

W 2020 roku w Gminie Mielnik zamieszkiwało 1194 kobiet, natomiast mężczyzn 1110.
Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w 2019 r.

Mężczyźni
48%
Kobiety
52%

Rysunek 1. Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w Gminie Mielnik w 2020 r.

W roku 2019 urodziło się 17 dzieci i zmarło 46 osób (bilans –29 osób). Natomiast w roku 2020
urodziło się 14 dzieci oraz nastąpiło 57 zgonów (bilans: –43 osoby).

Rysunek 2. Wykres przedstawiający liczbę urodzeń i zgonów w poszczególnych latach
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1. OŚWIATA
Na terenie Gminy Mielnik w roku 2020 funkcjonował jeden zespół szkół tj. Zespół Szkół
im. Unii Mielnickiej w Mielniku, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa
oraz przedszkole. Na terenie gminy nie funkcjonują placówki niepubliczne ani placówki
publiczne prowadzone przez inne osoby prawne, niż jednostka samorządu terytorialnego.
Nie funkcjonują również szkoły ponadgimnazjalne i szkoły dla dorosłych.
Do placówki Zespołu Szkół w Mielniku, której organem prowadzącym jest Gmina Mielnik
uczęszczała następująca liczba uczniów:
1) szkoła podstawowa – osiem oddziałów, 116 uczniów, (w tym 29 spoza terenu Gminy
Mielnik, wg. zameldowania);
2) przedszkole – trzy odziały, 46 dzieci
Według zameldowania 47 dzieci z terenu Gminy Mielnik uczęszczało do szkoły podstawowej
innej niż Zespół Szkól w Mielniku.
Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu
na jednego ucznia za 2020 rok:
a) szkoła podstawowa - 2.730.540,78 zł :116 = 23.539,14 zł
w tym:
dokształcanie nauczycieli – 6.609,50 zł
zakup podręczników/ćwiczeń – 12.525,61 zł
wydatki na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 224.242,65 zł
b) przedszkole - 796.665,31 zł :46 = 17 318, 81 zł
w tym:
dokształcanie nauczycieli – 0,00 zł
wydatki na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - 79.611,66 zł
Inne wydatki:
c ) stypendium motywacyjne dla uczniów – 12.920,00 zł
d) pozostała działalność - 33.142,89 zł
w tym:
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- odpis na Z.F.Ś.S. emerytów (byłych nauczycieli) - 23.683,00 zł
- projekt unijny - 9.459,89 zł
Subwencja – 1.408.745,00 zł (39,42% wydatków na oświatę) (w roku 2019 subwencja
wynosiła 1.380.743 zł)
Wydatki łączne na oświatę w 2020 r. – 3.573.268,98 zł (100%)
Natomiast w roku 2019 wydatek łączny wynosił 3.414.335,39 zł.
Wydatki z budżetu gminy na oświatę, których nie pokrywa subwencja oświatowa i dotacja
przedszkolna to kwota – 2.226.965,20 zł – 60,87%. Dla porównania w roku 2019 wydatek
z budżetu gminy wynosił 2.109.949,04 zł wydatków oświatowych ogółem.
Zatrudnienie nauczycieli w szkole (z podziałem na pełnoetatowych i pozostałych)
przedstawiało się następująco:
− Ilość nauczycieli pełnoetatowych w Szkole Podstawowej - 16
− Pozostali nauczyciele w Szkole Podstawowej – 4
− Ilość nauczycieli pełnoetatowych w Przedszkolu – 4
− Pozostali nauczyciele w Przedszkolu – 0
− Liczba pracowników w żłobku – 8.
W Zespole Szkół zatrudnionych było 24 pracowników pedagogicznych, w tym
20 osób na pełen etat oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zespół zatrudniał
również 20 pracowników niepedagogicznych, w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu
pracy.
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół realizowany był przez PKS NOVA w oparciu
o

bilety

miesięczne.

Łączna

liczba

uczniów

dojeżdżających

w

2020

r.:

86 osób (71 uczniów i 15 dzieci przedszkolnych). Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły
(trasa Olendry – Mielnik) wynosi 50 minut. Gmina realizowała również dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach. Dowozem objętych jest
4 uczniów z terenu gminy z miejscowości: Mielnik, Moszczona Królewska oraz Wilanowo.
Wydatki na prowadzenie żłobka za 2020 rok: 314.057,39 zł co daje w przeliczeniu na jedno
dziecko (19 os.) = 16.529,34 zł, w tym:
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− dofinansowanie z projektu „Radosne Maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik” –
135.289,72 zł
− przychody w 2020 r. – 17.373,50 zł (opłata za pobyt i wyżywienie)
− wydatek Gminy – 161.394,17 zł.
W związku z funkcjonowaniem przedszkola oraz żłobka:
a) Żłobek - na 52 dzieci zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do żłobka uczęszczało 19 dzieci, tj. 36,5% dzieci,
b) Przedszkole - na 67 dzieci zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do przedszkola uczęszczało 46 dzieci, tj. 68,7% dzieci.
W ramach kontroli obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 nie stwierdzono
nierealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów.
Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na tle powiatu
i województwa przedstawiają poniższe tabele:
Egzamin ósmoklasisty:
Część
egzaminu
j. polski
matematyka
j. angielski
j. rosyjski

Średnia
szkoły
57,6%
49,33%
44,3%
71%

Średnia
powiatu
55,4%
42,74%
48%
52%

Średnia woj.
podlaskiego
58,4%
46,81%
53%
58%

Średnia
krajowa
59%
46%
54%
48%

Średnia w skali
9-staninowej
5
6
4
6

Tabela 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na tle powiatu
i województwa
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2. POLITYKA SPOŁECZNA I PRACA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku jest jednostką organizacyjną powołaną
do niesienia pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym
staraniem

nie

są

w

stanie

pokonać

trudności

życiowych

oraz

umożliwienie

im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna
dążyć do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz o ich integrację ze środowiskiem. Katalog
osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może zostać
udzielona zawarty w ustawie o pomocy społecznej nie jest katalogiem zamkniętym. Osoba
oczekująca pomocy powinna współdziałać w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji. Zmusza
to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy na ogół biernej i roszczeniowej
na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych potrzeb.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania gminy w zakresie
szeroko rozumianej pomocy społecznej i innych zadań zleconych przez Wójta,
są to w szczególności:
a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
b) praca socjalna;
c) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
d) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
e) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;
g) zadania zlecone przez Wójta do realizacji, takie jak: świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym, świadczenie
wychowawcze 500+, świadczenie Dobry Start, realizacja Karty Dużej Rodziny, realizacja
świadczenia za życiem;
h) prowadzenie postępowań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów;
i) prowadzenie postępowań w sprawie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego;
j) realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – edycja 2020;
k) realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku zatrudnionych jest trzech
pracowników socjalnych i tym samym spełniony jest obowiązek ustawowy wynikający
z art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Oprócz tego
w Ośrodku pracuje Kierownik i Główna Księgowa, która również realizuje świadczenia
zlecone takie jak świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze
500+, świadczenie „Dobry Start”. Na umowę zlecenia zatrudnia się informatyka i na umowę o
świadczenie usług wyznaczony jest z zewnątrz Inspektor Ochrony Danych. W roku 2020 dwie
osoby były zatrudnione na podstawie umowy zlecenia do świadczenia usług asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej.
Poniżej przedstawiono zestawienie rozpatrzonych wniosków, wydanych decyzji wraz
z wyszczególnieniem finansowym zrealizowanych zadań GOPS w Mielniku za rok 2020:
Liczba
wniosków/
wszczętych
postępowań

Zadanie

liczba decyzji
(przyznających/zmieniających
/ uchylających)

liczba decyzji
odmownych

Liczba osób
/rodzin
pobierających

Kwota wydatkowana

Zadania z
zakresu
pomocy
społecznej
(własne)
zasiłki
okresowe

233/ w tym 10
postępowań
wszczętych z
urzędu

229/ w tym 16 decyzji
zmieniających i 12 decyzji
uchylających/ wygaszających

4

łącznie 200
(osób 10/
rodzin 118/
dzieci 72)

370 617,38 zł w tym:
dotacja 203 739,28
zł,
własne 166 878,10 zł.

55

55/ w tym 1 decyzja uchylająca

0

63 355,07 zł (dotacja)

zasiłki stałe

15/ w tym 9
postępowań
wszczętych z
urzędu

0

usługi
opiekuńcze
domy pomocy
społecznej

0

15/w tym 2 decyzje zmieniające
wysokość świadczenia, 1
decyzja zmieniająca okres
pobierania, 2 decyzje
wygaszające świadczenie, 4
decyzje przedłużające okres
pobierania w związku z Covid.
0

liczba rodzin –
32,
w tym z
powodu:
bezrobocia – 18,
długotrw.
choroby – 3,
niepełnosprawn.
– 2,
inne – 7.
13 rodzin

0

----------------

(środki własne)

14/ w tym 13
postępowań
wszczętych z
urzędu
30

13/ w tym 9 zmieniających
odpłatność i 4 decyzje
wygaszające

1

8 osób

125 252,87 zł
(środki własne)

30

0

22 rodziny

79

79/ w tym 1 decyzja uchylająca

0

11 132,75 zł
(środki własne)
91 534,73 zł
(dotacja – 71 963,40
zł
własne – 19 571,33
zł)

zasiłki celowe w
tym specjalne
zasiłki celowe z
programu
„Pomoc
Państwa w
zakresie
dożywiania”

51
rodzin

12

47 769,14 zł (dotacja)
+ ubezpieczenie
zdrowotne za 10 osób
+ 2 uczestników CIS
4 615,07 zł (dotacja)

pomoc
niepieniężna w
formie opłaty za
obiady z
programu
„Pomoc
Państwa w
zakresie
dożywiania”
postępowania w
sprawie
nienależnie
pobranych
świadczeń z
pomocy
społecznej
udzielenie
schronienia

37

34/ w tym 4 decyzje uchylające

3

72 dzieci +
1 osoba

20 045,75 zł
(dotacja – 16 036,60
zł
własne –
4 009,15
zł)

2

2

-----------------

--------------------

---------------------------

1

1

0

1 osoba

6 912,00 zł
(środki własne)

sprawowanie
pogrzebu

0

----------

------------

(środki własne)

Ubezpieczenie
zdrowotne

1

1

0

1 osoba

0 zł

Pomoc lekowa
(własne)

358/ w tym 7
postępowań
wszczętych z urz.
w sprawie zm.
16

355/w tym 7 decyzji
zmieniających

3

46 306,00 zł (środki
własne)

15/ w tym 1 decyzja
zmieniająca

1

92 osób (17
rodziny i 75
osoby samotnie
gospodarujące)
22 uczniów

2

1

1 wycofany
wniosek
przez stronę

1 rodzina (1
dziecko
niepełnospraw
ne)

11 830,00 zł
(dotacja)

141/ w tym 29
postępowań
wszczęte z
urzędu

135

6

łącznie 153 (79
rodzin i 74
osób)

78/w tym 8
postępowań
wszczętych z
urzędu
20/w tym 6
postępowań
wszczętych z
urzędu
7

73/ w tym 15 decyzji
zmieniających i 5 decyzji
uchylających

5

69 rodzin

663 394,65 zł
(dotacja)
SR 574 447,50 zł
FA 23 800,00 zł
Sk. społ. 30 213,26 zł
Sk. zdrow. 16 390,80
zł
Koszty obsługi
18 543,09 zł
196 659,64 zł

20/ w tym 1 decyzja uchylająca

0

48 osób

108 783,36 zł

7 / w tym 2 decyzje uchylające

0

6 osób

34 100,00

Pomoc
materialna dla
uczniów
(stypendia)
Realizacja
specjalistyczny
ch usług
opiekuńczych
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
(zlecone)
Realizacja
świadczeń
rodzinnych i
świadczeń z
funduszu
alimentacyjneg
o (zlecone)
zasiłek rodzinny
wraz z
dodatkami
zasiłek
pielęgnacyjny

specjalny
zasiłek
opiekuńczy
(SZO)
świadczenie
pielęgnacyjna

16 / w tym 12
postępowań
wszczętych z

--------

1/ odwołano
się od
powyżej

15/ w tym 12 decyzji
zmieniających i 1 decyzja
uchylająca

13

11 osób

19 199,17 (środki
własne + dotacja)

197 108,80 zł +
składka na
ubezpieczenie
społeczne za 13 osób
30 213,26 zł
(9 osób ZUS, 4 osoby

urzędu

wskazanej
decyzji do
SKO w
Białymstoku.
SKO uchyliło
decyzje i
przyznało
świadczenie
swoją decyzją
1 odmowna i
1 wniosek
pozostawiono
bez
rozpatrzenia
0

becikowe

8

6

świadczenie
rodzicielskie
postępowanie w
sprawie
nienależnie
pobranych
świadczeń
rodzinnych
świadczenie z
FA

3

3

2 postępowania
wszczęte z urzędu

2 i 2 zwroty niewymagające
decyzji

postępowanie w
sprawie
nienależnie
pobranych
świadczeń z FA
Realizacja
świadczenia
500+ (zlecone)

1
wszczęte z urzędu

Realizacja
KDR (zlecone)

13 (10 wniosków
rodziców, 2
rodzin
wielodzietnych, 1
członka rodziny
wielodz.)
127/ w
tym 3 wnioski
przekazany
celem
rozpatrzenia do
organu
właściwego
9 wniosków

Realizacja
programu
„Dobry Start”
(zlecone)

Realizacja
wyprawki dla
Mielnickiego
Malucha
Pomoc
żywnościowa
POPŻ

6

28/ w tym 4
postępowania
wszczęte z
urzędu

6/ w tym 2 decyzje uchylające

1 NP

0

-------------------

KRUS)
+ składka na
ubezpieczenie
zdrowotne za 12 osób
16 390,80 zł

6 rodzin

6 000,00 zł

4 osoby

31 795,70 zł

4 rodziny/ 5
osób
uprawnionych
---------------------------

23 800,00 (dotacja)

--------------------------------

28/ w tym
•
18 informacji
przyznających
•
4 decyzje
uchylających
•
6 wniosków
przekazanych do
organu właściwego
0

0

177 rodziny
/288 dzieci

1 627 440,00 zł
(dotacja)
w tym:
świadczenia
1 613 607,00 zł +
koszty obsługi
13 833,00 zł

0

31 wydanych
kart

86,11 zł (dotacja)

123 informacje

1 umarzająca
postępowanie

123
rodziny/190
dzieci

58 900,00 zł
(dotacja)/ w tym:
świadczenia
57 000,00 zł + koszty
obsługi 1 900,00 zł

przyznanie bez decyzji

0

9 rodzin

8 959,35 zł (środki
własne)

34 (osób w
0 zł
rodzinie - 114)
i 46 osób
samotnych,
łącznie 160
osób
Tabela 4. Zestawienie wniosków i decyzji z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2020 rok
-----------------------

---------------------------

----------------
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Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń:
237 – liczba osób w rodzinach,
162– liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie.
Liczba rodzin długotrwale korzystających ze świadczeń wyniosła 78 rodziny.
W poprzednim roku były to 93 rodziny (159 osób).
Główne przyczyny udzielania świadczeń:
•

Ubóstwo

•

Długotrwała choroba

•

Niepełnosprawność

•

Bezrobocie

•

Ochrona macierzyństwa

•

Alkoholizm

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 4,99%
Liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących – 67
W roku 2020 było 8 osób przebywających w domach pomocy społecznej (PDPS
Siemiatycze – 4 osoby, DPS w Jabłonnej Lackiej – 4 osoby). Na koniec roku 2020 było to tylko
3 osoby (pięć osób zmarło w trakcie roku). Jedna osoba bezdomna, której ostatni adres stałego
pobytu to Mielnik, przebywa w schronisku dla osób bezdomnych. Jedna osoba korzystała
również w 2020 roku z noclegowni/ogrzewalni poza terenem naszej gminy.
Na terenie Gminy Mielnik brak jest domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia
takich jak noclegownie dla osób bezdomnych czy mieszkania chronione. Gmina dysponuje
jednym mieszkaniem socjalnym, w którym zamieszkuje 1 osoba. Nie ma poza tym osób
oczekujących na przydzielenie lokalu socjalnego.
Budżet wydatków (plan finansowy) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 3 344 994,00 zł, w tym:
–

środki własne w kwocie 639 780,00 zł;

–

środki z Budżetu Państwa w kwocie 2 705 214,00 zł.

Za 2020 rok została wydatkowana kwota 3 188 378,90 zł, w tym:
–

środki własne w kwocie 538 844,12 zł;

–

środki z Budżetu Państwa w kwocie 2 649 534,78 zł.
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3. POLITYKA MIESZKANIOWA
Na

terenie

gminy

znajduje

się

10

mieszkań

komunalnych

(znajdujących

się w mieszkaniowym zasobie Gminy Mielnik) z czego zamieszkałych jest 9.
W roku 2020 nie oddano do użytku żadnych nowych lub wyremontowanych mieszkań
komunalnych. Nie było również osób oczekujących na wynajem mieszkań komunalnych.

4. KULTURA
1) Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
Część działań zmuszona była do organizacji w przestrzeni wirtualnej oraz korespondencyjnie.
M.in. grupa dzieci z którą bibliotekarze spotykali się systematycznie otrzymywała
korespondencyjnie zadania do wykonania. Przy indywidualnych spotkaniach przekazywano
dzieciom symboliczne nagrody.
Organizowano spotkania autorskie online na platformie Microsoft Teams. Spotkań takich
odbyło się 3 w których udział wzięło ok. 140 dzieci.
Warsztaty plastyczne odbywały się offline w których uczestniczyło 25 osób.
Biblioteka w mediach społecznościowych (fb) umieszczała czytanie fragmentów książek
(683 wyświetleń).
Na stronie placówki umieszczono nagrany koncert „Chopin nad Bugiem” – koncert
wyświetlono 209 razy.
Najistotniejsze imprezy kulturalno-oświatowe to:
− „Popołudnie z poezją „– spotkanie autorskie;
− „Warsztaty haftu wstążeczkowego”- warsztaty artystyczne;
− „ Dzień Kobiet w Dniu Mężczyzn” – spotkanie autorskie w Moszczonie Królewskiej;
− „Kultura – wielokulturowość – tożsamość” – spotkanie z prof. Jerzym Nikitorowiczem;
− „Super Czytelnik” –konkurs czytelniczy;
− „Spotkanie z Gospodynią” – przy współpracy z red. Gospodyni oraz Kołami Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy;
− „Wakacje z Książką” – wakacyjny konkurs czytelniczy;
− „Chopin nad Bugiem” – koncert online;
− „Mielnik- raj dla turysty” – wydanie książki oraz promocja, spotkanie autorskie;
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− spotkanie z klimatologiem – z prof. dr hab. Szymonem Malinowskim;
− „Wiersze o mojej Ojczyźnie” – konkurs recytatorski online;
− „Moja książeczka o symbolach narodowych” – konkurs plastyczny;
− wyjazd z dziećmi do Warszawy do teatru i muzeum – ramach projektu „Lubię książki”;
− spotkania autorskie ( G. Kasdepke, T. Samojlik, R. Piątkowska, A. Frączek, J. Sosnowski,
A. Bayer);
− Spotkanie i warsztaty ilustracyjne Magdaleny Pilch na temat: „Ziuk – wokół historii
o Józefie Piłsudskim”;
− „Mała Książka – wielki człowiek” – udział w ogólnopolskim projekcie;
− “Klimat na czytanie”- zajęcia z dziećmi.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 23 880 woluminów oraz 128
poz. zbiorów specjalnych.
Struktura księgozbioru:
− literatura piękna dla dorosłych – 10 908 wol.
− literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 7 132 wol.
− literatura niebeletrystyczna – 5 840 wol.
Na bieżąco uzupełniano katalog elektroniczny MAK+, który jest dostępny on-line poprzez
stronę programu lub przez stronę biblioteki. Księgozbiór jest w 100% skatalogowany.
Ponadto biblioteka udostępniała 29 tytuły czasopism, w tym 1 tytuł był sponsorowany przez
wydawnictwo.
Z powodu pandemii i zaleceń GIS oraz Biblioteki Narodowej ograniczono udostępnianie
książek i czasopism na miejscu. W 2020 roku nie można było dokonywać wypożyczeń
międzybibliotecznych, a od 16 marca wprowadzono obostrzenia z korzystania z pracowni
komputerowej oraz czytelni.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma wypożyczeń „Książka na telefon”.
Pracownicy biblioteki lub Urzędu Gminy dostarczali książki i czasopisma czytelnikom
starszym i chorym.
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W 2020 roku biblioteka pozyskała środki zewnętrzne na wartość 24 970 zł na realizację
projektów:
− zakup nowości wydawniczych – dotacja MKiDN – 2 500 zł;
− Lubię książki – dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z

programu Promocja Czytelnictwa – 9 670 zł, projekt z funduszy Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 3 do 10 lat
i ich rodzice. Najważniejszym celem projektu było promowanie czytelnictwa, umiejętne
zachęcanie do kształtowania nawyków czytania oraz utrwalania tożsamości kulturowej
i narodowej;
− Wspierajmy młodzież II – dotacja z Programu Równać Szanse – 7 000 zł,
na kontynuację projektu pn. „Wspierajmy młodzież”, którego głównym celem jest
opracowanie diagnozy środowiska lokalnego oraz wypracowanie wspólnych działań
podczas Forum prowadzących do zwiększenia szans młodych ludzi na rozwój
i zaplanowanie własnego życia. Diagnoza została opracowana przy współpracy
młodzieży, rodziców, szkoły i instytucji działających na terenie gminy. Spotkanie
dotyczące Forum Lokalnego nie odbyło się z powodu panującej pandemii;
− szkolenie pracownika GBP w ramach środków KFS – 5 800 zł.
W okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku była czynna
od poniedziałku do soboty, 58 godz. w tygodniu (poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek - piątek –
7.30-18:00, sobota – 8:00-16:00).
Zgodnie z zaleceniami GIS i Biblioteki Narodowej biblioteki od połowy marca zostały
zamknięte dla użytkowników. Na książki i inne materiały zwracane wprowadzono kwarantannę
początkowo 14 dniową, którą po kilku dniach zmniejszono do 3 dni. Biblioteka w tym czasie
przeprowadziła scontrum księgozbioru, przy którym uczestniczyli wszyscy pracownicy.
Biblioteka została otwarta czytelnikom w maju przy zastosowaniu zaleceń GIS.
Podczas scontrum w dniach 18.03 – 06.04. przeprowadzono kontrolę metodą
porównania numeru i tytułu pozycji z zapisem w inwentarzu. Sprawdzono zbiory znajdujące
się na półkach w bibliotece oraz zbiory wypożyczone przez czytelników. W wyniku kontroli
Komisja stwierdziła 6 braków bezwzględne oraz 15 braków względne. Zgodnie z przepisami
braki bezwzględne spisano na ubytki.
W bibliotece przeprowadzono także selekcję księgozbioru. W wyniku przeprowadzonej
selekcji w bibliotece ubytkowano 764 zdezaktualizowanych i zniszczonych książek o wartości
2 980,58 zł.
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Najważniejsze dane statystyczne:
− Liczba woluminów w bibliotece na 1000 mieszkańców: 10 101 wol.
− Liczba wypożyczeń w bibliotece na 1000 mieszkańców: 7 027 ( są to wypożyczenia
i udostępnienia książek, zbiorów specjalnych oraz czasopism)
− Liczba wydarzeń ogółem w ciągu roku 34 – uczestników ok.850 osób, w tym 13
wydarzeń kulturalnych m.in. spotkania autorskie, wyjazd do teatru z grupą dzieci i ich
rodzicami, koncert, konkursy.
− Liczba użytkowników – 509
− Liczba czytelników – 379
− Liczba zbiorów – 24 008
− Przybyło książek i zb. specjalnych ogółem – 778 egz.
− Liczba odwiedzin fizycznych - 6 222
− Liczba odwiedzin wirtualnych – 5 779
− Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 16 614
Godziny otwarcia biblioteki: dostosowane są do potrzeb mieszkańców z terenu gminy,
szczególnie tych uczących się i pracujących:
•

Poniedziałek - 7.30 -15.30

•

Wtorek - piątek - 7.30 - 18.00

•

Sobota - 8.00 - 16.00

Strona internetowa: http://biblioteka.mielnik.com.pl/

2) Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Imprezy organizowane na terenie Gminy Mielnik, których frekwencja wynosi powyżej
1000 uczestników w roku 2020 zostały odwołane z powodu Covid – 19:
− Dni Mielnika (wydarzenie artystyczne oraz sportowe);
− Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Muzyczne
Dialogi nad Bugiem.
Ogólna liczba wydarzeń sportowo-kulturalnych zorganizowanych przez GOKSiR
w 2020 roku wyniosła 43 a łączna liczba osób w nich uczestniczących ok 1500. Frekwencja
mieszkańców Gminy Mielnik w wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR Mielnik
w 2020 roku wyniosła 60% ogółu wszystkich uczestników. Odbiorcami wydarzeń w okresie
letnim w przeważającej części są osoby z zewnątrz – z okolicznych miejscowości oraz turyści
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z Polski i zza granicy. W roku 2020 w okresie letnim wydarzenia, które w dużej mierze
dedykowane były turystom zostały odwołane.
Liczba imprez ze względu na miejsce i charakter przedstawiała się następująco:
− Imprezy kulturalne (masowe, cykliczne, jednorazowe, imprezy okolicznościowe,
przeglądy, konkursy, imprezy sołeckie) – 18,
− Imprezy sportowe (turnieje, imprezy biegowe,) – 5,
− Imprezy organizowane przez ODZM (wystawy, konferencje, koncerty, projekcje
filmowe) – 15,
− Współorganizacja imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy
Mielnik – 5 - imprez kulturalnych takich jak: wieczory kolęd, festyny rodzinne,
imprezy okolicznościowe oraz imprezy integracyjne.

GOKSiR prowadzi również:
Działalność komercyjną w tym:
•

Działalność hotelarska SOW na terenie „Głogów” w okresie od czerwca do końca

września 2020 r. sprzedano 354 osobo/dób
•

OW „u Floriana” w okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. sprzedano 683

osobo/dób
•

Biletowanie zwiedzania wystaw w ODZM 2020 r.
bilet normalny - 360 sztuk
bilet ulgowy – 257 sztuk
bilet grupowy (powyżej 10 sztuk) - 3 sztuk
bilet grupowy ulgowy – 8 sztuk
bilet rodzinny - 82 sztuk
bilet za usługę przewodnika - 5 sztuk
bilet za brelok - 5 sztuk
bilet za pocztówkę - 89 sztuk
bilet za magnes - 232 sztuk
bilet za monety - 44 sztuk
bilet za woreczek - 20 sztuk

Liczba osób korzystających z Informacji Turystycznej w 2020 r.
I kwartał – 20 osób
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II kwartał – 195 osób
III kwartał – 852 osób
IV kwartał – 35 osób
SUMA = 1102 osoby (w tym 16 obcokrajowców)
•

Organizacja obozów – w 2020 r. przyjęto 5 grup obozów sportowych

•

Wynajem boisk

•

Organizacja zielonych szkół

•

Wypożyczanie rekwizytów z „Trylogii”

•

Udostępnianie siłowni itp.
Wynajem sal: (np. przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, konferencje, pokazy)
Mocnymi stronami GOKSiR-u w Mielnik są:

− bogata oferta wydarzeń kulturalno- sportowych,
− różnorodna oferta zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty, zajęcia
muzyczne, sportowe),
− zasoby kadrowe (umiejętność pracy w zespole, elastyczność wykonywanych zadań,
dyspozycyjność czasowa pracowników, umiejętność pracy pod presją czasu),
− wielotorowa forma działalność, do której należą oprócz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Mielniku (Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku,
Ośrodek Wypoczynkowy „U Floriana”, kompleks sportowo- rekreacyjny Mielniku, w tym
dwa boiska trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, Orlik oraz
Samorządowy Ośrodek Wypoczynkowy – domki campingowe),
− przeprowadzona została przebudowa budynku zaplecza sportowego wraz z wykonaniem
zadaszenia, wewnętrzny remont obiektu wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku,
wymiany instalacji elektrycznej, montaż zewnętrznego dekoracyjnego oświetlenia budynku,
montaż windtrackerów wraz z nowymi flagami . Odnowienie wiat stadionowych na boisku
głównym, trybuny dla kibiców),
− doskonała współpraca pomiędzy jednostkami, działalność promocyjna imprez,
− współpraca z lokalnymi twórcami ludowymi, zespołami śpiewaczymi i organizacjami
pozarządowymi,
− punkt Informacji Turystycznej – bieżąca aktualizacja potrzeb turystów,
− działania promocyjno-informacyjne na rzecz Gminy.
Słabe strony:
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− baza lokalowa budynku GOKSiR,
− opłakany stan Amfiteatru Topolina miejsca organizacji wielu imprez kulturalnych,
− martwy zimowy sezon turystyczny, co pociąga za sobą niskie wpływy z działalności
hotelowej,
− wyeksploatowane środki trwałe.
Problemy związane z działalnością w dobie Covid-19
− zostały odwołane wydarzenia kulturalno-sportowe w ilości 23,
− trudności związane są z przeniesieniem części działalności na pole online (duża część
społeczeństwa, która uczestniczyła w wydarzeniach to osoby w średnim i w starszym wieku,
które mają ograniczony dostęp do Internetu),
− zawieszone zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz próby zespołów śpiewaczych
(okresowo),
− w związku z nauką zdalną uczniów trudności z dotarciem do odbiorców wydarzeń
skierowanych do tej grupy,
− organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, które zostały zrealizowane wymagała
większego nakładu finansowego oraz osobowego (zachowanie reżimu sanitarnego).

Pozyskiwanie funduszy:
Wnioski:
a) Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych „XXX
Muzyczne Dialogi nad Bugiem”,
b) Multimedialny GOKSiR (remont dachu i pomieszczeń wraz z zakupem
wyposażenia),
nie otrzymały dofinansowania.

5. USŁUGI KOMUNALNE
1) Wodociąg:
Zasoby gminy w zakresie wodociągów: 83,2955 km i 1170 szt. przyłączy, 216 hydrantów
ppoż. i 3 studnie głębinowe.

22

W 2020 roku na terenie gminy przyłączono 7 gospodarstw domowych do sieci
wodociągowej. Natomiast ogółem na terenie gminy jest 1027 lokali przyłączonej do sieci
wodociągowej co stanowi 81,23% zwodociągowania.
2) Kanalizacja:
a)

Mielnik

−

długość sieci: 15413 mb, w tym

−

sieć grawitacyjna: 12723 mb,

−

sieć ciśnieniowa: 2690 mb,

−

4 szt. - pompownie ścieków sieciowe,

−

370 szt. - przyłączy kanalizacji , w tym 34 szt. - przyłącza kanalizacji ciśnieniowe.

b) Osłowo
−

sieć kanalizacyjna w Osłowie 2999,5mb, w tym sieć ciśnieniowa 758 mb,

−

2 przepompownie ścieków sieciowe,

−

35 przyłączy kanalizacyjnych
Łącznie:

−

długość sieci: 18412,5 mb.

−

liczba przyłączy: 404 szt.

−

liczba przyłączy z zawartymi umowami na odbiór ścieków: 295.

3) Gazownictwo:
Na terenie gminy w 2020 roku przybyło 6 przyłączy gazowych, co łącznie daje 189 przyłączy
ogółem.
4) Elektryfikacja:
Na terenie gminy w 2020 roku przybyło 11 przyłączy elektrycznych. W sumie jest
przyłączy 1449 ogółem (ośw. drogowe, przepompownie, instytucje) z czego 1273 lokali.

5) Gospodarka odpadami:
Na dzień 31 grudnia 2020 r. 1840 mieszkańców uiszczało opłatę za odbiór odpadów.
Jej wysokość wynosiła 15,00 zł/osobę/miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny
lub

14,00

zł/osobę/miesiąc

za

odpady
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zebrane

w

sposób

selektywny

z posiadaniem i kompostowaniem bioodpadów na terenie własnej nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia braku właściwej segregacji ze strony właścicieli
nieruchomości

opłata

za

odbiór

odpadów

komunalnych

mogła

wynieść

40,00 zł/osobę/miesiąc. W roku 2020r. nie stwierdzono niewywiązywania
się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.
Wpływy z tytułu gospodarki odpadami w 2020 roku wyniosły 319.308,00 zł, w tym zaległości
wpłacone w 2020 r. z lat ubiegłych wyniosły 10.100,20 zł.
Uzyskane poziomy odzysku, recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za 2020 rok wyniosły odpowiednio:
− poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania- 0,14%;
− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40,7%;
− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 69,48%.
Na terenie gminy nie stwierdzono występowania dzikich wysypisk odpadów.

6. TRANSPORT
Na terenie gminy nie występuje komunikacja zarządzana przez gminę. Usługi
transportowe realizowane są przez PKS Nova, które kursowały w dni nauki szkolnej. Wszystkie
sołectwa Gminy Mielnik były objęte komunikacją zbiorową. Ceny biletów wynosiły od 4,50 zł
do 9 zł w zależności od długości trasy. Głównym założeniem uruchomienia transportu
publicznego

poza

dowożeniem

dzieci

i

uczniów

do

Zespołu

Szkół

w Mielniku było umożliwienie mieszkańcom dotarcia do Mielnika, dworca kolejowego
w Siemiatyczach Stacji oraz do Siemiatycz. W roku 2020 sprzedano 1627 biletów. Wpływy z
biletów komunikacji gminnej wyniosły 40 559,46 zł.

Łączna długość dróg gminnych wynosi 69,564 km w tym:
− 22,980 km bitumiczna (33,03%),
− 1,378 km kostka brukowa betonowa (1,98%),
− 1,015 km brukowiec (1,46%),
− 21,870 km żwirowa (31,44%),
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− 22,321 km gruntowa (32,09%).
Ulica Biała w Mielniku w roku 2020 podniosła swój standard - 0,525 km.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni - drogi wojewódzkie-poziom
ostrzegawczy (ze znaczącymi uszkodzeniami), drogi powiatowe poziom krytyczny
(z licznymi rozległymi uszkodzeniami, wymagany natychmiastowy remont), drogi gminne (od
poziomu pożądanego do poziomu krytycznego).
Nie występują drogi rowerowe przeznaczone tylko do jazdy na rowerze jednak są dwa
szlaki rowerowe wyznaczone głównie wzdłuż gruntowych dróg nad rzeką Bug jest to ścieżka
rowerowa o nazwie „Bug rajem dla turysty” o długości 11 km.
Jeśli chodzi o rozkład parkingów, w roku 2020 przedstawia się on następująco:
39 samochodów osobowych, 2 parkingi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
oraz 4 parkingi dla autobusów.

7. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
a) Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy
Mielnik
Dokumentem określającym politykę przestrzenną na terenie gminy Mielnik jest
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik przyjęte
Uchwałą Nr XV/74/2000 z dnia 29.08.2000 r. Zostało ono zmienione uchwałą Rady Gminy
Mielnik Nr XXII/132/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik. Przedmiot
Zmiany Studium w 2017 r. dotyczył uwzględnienia przebiegu rurociągu przesyłowego
dalekosiężnego Odessa – Brody –Płock, pozostałe zapisy Studium nie podlegały zmianie.
W dniu 26.06.2009 r. Rada Gminy Mielnik podjęła Uchwałę Nr XXIV/114/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik. Projekt Studium został opracowany
w 2012 r., jednakże nie został on uzgodniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Białymstoku ze względu na nieprzestrzeganie zakazów z Rozporządzenia Wojewody
Podlaskiego z dnia 25.02.2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Dolina Bugu”
tj.

zakazu

lokalizowania

obiektów

budowlanych

25

w

pasie

szerokości

100

m

od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Brak uzgodnienia projektu Studium
uniemożliwił jego uchwalenie. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Sejmik Województwa Podlaskiego
podjął uchwałę Nr XVIII/215/2020 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina
Bugu", co pozwoliło na wznowienie prac nad projektem Studium.

b) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie Gminy Mielnik obowiązuje pięć miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, których tytuły wraz uchwałami zatwierdzającymi wskazano w ramach
poniższej tabeli.
L.p.

1

2

3

4

5

Nr i data uchwały
Rady Gminy Mielnik

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mielnik
Zmiana miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Mielnik
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mielnik
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Mielnik
obejmujący system rurociągów
naftowych, składający się z istniejących
nitek oraz projektowanej III nitki
rurociągu naftowego DN 800 z
towarzyszącą infrastrukturą
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Mielnik w
korytarzu lokalizacji ropociągu

Uchwała Nr
XXIII/120/98
z dnia 24.04.1998 r.
Uchwała Nr
XXIII/121/98
z dnia 24.04.1998 r.
Uchwała Nr
XXII/106/01
z dnia 28.08.2001 r.

Udział pow. objętej
miejscowym planem
w pow. Gminy
1,25 %

0,05%

1,80%

Uchwała Nr XII/70/04
z dnia 07.06.2004 r.

0,69%

Uchwała Nr
XXIII/142/17
z dnia 26.05.2017 r.

0,21%

Tabela 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mielnik

Wyżej wymienione miejscowe plany obejmują łącznie powierzchnię 746 ha, co stanowi 4%
powierzchni Gminy Mielnik.
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Rysunek 3 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mielnik

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik
została przyjęta przez Radę Gminy Mielnik Uchwałą Nr XXII/131/17 w dniu 24.03.2017 r.
c) Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
W 2020 r. wydano 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły przede wszystkim budowy linii elektroenergetycznych. Najwięcej
postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
toczyło się na obszarze obrębu ewidencyjnego Mielnik (9 postępowań).
W poprzednim roku wydano 34 decyzje w sprawach z zakresu ustalenia warunków
zabudowy. Biorąc pod uwagę wnioskowany rodzaj zabudowy, to 17 decyzji dotyczyło
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9 decyzji wydano w sprawie budowy farm
fotowoltaicznych, 6 decyzji dotyczyło zabudowy zagrodowej oraz 2 decyzje zabudowy
letniskowej.
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Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w 2020 r. z uwzględnieniem rodzajów zabudowy
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Rysunek 4. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2020 r. z uwzględnieniem rodzajów zabudowy.

Rozkład przestrzenny wydanych decyzji wskazuje, że procesy inwestycyjne wyraźnie skupiają
się w pasie południowym osadnictwa, tzn. wzdłuż rzeki

Bug, gdzie wydano

21 decyzji tj. 62% wszystkich decyzji o warunkach zabudowy w 2020 r.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w rozkładzie przestrzennym w 2020 r.
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Rysunek 5. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w rozkładzie przestrzennych w 2020 r.

W 2020 r. wydano 116 zaświadczeń stwierdzających przeznaczenie terenów zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik lub zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.
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8. OCHRONA ZDROWIA
Gmina w swoich strukturach nie posiada podmiotu leczniczego. Istniejący Ośrodek
Zdrowia w Mielniku zarządzany jest przez SP ZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach.
Ośrodek prowadzi działania profilaktyczne w ramach których udziela porad
oraz dokonuje szczepień. W zakresie leczniczym – prowadzi diagnostykę i leczenie chorób.
W stanach nagłych – wykonuje opatrunki, zdejmowanie szwów, płukanie uszu, w razie
potrzeby dożylne nawadnianie, wykonywanie iniekcji.
W ramach realizacji wizyt domowych - wizytowanie obłożnie chorych, podawanie
płynów dożylnych, zmiany opatrunków na ranach, odleżynach, owrzodzeniach.
. Brak jest informacji o liczbie pacjentów którym udzielono świadczeń zdrowotnych w
tej placówce.
W 2020 r w Gminie Mielnik zorganizowane zostały trzy spotkania na bezpłatne badania
mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat: 8 czerwca, 16 października i 26 października 2020
r. (plac Urzędu Gminy). Nie dysponujemy wiedzą o liczbie przeprowadzonych badań.
Przeprowadzone zostały szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób po 70
roku życia w Gminie Mielnik - zostało zaszczepionych 47 osób, bezkwotowo.
W 2020 roku zrealizowany został program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik – zaszczepionych zostało 15 dziewczynek. Całkowity
koszt realizacji programu wyniósł 11.500 zł brutto.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Podstawą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawa z dnia

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz

uchwalany co rocznie na ich podstawie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W 2020 roku skład Komisji nie uległ zmianie,
i składa się ona z 7 członków.
Gminna Komisja w 2020 r. spotkała się 5 razy, w miarę napływu spraw i wniosków
do rozpatrzenia.
W powyżej wskazanym terminie do komisji wpłynęło 6 wniosków o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz 4 wnioski o zaopiniowanie wydania
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pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym podjęto następujące
działania:
1) wydano 10 pozytywnych postanowień opiniujących wydanie pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
2) w 5 przypadkach zostały wystosowane zaproszenia na rozmowę motywującą,
3) jeden wniosek zawieszono z powodu nie możności prowadzenia postępowania z powodu
odbywania kary,
4) 2 osoby skierowano do Punktu (jedna korzysta stale z terapeuty dostępnego w Punkcie, druga
również, ale została też skierowana do Poradni Leczenia Uzależnień w Siemiatyczach),
5) 1 wniosek skierowano na badania biegłych w zakresie wydania opinii,
6) 1 osoba zobowiązała się do ograniczenia spożywania alkoholu i jej sytuacja podlega ocenie
przez komisję,
7) 1 wniosek ze względu, iż wpłynął na koniec roku 2020 zostanie rozpatrzony zgodnie
z trybem w roku 2021.
Wszystkie osoby podlegają monitorowaniu powziętych przez nich działań
terapeutycznych i zobowiązań od powstrzymywania się od spożycia alkoholu. Jeżeli te
działania nie przynoszą oczekiwanych efektów wnioskowana jest sprawa do sądu
o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mielniku w 2020 roku wpłynęło łącznie 45 różnych pism i wniosków.
Posiedzenia Komisji odbywały się nieregularnie, były zwoływane w miarę napływu wniosków
i spraw.
Zadania zrealizowane za 2020 rok przez Gminną Komisję wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wraz z rozliczeniem
finansowym szczegółowo zostały opisane w informacji z realizacji w/w Programu
przedstawionej dla Rady Gminy Mielnik w dniu 18.02.2021 r. Z powodu stanu pandemii
działania Komisji były realizowane w ograniczonym zakresie.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
W zasobach gminy znajduje się dokument, który określa politykę gminy w zakresie
ochrony środowiska na najbliższe lata. Jest to „Program ochrony środowiska dla Gminy
Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. Jest to podstawowe narzędzie
prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy. Według założeń przedstawionych w tym

30

dokumencie, opracowanie programu powinno doprowadzić do poprawy stanu środowiska
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy
chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa.
Opracowanie,

jakim

jest

Program

Ochrony

Środowiska,

określa

politykę

środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy
zarządzania

środowiskowego,

które

odnoszą

się

do

aspektów

środowiskowych,

usystematyzowanych według priorytetów.
Jakość wód rzeki Bug oraz jej zlewni według raportu WIOŚ w Lublinie za lata 20052014 na przestrzeni ostatnich lat stopniowo ulega poprawie. Co prawda nie jest to wciąż
sytuacja zadawalająca, czyli stan wód nie jest dobry w kontekście wymagań RDW, ale należy
mieć nadzieję na przyszłość. Optymistycznym jest fakt, że już tylko nieliczne wskaźniki,
najczęściej biologiczne, decydują o gorszym stanie wody. Brak jest nowszych danych w tym
zakresie.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. 1840 mieszkańców uiszczało opłatę za odbiór odpadów.
Jej wysokość wynosiła 15,00 zł/osobę/miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny lub
14,00 zł/osobę/miesiąc za odpady zebrane w sposób selektywny z posiadaniem i
kompostowaniem bioodpadów na terenie własnej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia
braku właściwej segregacji ze strony właścicieli nieruchomości opłata za odbiór odpadów
komunalnych mogła wynieść 40,00 zł/osobę/miesiąc. W roku 2020 r. nie stwierdzono
niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.
Wpływy z tytułu gospodarki odpadami w 2020 roku wyniosły 319.308,00 zł, w tym
zaległości wpłacone w 2020r. z lat ubiegłych wyniosły 10.100,20 zł.
Uzyskane poziomy odzysku, recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji za 2019 rok wyniosły odpowiednio:
•

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

kierowanych do składowania- 0,14%;
•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40,7%
•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 69,48%
Na terenie gminy nie stwierdzono występowania dzikich wysypisk odpadów.
Grunty leśne o powierzchni 13,5 tys. ha stanowią ok. 70% powierzchni ogółem.
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10. BEZPIECZEŃSTWO

a) Posterunek Policji w Mielniku
W 2020 roku zarejestrowano 22 postępowania

przygotowawcze (dochodzenia

i śledztwa) popełnione na terenie gminy Mielnik. Ponadto, zarejestrowano 26 postępowań
sprawdzających zaistniałych w gminie.
Zarejestrowanych zostało 13 ,,Niebieskich Kart” dotyczących przemocy w rodzinie w gminie
Mielnik (nastąpił znaczny wzrost o 7 więcej niż w roku 2019). Skierowano 8 wniosków
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielniku, tu również
zanotowano wzrost o 2 wnioski więcej niż w roku 2019.
Na terenie Gminy Mielnik przeprowadzono 33 czynności wyjaśniające w sprawach
o wykroczenia z czego:
− 21 spraw zostało zakończone wnioskiem o ukaranie skierowanym do Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach,
− 2 postępowania zostały przekazane do Sądu dla Nieletnich,
− w 6 przypadkach sporządzono wniosek o odstąpienie,
− 3 sprawy oczekują na rozstrzygnięcie,
− 1 sprawa pozostaje w toku.
W 2020 roku na terenie gminy Mielnik przeprowadzono ogółem 120 interwencji, w tym 32
domowe oraz 108 związanych z COVID-19.
W ubiegłym roku w Mielniku policjanci posterunku wykonali 8 zabezpieczeń prewencyjnych
meczów piłki nożnej.
b) Placówka Straży Granicznej w Mielniku
W 2020 roku Placówka Straży Granicznej w Mielniku odnotowała 1 przypadek przekroczenia
Granicy Państwowej wbrew przepisom na kierunku RP przez 6 obywateli Afganistanu oraz
1 obywatela Sri Lanki. Odnotowane zdarzenie miało związek z nielegalną migracją w sposób
zorganizowany.
Placówka Straży Granicznej w Mielniku wystawiła ponad 1525 patroli samodzielnych, w tym
również wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Leśnej.
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c) Ochotnicza Straż Pożarna
Zestawienie godzin za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach przeciwpożarowych
strażaków w 2020 r.

Lp.

OSP
Mielnik

OSP
Sutno

OSP
Niemirów

OSP
Tokary

OSP
Wilanowo

OSP
Oksiutycze

RAZEM

134

OSP
Moszczona
Królewska
72

16

11

11

10

15

269

1

Ilość strażaków

2

Pożary

8

5

2

-

1

2

1

19

3

Wypadki
Drogowe

1

1

-

-

-

-

2

4

4

Inne zdarzenia

20

4

1

2

3

1

1

32

5

Ćwiczenia

-

-

-

-

-

1

-

1

6

Szkolenia

1

1

1

1

1

1

1

7

7

Zabezpieczenia

3

3

-

2

-

-

-

8

8

Razem

33

-

4

5

5

5

5

57

9

Wyjazd poza
rejon gminy

1

5

1

1

1

1

2

12

10

Ilość godzin

236

234

39,5

59

21

21

28

638,5

Tabela 6 Zestawienie godzin za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków w 2020 r.

d) PERN S.A.
W 2020 roku na terenie Bazy Adamowo nie odnotowano żadnej poważnej awarii, pożaru oraz
innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

11. SPRAWNA ADMINISTRACJA
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego – 30 dni.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 60 dni.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji – 30 dni
Wskaźnik zaskarżenia decyzji wójta – 0
Odsetek decyzji uchylonych przez samorządowe kolegium odwoławcze – 0
Odsetek decyzji uchylonych przez wojewódzki sąd administracyjny – 0
Liczba skarg/w rozumieniu KPA na działalność organów gminy i samorządowych jednostek
organizacyjnych – 0
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Wydano decyzji w sprawach:
– podatkowych – 3006
– USC – 3
– ewidencji ludności – 7
– o warunkach zabudowy – 34
– o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10
– o podziale nieruchomości – 7
– o środowiskowych uwarunkowaniach – 3
– o odmowie zwrotu oprocentowania nadpłaty – 1
– alkoholowe/zezwolenia/ -9

12. PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
1) Uchwały Rady Gminy poddane konsultacjom społecznym z podziałem na formy
konsultacji i liczbę uczestników
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje rozpoczęły się 07 listopada i zakończyły 25 listopada 2020 r. Konsultacje zostały
przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/168/10 Rady Gminy Mielnik z dnia
5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Opinie i wnioski można było składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Mielnik,
osobiście w Urzędzie Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Konsultacje zostały
ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Mielnik. Nie wpłynęła żadna opinia, uwaga, czy wniosek do w/w konsultacji.
2) Liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o finansach publicznych
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W 2020 r. nie udzielono żadnej dotacji organizacjom pozarządowym na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o finansach
publicznych.
Została udzielona dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mielnik.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w
związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w
sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie
Mielnik ogłoszony został konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Ogłoszenie
o naborze opublikowano 15.01.2020 r. W konkursie wpłynęła jedna oferta złożona przez MKS
Mielnik w dniu 29.01.2020 r. pn. „Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym na
terenie gminy i województwa w dyscyplinie: piłka nożna dziewcząt, chłopców i mężczyzn w
ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.
Oferta została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Wójta
Gminy Mielnik Nr 92/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. (załącznik do sprawozdania),
w związku z czym 11.02.2020 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadań z zakresu
rozwoju sportu przez MKS Mielnik, zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 130 000 zł.
Zgodnie z umową dotacja została przekazana w dwóch transzach: I transza w wysokości
80 000 zł i II transza w wysokości 50 000 zł.
Dnia 17 grudnia 2020 r. wpłynęło sprawozdanie MKS Mielnik rozliczające dotację.
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3) Wykaz zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego
Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwoty
wydatkowane

Kwota planowana
zł

1.

Adamowo –
Mętna

1. Zagospodarowanie gminnej działki w Adamowie –
17.500 zł

17 468,93

29 338,00

2. Remont świetlicy w Mętnej - 9.000 zł

8 999,69

4. Utrzymanie świetlicy – 1.338 zł

548,49

4. Imprezy kulturalno - integracyjne – 1.500 zł

1 500,00

Łącznie

28 517,11

1. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Homotach
- 15.000 zł

14 854,15

2. Przygotowanie terenu pod budowę boiska przy
świetlicy wiejskiej w Homotach - 5.000 zł
3. Bieżące potrzeby świetlicy wiejskiej w Homotach
(paliwo, rośliny, naprawy) - 1.000 zł

4 968,75

4. Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Homoty
- 1.506 zł

1 506,00

2.

Homoty

Łącznie

3.

Maćkowicze

Mielnik

599,08

21 927,98

1. Zakup materiałów potrzebnych do
zaimpregnowania altany oraz tablic informacyjnych –
2.713 zł
2. Uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie
Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach - 150 zł

2 678,66

3. Zakup tablicy ogłoszeń z gablotą - 1.600 zł

1 000,00

4. Remont drogi prowadzącej na łąki - 2.000 zł

1 722,00

5. Remont drogi w Stankowiczach - 24.000 zł

24 000,00

Łącznie

4.

22 506,00

30 463,00

150,00

29 550,66

1. Organizacja imprezy integracyjnej - 10.000 zł
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9 111,18

80 378,00

5.

6.

7.

Moszczona
Królewska

Niemirów

Osłowo

2. Poprawa estetyki Mielnika - 30.000 zł

30 000,00

3. Modernizacja ulic w Mielniku - 40.378 zł

40 330,00

Łącznie

79 441,18

1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców
sołectwa Moszczona Królewska - 3.000 zł

827,50

2. Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej - 1.000 zł

1 000,00

3. Doposażenie remizy OSP Moszczona Królewska 1.000 zł

995,51

4. Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie placu
wokół świetlicy sołectwa Moszczona Królewska 26.508 zł
Łącznie

26 562,05

1. Bieżące utrzymanie obiektów użyteczności
publicznej - monitoring - 1.100 zł

1 100,00

2. Bieżące utrzymanie - Park w Niemirowie - 8.500 zł

8 324,42

3. Wyposażenie świetlicy w Niemirowie – 1.300 zł

1 284,00

4. Imprezy kulturalno - rozrywkowe dla mieszkańców
Niemirowa - 2.900 zł

829,35

5. Bieżące utrzymanie - Grodzisko w Niemirowei 2.000 zł

2 000,00

6. Remont świetlicy w Niemirowie - 10.403 zł

10 399,73

Łącznie

23 937,50

1. Bieżące utrzymanie kosiarek będących na stanie
świetlicy sołectwa Osłowo - 1.000 zł

986,99

2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej
mieszkańcom sołectwa Osłowo – 1.433 zł

1 432,64

3. Remont świetlicy wiejskiej w Osłowie – 8.510 zł

8 509,60
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31 508,00

29 385,06

26 203,00

24 033,00

8.

9.

10.

Pawłowicze

Radziwiłłówka

Sutno

4. Doposażenie świetlicy, zakup krzewów, kwiatów i
kory do świetlicy wiejskiej w Osłowie – 3.690 zł

3 686,24

5. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Osłowo –
7.000 zł

5 560,00

6. Zakup i montaż zestawu do siatkówki na terenie
świetlicy wiejskiej w Osłowie – 2.400 zł

2 399,10

Łącznie

22 574,57

1. Odkrzaczanie placu za altaną i zagospodarowanie
placu wokół świetlicy Pawłowicze: lampy, ścieżki,
ławki - 6.670 zł
2. Przekrycie dachu drewutni przy świetlicy wiejskiej –
2.100 zł

6 669,70

3. Imprezy integracyjne z przeznaczeniem dla
mieszkańców sołectwa – 2.845 zł

2 842,52

4. Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Oksiutyczach
1.998 zł

1 997,52

5. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa
Pawłowicze - 4.320 zł

4 320,00

6. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie
sołectwa, zakup gazonów betonowych na kwiaty do
świetlicy wiejskiej – 4.493 zł
Łacznie

4 490,00

1. Remont dróg gminnych w sołectwie – 18.731,93 zł

18 730,38

2. Cele kulturalno - integracyjne mieszkańców
sołectwa – 268,07 zł

268,07

3. Zagospodarowanie terenu przy altanie we wsi
Radziwiłłówka - 5.194 zł

5 195,54

Łącznie

24 193,99

1. Zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu
świetlicy wiejskiej w Sutnie - 2.000 zł

746,37

2. Zakup wykaszarki do świetlicy wiejskiej w Sutnie 3.000 zł

2 996,00

3. Remont podłogi w korytarzu świetlicy wiejskiej w
Sutnie - 2.500 zł

2 500,00

4. Imprezy integracyjne z pokazem kulinarnym dla
mieszkańców Sutna - 2.500 zł

0,00

5. Kwiaty do nasadzeń wokół świetlicy w Sutnie - 203
zł

178,98

6. Zakup ciągniczka wielozadaniowego do świetlicy w
Sutnie - 16.000 zł

16 000,00

Łacznie

22 421,35
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22 426,00

2 100,00

22 419,74
24 194,00

26 203,00

11.

Tokary

1. Doposażenie kuchni świetlicy sołectwa Tokary –
2.200 zł

1 939,11

2. Zakup kwiatów i drzewek ozdobnych – 1.400 zł

1 378,07

3. Zakup bieżące do traktorka (kosiarka) oleju oraz
pilarki spalinowej – 3.000 zł

2 956,45

4. Zakup środków czystości do świetlicy sołectwa
Tokary – 860 zł
5. Czyszczenie krzeseł – 1.500 zł

715,35

5. Budowa ogrodzenie z montażem – 18.770 zł

18 770,00

Łącznie
12.

Wajków

Wilanowo

1 500,00

27 258,98

1.Wykonanie i ustawienie kamiennego obelisku wraz z
tablicą upamiętniającą 600 lecie powstania wsi
Wajków – 15.000 zł
2. Wyposażenie świetlicy w Wajkowie i wydatki na jej
bieżące utrzymanie – 5.496 zł
Łącznie

13.

27 730,00

9 463,38

20 496,00

5 476,28

14 939,66

1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej,
zakup kwiatów, paliwa i środków ochrony roślin,
budowa grilla – 2.803zł
2. Wyczyszczenie wokół stawu krzaków,
zagospodarowanie terenu wokół stawu i altany oraz
odmulenie stawu – 19.405 zł
3. Wsparcie imprez organizowanych przez Radę
Sołecką i GOKRiR – 2.000 zł

2 506,17

4. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wilanowie –
3.500zł

3 500,00

5. Wsparcie OSP przy remoncie budynku OSP –
3.800zł
Łącznie

3 800,00

31 508,00

18 999,93

901,54

29 707,64
376 275,42

396 986,00

Tabela 7. Budżet obywatelski

4) Dotacje ze środków Gminy Mielnik w roku 2020 na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
a) Parafia Rzymskokatolicka w Mielniku: Remont kruchty i schodów zewnętrznych,
wnioskowana kwota dotacji: 25.000 zł.
b) Parafia Prawosławna w Mielniku: Odnowienie zewnętrznej elewacji w kaplicy
na cmentarzu parafialnym, wnioskowana kwota dotacji: 20.000 zł.
c) Parafia Rzymskokatolicka w Tokarach: przebudowa istniejącego ogrodzenia,
wnioskowana kwota dotacji: 8.200 zł.
d) Parafia Prawosławna w Tokarach: Konserwacja feretronu z przedstawicielami
„Objawienie Matki Bożej na Górze Poczajowskiej” i „Świętego Hioba
Poczajowskiego”, wnioskowana kwota dotacji: 38.330,49 zł.
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5)

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

a) Związki komunalne
Uchwałą Nr XVIII/103/05 z dnia 24 maja 2005 roku Rada Gminy Mielnik utworzyła wraz
z 24 gminami powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz hajnowskiego „Związek Komunalny
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej”. Związek Zarejestrowano do Rejestru prowadzonego
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 281. Celem tworzonego
związku było i pozostaje wspólne wykonywanie zadań publicznych przekazanych przez
tworzące go gminy, w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki energetycznej, spraw wynikających
z ustawy o ochronie zwierząt, drogownictwa oraz promocji gmin.
Z tytułu udziału Gminy w Związku, Gmina wnosi roczną składkę w wysokości: 1 176,00 zł.
b) Stowarzyszenia jst.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zarejestrowany został w dniu 31 lipca 2000 roku przez Sąd Okręgowy w Białymstoku
do rejestru stowarzyszeń. Gmina Mielnik przystąpiła do Stowarzyszenia w 2000 roku i jest jego
członkiem do dnia dzisiejszego. Celem Związku jest wyartykułowanie specyficznych potrzeb
oraz uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzji w regionie w dziedzinach będących
żywotnym

interesem

gmin wiejskich. Roczna składka z tytułu

udziału Gminy

w ZG WWP wynosi: 823,55 zł.
c) Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie
Zarejestrowane w 2001 roku z udziałem pierwotnie gmin Podlasia nadbużańskiego,
następnie rozszerzone o gminy powiatu bialskiego, łosickiego, węgrowskiego, sokołowskiego.
Cele stowarzyszenia:
−

podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla gmin
stowarzyszonych,

−

prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych i projektowych mających na celu
wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie poszczególnych działań
działania samorządu,

−

prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej działania
stowarzyszenia i jego członków,

−

wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań między gminami,
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−

współpraca z samorządami oraz organizacjami z zagranicy w zakresie wspólnych
przedsięwzięć mających na celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
działania,

−

podejmowanie przedsięwzięć dotyczących tradycji, tożsamości kulturowej, dziedzictwa
przyrodniczego, rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej,

−

prowadzenie działań wspierających w szczególności dzieci, młodzież i seniorów.
Gmina Mielnik jako członek stowarzyszenia wnosi roczną składkę w kwocie: 723,00 zł.
d) Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu
W stowarzyszeniu uczestniczy 28 samorządów z powiatów: siemiatyckiego, łosickiego,

sokołowskiego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.
LGD realizuje umowę podpisaną z Zarządem Województwa o warunkach i sposobie realizacji
własnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Gminę
Mielnik w LGD reprezentuje Wójt Gminy. Roczna składka z tytułu udziału gminy
w LGD – Tygiel Doliny Bugu wynosi: 2.410 zł.
e) Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem”
Gmina Mielnik przystąpiła do LOT uchwałą Nr III/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Celem tego stowarzyszenia jest między innymi:
− kreowanie i upowszechnianie wizerunku terenu obejmującego LOT nad Bugiem, jako
regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
− stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej
z władzami lokalnymi,
− integracja

środowisk

samorządu

terytorialnego,

gospodarczego

i

zawodowego

oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym terenu
obejmującego LOT n. Bugiem.
Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje pracownik zajmujący się promocją, sprawami
społecznymi oraz dziedzictwem kulturowym. Roczna składka z tytułu udziału gminy
w „LOT nad Bugiem” wynosi: 2.410 zł.
f) Współpraca międzynarodowa
Gmina Mielnik współpracuje z miastem Wysokie rejonu kamienieckiego – Republika
Białoruś. W roku 2018 podpisana została umowa ramowa o współpracy przygranicznej
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obejmująca wymianę pracowników, młodzieży, twórców, zespołów artystycznych, sportowych
i turystycznych organizacji imprez, koordynatorami działań uczyniono:
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
- Centrum Dodatkowego Kształcenia dzieci i młodzieży w Wysokim.
Ponadto podpisany i wdrażany jest plan działań w ramach współpracy przygranicznej pomiędzy
GOKSiR-em Mielnik a Państwową Instytucją Kształcenia „Centrum dodatkowego kształcenia
dzieci i młodzieży w Wysokim na 2018-2019 rok. W związku z pandemią
Covid-19 i wprowadzonymi zakazami współpraca międzynarodowa została zawieszona.
g) Porozumienia międzygminne
Zawierane są rokrocznie pomiędzy Gminami: Konstantynów woj. Lubelskie i Sarnaki
woj. mazowieckie a Gminą Mielnik porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach
utrzymania i eksploatacji promów obsługujących ruch turystyczny na rzece Bug
w miejscowościach Niemirów–Gnojno, Mielnik–Zabuże. Poniesione koszty zawartych
porozumień w 2020 roku:
− Gmina Mielnik – 73.418, 98 zł;
− Gmina Sarnaki – 67.291,78 zł.
Dochód z tytułu sprzedaży biletów na przeprawach promowych odpowiednio:
− Gmina Mielnik – 51.333,00 zł;
− Gmina Sarnaki – 27.640,86 zł.
W 2020 roku przeprawa promowa w Niemirowie nie kursowała.

INFORMACJE FINANSOWE
Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok po stronie dochodów wyniosło
22.916.793,71 zł, co stanowiło 96,2%.
Dochody bieżące wykonano w 98,9% planu tj. w kwocie 20.882.328,96 zł, natomiast
dochody majątkowe w 74,9% planu, co dało kwotę 2.034.464,75 zł, w tym ze sprzedaży
majątku uzyskano 58.024,40zł.
Największą rolę w budżecie gminy odgrywają dochody własne, które dają dużą samodzielność
w zarządzaniu finansami gminy i pozwalają na realizację wybranych zadań. Wysokość
zrealizowanych

dochodów

własnych

za

rok

ubiegły

wyraża

się

kwotą

17.735.600,54 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosiły
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1.637.778 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 487.898,29 zł, co stanowiło
odpowiednio 7,2% i 2,1% wykonanych dochodów ogółem.
Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne zrealizowane
przez gminę, które są wydawane zgodnie z wolą dysponenta środków. Te dochody
zrealizowano w wysokości 3.659.973,17 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości
1.408.745zł, co stanowiło 6,1% wykonanych dochodów oraz środki z podziału rezerwy
subwencji ogólnej w kwocie 112.475 zł, czyli 0,5% dochodów ogółem.
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 23.824.811,56 zł, co stanowiło
88,1% zakładanego planu.
Wydatki bieżące zrealizowano w 92,4% planu, co wyraża się kwotą 18.292.668,44 zł,
a wydatki majątkowe wykonano w 76,3% planu, co dało kwotę 5.532.143,12 zł. Na obsługę
zadłużenia wydatkowano 175.348,88 zł, przy czym obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych
kredytów to kwota 59.754,88 zł, a kwota 115.594 zł dotyczy odsetek z tytułu emisji obligacji.
Wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły 3.684.486,20 zł, w tym dowożenie dzieci
70.515,10 zł. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa w kwocie 1.408.745 zł
pokrywała jedynie 39,6% wydatków oświatowych. Pozostałą część gmina sfinansowała
z dochodów własnych.
Ogromnym wydatkiem i dużym obciążeniem budżetu gminy jest wpłata do Budżetu
Państwa tzw. ,,Janosikowego”. W 2020 roku była to kwota 1.862.458 zł.
Największa inwestycją zakończoną w 2020 roku była przebudowa odcinaka drogi
gminnej nr 109615B ulicy Białej w Mielniku. Na realizację zadania wydatkowano
2.748.482,81zł. Gmina Mielnik uzyskała na tę przebudowę dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 1.316.776,71 zł. Urządzono także zatokę postojową przy ul.
Białej za 16.678,50 zł.
Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Królewskiej
w Mielniku o wartości 133.502,49zł. Utwardzono kostką brukową parking przy ul. St. Dubois
na potrzeby zwiedzających Górę Uszeście, na co wydatkowano środki w kwocie 33.210 zł.
Utwardzono kostką brukową plac przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej – koszt wykonania
tego zadania to 72.210,29 zł.
Gmina Mielnik we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, rekreacji i Sportu
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wykonała zadaszenie budynku zaplecza sportowego w Mielniku o wartości 210.661,30 zł.
W 2020 roku wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Królewskiej w Mielniku – I i II
etap, które kosztowało 273.643,51 zł.
W ramach projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik cz. II” wykonano montaż
instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Mielnik - koszt zadania to 125.583 zł
i instalację fotowoltaiczną na potrzeby Przedszkola w Mielniku za 126.813 zł.
Z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 utworzono ścieżki edukacyjno – poznawcze po terenie zespołu
przyrodniczo

–

krajobrazowego

„Głogi”

–

koszt

zadania

to

841.356,99

zł

oraz zagospodarowano teren Góry Rowskiej poprzez budowę platform widokowych – koszt
1.118.070 zł.
Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku ukształtował się
w kwocie 908.017,85 zł.
W 2020 roku spłacono raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 754.000 zł.
Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie Gminy Mielnik z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych oraz emisji obligacji wynosiło 10.769.000 zł, przy czym zadłużenie
z lat 2012-2015 to kwota 3.415.000 zł, z 2018 roku to 5.800.000 zł, z 2019 roku 800.000 zł,
a z 2020 roku 754.000 zł.
Wysokość wolnych środków na 31 grudnia 2020 roku to kwota 2.303.681,96 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243, ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, do dochodów wynosi 5,51%, przy ustalonym jednorocznym
wskaźniku dla 2020 roku wynoszącym 9,42% i dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań
przypadających na dany rok 18,19%.
Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wydatkowano kwotę
376.275,42 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono m.in. wyposażenie placów zabaw,
doposażenie świetlic wiejskich, wykonano profilowanie dróg gminnych w części
miejscowościach, zorganizowano imprezy sołeckie, zakupiono sprzęt koszący i do odśnieżania.
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Najważniejsze inwestycje w roku 2020
Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania inwestycyjne oraz inne wydatki Gminy
Mielnik dokonane w 2020 roku. Warto dodać, że zdecydowana większość inwestycji została
dofinasowana ze źródeł zewnętrznych. Są tu też zawarte dotacje na inwestycje dla Powiatu
Siemiatyckiego na terenie Gminy Mielnik.

Inwestycje i inne wydatki zrealizowane w 2020 roku

Lp.

Kwota (środki
własne oraz
zewnętrzne)

Nazwa zadania

1.

Zakup kosiarki samojezdnej John Deere do Sutna

16 000,00 zł

2.

Zakup kamery termowizyjnej do OSP Mielnik

19 680,00 zł

3.

Zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara

22 000,00 zł

4.

Zakup 14 miejscowego autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych

66 300,00 zł

5.

Budowa linii oświetleniowej na ul. Królewskiej w
Mielniku - etap I i II

273 643,51 zł

6.

Utrzymanie i remonty dróg gminnych

119 852,71 zł

7.

Budowa zadaszenia budynku zaplecza sportowego w
210 661,30 zł
Mielniku

8.

Ułożenie kostki brukowej na ul. Białej w Mielniku zatoka postojowa

16 678,50 zł

9.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.
Królewskiej w Mielniku

133 502,49 zł

10.

Utwardzenie nawierzchni drogi kostką brukową
betonową dz. 5403/7 w Mielniku

33 210,00 zł

11.

Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w
Moszczonie Królewskiej

72 210,29 zł

12.

Dostawa i montaż wagi najazdowej o nośności 30T
do obsługi PSZOK w Mielniku

44 982,87 zł

13.

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w
Niemirowie

148 242,31 zł
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Środki
zewnętrzne

11 000 zł

118 593,85 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,64 KW do
14. produkcji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu
Gminy Mielnik
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,78 KW do
15. produkcji energii elektrycznej na potrzeby
Przedszkola w Mielniku
Utworzenie ścieżek edukacyjno-poznawczych po
16. terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Głogi
na terenie Gminy Mielnik
Zagospodarowanie terenu Góry Rowskiej w
17.
Mielniku wraz z budową platform widokowych
18.

71 025 zł
125 583,00 zł
72 525 zł
126 813,00 zł
710 940 zł
841 356,99 zł
950 359,50 zł
1 118 070,00 zł
28 116,80 zł

Namiot pneumatyczny z osprzętem do OSP
Moszczona Królewska

29 716,80

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ul.
19.
Biała

1 391 854,10 zł
2 748 482,81 zł

20.

Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na remont ul.
Brzeskiej w Mielniku

40 067,86 zł

21.

Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę
ul. Królewskiej II etap

503 486,07 zł

22.

Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na remont drogi
Mielnik-Mętna- Adamowo II etap

406 867,86 zł

Razem:

7 117 408,37 zł

3 354 414,25 zł

Tabela 8. Inwestycje i inne wydatki zrealizowane w 2020 roku

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo wybrane inwestycje.
1. Góra Rowska i Głogi
W 2020 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Mielnik pozyskała dofinasowanie na realizację projektu
„Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik”.
Projekt zakładał budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na obszarach, na
których występują różnego rodzaju formy ochrony przyrody. Mielnik jest miejscem
występowania unikatowych muraw kserotermicznych. Nielicznie występujące w Polsce
są zbiorowiskami niezwykle cennymi, gdyż dzięki obecności w nich gatunków roślin
pochodzących z cieplejszych i suchych, głównie stepowych obszarów Europy, zwiększają
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bioróżnorodność krajowych ekosystemów trawiastych. W Polsce murawy kserotermiczne
występują w kilku regionach: nad dolną i środkową Odrą, na terenie Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej, nad środkową i dolną Wisłą, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku;
punktowo również na Suwalszczyźnie i nad środkowym Bugiem.
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Głogi” w Mielniku obejmuje ochroną dobrze
zachowane utwory polodowcowe w postaci serii wzniesień o znacznej wysokości względnej,
poprzecinanych siecią wąwozów powstałych w wyniku działania erozyjnego wody
oraz bardzo interesujące i zróżnicowane zbiorowiska obfitujące w rzadkie gatunki
kserotermiczne. Na terenie „Głogów” powstały cztery terenowe

ścieżki edukacyjno –

poznawcze o łącznej długości ponad 3,5 km i o różnym stopniu trudności. Budowa tych ścieżek
miała na celu promocję ochrony roślinności muraw kserotermicznych oraz promocję zdrowego
stylu

życia.

Na

trasach

poszczególnych

ścieżek

ustawiono

tablice

informacyjne

o występujących na terenie „Głogów” roślinach chronionych. Umieszczono również elementy
małej architektury, m.in. mostki nad głębokimi wąwozami, tablice informacyjne czy ławki,
umożliwiające odpoczynek. Na trudniejszych odcinkach ścieżki zabezpieczone są linami lub
barierkami ochronnymi. Jedna z powstałych ścieżek dostosowana jest do osób
niepełnosprawnych ruchowo oraz posiada ułatwienia dostępowe dla osób niewidomych.
Wybudowano parking oraz miejsca odpoczynku dla osób odwiedzających ten teren.
Na „Górze Rowskiej”, położonej przy ul. Białej w Mielniku, wybudowano
infrastrukturę złożoną z platform widokowych, pozwalających na obserwację przyrody Doliny
Bugu oraz m.in. mielnickiej kopalni kredy. Z platform, za pomocą lunety, z której można
korzystać bezpłatnie, zaobserwować można np. różne gatunki ptaków żyjących nad Bugiem,
w tym na obszarze objętym ochroną NATURA 2000 oraz podziwiać rozległą panoramę
Mielnika oraz rzeki Bug. Przez kilka ostatnich lat na terenie Góry Rowskiej, w ramach
współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Ochrony Mokradeł, prowadzony był wypas owiec,
dzięki któremu murawy kserotermiczne na południowym zboczu Góry są w doskonałym stanie.
Do platform widokowych, położonych na szczycie Góry Rowskiej, dostać się można po
schodach terenowych lub za pomocą spiralnej kładki prowadzącej na szczyt, dostosowanej do
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na części Góry Rowskiej wybudowano
również specjalne miejsce umożliwiające prowadzenie terenowych zajęć przyrodniczych. Przy
górze powstał też parking wraz z miejscem przystosowanym do osób niepełnosprawnych.
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Dzięki realizacji inwestycji w ramach projektu „Ochrona i promocja bioróżnorodności
siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” na terenie Gminy Mielnik powstała bardzo
ciekawa infrastruktura turystyczna, chętnie odwiedzana również przez jej mieszkańców.
Łączna wartość zrealizowanego projektu to 1 954 470,00 zł, w tym wartość pozyskanego
dofinansowania w wysokości 1 661299,50 zł.
2. Remont świetlicy w Niemirowie i utworzenie Klubu Seniora
Ze środków pozyskanych z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020 w Niemirowie przeprowadzono gruntowny remont świetlicy wiejskiej i utworzono Klub
SENIOR+. Zrealizowane prace remontowe to m.in. wylanie posadzki i ułożone nowej podłogi,
docieplenie stropu i nowy podwieszany sufit, wymiana kominka i budowa instalacji
centralnego ogrzewania, remont ścian wewnętrznych i montaż ruchomej ścianki działowej
w dużej sali. Dofinasowany został również zakup wyposażenia pomieszczeń, m.in. kanapy,
fotele, stoliki, stoły, krzesła a także telewizor, laptop, zmywarka oraz dodatkowy piekarnik.
W Klubie SENIOR + prowadzone są m.in. różnego rodzaju zajęcia i warsztaty
w ramach realizacji innego projektu – „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po przeprowadzeniu remontu, pomieszczenia
świetlicy pozwalają mieszkańcom na udział w oferowanych formach spędzania wolnego czasu
w godnych warunkach.
Wartość zrealizowanych prac remontowych oraz zakupu wyposażenia wyniosła 148 242,31 zł,
w tym wartość pozyskanego dofinansowania 118 593,85 zł.
3. Remont szatniotrybuny przy stadionie w Mielniku
W 2020 r. został przeprowadzony gruntowny remont budynku zaplecza sportowego
w Mielniku. Prace remontowe obejmowały wykonanie zadaszenia, przeniesienia istniejących
kolektorów słonecznych na pokrycie dachowe budynku, odnowienia elewacji zewnętrznej
(montaż podświetlanego napisu MKS Mielnik, oświetlenia na zewnątrz budynku oraz
podświetlenia „mielnickiej sosny”). Przeprowadzony został również gruntowny remont
pomieszczeń wewnątrz obiektu (wykonanie nowych sufitów, naprawa instalacji elektrycznej,
wymiana oświetlenia wewnętrznego, ułożenie płytek, szpachlowanie, malowanie ścian, remont
łazienek, zakup nowych ławek, wieszaków, szafek dla piłkarzy).
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Przed pracami remontowymi na budynku zaplecza sportowego znajdowały się trybuny, które
w trakcie prac zostały zlikwidowane w celu wykonania zadaszenia. W związku z czym
zakupiona została mobilna trybuna dla kibiców, która została umiejscowiona przy płycie
głównej boiska.
Budynek po tak gruntownym remoncie obecnie spełnia oczekiwania

najbardziej

wymagających grup sportowych.
Kontenery, które spełniały role szatni w okresie, gdy budynek zaplecza sportowego był
zamknięty zostały wraz z garażem przeniesione nieopodal boiska głównego.
Pod koniec 2019 roku zostało wykonane automatyczne nawodnienie na boisku głównym
w Mielniku, a w 2020 roku wykonano również automatyczne nawodnienie na boisku bocznym.
Nawodnienie obydwu boisk w zdecydowany sposób podniosło jakość murawy oraz przede
wszystkim zmniejszyło koszty wody niezbędnej do podlewania boisk.
4. Działalność Gminy Mielnik w zakresie polityki senioralnej.
W

ramach

projektu

„Rozwój

usług

społecznych

w

Gminie

Mielnik“

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowane są działania mające
na celu wsparcie starszych mieszkańców naszej gminy w formie dziennej, krótkookresowej
formy usług opiekuńczych – tzw. Klub Seniora.
W ramach realizowanego od września 2019 roku projektu uczestnicy korzystali z
różnych form wsparcia min.: warsztatów i spotkań (np. manualnych, sportowych, muzycznych,
kulinarnych), spotkań okolicznościowych np. wieczorków muzyczno- integracyjnych, spotkań
wigilijnych czy też wyjazdów do teatru, kina, muzeum . Zajęcia realizowane były
w świetlicach wiejskich w: Niemirowie, Osłowie, Moszczonie Królewskiej, Homotach,
Oksiutyczach, Wilanowie, Radziwiłłówce oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Mielniku.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje i umiejętności pracy z osobami starszymi. W 2020 roku Klub Seniora w Gminie
Mielnik liczył 178 członków. W ramach realizacji projektu w 2020 roku odbyły się min:
− 30.01.2020 r -w świetlicy w Niemirowie spotkanie z kolędą.
− 24.01.2020 r. w świetlicy w Moszczonie Królewskiej wieczór kolęd zorganizowany przy
współpracy z zespołem śpiewaczym Nowina.
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− 03.02.2020- w świetlicy w Wilanowie spotkanie z cyklu „Popołudnie z poezją”. Gościem
specjalnym była Pani Alina Jurczuk autorka tomiku wierszy „Zabiorę Cię właśnie tu...”.
− 22.02.2020 r. - w Gminnym Ośrodku Sportu Kultury i Rekreacji w Mielniku -Wieczorek
karnawałowy.
− 30.06.2020 spotkanie pt. „Muzyka i Poezja” zorganizowane przez Klub Seniora w Gminie
Mielnik i Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku w ramach cyklu „Popołudnie z Poezją”.
Spotkanie było poświęcone twórczości Pana Adama Stępińskiego- poety, podróżnika i autora
licznych reportaży publikowanych w serii globtroterskiej „Przez Świat”.
− 26 lipca 2020 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku spotkanie z cyklu
„Podróże dalekie i bliskie” (podczas spotkania Pan Adam Stępiński – poeta i podróżnik
opowiedział o swojej podróży dookoła świata w 80 dni, zaprezentował zdjęcia i pamiątki;
zaprezentowany został także film o Puszczy Białowieskiej.
− 17.09.2020 w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku spotkanie z klimatologiem
prof. Szymonem Malinowskim. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Gminną Biblioteką
Publiczną w Mielniku i dotyczyło zagrożeń związanych ze zjawiskiem ocieplania klimatu.
− 3.10.2020 w Mętnej -spotkanie z cyklu Popołudnie z poezją- Złota Jesień w Mętnej- spotkanie
autorskie z poetą Panem Józefem Dołoto – autorem min. Rymowanego Przewodnika po Ziemi
Mielnickiej.
Ponadto w ramach kół zainteresowań w Wilanowie odbyły się także „Wiosenne metamorfozy”
tj. spotkania ze specjalistami od urody: z fryzjerką i kosmetyczką.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Od ostatniego, zeszłorocznego Raportu o Stanie Gminy Mielnik cele strategiczne jak i
plany krótkoterminowe w zasadzie nie zmieniły się. Jeden rok to za krótki okres aby można
było mówić o rozwiązaniu większości problemów, które doprowadziłyby do zmian. Jedyną
znaczącą różnicą mającą szerszy wpływ na życie Gminy jest udostępnienie nowej
infrastruktury turystycznej w postaci ścieżek w Głogach oraz punktu widokowego – tarasów na
Górze Rowskiej w Mielniku. Dodatkowo, nie można pominąć utrudnień, problemów
i obostrzeń związanych z pandemią. Warto wspomnieć, że paradoksalnie zamknięcie granic,
utrudnień w podróżowaniu oraz szeroko rozumianego hotelarstwa spowodowało znaczący
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wzrost zainteresowania Mielnikiem, jak również całą Gminą przez turystów weekendowych
czy jednodniowych.
Słabe strony/zagrożenia
− Fakt starzejącego się społeczeństwa na terenie gminy,
− Brak całorocznej przeprawy przez rzekę Bug co stwarza pewnego rodzaju wykluczenie,
− Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców,
− Niewykorzystany potencjał turystyczny: brak ścieżek edukacyjnych, zaniedbane szlaki
turystyczne; niewystarczające elementy małej architektury (np. lampy, kosze
na śmieci, ławeczki, itd.); niezagospodarowany „Rynek” w Mielniku, Góra Zamkowa
z ruinami kościoła, grodzisko w Niemirowie oraz szlak bunkrów w okolicy Moszczony
Królewskiej; śladowe wykorzystanie rzeki Bug oraz kopalni kredy do celów
turystycznych,
− Brak kompleksu hotelowego na wysokim poziomie,
− Brak stacji paliw,
− Życie społeczne mieszkańców oddalone poza centrum Mielnika,
− Brak wypracowanego produktu turystycznego utożsamianego z Gminą Mielnik,
− Położenie z dala od wielkich ośrodków przemysłowych i urbanistycznych,
− Duża dysproporcja ruchu turystycznego w sezonie letnim i zimowym.

Szanse/mocne strony
− Naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe: dolina rzeki Bug, duże obszary lasów
i terenów zielonych z bogatą florą i fauną,
− Położenie z dala od wielkich ośrodków przemysłowych i urbanistycznych,
− Bogate tradycje i wielokulturowość,
− Ciekawa i intersująca historia Ziemi Mielnickiej,
− Szlak Green Velo,
− Liczne imprezy kulturalne i sportowe,
− Atrakcje turystyczne – kopalnia kredy, szlak bunkrów, roślinność kserotermiczna,
zabytki,
− Obecność wód solankowych/„Droga do uzdrowiska”,
− Bliska odległość do przejścia granicznego (Połowce),
− Przeprawa promowa.
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Biorąc pod uwagę powyższe informacje, liczne walory przyrodnicze, antropogeniczne,
bogatą historię, tradycje oraz położenie, naturalnym kierunkiem rozwoju Gminy Mielnik
powinna być turystyka. Obecnie, pomimo starań nie udało się stworzyć w sposób wystarczający
infrastruktury turystycznej, która spełniałaby swoją rolę, tak by zadowolić mieszkańców
i turystów. Brak jest bazy noclegowej na wysokim poziomie. Istnieje mała liczba szlaków
turystycznych, które są niedofinansowane. Domki kempingowe nie dorównują dzisiejszym
standardom. Estetyka Mielnika jako głównej miejscowości gminnej również wymaga
konkretnych działań i inwestycji. Dodatkowym ogromnym problemem jest niski ruch
turystyczny po sezonie letnim.

Rekomendacje
1) Rozwój turystyki
Poprawa małej infrastruktury i estetyki – jednolite kosze na śmieci, lampy, ławeczki miejsca
do rekreacji;
− Poprawa wizerunku i przywrócenie funkcji społecznych „Rynku” w Mielniku;
− Budowa reprezentatywnej drogi Zamkowej w Mielniku;
− Próba zabezpieczenia ruin Kościoła im. Św. Trójcy na Górze Zamkowej;
− Wypracowanie pomysłu i idei na wzmożenie ruchu turystycznego poza sezonem letnim;
− Wyeksponowanie niewykorzystanych atrakcji turystycznych: rzeka Bug, Góra
Uszeście, kopalnia kredy, bunkry, grodzisko w Niemirowie;
− Stworzenie lub modernizacja i poprawa istniejących szlaków turystycznych.
2) Poprawa jakości życia mieszkańców
Dbanie o rozwój turystyki nie powinno być najwyższym strategicznym zadaniem gminy.
Równie ważnym działaniem powinna być poprawa jakości życia mieszkańców. Należy dążyć
przede wszystkim do wprowadzenia następujących działań:
− Niezbędne jest uatrakcyjnienie czasu wolnego seniorom z Gminy Mielnik (klub seniora,
Uniwersytet III Wieku, Dzienny Dom Pomocy Społecznej);
− Należy kontynuować sprawdzone wydarzenia kulturalne oraz zastanowić się nad ich
uatrakcyjnieniem (powrót do tradycyjnych wydarzeń – np. wigilia, sylwester, ostatki,
zapusty);
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− Należy podejmować próby aktywizacji społecznej mieszkańców poszczególnych
miejscowości (wspólne wydarzenia o charakterze integracyjnym, zachęcanie
do udziału w organizacjach pozarządowych, itp.);
− Utrzymanie i rozwijanie transportu publicznego;
− Ciągłe i systematyczne remonty dróg;
− Uatrakcyjnienie oferty GOKSiR-u oraz działalności poszczególnych świetlic wiejskich;
− Rozwój Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w celu zwiększenia wydajności
i poprawienia jakości usług;
− Próba uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej;
− Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej pod działalność gospodarczą – główne
kierunki rozwoju:
•

szeroko rozumiana turystyka: usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne
lub

•

pozostała działalność gospodarcza niskoemisyjna.
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