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WSTĘP
Przedstawiamy Państwu raport o stanie Gminy Mielnik za rok 2019. Analogicznie jak
w poprzednim roku raport został sporządzony przez pracowników Urzędu Gminy Mielnik
na potrzeby podsumowania działalności wójta, w myśl przepisów ustawy o samorządzie
gminnym. Dotyczy on roku 2019 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.
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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
2,5 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.
Liczba mieszkańców ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2352, 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

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

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

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w 2019 r.

5

Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w 2019 r.
1000
900 862
800
700
600
500
400
300
200
100

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

2

0

Rysunek 1. Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w 2019 r.

W 2019 roku w Gminie Mielnik zamieszkiwało 1228 kobiet, natomiast mężczyzn 1124.
Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w 2019 r.

Mężczyźni
48%
Kobiety
52%

Rysunek 2. Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w Gminie Mielnik w 2019 r.
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W poprzednim roku urodziło się 17 dzieci i zmarło 46 osób.
Stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów w 2019 r.

Liczba urodzeń
27%
Liczba zgonów
73%

Rysunek 3. Stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów w Gminie Mielnik w 2019 r.

1. OŚWIATA
Na terenie Gminy Mielnik w roku 2019 funkcjonował jeden Zespół Szkół im. Unii
Mielnickiej w Mielniku, w skład którego wchodzą: gimnazjum (do 31.sierpnia 2019 roku.),
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 placówek w Zespole Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielnik,
uczęszczała następująca liczba uczniów:
1) gimnazjum – jeden oddział, 18 uczniów (gimnazjum w sierpniu 2019 zostało
wygaszone);
2) szkoła podstawowa – osiem oddziałów, 106 uczniów, w tym 19 spoza terenu Gminy
Mielnik;
3) przedszkole – trzy oddziały, 56 wychowanków, w tym 15 spoza terenu Gminy Mielnik.

Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu
na jednego ucznia za 2019 rok:
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a) szkoła podstawowa - 2.254.624,48 zł: 106 os. = 21.270,04 zł
w tym:
 dokształcanie nauczycieli - 6.605,00 zł
 zakup podręczników, ćwiczeń – 8.443,04
 wydatki na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 226.883,62 zł
b) gimnazjum - 355.601,37 zł: 18 os. = 19.755,63 zł
w tym:
 dokształcanie nauczycieli - 1.890,00 zł
 wydatki na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 38.444,18 zł
c) przedszkole - 764.939,65: 56 os. = 11.768,30 zł.
w tym:
 dokształcanie nauczycieli - 2.762,00 zł
d) inne wydatki:
 stypendium motywacyjne dla uczniów S.P. i Gimnazjum – 16.279,89 zł.
 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34.349,24 zł
Razem wydatki: 3.414.335,39 zł.
Subwencja oświatowa na rok 2019 - 1.380 743,00 zł – 40,4%

Pozostałe przychody w 2019 r. – 170.071,54 (5%) zł, w tym:
Dotacja WFOŚiGW w Białymstoku - 15.000,00 zł
Dotacja „Aktywna Tablica” - 14.000,00 zł
Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 54.717,00 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne
– 8.443,04 zł
5) Dotacja na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE „Przedszkolne
Centrum Nauk w Mielniku” – 60.620,30 zł
6) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.314,00 zł
7) Dochody z wynajmu autobusu, pomieszczeń szkolnych – 6.977,20 zł.
1)
2)
3)
4)

Wydatki gminy na oświatę oprócz subwencji oświatowej i pozostałych przychodów –
1.863.520,85 – 54,6 %
W Zespole Szkół zatrudnionych było 24 pracowników pedagogicznych, w tym
20 osób na pełen etat oraz 4 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zespół zatrudniał
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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 na koniec grudnia 2019 r.:
86 osób. 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. Dowóz ten realizowanych
jest przez przewoźnika prywatnego.

Wydatki na prowadzenie żłobka za 2019 rok: 262.088,03 zł, co daje w przeliczeniu na jedno
dziecko (13 os.) = 20.160,62 zł, w tym:
 projekt „Radosne Maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik” – 135.899,46 zł
 przychody w 2019 r. – 20.945,00 zł. (opłata za pobyt i wyżywienie)
 wydatek Gminy – 105.243,57 zł.

W związku z funkcjonowaniem przedszkola oraz żłobka:
a) Żłobek - na 49 dzieci zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do żłobka uczęszczało 12 dzieci, tj. 24,5% dzieci,
b) Przedszkole na 74 dzieci zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do przedszkola uczęszczało 41 dzieci, tj. 55,4% dzieci.

W ramach kontroli obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019 nie stwierdzono
nierealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów. Wystąpiły natomiast przypadki dużej
absencji uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zgłoszone przez Dyrektora Zespołu
Szkół (dotyczy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych).
W ramach kontroli realizacji obowiązku nauki wśród młodzieży z terenu Gminy
Mielnik w roku 2019 nie stwierdzono nierealizowania obowiązku nauki (dotyczy uczniów,
którzy ukończyli szkołę gimnazjalną, a nie ukończyli 18 roku życia)

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na tle powiatu
i województwa przedstawiają poniższe tabele:
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a) egzamin gimnazjalny
Część egzaminu
Średnia
szkoły

Średnia
powiatu

j. polski
Historia i WOS
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
j. angielski podstawowy
j. rosyjski podstawowy
j. angielski rozszerzony

63%
58%
41%
49%
64%
61%
47%

61%
56%
37%
46%
78%
64%
62%

Średnia
woj.
podlaskiego
62%
59%
44%
50%
68%
64%
53%

Średnia Średnia w skali
krajowa 9-staninowej
63%
59%
43%
59%
68%
59%
53%

5
5
4
5
7
5
5

Tabela 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na tle powiatu i
województwa

b) egzamin ósmoklasisty
Część egzaminu
Średnia
szkoły
j. polski
matematyka
j. angielski
j. rosyjski

57%
43%
59%
42%

Średnia Średnia
powiatu woj.
podlaskiego
56%
60%
42%
46%
53%
58%
47%
57%

Średnia
krajowa

Średnia w
skali 9staninowej
4
5
6
5

63%
45%
59%
48%

Tabela 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na tle powiatu
i województwa

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.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania gminy w zakresie
szeroko rozumianej pomocy społecznej, 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.
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 2019 była
zatrudniona była również opiekunka domowa do jednego podopiecznego na umowę zlecenie.
Poniżej przedstawiono zestawienie rozpatrzonych wniosków, wydanych decyzji wraz
z wyszczególnieniem finansowym zrealizowanych zadań GOPS w Mielniku za rok 2019:
Lp

Zadanie

Liczba
wniosków/
wszczętych
postępowań

Liczba decyzji
(przyznających/
zmieniających/
uchylających)

Liczba
decyzji
odmownyc
h

Liczba osób
/rodzin
pobierających

Kwota
wydatkowana

1.

Zadania
z zakresu
pomocy
społecznej
(własne)

243/ w tym
10
postępowań
wszczętych
z urzędu

238/ w tym 8
decyzji
zmieniających i
3 decyzje
wygaszające

łącznie 214
(osób 13/
rodzin 117/
dzieci 84)

449 037,61 zł w tym:

zasiłki
okresowe

58

58

4 / w tym 1
wniosek
wycofany
przez
stronę i 1
wniosek
przekazany
do organu
właściwego
0

liczba rodzin – 32,
w tym z powodu:
- bezrobocia – 20,
- długotrw.
choroby – 2,
-niepełnosprawn.
– 2,
- inne – 8.

71 500,00 zł
(dotacja)

zasiłki stałe

7/ w tym 3
postępowani

7/w tym 2
decyzje

0

13 rodzin

61 484,61 zł
(dotacja)

dotacja 233 899,52 zł,
własne 215 138,09 zł.
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a wszczęte z
urzędu

usługi
opiekuńcze
domy
pomocy
społecznej

1
11/ w tym 7
postępowań
wszczętych
z urzędu

zasiłki
celowe w
tym
specjalne

zmieniające
wysokość
świadczenia i 1
decyzja
wygaszająca
świadczenie
1

+ ubezpieczenie
zdrowotne za 10
osób 4 914,91 zł
(dotacja)
2 161,68 zł
(środki własne)
170 423,32 zł
(środki własne)

0

1 osoba

11/ w tym 6
zmieniających
odpłatność i 2
decyzje
wygaszające

0

8 osób

38

36

19 rodzin

13 705,84 zł
(środki własne)

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

82

81

1i 1
przekazano
do
właściwego
organu
celem
rozpatrzenia
1

51 rodzin

75 500,00 zł
(dotacja – 60 400,00 zł
własne – 15 100,00 zł)

44

43

1 – wniosek
wycofany
przez stronę

84 dzieci
2 osoby

44 645,85 zł
(dotacja – 35 600,00 zł
własne – 9 045,85 zł)

0

0

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

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

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

1

1

0

1 osoba

700,00 zł
(środki własne)

sprawowanie
pogrzebu

1

--------

----------

1 osoba

4 001,40 zł
(środki własne) z
tego zwrot z ZUS
kwoty zasiłku
pogrzebowego
4 000,00 zł.

2.

Ubezpieczeni
e zdrowotne

5

5

0

5 osób

0 zł

3.

Pomoc
lekowa
(własne)

517/ w tym
9
postępowań

514 /w tym 9
decyzji
zmieniających

2i
1 wycofany
wniosek

92 osób (17
rodziny i 75
osoby samotnie

60 700,00 zł (środki
własne)
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4.

5.

Pomoc
materialna
dla uczniów
(stypendia)
Realizacja
specjalistyc
znych usług

wszczętych
z urzędu w
sprawie
zmiany
decyzji
15

przez
stronę

gospodarujące
)

15

0

32 uczniów

27 590,85 (środki
własne + dotacja)

3

2

1 wycofany
wniosek
przez
stronę

2 rodziny
(2 dzieci
niepełnospraw
nych)

13 390,00 zł
(dotacja)

145/ w tym
19
postępowań
wszczęte z
urzędu

143

4

łącznie 146 (80
rodzin i
66
osób)

632 085,57 zł
(dotacja)
SR 544 595,95 zł
FA 33 739,68 zł
Sk. społ. 24 581,24
zł

opiekuńczych

dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

6.

(zlecone)
Realizacja
świadczeń
rodzinnych
i świadczeń
z funduszu
alimentacyj
nego
(zlecone)

Sk. zdrow. 11 542,41
zł
Koszty obsługi
17 626,29 zł

zasiłek
rodzinny
wraz z
dodatkami

87/w tym 3
postępowani
a wszczęte z
urzędu

zasiłek
pielęgnacyjny

16/w tym 1
postępowani
e wszczęte z
urzędu
5/
2
postępowani
a wszczęte z
urzędu

specjalny
zasiłek
opiekuńczy
(SZO)
świadczenie
pielęgnacyjne

11 / w tym 7
postępowani
a wszczęte z
urzędu

88/ w tym 20
decyzji
zmieniających i
4 decyzje
uchylające
15/ w tym 1
decyzja
uchylająca

1

69 rodzin

225 816,75 zł

0

45 osób

95 802,80 zł

7 / w tym 1
decyzja o
umorzeniu
postępowania i 2
decyzje
uchylające
9 / w tym 7
decyzji
zmieniających
wysokość
świadczenia

0

7 osób

44 100,00

132 972,00 zł
2/
odwołano
się od
powyżej
wskazanych
decyzji do
SKO w

9 osób

+ składka na
ubezpieczenie
zdrowotne za 10
osób 11 542,41 zł

Białymstoku.

becikowe

11

10

SKO
uchyliło
wszystkie
decyzje i
przyznało
świadczenia
swoją
decyzją
1

+
składka
na
ubezpieczenie
społeczne za 12 osób
24 581,24 zł
(8 osób ZUS, 4
osoby KRUS)

11 rodzin

11 000,00 zł
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świadczenie
rodzicielskie

3/ w tym 1
postępowani
e wszczęte z
urzędu

3/ w tym 2
decyzje
uchylające

postępowanie

2
postępowani
a wszczęte z
urzędu

1 i 1 zwrot nie
wymagający
decyzji

10 /w tym 3
postępowani
a wszczęte z
urzędu

w sprawie
nienależnie
pobranych
świadczeń
rodzinnych
świadczenie
z FA

postępowanie

7.

8.

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

0

192 / w tym
2
postępowania

wszczęte z
urzędu

świadczenie
500+

192/ w tym 2
postępowani
a wszczęte z
urzędu

postępowani
e w sprawie
nienależnie
pobranych
świadczeń
500+
Realizacja
KDR
(zlecone)

0

36/ w tym 1
wniosek
przekazany
do organu
właściwego
celem
rozpatrzeni
a

0

5 osób

34 904,40 zł

10/ w tym 2
decyzje
zmieniające i 1
decyzja
uchylająca
0

0

5 rodzin/ 7 osób
uprawnionych

33 739,68 (dotacja)

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

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

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

187/ w tym
 10 decyzji
przyznających
do
30.06.2019r.
 5 decyzji
uchylających
 170 informacji
przyznających
od
01.07.2019r.
 2 decyzje
zmieniające
187/ w tym
 10 decyzji
przyznających
do 30.06.2019
 5 decyzji
uchylających
 170 informacji
przyznających
od 01.07.2019
 2 decyzje
zmieniające
0

0

173
rodziny
/288 dzieci

1 345 745,71 zł
(dotacja)
w tym koszty
obsługi 17 735,01 zł

0

173
rodziny
/288 dzieci

1 328 010,70
(dotacja)

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

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

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

0

0

34 rodziny
(60 wydanych
kart dla
rodziców i 9
kart dla dzieci)

212,14 zł (dotacja)

zł

14

9.

Realizacja
programu
„Dobry
Start”
(zlecone)

125/ w tym
2 wnioski
przekazany
celem
rozpatrzeni
a do organu
właściwego

123 informacje

0

123
rodziny/187
dzieci

57 970,00 zł
(dotacja)/
w tym koszty
obsługi 1 870,00 zł

10
.

Pomoc
żywnościow
a POPŻ

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

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

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

45 (osób w
rodzinie - 148)
i 44 osób
samotnych,
Łącznie 192
osoby

0 zł

Tabela 4. Zestawienie form wsparcia

Na terenie gminy Mielnik 159 osób długotrwale korzysta ze świadczeń ( 93 rodziny).
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem wynosi 5,57%. 60 gospodarstw domowych
pozostaje bez osób pracujących. Główne przyczyny udzielania świadczeń to:
 Ubóstwo,
 Długotrwała choroba,
 Niepełnosprawność,
 Bezrobocie,
 Ochrona macierzyństwa,
 Alkoholizm.
Na terenie gminy nie ma domów pomocy społecznej. W 2019 roku 8 mieszkańców Gminy
Mielnik przebywało w domach pomocy społecznej. Jedna osoba bezdomna, której ostatni adres
stałego pobytu to Mielnik, przebywa w schronisku dla osób bezdomnych poza terenem naszej
gminy.
Na terenie gminy dostępne jest 1 mieszkania socjalne i nie ma osób na nie oczekujących.
Budżet wydatków (plan finansowy) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 3 025 794,00 zł, w tym:
– środki własne w kwocie 624 065,00 zł;
– środki z Budżetu Państwa w kwocie 2 401 729,00 zł.
Za 2019 rok została wydatkowana kwota 2 956 509,37 zł, w tym:
– środki własne w kwocie 597 889,44 zł;
– środki z Budżetu Państwa w kwocie 2 358 619,93 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 2019 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
Biblioteka w Mielniku jest w posiadaniu 24 000 woluminów. Daje to 10 204
woluminów na 1000 mieszkańców gminy. Liczba wypożyczeń to 15 632 egz. co daje 6 646
wypożyczeń na 1000 mieszkańców. Oprócz statutowej działalności biblioteka prowadziła
liczne wydarzenia. W 2019 roku było ich 57 (w tym 14 kulturalnych m.in. spotkania autorskie;
przegląd recytatorski; wyjazdy z młodzieżą do kina, teatru; wystawa, koncert, podsumowanie
projektów)

i

łącznie

udział

w

nich

wzięło

1

558

osób.

W

2019

roku

w bibliotece zarejestrowano 540 użytkowników w tym 330 czytelników. Użytkownikami
biblioteki są głównie mieszkańcy gminy Mielnik oraz turyści.
W 2019 roku biblioteka pozyskała środki zewnętrzne na wartość 116 849,99 zł
i realizowała następujące projekty:
1) „Gramy i się nakręcamy” – dotacja z Programu Równać Szanse- 8500,00 zł;
2) „Wspierajmy młodzież” – dotacja z Programu Równać Szanse – Fora Lokalne –
5000,00 zł;
3) „ Na kawę z Bieluchem” - dotacja z Programu Równać Szanse - 3 000,00 zł;
4) „Moja gmina przed i po 1989r” - dotacja z Programu Równać Szanse - Konkurs
Specjalny - 30 lat wolności 1989 – 2019 – 6 000,00 zł;
5) „Remont i wyposażenie biblioteki w Mielniku” – dotacja z MKiDN z Programu
Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 83 500,00 zł;
6) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 dotacja MKiDN –
3 500,00 zł;
7) „Chopin nad Bugiem” – projekt dofinansowany Z Fundacji PZU – 7 349,99 zł.
W bibliotece jest powszechny dostęp do Internetu - użytkownikom udostępnia się
12 stanowisk komputerowych i 5 tabletów.
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Najważniejsze dane statystyczne:
a) Liczba użytkowników – 540,
b) Liczba czytelników – 330,
c) Liczba zbiorów – 24 000 (w tym 109 egz. zbiorów specjalnych),
d) Liczba nabytków – 752 z zakupu – 775 wol.
e) Liczba czasopism – 24 tytułów,
f) Liczba odwiedzin fizycznych – 8 523,
g) Liczba odwiedzin wirtualnych – 3 664,
h) Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 13 562,
i) Liczba egzemplarzy udostępnianych na miejscu – 2 070.
W 2019 roku przeprowadzono remont części pomieszczeń biblioteki w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Całkowity koszt zadania wynosił 113 500 zł , z czego 83 500zł to środki finansowe pochodzące
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 18 000 zł to dotacja celowa Gminy
Mielnik, 12 000zł - finansowy wkład własny. Wyremontowano czytelnię, którą powiększono
o pomieszczenie sąsiadujące oraz wyremontowano pokój biurowy, serwerownię, odmalowano
wszystkie

pomieszczenia

(wypożyczalnię,

korytarz,

W pomieszczeniach ułożono podłogi, zlikwidowano boazerię, wymieniono

toalety).
kaloryfery

i parapety, oświetlenie , wykonano podwieszony sufit, pomalowano ściany, zainstalowano
dodatkowe urządzenia alarmowe. Wykonano nowe zadaszenie nad wejściem do budynku.
Wyposażono bibliotekę w nowe regały na książki, szafki oraz zakupiono fotele, puffy i stolik,
które tworzą przytulny kącik dla czytelnika. W wyremontowanym pomieszczeniu znalazło się
również miejsce na tablicę interaktywną, zestaw komputerowy podłączony do Internetu wraz
ze sprzętem multimedialnym, przeznaczonym do słuchania muzyki i książek mówionych, tzw.
audiobooków.
W grudniu podczas jubileuszu – 70 lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku –
nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, podczas którego podziękowano przyjaciołom biblioteki
za współpracę i uhonorowano najlepszych czytelników. Uroczystość uświetnił występ aktorki,
autorki książek – Laury Łącz.
Biblioteka po raz kolejny została zgłoszona do rankingu Rzeczpospolitej we współpracy
z Instytutem Książki. W tegorocznym rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich
i małych miast (do 15 tys.) zajęliśmy trzecie miejsce w województwie podlaskim, w skali
całego kraju uplasowaliśmy się na pozycji 93. Przyjęta metoda oceny bibliotek promuje
działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziomu czytelnictwa, liczbę
kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.
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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 to :
 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 2019 roku wyniosła 60 a łączna liczba osób w nich uczestniczących ok 11 tys. Frekwencja
mieszkańców Gminy Mielnik w wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR Mielnik
w 2019 roku wyniosła 29% ogółu wszystkich uczestników. Odbiorcami wydarzeń w okresie
letnim w przeważającej części są osoby z zewnątrz – z okolicznych miejscowości oraz turyści
z Polski i zagranicy.
Liczba imprez ze względu na miejsce i charakter przedstawiała się następująco:
1) Imprezy kulturalne (masowe, cykliczne, jednorazowe, imprezy okolicznościowe,
przeglądy, konkursy, imprezy sołeckie) – 33,
2) Imprezy sportowe (turnieje, imprezy biegowe,) – 11,
3) Imprezy organizowane przez ODZM (wystawy, konferencje, koncerty, projekcje
filmowe) – 16
4) Współorganizacja imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy
Mielnik – 11 imprez kulturalnych takich jak: wieczory kolęd, festyny rodzinne, imprezy
okolicznościowe oraz imprezy integracyjne.
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GOKSiR w Mielniku prowadzi również działalność komercyjną w tym:
a) Działalność hotelarska SOW na terenie „Głogów” w okresie od maja do końca
września 2019 r. sprzedano 277 osobo/dób,
b) OW „u Floriana” w okresie od stycznia do końca grudnia 2019 r. sprzedano 1616
osobo/dób,
c) Biletowanie zwiedzania wystaw w ODZM 2019 r.












bilet normalny - 148 sztuk
bilet ulgowy – 232
bilet grupowy (powyżej 10 sztuk) - 12 sztuk
bilet rodzinny - 79 sztuk
bilet za usługę przewodnika - 10 sztuk
bilet za lekcję historii - 3 sztuki
bilet za brelok - 2 sztuki
bilet za pocztówkę - 148 sztuk
bilet za magnes - 243 sztuk
bilet za monety - 45 sztuk
bilet za woreczek - 4 sztuki,

d) Liczba osób korzystających z Informacji Turystycznej w 2019 r.
I kwartał – 8 osób
II kwartał – 241 osób
III kwartał – 616 osób
IV kwartał – 37 osób
SUMA = 902 osoby (w tym 47 obcokrajowców),
e) Organizacja obozów – w 2019 r. przyjęto 8 grup obozów sportowych,
f) Wynajem boisk - w 2019 r. 6 grup piłkarskich wynajęło boisko,
g) Organizacja zielonych szkół,
h) Wypożyczanie rekwizytów z „Trylogii”,
i) Udostępnianie siłowni itp.
j) 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
19

w Mielniku, Ośrodek Wypoczynkowy „U Floriana”, kompleks sportowo- rekreacyjny
Mielniku, w tym dwa boiska trawiaste do piłki nożnej, boisko do plażówki, Orlik
oraz Samorządowy Ośrodek Wypoczynkowy – domki campingowe)
 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 GOKSiR-u w Mielnik to:
 słaba 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.
Wykaz imprez przewidzianych na 2020 rok przedstawiono w poniższej tabeli.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Data
13.01
17.01
18.01
19.01
27.01-31.01
02.02
08.02
11.02
14.02
23.02
29.02
07.03
08.03
14.03
15.03
20.03
kwiecień
kwiecień
12.04
02.05

Wydarzenie
Wystawa zdjęć Piotra Cieśli
Gminny wieczór Kolęd
Wystawa malarstwa Zbigniewa Karpińskiego
Wieczór Kolęd
Zimowisko dla dzieci
Wieczór Kolęd
Turniej Tenisa Stołowego
Warsztaty walentynkowe dla dzieci
Bal karnawałowo-walentynkowy
Wspomnienie o Henryku Musiałowiczu
Turniej FIFA 20 XBOX 360
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Turniej Piłki Siatkowej
Wystawa fotografii Tadeusza Żaczka
Projekcja filmów
Warsztaty wielkanocne dla dzieci
Konkurs recytatorski Baje, Bajki, Bajeczki
Wystawa malarstwa Joanny Charko
XIV Festiwal Korowaja Mielnickiego

Miejsce
Mielnik/ODZM
Mielnik/GOKSiR
Mielnik/ODZM
Osłowo
Mielnik/GOKSiR
Radziwiłłówka
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Mielnik/ GOKSiR
Niemirów
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/hala ZS
Mielnik/ODZM
Mielnik/GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Mielnik/amfiteatr
Topolina
20

21
22
23
24

03.05
10.05
Od maja
Maj

25

16.05

26

Maj

27

18.05

28
29

Czerwiec
Czerwiec

30
31
32

20.06
21.06
Lipiec

33
34

11.07
17.07

35
36
37

Lipiec
8.08
8.08

38

16.08

39
40
41

wrzesień
19.09
wrzesień

42
43
44
45
46
47
48

17.10
październik
08.11
11.11
21.11
grudzień
14.12

Święto Konstytucji 3 maja/III Test wiedzy o Mielniku
Korowaj agrarny
Wystawa etnograficzna
Konkurs Literacki „Legendy znane i nieznane Gminy
Mielnik”
Mielnik Kontra Turniej Instytucji współpracujących z
Gminą Mielnik
Wystawa poplenerowa pod kierownictwem Marka
Madeja
Noc Muzeów –wystawa Aleksandry Tobota pt.
„Wiórkowe Ptaki”
Wystawa Artyści Mielnika
Turniej Piłki Nożnej o IV Memoriał im. Mariusza
Gniadka
XXIX Dni Mielnika
Mielnicka Dycha (biegi na 10 km, 5 km, biegi dla dzieci)
Wystawa strojów i rekwizytów z filmu „Ogniem i
mieczem”
XII Turniej Piłki Nożnej „O Puchar lata”
V Nadbużańska Noc Kabaretowa

Mielnik/ODZM
Radziwiłłówka
Mielnik/ODZM

Mielnik/stadion
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/stadion
Mielnik/stadion
Mielnik/stadion
Mielnik/ODZM

Mielnik/stadion
Mielnik/amfiteatr
Topolina
III Letni Festyn Rodzinny
Pawłowicze
Konferencja popularno-naukowa "Gawędy o kulturach" Mielnik/ODZM
XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem
Mielnik/amfiteatr
Topolina
Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
Boisko
przy
stadionie/ Mielnik
Wystawa fotografii Henryka Krawczuka
Mielnik/ODZM
III Ultramaraton Nadbużański
Gmina Mielnik
Konkurs plastyczny „Moja przygoda z ODZM – Mielnik/ODZM
Muzeum w Mielniku” – II edycja
Turniej Darta
Mielnik/ GOKSiR
Wystawa rękodzieła Heleny datczuk
Mielnik/ODZM
Turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości
Mielnik/ GOKSiR
Gminne obchody Dnia Niepodległości
Mielnik/ODZM
XIV Przegląd Piosenki Religijnej Cecyliada 2020
Mielnik/ GOKSiR
Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych dla dzieci
Mielnik/ GOKSiR
XIV Bożonarodzeniowy Halowy Turniej Piłki Nożnej
Mielnik/hala ZS

Tabela 5. Wykaz imprez przewidzianych na 2020 rok w Gminie Mielnik.
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5. USŁUGI KOMUNALNE
1) Wodociąg:
Zasoby gminy w zakresie wodociągów: 83,2955 km i 1163 szt. przyłączy, 216 hydrantów
ppoż. i 3 studnie głębinowe.
W 2019 roku na terenie gminy przyłączono 15 gospodarstw domowych do sieci
wodociągowej. Natomiast ogółem na terenie gminy jest 1027 lokali przyłączonej do sieci
wodociągowej co stanowi 81,38% zwodociągowania.
2) Kanalizacja:
a)






Mielnik
długość sieci: 15413 mb, w tym
sieć grawitacyjna: 12723 mb,
sieć ciśnieniowa: 2690 mb,
4 szt. - pompownie ścieków sieciowe,
368 szt. - przyłącza 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: 403 szt.
liczba przyłączy z zawartymi umowami na odbiór ścieków: 295.





3) Gazownictwo:
Na terenie gminy w 2019 roku przybyły 3 przyłącza gazowe, co łącznie daje 183 przyłącza.
4) Elektryfikacja:
Na terenie gminy jest przyłączonych 1438 odbiorców, natomiast w 2019 roku przyłączono
5 obiektów.
5) Gospodarka odpadami:
Na dzień 31 grudnia 2019 r. 1730 mieszkańców uiszczało opłatę za odbiór odpadów.
Jej wysokość wynosiła 12,00 zł selektywne oraz 25,00 zł zmieszane (os./miesiąc). Wpływy
z tytułu gospodarki odpadami w 2019 roku wyniosły 254.741,11 zł. Na terenie gminy
występowało jedno dzikie wysypisko śmieci, na działce gminnej w Mętnie, które zostało
zlikwidowane, a zebrane odpady zostały zagospodarowanie zgodnie obowiązującymi
przepisami prawa.
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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 2019 sprzedano 1026 biletów.
Łączna długość dróg gminnych wynosi 69,564 km w tym:
 22,455 km bitumiczna (32,28%),
 1,378 km kostka brukowa betonowa (1,98%),
 1,540 km brukowiec (2,21%),
 21,870 km żwirowa (31,44%),
 22,321 km gruntowa (32,09%).
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).
W 2019 roku podniesiono standard dla następującej długości dróg:
 0,616 km nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na drogach gminnych,
 0,780 km nakładki z betonu asfaltowego na drogach gminnych,
 0,270 km nakładka z betonu asfaltowego na drodze wewnętrznej.
Łącznie standard podniosło 2,24% dróg.
Nie występują drogi rowerowe przeznaczone tylko do jazdy na rowerze jednak są dwa
szlaki rowerowe wyznaczone głównie wzdłuż gruntowych dróg nad rzeką Bug.
Jeśli chodzi o rozkład parkingów, w roku 2019 przedstawia się on następująco:
39 samochodów osobowych, 2 parkingi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
oraz 4 parkingi dla autobusów.
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7. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
1) Ład przestrzenny
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 wyłącznie uwzględnienia przebiegu rurociągu
przesyłowego dalekosiężnego Odessa – Brody –Płock, pozostałe zapisy Studium nie podlegały
zmianie i są aktualne na 2000 r.
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 sporządzony
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. tj. zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Brak uzgodnienia
projektu Studium uniemożliwił jego uchwalenie.
Oczywistym wydaje się potrzeba sporządzenia nowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dokumentu kształtującego politykę
przestrzenną Gminy Mielnik. Uzależnione jest to jednak od podjęcia przez Sejmik
Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Bugu”. Opracowanie Studium pozwoli między innymi na aktywny udział społeczeństwa przy
pracach nad tym dokumentem, analizę faktycznych potrzeb w zakresie sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu ekonomicznego, ale przede wszystkim umożliwi sporządzenie

pełnego bilansu

terenów przeznaczonych pod zabudowę w trybie art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze statystyk wynika, że zabezpieczenie
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w stosunku do ilości mieszkańców jest
w Polsce mocno przeskalowane. Przygotowanie nowego dokumentu planistycznego, zgodnie
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z wymogami prawa - poprzedzone będzie sporządzeniem bilansu terenów przeznaczonych pod
zabudowę, co pozwoli na realizację obowiązku dążenia do planowania i lokalizowania nowej
zabudowy:


na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach miasta, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,



na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie
w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy
położonych na obszarach, o których mowa w lit. a, przy czym w pierwszej kolejności
na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie
się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej
oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, gazowe oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych
dla nowej, planowanej zabudowy.
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

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

Nr i data uchwały
Rady Gminy Mielnik
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 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mielnik
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Wyżej wymienione miejscowe plany obejmują łącznie powierzchnię 746 ha, co stanowi 4%
powierzchni Gminy Mielnik.

Rysunek 4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mielnik

W dniu 26.06.2009 r. Rada Gminy Mielnik podjęła Uchwałę Nr XXIV/115/09
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Mielnik. Ze względu na fakt, iż Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik nie zostało przyjęte z powodu braku
uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, to miejscowy plan również nie
mógł zostać uchwalony.
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.
Na terenie Gminy Mielnik nie obowiązuje program opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na obowiązującą uchwałę Rady Gminy Mielnik
Nr XXIV/115/09, która przewiduje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego równocześnie dla terenu całej Gminy, to bezcelowym było sporządzenie
programu opracowania miejscowych planów.
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c) Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
W 2019 r. wydano 15 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.
W poprzednim roku wydano 24 decyzje o ustaleniu warunkach zabudowy oraz 1 decyzję
o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Biorąc pod uwagę wnioskowany rodzaj zabudowy,
to

wydano

15

decyzji

dotyczących

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej,

4 decyzje dotyczących zabudowy zagrodowej, 3 decyzje dotyczące infrastruktury technicznej
oraz po 1 decyzji dotyczącej zabudowy letniskowej i produkcyjnej.

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2019 r.
z uwzględnieniem rodzajów zabudowy
16
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Rysunek 5. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2019 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

18 decyzji tj. 75% wszystkich decyzji o warunkach zabudowy w 2019 r.
27

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w rozkładzie przestrzennych w 2019 r.
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Rysunek 6. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w rozkładzie przestrzennych w 2019 r.

W 2019 r. wydano 85 zaświadczeń stwierdzających przeznaczenie terenów zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik lub zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.

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.
Gminny Ośrodek Zdrowia obejmuje opieką 1 180 osób.
W 2019 roku zostało przyjętych 7 327 osób w tym:
 dzieci do lat 6 – 299,
 dzieci od 7 do 18 lat – 354,
 powyżej 18 lat – 666.
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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.
W 2019 r. w Gminie Mielnik realizowane były dwa programy polityki zdrowotnej:
1) Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 55 roku życia.
2) W dniu 01 sierpnia 2019 r. podjęta została uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Mielnik
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. ,,Program szczepienia
profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik”.
3) Programem zostało objętych 161 osób i przeprowadzone zostały szczepienia na kwotę 14
490,00 zł.
4) Program szczepienia profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
5) W dniu 18 marca 2015 r. podjęta została uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015 – 2020 pn.
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik
na lata 2015 – 2020”.
W dniu 18 kwietnia 2019 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy Mielnik
ogłoszony został konkurs na wybór realizatora programu: „Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 – 2020”. Konkurs
został unieważniony Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 39/19 z powodu braku oferty
i braku szczepionki w hurtowniach.
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 2019 roku skład Komisji został rozszerzony
o 1 osobę. Obecnie składa się ona 7 członków.
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Gminna Komisja w 2019 r. spotkała się 6 razy, w miarę napływu spraw i wniosków
do rozpatrzenia.
W powyżej wskazanym terminie do komisji wpłynęło 10 wniosków o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z tym podjęto następujące działania:
a) w 8 przypadkach zostały wystosowane zaproszenia na rozmowę motywującą,
b) jeden wniosek zawieszono z powodu nie możności prowadzenia postępowania z powodu
odbywania kary,
c) 2 osoby skierowano do Punktu (jedna złożyła przysięgę, jedna powstrzymuje
się od spożywania alkoholu),
d) 1 wniosek skierowano na badania biegłych w zakresie wydania opinii,
e) 1 osoba korzysta z wsparcia terapeutycznego w Łomży i podlega monitorowaniu przez
komisję,
f) 3 osoby zobowiązały się do ograniczenia spożywania alkoholu i ich sytuacja podlega ocenie
przez komisję,
g) 2 wnioski ze względu, iż wpłynęły na koniec roku 2019 zostaną rozpatrzone zgodnie
z trybem w roku 2020,
h) 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.
Komisja z powodu braku wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wydawała
opinii w tych sprawach.
Zadania zrealizowane za 2019 rok przez Gminną Komisje 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 15.01.2020 r.
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA
W zasobach gminy sporządzono 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
dokumencie, opracowanie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego,
efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją, a także stworzy 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.
W 2019 roku nie badano poziomu hałasu. Czujnik, który mierzy poziom stężenia pyłów,
temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego został zainstalowany na początku 2019
roku. Wskazuje on na bieżąco poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 dla Mielnika. Każdy z
mieszkańców poprzez wejście na stronę Airly jest w stanie odczytać wartość zanieczyszczenia
w danym dniu. Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM10 dla Mielnika wyniosło 20-25
µg/m3. Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego
i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3.
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. 13,5 tys. ha stanowią grunty leśne co stanowi ok. 70% powierzchni ogółem

10. BEZPIECZEŃSTWO
Z przedłożonej Gminie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2019 roku w obrębie działania Posterunku Policji w Mielniku na obszarze gminy
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zarejestrowano 16 postępowań stwierdzonych z czego 15 przestępstw zostało wykrytych, daje
to wykrywalność rzędu 97,75%.
Posterunek Policji w Mielniku jest Posterunkiem prewencyjnym, czynności
dochodzeniowo – śledcze prowadzi Posterunek Policji w Nurcu Stacji.
Z przedłożonej Gminie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2019 roku w obrębie działania Posterunku Policji w Nurcu Stacji na obszarze gminy
zarejestrowano:
 19 postępowania przygotowawcze (dotyczące dochodzeń i śledztw popełnionych
na terenie Gminy Mielnik),
 25 postępowania sprawdzające (dotyczące zdarzeń zaistniałych w Gminie Mielnik).
Przeprowadzono 25 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia z czego
16 spraw zakończono wnioskiem o ukaranie skierowanym do sądu, w 7 przypadkach
odstąpiono od ukarania, 1 sprawa pozostała w toku do rozpatrzenia. W 2019 roku
przeprowadzono ogółem 175 interwencji, w tym 31 domowych.
Ponadto wykonano 20 różnego rodzaju zabezpieczeń prewencyjnych (mecze piłki
nożnej, zabezpieczenie imprez masowych i kulturalnych).
Zarejestrowano 12 „Niebieskich Kart” dot. przemocy w rodzinie. Liczba ta wzrosła
2 krotnie w porównaniu do roku ubiegłego. Skierowano 4 wnioski do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tu również odnotowano wzrost o 2 wnioski
w porównaniu do roku 2018.
W posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Mielnik brał
udział aspirant I. Mironkiewicz. W przypadku jego nieobecności – kierownik Posterunku
Policji w Mielniku.
Tendencja wzrostowa zachowań ludzi niezgodnie z prawem następuje głównie
w okresie wakacyjnym.
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Bezpieczeństwo w obszarze, strefy nadgranicznej realizowane przez Placówkę Straży
Granicznej w Mielniku
W 2019 roku odnotowano 6 przypadków przekroczenia Granicy Państwowej wbrew
przepisom, których sprawcami byli obywatele Unii Europejskiej, państw z obszarów
podwyższonego ryzyka oraz obywatele Polski.
Wielokrotnie podejmowano interwencje na terenie gminy Mielnik w zakresie
bezpieczeństwa publicznego, zachowania ładu i bezpieczeństwa, a także w przypadku
przyjmowanych zgłoszeń o przebywaniu osób podejrzanych, nieznajomych, dziwnie
zachowujących się .
W 2019 roku placówka wystawiła ponad 1460 patroli samodzielnych w tym również
wspólnie z funkcjonariuszami Policji.
Do zadań funkcjonariuszy SG, poza ochroną granicy państwowej należało również
dbanie o ład i porządek publiczny, kontrola obiektów użyteczności publicznej, oraz miejsc,
gdzie mogłoby dochodzić do aktów łamania przepisów prawa, prowadzenie kontroli ruchu
drogowego, zabezpieczenia porządku podczas różnego rodzaju imprez organizowanych na
terenie gminy.
Ponadto Placówka SG w Mielniku corocznie realizuje na terenie Gminy Mielnik akcje
prewencyjno – edukacyjne pod hasłem: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje” oraz
„Z mundurem nam po drodze”. W spotkaniach bierze udział młodzież szkolna i dzieci
z terenu gminy oraz młodzież i dzieci wypoczywające na terenie gminy. W ramach tych akcji
omawiane są z dziećmi i młodzieżą zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego, profilaktyki bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej oraz przepisy ochrony granicy państwowej. Funkcjonariusze placówki uczestniczą
w różnych projektach edukacyjnych organizowanych przez Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej
w Mielniku.
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11. SPRAWNA ADMINISTRACJA
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego – 30 dni.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 30 dni.
Decyzje administracyjne ogółem: 2878
 decyzje podatkowe - 2831
 decyzje USC - 1
 decyzje ewidencja ludności - 3
 decyzje wojskowe - 4
 decyzje celu publicznego - 15
 decyzje o warunkach zabudowy - 24
Ilość decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego -6, w tym:
 utrzymanych w mocy – 5
 do Sądu Administracyjnego – 0
 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1
W roku 2019 nie wpłynęły skargi na działalności Wójta i Rady Gminy i samorządowych
jednostek organizacyjnych Gminy
Realizacja uchwał Rady Gminy
Z rejestru uchwał Rady Gminy Mielnik wynika, że podjętych zostało 70 uchwał.

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 uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje rozpoczęto 30 października i zakończono 14 listopada 2018 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.
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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
ogłoszono na stronie internetowej Gminy Mielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Mielnik. Nie wpłynęła żadna opinia, uwaga, czy wniosek do w/w konsultacji.
Drugą uchwałą poddaną konsultacjom społecznym była zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 171 osób/dane pobrane
z opracowania – Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych znajduje
się na – stronie: www.mielnik.com.pl zakładka „Mój urząd – konsultacje społeczne.

2) Liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o finansach publicznych
W 2019 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 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 23.01.2019 r. W konkursie wpłynęła jedna oferta, złożona
przez MKS Mielnik w dniu 08.02.2019 r. pn. „Upowszechnianie piłki nożnej
w Gminie Mielnik poprzez organizację procesu szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy i Województwa”.
Oferta została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową w powołaną zarządzeniem
Wójta Gminy Mielnik Nr 13/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (załącznik do sprawozdania),
w związku z czym w dniu 12.02.2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadań
z zakresu rozwoju sportu przez MKS Mielnik, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
W dniu 25.07.2019 r. wpłynął wniosek Mielnickiego Klubu Sportowego o zwiększenie dotacji
o 30 000 zł. na wsparcie projektu sportowego pod nazwą „Organizacja procesu szkolenia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na terenie
gminy

i

województwa

w

ramach

upowszechniania

piłki

nożnej”.

Dnia 02.10.2019 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy.
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Zgodnie z umową dotacja została przekazana w trzech transzach: I transza w wysokości
80 000 zł na pierwsze półrocze, II transza w wysokości 50 000 zł po zatwierdzeniu
sprawozdania częściowego, rozliczającego I transzę i III transza w wysokości 30 000 zł
przelana została w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy. Wysokość przekazanych
środków na realizację projektu: 160.000,00 zł.
3) Wykaz zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego
Lp. Sołectwo

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota wydatkowana

1. Oświetlenie drogi do leśniczówek w
0,00 zł
Adamowie - Zastawa – 5.000zł
2. Doposażenie placu zabaw w Adamowie –
2 000,00 zł
2.000zł
3. Naprawa schodów w świetlicy oraz
12 000,00 zł
doposażenie w poręcze i zadaszenie – 12.000zł

1.

4. Utrzymanie świetlicy – 500zł
Adamowo –
5. Remont budynku świetlicy - 1.669zł
Mętna
(31 669 zł)
6. Doprowadzenie oświetlenia na terenie
sołectwa – 2.000zł
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.320zł

269,49 zł
1 000,00 zł
891,34 zł
5 297,13 zł

8. Spotkanie integracyjne mieszkańców
1 180,00 zł
sołectwa – 1.180zł
9. Wyposażenie placu gminnego w Adamowie
2 000,00 zł
działka nr 8/1 – 2.000zł

2.

Homoty
(24 288 zł)

Razem:

24 637,96 zł

1. Budowa altany - 20.000zł

19 937,12 zł

2. Zakup zmywarki - 1.500zł

1 498,97 zł

3. Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa 2 212,07 zł
2.788zł
Razem:

3.

1. Wykończenie i wyposażenie świetlicy w
Maćkowiczach - 30.100zł
Maćkowicze 2. Organizacja kursu kulinarnego
(32 613 zł)
adresowanego do mieszkańców sołectwa z
degustacją pod hasłem: ,,Smacznie, zdrowo,
kolorowo" - 2.000zł

23 648,16 zł
30 029,66 zł

2 005,21 zł
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3. Zakup farby na renowację ogrodzenia i
krzyży przydrożnych na terenie sołectwa
Maćkowicze - 300zł
4. Uzupełnienie wizerunku estetycznego przy
Chacie Edukacji Przyrodniczej w
Maćkowiczach - 150zł
5. Zakup gazu na potrzeby sołectwa
Maćkowicze - 63zł
Razem:

4.

Mielnik
(85 825 zł)

5. Budowa zjazdu do Topoliny w Mielniku –
57.325zł
7.Zakup namiotu wystawienniczego dla
sołectwa Mielnik – 3.995zł
Razem:

5.

6.

Niemirów
(28 666 zł)

150,00 zł
0,00 zł
32 477,15 zł

1. Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do
ćwiczeń na placu zabaw z Zagórzu w Mielniku 9 584,01 zł
– 9.600zł
2. Zakup strojów dla zespołu tanecznego
1 151,01 zł
,,Sosenka" - 2.000zł
3. Doposażenie placu zabaw na Przedmieściu
6 703,50 zł
w Mielniku – 6.700zł
4. Biesiada Mielnicka – 6.205zł

Moszczona
Królewska
(33 987 zł)

292,28 zł

5 741,02 zł
57 402,60 zł
3 065,00 zł
83 647,14 zł

1. Zakup mikrofonu bezprzewodowego 999,00 zł
1.000zł
2. Remont strażnicy i zakup sprzętu
1 914,51 zł
przeciwpożarowego - 2.000zł
3. Opracowanie planu - zakup huśtawki, konia
na sprężynie, wyposażenie siłowni, remont
25 678,81 zł
sceny, ułożenie kostki i ogrodzenia – 26.487zł
4. Wydatki na utrzymanie świetlicy - 1.500zł

445,35 zł

5. Współorganizacja imprez kulturalnych –
3.000zł

1 950,00 zł

Razem:

30 987,67 zł

1. Imprezy kulturalno - rozrywkowe dla
mieszkańców sołectwa Niemirów - 2.666zł

2 589,92 zł

2. Remont świetlicy w Niemirowie - 24.000zł

23 626,71 zł

3. Zakup sprzętu dla OSP Niemirów - 2.000zł

2 000,00 zł

Razem:

28 216,63 zł
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1. Bierzące utrzymanie kosiarek - 500zł

7.

Osłowo
(25 747 zł)

2. Organizacja imprezy kulturalno integracyjnej mieszkańcom sołectwa Osłowo 1.500zł
3. Uzupełnienie braków w wyposażeniu placu
i świetlicy w Osłowie (klimatyzacja, stożek
i inne) - 14.000zł
4. Wygrodzenie działki gminnej w Osłowie
pod transformator - 2.000zł
5. Dofinansowanie remontu drogi gminnej
(wewnętrznej o nr.geo. 309) na terenie
sołectwa Osłowo - 7.747zł
Razem:

8.

Pawłowicze
(24 374 zł)

1. Remont ogrodzenia przy świetlicy w
Oksiutyczach – 7.500zł
2. Remont budynku świetlicy wiejskiej w
Oksiutyczach – 8.374zł
3. Doposażenie altany, placu zabaw przy
świetlicy i zakup paliwa do sprzętu będącego
na stanie świetlicy wiejskiej w Oksiutyczach 4.000zł
4. Organizacja imprez kulturalno integracyjnych mieszkańcom sołectwa i zakup
kwiatów i ziemi do świetlic - 4.500zł
Razem:

9.

1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w
Radziwiłłówce - 5.000zł
2. Cele kulturalno - integracyjne mieszkańców
Radziwiłłówka sołectwa Radziwiłłówka - 4.000zł
(25 833 zł)
3. Zakup siłowni zewnętrznej w
Radziwiłłówce - 10.833zł
4. Remont dróg gminnych (oświetlenie,
przepusty, utwardzenie) - 6.000zł
Razem:

10.

Sutno
(28 322 zł)

1. Remont budynku świetlicy w Sutnie i
zagospodarowanie placu przy świetlicy 18.900zł
2. Kurs kulinarny połączony z imprezą
integracyjną dla mieszkańców wsi Sutno 2.500zł

422,52 zł
1 283,22 zł

13 890,90 zł
1 996,71 zł
7 747,00 zł
25 340,35 zł
7 500,00 zł
8 374,00 zł

5 407,72 zł

3 081,11 zł
24 362,83 zł
4 999,66 zł
3 116,94 zł
10 546,02 zł
6 000,00 zł
24 662,62 zł
18 500,00 zł

2 500,00 zł
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3. Zakup paliwa do sprzętu będącego na
wyposażeniu sołectwa - 2.322zł
4. Zakup wykaszarki do świetlicy w Sutnie 2.600zł
5. Zakup 5szt grzejników do świetlicy w
Sutnie – 1.000zł
6. Zakup grilla gazowego do świetlicy w
Sutnie – 1.000zł
Razem:
1. Ogrodzenie z montażem (siatka) placu
świetlicy w Tokarach -10.000zł
2. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w
Tokarach – 800zł

1 673,15 zł
2 629,00 zł
909,70 zł
899,99 zł
27 111,84 zł
10 000,00 zł
1 010,70 zł

3. Zakup wykaszarki wraz z paliwem – 2.800zł 2 540,56 zł
11.

12.

13.

Tokary
(29 953 zł)

Wajków
(21 885 zł)

Wilanowo
(33 901 zł)

4. Zakup donic na kwiaty i drzewek
ozdobnych (30szt) – 1.400zł
5. Zakup drzwi do budynku gospodarczego
wraz z montażem – 3.500zł
6. Doposażyć częściowo plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej – 9.453zł
7. Zakup wzmacniacza do sprzętu muzycznego
- 2.000zł

1 322,75 zł

Razem:

29 116,70 zł

Remont budynku gospodarczego po byłym
sklepie w Wajkowie – 21.885zł

21 500,00 zł

Razem:

21 500,00 zł

3 437,51 zł
9 306,18 zł
1 499,00 zł

1. Wsparcie imprez integracyjnych w
Wilanowie wraz z zakupem kosiarki i paliwa - 7 370,00 zł
7.500zł
2. Poprawa estetyki wsi - 1.000zł; wsparcie dla
OSP Wilanowo (zakup sprzętu pożarniczego) - 2 958,37 zł
2.000zł
3. Wykonanie przepustu obok zbiornika
przeciwpożarowego przy drodze gminnej oraz
23 260,60 zł
poprawa nawierzchni dróg gminnych w
Wilanowie -23.401zł
Razem:

33 588,97 zł

Ogółem:

409298,02

Tabela 7. Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1) 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.

2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) 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.
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6) Współpraca międzynarodowa
Gmina Mielnik współpracuje z miastem Wysokie rejonu kamienieckiego – Republika
Białoruś. W roku 2018 podpisana została umowa ramowa o współpracy przygranicznej
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.
7) Porozumienia międzygminne
Zawierane są rokrocznie pomiędzy Gminami: Konstantynów woj. lubelskie, Sarnaki
woj. mazowieckie w sprawach partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji promów
obsługujących ruch turystyczny na rzece Bug w miejscowościach Niemirów–Gnojno, Mielnik
–Zabuże. Poniesione koszty zawartych porozumień w 2019 roku:
 Gmina Mielnik – 66.904, 06zł;
 Gmina Sarnaki – 61.009,27zł;
 Gmina Konstantynów – 11. 947,18zł.
Dochód z tytułu sprzedaży biletów na przeprawach promowych odpowiednio:
 Gmina Mielnik – 36.914,72zł;
 Gmina Sarnaki – 19.120,64zł;
 Gmina Konstantynów – 756,47zł.

INFORMACJE FINANSOWE
Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok po stronie dochodów wyniosło
21.793.562,07 zł, co stanowiło 97,4%.
Dochody bieżące wykonano w 98,2% planu tj. w kwocie 20.111.008,06 zł, natomiast
dochody majątkowe w 88,8% planu, co dało kwotę 1.682.554,01 zł, w tym ze sprzedaży
majątku uzyskano 1.845,53zł.
Największą rolę w budżecie gminy odgrywają dochody własne, które dają dużą samodzielność
w zarządzaniu finansami gminy i pozwalają na realizację wybranych zadań. Wysokość
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zrealizowanych
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16.895.993,63 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosiły
1.576.708 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 324.488,10 zł, co stanowiło
odpowiednio 7,8% i 1,6% 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 3.258.728,44 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości
1.380.743zł, co stanowiło 6,3% wykonanych dochodów oraz środki z podziału rezerwy
subwencji ogólnej w kwocie 258.097 zł, czyli 1,2% dochodów ogółem.
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 19.774.668,25 zł, co stanowiło
83,9% zakładanego planu.
Wydatki bieżące zrealizowano w 94,8% planu, co wyraża się kwotą 17.459.646,49 zł,
a wydatki majątkowe wykonano w 44,9% planu, co dało kwotę 2.315.021,76 zł. Na obsługę
zadłużenia wydatkowano 243.552,03 zł, przy czym obsługa zadłużenia z lat 2012-2015
to kwota 99.742,03 zł, a kwota 143.810 zł dotyczy odsetek z tytułu emisji obligacji.
Wydatki na oświatę w 2019 roku wyniosły 3.645.892,34 zł, w tym dowożenie dzieci
197.794,25 zł. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa w kwocie 1.380.743 zł
pokrywała jedynie 37,9% wydatków oświatowych. Pozostałą część gmina finansowała
z dochodów własnych.
Ogromnym wydatkiem i dużym obciążeniem budżetu gminy jest wpłata do Budżetu
Państwa tzw. ,,Janosikowego”. W 2019 roku była to kwota 2.000.205 zł.
Największa inwestycją rozpoczętą w 2019 roku była przebudowa odcinaka drogi
gminnej nr 109615B ulicy Białej w Mielniku. Do końca 2019 roku wydatkowano
1.056.805,75zł, przy koszcie całkowitym tego zadania 2.708.630,81zł. Gmina Mielnik uzyskała
na tę przebudowę dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1.316.776,71zł.
Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Brzeskiej
w Mielniku o wartości 130.260,46zł, przebudowę zjazdu publicznego do Zespołu Szkół
w Mielniku za 20.172zł. Utwardzono kostką brukową zjazd i deptak do uroczyska Topolina na
co wydatkowano środki w kwocie 84.870zł. Dokończona została budowa parkingu przy ulicy
Widokowej wraz z nasadzeniami (14.341,83zł).
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Gmina Mielnik zainwestowała w poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych
poprzez budowę dwóch przejść dla pieszych w Mielniku w ramach projektu

„Razem

bezpieczniej” – wydatkowano środki w wysokości 31.569,42zł.
W 2019 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Olchowicze
i Kudelicze, które kosztowało 142.500zł. Wykonano też dokumentację projektową
oraz budowę linii oświetleniowej w ulicy Królewskiej, ulicy Mostowej i na Grabowcu wraz
z budową linii oświetleniowych za 141.131,68zł.
W ramach projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik cz. I” wykonano montaż
instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Mielniku- koszt zadania to 61.400zł. W
ramach innego zadania „Systemy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie
Mielnik” wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynku przy boisku sportowym „Orlik” oraz
kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczną na potrzeby Zespołu Szkół w Mielniku
za 218.225zł. W Zespole Szkół w Mielniku wykonano też modernizację oświetlenia hali
sportowej za 20.000zł.
Nadwyżka budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 roku wyniosła
2.018.893,82 zł.
W 2019 roku spłacono raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 754.000 zł.
Na dzień 31.12.2019 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 4.169.000 zł, z 2018 roku to 5.800.000 zł, a z 2019 roku 800.000zł.
Wysokość wolnych środków na 31 grudnia 2019 roku to kwota 3.085.781,67 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243, ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, do dochodów wynosi 4,76%, przy ustalonym jednorocznym
wskaźniku dla 2019 roku wynoszącym 17,46%.
Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wydatkowano kwotę
409.298,02 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono m.in. wyposażenie placów zabaw,
doposażenie świetlic wiejskich, wykonano profilowanie dróg gminnych w części miejscowości,
zorganizowano imprezy sołeckie, zakupiono sprzęt koszący i do odśnieżania.
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Najważniejsze inwestycje w roku 2019
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania inwestycyjne dokonane w 2019 roku. Warto
dodać, że zdecydowana większość inwestycji została dofinasowana ze źródeł zewnętrznych
budżetu Gminy Mielnik.
1) Systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik
Cały projekt dotyczył budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych: na ogrodzeniu Orlika
sportowego w Mielniku o mocy 10 kW (10,98 kWp) oraz na dachu budynku Zespołu Szkół
w Mielniku o mocy 25 kW (27,45 kWp), a także budowy jednej instalacji solarnej na dachu
budynku Zespołu Szkół w Mielniku o mocy 3,9 kW.
Wartość projektu: 265 608,66
Wartość przyznanego dofinansowania: 150 196,41 zł
Wkład własny: 115 412,25 zł
2) Zielona energia w Gminie Mielnik
Projekt dotyczył budowy instalacji fotowoltaicznej 10 kW (10,98 kWp) w oczyszczalni
ścieków w Mielniku.
Wartość projektu: 79 900,80 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 42 224,00 zł
Wkład własny: 37676,80 zł
3) Przedszkolne centrum nauk w Mielniku
Projekt obejmuje m.in. realizację zajęć dodatkowych dla wychowanków Przedszkola
w Mielniku oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Wartość projektu: 89 775,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 76 308,75 zł
4) Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik
W ramach realizowanego projektu pn "Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik"
w 2019 roku w Klubie Seniora odbyły się:
–
warsztaty rękodzieła,
–
warsztaty kulinarne,
–
zajęcia z kultury fizycznej,
–
warsztaty muzyczne.
W/w 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 były przez instruktorów
posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności pracy z osobami starszymi. Ponadto w
ramach realizacji projektu odbyły się:

17.10.2019 -Festyn "Aktywny Senior" połączony z uroczystą inauguracją działalności
Klubu Seniora w Gminie Mielnik”,
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29.10.2019-Wyjazd uczestników projektu do Białegostoku do Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

30.11.2019 - w świetlicy w Oksiutyczach - Spotkanie Andrzejkowe,

5.12.2019 - w świetlicy w Moszczonie Królewskiej - "Pierzodrajki",

19.12.2019 - w Gminnym Ośrodku Sportu Kultury i Rekreacji w Mielniku - Spotkanie
Wigilijne Uczestnikom w/w spotkań zapewniony był bezpłatny dojazd, catering, drobne
upominki i nagrody za udział w konkursach.
Wartość przyznanego dofinansowania: 705 442,50 zł.
Całkowita wartość projektu: 742 650,00 zł.
5) Radosne maluchy w żłobku w Gminie Mielnik
Projekt ma na celu wzrost dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację
zawodową ich rodziców.
Wartość przyznanego dofinansowania: 235 573,75 zł
Całkowita wartość projektu 307 953,75 zł.
6) Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik
i miasta Wysokie
Wizyty studyjne, wymiana młodzieży, integracja mieszkańców, wydanie publikacji, opisującej
historię obu regionów.
Wartość złożonego wniosku łącznie 55 716,00 EURO
Wartość dofinansowania: łącznie 50 144,40 EURO, w tym Gmina Mielnik 28 766,70 EURO,
Wysokie (Białoruś) 21 377,70 EURO.
7) Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie
Mielnik
Projekt zakłada promocję unikatowej bioróżnorodności roślinności kserotermicznej
występującej na terenie Gminy Mielnik poprzez budowę atrakcyjnej infrastruktury edukacyjnorekreacyjnej na Górze Rowskiej oraz na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Głogi”.
Wartość projektu: 1 991 019,41 zł
Wartość dofinansowania: 1 692 366,49 zł.
8) Projekt dotyczący zagospodarowania przestrzennego – konsultacje społeczne
W ramach projektu:
 zostały wykonane zdjęcia terenu Gminy Mielnik przez profesjonalnego fotografa,
 wdrożono system powiadamiania za pomocą wiadomości SMS,
 przeprowadzono warsztaty oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy
Mielnik,
 zakupiono ploter drukujący w formacie od A3 do A1,
 zakupiono oprogramowanie umożliwiające podgląd specjalistycznych map,
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 planowany jest zakup sprzętu komputerowego dostosowanego do pracy na stanowisku
 ds. zagospodarowania przestrzennego.
Wartość projektu: 42 400 zł
9) Zielona energia w Gminie Mielnik – Cz. II – projekt będzie realizowany w 2020 r.
Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków
użyteczności publicznej:
 montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,64 kWp na gruncie przy budynku Urzędu
Gminy Mielnik,
 montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,78 kWp na gruncie przy budynku
Przedszkola w Mielniku.
Wydatki ogółem: 553 308,37 zł
Wydatki kwalifikowalne: 286 278,20 zł
Dotacja: 214 708,64 zł.
10) Droga powiatowa Mielnik – Mętna – Adamowo na odcinku o długości 1,5 km
Koszt inwestycji to ponad 397 000 zł.
11) Przebudowy ulicy Królewskiej w Mielniku w ciągu drogi powiatowej Nr 1784b
Radziwiłłówka – Mielnik
Zadanie inwestycyjne składa się z dwóch odcinków:
1) Przebudowa ul. Królewskiej w Mielnik w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową
kanalizacji deszczowej (odcinek długości 0,762 km),
2) Przebudowa skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Przemysłową (droga powiatowa nr 1785B
Mielnik – Mętna – Adamowo) w Mielniku (łączna dł. 0,318 km).
12) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109615b – Ulicy Białej w Mielniku
W ramach przebudowy drogi planowane jest:
 przebudowa drogi na odcinku ok. 525 mb,
 wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR3,
 wykonanie jezdni asfaltowej do szerokości 5,5 m z poszerzeniami na łukach,
 rozwiązanie skrzyżowania dróg gminnej z powiatową,
 jednostronny ciąg pieszy,
 budowa zjazdów,
 budowa kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów i przepustów pod zjazdami.
Koszt realizacji zadania: 2 668 663,49 zł
Wartość dofinansowania ustalona przez Podlaski Urząd Wojewódzki: 1 316 776,71 zł
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13) Ja w Internecie - Pogram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u osób po 25 roku życia z terenu
województwa podlaskiego, w tym z Gminy Mielnik.
Przeprowadzono szkolenia 110 mieszkańców Gminy Mielnik w pięciu blokach tematycznych:
Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci,
Kultura w sieci. W ramach realizacji grantu zakupiony został sprzęt komputerowy – 13
laptopów z funkcją tabletu, który po zakończeniu szkoleń przekazano Zespołowi Szkół im. Unii
Mielnickiej w Mielniku.
Wartość zrealizowanego projektu: 67044,00 PLN
Wartość dofinansowania: 62160,00 PLN

Dokonano również szereg mniejszych inwestycji z budżetu Gminy Mielnik
 Budowa zjazdu do Topoliny – 84 870 zł,
 Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół w Mielniku – 20 172 zł,
 Wykonanie nawodnienia boiska głównego w Mielniku – wydatek GOKSiR-u
w Mielniku,
 Budowa oświetlenia i wykonanie nasadzeń na parkingu przy kościele w Mielniku –
7 457 zł,
 Otwarcie posterunku w Mielniku,
 Rozpoczęcie wykonanie dachu na budynku szatni przy stadionie w Mielniku
wraz z remontem jego wnętrza – wydatki poniesione w 2020 r.
 Montaż nowego oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Mielniku 20 000 zł,
 Budowa altany i budynku gospodarczego przy przeprawie promowej w mielniku wraz
z Odkrzaczeniem linii brzegowej 12 941 zł,
 Budowa ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Mielniku 22 180 zł,
 Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez
przebudowę dwóch przejść dla pieszych w Mielniku - 31 569 zł,
 Syrena alarmowa – otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
nową cyfrową syrenę alarmową wraz z instalacją,
 Pozyskano i zainstalowano w ramach współpracy z LGD Tygiel Doliny Bugu altankę
w Wilanowie,
 Uruchomiono transport publiczny - 137 410 zł,
 Odnowiono pozwolenie na prace geologiczne pozwalające na odwiert – 3 000 zł,
 Zniwelowano ziemię u podnóża Góry Zamkowej i posadzono tam trawę - (w ramach
ryczałtu ZGK),
 Usunięto karpy w chodnikach prze ulicy Brzeskiej - 18 157 zł,
 Wyremontowano schody na Górze Zamkowej i Górze Uszeście - 3 368 zł,
 Przeprowadzono remont dachu kościoła w Niemirowie – dotacja dla Parafii –
160 000 zł,
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 Dotacja dl Parafii pw. Narodzenia NMP w Mielniku (konserwacja ikon) – 25 000 zł,
 Dotacja dla parafii pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”
(konserwacja ikonostasu) – 60 000 zł,
 Dokonano w terenie oceny możliwości budowy stacji narciarskiej w Mielniku –
984 zł,
 Zakupiono działkę przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej -7 988 zł,
 Współorganizowano przy udziale Fundacji Ultramaraton Nadbużański z Siedlec
imprezę sportową - Ultramaraton Nadbużański – w ramach działalności GOKSiR,
 Ogrodzono plac Góry Zamkowej oraz taras widokowy na kopalnię kredy wraz
z odmalowaniem – 5 990 zł,
 Zamontowano lampę UV eliminując zagrożenie bakterią coli – (dotacja dla ZGK 22 000
zł) oraz zakup 2 pomp (7 318 zł),
 Odnowiono barierkę na kładce przy cerkwi w Koterce,
 Otrzymano wytyczne PWKZ dotyczące grodziska zw. Górą Zamkową w Niemirowie,
 Zmodernizowano bądź wybudowano nowe oświetlenie uliczne – 288 131 zł,
 Rozwiązano problem „dzikiego” wysypiska w miejscowości Mętna - 18 423 zł,
 Przeprowadzono powiatowe ćwiczenia strażackie w Niemirowie,
 Zrealizowano zadania z poszczególnych funduszów sołeckich.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
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,
 Brak odpowiedniego połączenia komunikacji publicznej z miastem powiatowym oraz
stacją PKP,
 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, grodziska w Niemirowie oraz szlak bunkrów w okolicy Moszczony
Królewskiej; śladowe wykorzystanie rzeki Bug oraz kopalni kredy,
 Brak kompleksu hotelowego na wysokim poziomie,
 Brak stacji paliw,
 Życie społeczne mieszkańców oddalone poza centrum Mielnika,
 Brak wypracowanego produktu turystycznego utożsamianego z Gminą Mielnik,
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 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.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje czyli liczne walory przyrodnicze,
antropogeniczne, bogatą historię, tradycje oraz położenie, naturalnym kierunkiem rozwoju
Gminy Mielnik powinna być turystyka. Obecnie pomimo starań nie udało się stworzyć lub
poprawić istniejącej infrastruktury turystycznej, która spełniałaby swoją rolę w sposób
wystarczający. 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;
50

 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. Równie
ważnym działaniem powinna być poprawa jakości życia mieszkańców. Należy dążyć
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);
 Należy podejmować próby aktywizacji społecznej mieszkańców poszczególnych
miejscowości (wspólne wydarzenia o charakterze integracyjnym, zachęcanie
do udziału w organizacjach pozarządowych, itp.);
 Uruchomienie 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.
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