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Wstęp
Raport

został

sporządzony

przez

pracowników

Urzędu

Gminy

Mielnik

na potrzeby podsumowania działalności wójta, w myśl przepisów ustawy o samorządzie
gminnym i dotyczy roku 2018. 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. Niniejszy dokument został opracowany według rekomendacji Fundacji im.
Stefana Batorego, która statutowo zajmuje się m.in. wspieraniem rozwoju demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja jest jedną z kluczowych i wpływowych organizacji
ogólnopolskich poruszających się w sferze demokracji i partycypacji społecznej.
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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.
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1. Oświata
Na terenie Gminy Mielnik w roku 2018 funkcjonował jeden Zespół Szkół im. Unii
Mielnickiej w Mielniku, w skład którego wchodzą: gimnazjum, 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 zostanie wygaszone);
2) szkoła podstawowa – osiem oddziałów, 110 uczniów, w tym 18 spoza terenu Gminy Mielnik;
3) przedszkole – trzy oddziały, 50 wychowanków, w tym 10 spoza terenu Gminy Mielnik.
Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego
ucznia za 2018 rok:
szkoła podstawowa - 1.987.080,63 zł: 110 os. = 18.064,37 zł.
w tym:
- dokształcanie nauczycieli - 8.902,75 zł
- wydatki na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 204.455,08 zł.
gimnazjum - 611.836,33 zł: 18 os. = 33.990,91 zł.
w tym:
- dokształcanie nauczycieli - 2.158,94 zł
- wydatki na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 61.487,15 zł
przedszkole - 532.398,68 zł: 50 os. = 10.647,97 zł.
w tym:
- dokształcanie nauczycieli - 982,90 zł.
Inne wydatki:
- Stypendium motywacyjne dla uczniów S.P. i Gimnazjum – 17.410,00 zł.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34.349,24zł
Razem wydatki: 3.205.057,45 zł.
Subwencja oświatowa na rok 2018 - 1.446.283,00 zł
Pozostałe przychody w 2018 r – 177.615,63 zł, w tym:
- dotacja na nowości do biblioteki szkolnej (szkoła podstawowa) - 2 750,00 zł
- dotacja na nowości do biblioteki szkolnej (gimnazjum) - 1 250,00 zł
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 58 005,80 zł
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- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym – 13.110 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne
– 13 607,11 zł
- dotacja na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE „Przedszkolne Centrum Nauk
w Mielniku” - 42.724,70 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 13 035,00 zł
- dochody z wynajmu autobusu, pomieszczeń szkolnych - 2 570,92 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie grup zorganizowanych (osoby niebędące uczniami) –
29.312,10
Wydatki gminy na oświatę oprócz subwencji oświatowej i pozostałych przychodów –
1.581.158,82 – 49,34 %
W Zespole Szkół zatrudnionych było 26 pracowników pedagogicznych, w tym 18 osób
na pełen etat oraz 8 osób 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 na koniec grudnia 2018 r.: 70 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.
W roku 2018 wybudowano oraz oddano do użytkowania nowy budynek, będący częścią
Zespołu Szkół. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości
268.543 zł (tj. wyłącznie na utworzenie nowych miejsc dla dzieci 3 oraz 4 letnich). W budynku
mieszczą się: 3 oddziały przedszkolne pozwalające na przyjęcie 75 wychowanków, blok
kuchenny wraz ze stołówką dla uczniów całego Zespołu Szkół oraz Żłobek Gminny. Żłobek
jest placówką opiekuńczą, nie jest placówką wchodzącą do systemu oświaty. Uruchomiono go
od września 2018 r. Na koniec grudnia do żłobka przyjętych było 8 dzieci, w tym jedno spoza
terenu Gminy Mielnik. Na utworzenie 8 miejsc w żłobku pozyskano środki z programu
rządowego Maluch+ w wysokości 139.127,00 zł.
Wydatki na prowadzenie żłobka w przeliczeniu na jedno dziecko za 2018 rok: 52.892,77 zł:
8 os. = 6611,60 zł, w tym:
- z dotacji z programu „Maluch +” na funkcjonowanie żłobka - 3.200,00 zł
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W związku z funkcjonowaniem przedszkola oraz żłobka:
1) na 29 dzieci z roczników 2016 oraz 2017 zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do żłobka uczęszczało 7 dzieci, tj. 24,14% dzieci,
2) na 74 dzieci z roczników 2012 – 2015 zameldowanych na terenie Gminy Mielnik
do przedszkola uczęszczało 40 dzieci, tj. 54,06% dzieci
W ramach kontroli obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018 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 2018 nie stwierdzono nierealizowania obowiązku nauki (dotyczy uczniów,
którzy ukończyli szkołę gimnazjalną, a nie ukończyli 18 roku życia).
W ramach pozostałych zadań Wójta Gminy Mielnik jako organu prowadzącego,
wynikających z systemu oświaty wydano jedną decyzję o dofinansowaniu kosztów kształcenia
pracownika młodocianego i wypłacono pracodawcy zwrot kosztów kształcenia w wysokości
8081,00 zł.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku 2018
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
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2. Polityka społeczna i praca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania gminy w zakresie
szeroko rozumianej pomocy społecznej, są to w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2) praca socjalna;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych form wsparcia:
Świadczenia z pomocy społecznej

Liczba osób
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zlecone
10

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 12

zlecone

dziecka
świadczenie rodzicielskie

5

zlecone

składki emerytalna i rentowa

11

zlecone

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

10

zlecone

świadczenie wychowawcze 500+

130 rodzin

zlecone

dopłata gminy do pobytu w pieczy zastępczej 4

własne

„Dobry Start”

zlecone

131 rodzin

Na terenie gminy Mielnik 168 osób długotrwale korzysta ze świadczeń. Odsetek
mieszkańców zagrożonych ubóstwem wynosi 5,8%. 65 gospodarstw domowych pozostaje bez
osób pracujących. Główne przyczyny udzielania świadczeń to:


Ubóstwo,



Niepełnosprawność



Bezrobocie



Długotrwała choroba



Ochrona macierzyństwa



Alkoholizm
Na terenie gminy nie ma domów pomocy społecznej. W 2018 roku 5 mieszkańców

Gminy Mielnik przebywało w domach pomocy społecznej. Dwie osoby przebywały i nadal
przebywają w schronisku dla bezdomnych.
Na terenie gminy dostępne są 2 mieszkania socjalne i nie ma osób na nie oczekujących.

3.Polityka mieszkaniowa
Na terenie gminy znajduje się 10 mieszkań komunalnych (znajdujących się
w mieszkaniowym zasobie Gminy Mielnik), z czego 2 są niezamieszkałe, stanowi to 20%.
W roku 2018 nie było osób zainteresowanych zamieszkaniem w lokalach socjalnych lub
w mieszkaniach komunalnych stanowiących własność gminy. W 2018 roku nie oddano do
użytku nowych, jak również nie wyremontowano mieszkań komunalnych.
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4. Kultura
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
Biblioteka w Mielniku jest w posiadaniu 23 225 woluminów. Daje to 9 453 woluminów
na 1000 mieszkańców gminy. Liczba wypożyczeń to 11 800 co daje 4920 wypożyczeń na 1000
mieszkańców. Oprócz statutowej działalności biblioteka prowadziła liczne wydarzenia
kulturalne. W 2018 roku było ich 52 (zajęcia dla dzieci, warsztaty, zajęcia DKK i LKK,
spotkania autorskie, koncert) i łącznie udział w nich wzięło 1 218 osób. W 2018 roku
w bibliotece zarejestrowano 645 użytkowników w tym 430 czytelników. Użytkownikami
biblioteki są głównie mieszkańcy gminy Mielnik oraz turyści.
W roku 2018 biblioteka pozyskała:
- sprzęt do nauki podstaw programowania tj. 3 komplety: tablety, gry edukacyjne oraz roboty
Photon wraz z akcesoriami (wartość netto 2 740,92 zł) oraz wiedzę na temat organizacji
i prowadzenia tego typu zajęć ;
- Czytak Plus przekazany przez Stowarzyszenie LARIX na wartość 840 zł;
- grant na realizację Programu Równać Szanse – 8500 zł
- dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 3000 zł
W bibliotece jest powszechny dostęp do Internetu - użytkownikom udostępnia się
12 stanowisk komputerowych i 5 tabletów.
Najważniejsze dane statystyczne:
Liczba użytkowników – 645
Liczba czytelników – 430
Liczba zbiorów – 23 225
Liczba nabytków – 754 z zakupu – 725 wol.
Liczba czasopism – 30 tytułów
Liczba odwiedzin fizycznych – 9 927
Liczba odwiedzin wirtualnych – 3 494
Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 12 084
Liczba egzemplarzy udostępnianych na miejscu – 3 669
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
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W 2018 w rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast
(do 15 tys.) Biblioteka Publiczna w Mielniku zajęła czwarte miejsce w województwie
podlaskim. W skali całego kraju uplasowała się na pozycji 90 (2017 r. poz.165; 2016 poz. 95;
2015 poz. 68; 2014 pozycja 25; 2013 pozycja 31). Przyjęta metoda oceny bibliotek promuje
działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziomu czytelnictwa, liczbę
kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy organizowane na terenie Gminy Mielnik, których frekwencja wynosi powyżej
1000 mieszkańców to :
- Dni Mielnika (wydarzenie artystyczne oraz sportowe);
- Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Muzyczne Dialogi
nad Bugiem;
- Ultramaraton Nadbużański.
Ogólna liczba wydarzeń sportowo-kulturalnych zorganizowanych przez GOKSiR
w 2018 roku wyniosła 66 a łączna liczba osób w nich uczestniczących ok 12 tys. Frekwencja
mieszkańców Gminy Mielnik w wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR Mielnik
w 2018 roku wyniosła 40% ogółu wszystkich uczestników.
Liczba imprez ze względu na miejsce i charakter przedstawiała się następująco:
- Imprezy kulturalne (masowe, cykliczne, jednorazowe, imprezy okolicznościowe, przeglądy,
konkursy, imprezy sołeckie) – 37,
- Imprezy sportowe (turnieje, imprezy biegowe, zawody sołeckie) – 13,
- Imprezy organizowane przez ODZM (wystawy, konferencje, koncerty, projekcje filmowe)
– 16
- Współorganizacja imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Mielnik 10 imprez kulturalnych takich jak: wieczory kolęd, festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe
oraz imprezy integracyjne.
Mocnymi stronami GOKSiR-u w Mielnik są:
 bogata oferta wydarzeń kulturalno- sportowych,
 różnorodna oferta zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 zasoby kadrowe (umiejętność pracy w zespole, elastyczność wykonywanych zadań,
dyspozycyjność czasowa pracowników, umiejętność pracy pod presją czasu),
 wielotorowa forma działalności,
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 doskonała współpraca pomiędzy jednostkami, działalność promocyjna imprez.
Słabe strony:
 słaba baza lokalowa budynku GOKSiR,
 opłakany stan Amfiteatru Topolina oraz „szatniotrybuny”– miejsca organizacji imprez
kulturalnych,
 martwy zimowy sezon turystyczny, co pociąga za sobą niskie wpływy z działalności
hotelowej,
 wyeksploatowane środki trwałe.
Wykaz imprez przewidzianych na 2019 rok.
L.p.
Data
1.
21.01-25.01
2.
27.01
3.
Do 22.02
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

03.02
08.02
09.02
24.02
24.02
02.03
08.03
17.03

11.
12.
13.

16.03
20.03
30.03

14.
15.

03.04
12.04

16.

03.05

17.

04.05

18.

10.05

19.
20.
21.
22.

11.05
Od maja
12.05.
17.05

23.

18.05

24.

18.05

25.

23.05

Wydarzenie
Zimowisko dla dzieci
Wieczór Kolęd
Wystawa: Zagłada dworów w województwie
białostockim po roku 1939
Wieczór Kolęd
Gminny wieczór Kolęd
Turniej Tenisa Stołowego do lat 16
Turniej FIFA 16 XBOX 360
Wystawa malarstwa Macieja Falkiewicza
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Wystawa fotografii Krzysztofa
Dzierzkowskiego
Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
Projekcja filmów
Warsztaty wypieku busłowych
łap/Przywitanie wiosny
Konkurs recytatorski Baje, Bajki, Bajeczki
Wystawa fotograficzna Jarosława i
Sławomira Jeleńskich
Święto Konstytucji 3 maja/II Test wiedzy o
Mielniku
XIII Festiwal Korowaja Mielnickiego
Koncert Fińskiego Prawosławnego Chóru
Kameralnego
Korowaj agrarny
Wystawa etnograficzna
Maraton Kresowy
Spotkanie autorskie z Jarosławem Jeleńskim i
Sławomirem Jeleńskim
Noc Muzeów -maraton filmowy (4 filmy w
reż. Krzysztofa Kubiaka)
Koncert Młodzieżowego Chóru „Raduga” z
Moskwy
Koncert „Gdy kwitną bzy”…

Miejsce
Mielnik/GOKSiR
Osłowo

Radziwiłłówka
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Niemirów
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Mielnik/hala ZS
Mielnik/GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/amfiteatr
Topolina
Mielnik/ODZM
Radziwiłłówka
Mielnik/ODZM
Gmina Mielnik
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/hala ZS
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26.
27.
28.

02.06
06.06
07.06

29.

15.06

30.

16.06

31.
32.
33.

20-23.06
29.06
30.06

34.
35.

5/6.07
09.07

36.

10.07

37.

12.07

38.
39.
40.

20.07
21.07
3.08

41.

3.08

35.

12.08

36.
37.

24.08
24.08

38.
39.
40.
41.

14.09

05.10

42.
43.
44.

26.10
10.11

45.
46.

11.11
23.11

47.
48.
49.

14.12

Wystawa ikon Barbary Hackiewicz
Wystawa Artyści Mielnika
Turniej Piłki Nożnej o III Memoriał im.
Mariusza Gniadka
Trójbój siłowy mieszkańców gminy Mielnik
Festyn Rodzinny z okazji Zielonychjubileusz 10-lecia zespołu Wrzosy z
Wilanowa
XVI zlot Plejad Subaru
XXVIII Dni Mielnika
Mielnicka Dycha (biegi na 10 km, 5 km, biegi
dla dzieci)
Wystawa Aleksandry Tobota
Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży „Lato
w teatrze”
Spektakl w reżyserii Konrada
Dworakowskiego „Piotruś Pan” w namiocie
cyrkowym
IIV Nadbużańska Noc Kabaretowa
XI Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Lata”
II Letni Festyn Rodzinny
Konferencja popularno-naukowa "Gawędy o
kulturach"
XXIX Muzyczne Dialogi nad Bugiem
Wystawa strojów i rekwizytów z filmu
„Ogniem i mieczem”
Wystawa malarstwa Piotra Kowieskiego
Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
II Ultramaraton Nadbużański
Święto Pieczonego Ziemniaka
Impreza integracyjna
V ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O
berło Aleksandra Jagiellończyka”
wystawa malarstwa Sylwii Lenart
Kalinowskiej
Turniej Piłki Siatkowej
Turniej szachowy z okazji Dnia
Niepodległości
Gminne obchody Dnia Niepodległości
XIII Przegląd Piosenki Religijnej Cecyliada
2019
Dzień Seniora
Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych dla
dzieci
XIII Bożonarodzeniowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej

Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Mielnik/stadion
Mielnik/amfiteatr
Topolina
Wilanowo

Gmina Mielnik
Mielnik/stadion
Mielnik/stadion
Mielnik/ODZM
Mielnik/ GOKSiR
Plac przy amfiteatrze
Topolina/Mielnik
Mielnik/amfiteatr
Topolina
Mielnik/stadion
Pawłowicze
Mielnik/ODZM
Mielnik/amfiteatr
Topolina
Mielnik/ODZM
Mielnik/ODZM
Boisko przy stadionie/
Mielnik
Gmina Mielnik
Wilanowo
Niemirów
Mielnik/hala ZS

Mielnik/hala ZS
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/ODZM
Mielnik/ GOKSiR
Wilanowo
Mielnik/ GOKSiR
Mielnik/hala ZS
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5. Usługi komunalne
Wodociąg:

Zasoby gminy w zakresie wodociągów: 83,2955 km i 1163 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż.
i 3 studnie głębinowe.
W 2018 roku na terenie gminy przyłączono 6 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej.
Natomiast ogółem na terenie gminy jest 1012 lokali przyłączonej do sieci wodociągowej co
stanowi 80,51% zwodociągowania.
Kanalizacja:

Mielnik
długość sieci: 15361 mb, w tym
sieć grawitacyjna: 12532 mb,
sieć ciśnieniowa: 2829 mb,
5 szt. - pompownie ścieków sieciowe,
395 szt. - przyłącza kanalizacji , w tym 35 szt. - przyłącza kanalizacji ciśnieniowe
Osłowo
sieć kanalizacyjna w Osłowie 2999,5mb, w tym sieć ciśnieniowa 758 mb,
2 przepompownie ścieków sieciowe,
35 przyłączy kanalizacyjnych
Łącznie:
długość sieci: 18361 mb.
liczba przyłączy: 430 szt.
liczba przyłączy z zawartymi umowami na odbiór ścieków: Mielnik - 368 szt.
Osłowo – 26 szt.
W 2018 roku na terenie gminy wykonano:
– sieć kanalizacyjna – 981 mb , w tym 843mb grawitacyjnej, 138 mb ciśnieniowej
– przyłącza kanalizacyjne – 34 szt
Do kanalizacji przyłączono 5 gospodarstw domowych
Wskaźnik dostępności sieci kanalizacyjnej (liczba przyłączy/liczba budynków mieszkalnych)
430/1257 ogółem-34,2 %
Gazownictwo:
Na terenie gminy w 2018 roku było 180 przyłączy gazowych.
Elektryfikacja:
Na terenie gminy jest przyłączonych 1433 odbiorców, natomiast w 2018 roku przyłączono
11 obiektów.
Gospodarka odpadami:
1854 mieszkańców uiszczało opłatę za odbiór odpadów. Jej wysokość wynosiła 8 zł
selektywne oraz 18 zł zmieszane (os./miesiąc). Przychody gminy z tego tytułu wyniosły
334.515,35 zł co dało 196.033,12 zł dochodu. 35,10% odpadów zebrano selektywnie, natomiast
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35,69% poddano recyklingowi. Na terenie gminy występowało jedno dzikie wysypisko śmieci.
Na działce gminnej w Mętnie. W 2019 r. wydana została przez WIOŚ decyzja o usunięciu
odpadów.

6. Transport
Na terenie gminy nie występuje komunikacja zarządzana przez gminę. Usługi
transportowe realizowane są przez PKS Nova, które kursują w dni nauki szkolnej.
Łączna długość dróg gminnych wynosi 62, 270 km w tym:
- 18,885 km bitumiczna (30,33%),
- 1,378 km kostka brukowa betonowa (2,21%),
- 1,540 km brukowiec (2,47%),
- 21,870 km żwirowa (35,12%),
- 18,597 km gruntowa (29,86%).
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 2018 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 2018 przedstawia się on następująco:
39 samochodów osobowych, 2 parkingi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oraz
4 parkingi dla autobusów. W 2018 roku przybyły 2 place parkingowe.

7. Planowanie przestrzenne
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
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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.
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.
Na terenie Gminy Mielnik obowiązuje pięć miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, których tytuły wraz uchwałami zatwierdzającymi wskazano w ramach
poniższej tabeli.
Tabela nr 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy
Mielnik

Lp.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nr i data uchwały
Rady Gminy Mielnik

Udział powierzchni
objętej miejscowym
planem w
powierzchni Gminy
Mielnik

1.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
Uchwała Nr XXIII/120/98
zagospodarowania przestrzennego Gminy
z dnia 24.04.1998 r.
Mielnik

1,25 %

2.

Zmiana miejscowego planu szczegółowego
Uchwała Nr XXIII/121/98
zagospodarowania przestrzennego
z dnia 24.04.1998 r.
miejscowości Mielnik

0,05%

3.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
Uchwała Nr XXII/106/01
zagospodarowania przestrzennego Gminy
z dnia 28.08.2001 r.
Mielnik

1,80%

4.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Mielnik
obejmujący system rurociągów naftowych,
Uchwała Nr XII/70/04
składający się z istniejących nitek oraz
z dnia 07.06.2004 r.
projektowanej III nitki rurociągu
naftowego DN 800 z towarzyszącą
infrastrukturą

0,69%
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Lp.

5.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nr i data uchwały
Rady Gminy Mielnik

Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XXIII/142/17
przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu
z dnia 26.05.2017 r.
lokalizacji ropociągu

Udział powierzchni
objętej miejscowym
planem w
powierzchni Gminy
Mielnik
0,21%

Wyżej wymienione miejscowe plany obejmują łącznie powierzchnię 746 ha, co stanowi 4%
powierzchni Gminy Mielnik.
Rysunek nr 1. 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 nie zostało przyjęte z powodu
braku uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, to miejscowy plan
również nie mógł zostać uchwalony.
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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.
W 2018 r. wydano 9 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 22 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 11 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10 decyzji dotyczących zabudowy
zagrodowej (budynki mieszkalne i/lub gospodarcze) oraz 1 decyzję dotyczącą zabudowy
usługowej.
Wykres nr 1. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2018 r.
z uwzględnieniem rodzajów zabudowy
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w 2018 r. z uwzględnieniem rodzajów zabudowy
12
10

11
10

8
6
4
2
1
0
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa usługowa

Rozkład przestrzenny wydanych decyzji wskazuje, że procesy inwestycyjne wyraźnie
skupiają się w pasie południowym i zachodnim osadnictwa, tzn. wzdłuż rzeki Bug i rzeki
Moszczony, gdzie wydano 16 decyzji tj. 73% wszystkich decyzji o warunkach zabudowy
w 2018 r.
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Wykres nr 2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w rozkładzie
przestrzennych w 2018 r.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2018 r.
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0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Na terenie Gminy Mielnik nie obowiązuje uchwała w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane. Można w niej przewidzieć różne regulacje dla różnych obszarów
gminy, określając jednoznacznie granice tych obszarów. Przepisy wskazują również zwolnienia
i wyłączenia z powyższych obowiązków, jak również kary pieniężne za nielegalne reklamy.
Przedmiotowa uchwała ma na celu zwiększenie dbałości o jakość przestrzeni publicznej
oraz daje możliwość uporządkowania chaosu reklamowego, który występuje przede wszystkim
w dużych miastach. Pod względem proceduralnym podjęcie uchwały musi zostać poprzedzone
szeregiem uzgodnień oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
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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.
Gminny Ośrodek Zdrowia obejmuje opieką 1 220 osób.
W 2018 roku zostało przyjętych 7 318 osób w tym:
- dzieci do lat 6 – 299,
- dzieci od 7 do 18 lat – 354,
- powyżej 18 lat – 666.
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 2018 r. w Gminie Mielnik realizowane były dwa programy polityki zdrowotnej:
1. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia.
W dniu 5 października 2018 roku podjęta została uchwała nr XXXIII/226/18 Rady
Gminy Mielnik w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2018 pn. „Program
szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Mielnik”. Od
listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku zostało zaszczepionych przeciwko grypie 110 osób
na łączną kwotę 8 800,00 złotych. Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie
jest zapobieganie zachorowaniom na grypę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego
przebiegu choroby, wystąpienia powikłań i redukcja związanej z tym śmiertelności.
2. Program szczepienia profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV.
W dniu 18 marca 2015 roku 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”. Zaszczepionych zostało 13 dziewczynek na kwotę 14 641,71 złotych.
Przeprowadzona została kampania informacyjno-edukacyjna w Zespole Szkół im. Unii
Mielnickiej w Mielniku. Przedstawiona została zasadność profilaktyki w postaci szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki raka szyjki macicy
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u dziewcząt, profilaktyki kłykcin kończystych u dziewcząt oraz ryzykownych zachorowań
przenoszonych drogą płciową.
Zorganizowane zostały dwa spotkania profilaktyczne:
1.

Profilaktyczne bezpłatne badanie słuchu.

2.

Profilaktyczne bezpłatne badanie mammograficzne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
W 2018 roku wpłynęło do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 5 osób
skierowano do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Dwa wnioski zakończono:
- z powodu przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej i edukacyjnej w Punkcie,
- z powodu braku przesłanek do dalszego prowadzenia postępowania (osoba zmarła).
Dalszym monitoringiem objęte są 3 osoby i w przypadku kiedy ich terapia nie przyniesie
oczekiwanych efektów, zostaną skierowane do biegłych w zakresie wydania opinii
o uzależnieniu i proponowanych dla nich formach terapii, a następnie wystosowane zostaną
wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia.
Limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r.
Ustalono następujące limity punktów sprzedaży:
1.

Do 4,5% alkoholu i piwa – 30 punktów, w tym: poza miejscem sprzedaży – 20 punktów,

w miejscu sprzedaży – 10 punktów,
2.

Powyżej 4,5% alkoholu do 18% – 30 punktów, w tym: poza miejscem sprzedaży –

20 punktów, w miejscu sprzedaży – 10 punktów,
3.

Zawierających powyżej 18% alkoholu – 30 punktów: w tym: poza miejscem sprzedaży

– 20 punktów, w miejscu sprzedaży – 10 punktów.
Z uwagi na ograniczoną ilość placówek handlowo-gastronomicznych (4 sklepy
+2 restauracje) na obszarze gminy pozostaje do dyspozycji duża rezerwa zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Uchwałą nr XXXI/210/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku Rada Gminy Mielnik uchwaliła
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Alkohol może być spożywany w obiektach komunalnych na obszarze gminy
z wyjątkiem nieruchomości (Zespołu Szkół w Mielniku i nieruchomości należących do OSP
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Mielnik), dopuszczone jest spożywanie alkoholu na nieruchomościach stanowiących obiekty
sportowe gminy (obszar nad Bugiem) w czasie odbywających się imprez okolicznikowych –
kulturalnych i sportowych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: liczba zgłoszonych do GKRPA przypadków
nadużywania alkoholu – 6 wniosków.
Liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 0.
Liczba wydanych zezwoleń – wydano 9 zezwoleń stałych i 4 zezwolenia jednorazowe.
Podmioty posiadające zezwolenia – 7.
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 2018 roku nie badano poziomu zanieczyszczeń dla pyłu PM10 podobnie jak nie
badano poziomu hałasu. Czujnik, który mierzy poziom stężenia pyłów, temperatury powietrza
i ciśnienia atmosferycznego został zainstalowany na początku 2019 roku.
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.
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10. Bezpieczeństwo
Z przedłożonej Gminie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2018 roku w obrębie działania Posterunku Policji w Nurcu Stacji na obszarze gminy
zarejestrowano:
- 22 postępowania przygotowawcze (dotyczące dochodzeń i śledztw popełnionych na terenie
Gminy Mielnik),
- 27 postępowania sprawdzające (dotyczące zdarzeń zaistniałych w Gminie Mielnik).
Przeprowadzono 25 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia z czego
18 spraw zakończono wnioskiem o ukaranie skierowanym do sądu, w 6 przypadkach
odstąpiono od ukarania, 1 sprawa pozostała w toku do rozpatrzenia. W 2018 roku
przeprowadzono ogółem 168 interwencji, w tym 34 domowych.
Ponadto wykonano 17 różnego rodzaju zabezpieczeń prewencyjnych (mecze piłki
nożnej, zabezpieczenie imprez masowych i kulturalnych).
Zarejestrowano 6 „Niebieskich Kart” dot. przemocy w rodzinie. W tym obszarze
nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do roku 2017, gdzie takich zdarzeń było o 9 więcej.
Skierowano 2 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
tu również odnotowano spadek w stosunku do roku 2017 aż o 6 wniosków.
W posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy brał udział
dzielnicowy młodszy aspirant T. Prochowicz, a od sierpnia aspirant I. Mironkiewicz.
W przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Kierownika Posterunku inny policjant.
Tendencja wzrostowa zachowań ludzi niezgodnie z prawem następuje w szczególności
w okresie wakacyjnym w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym. W obszarze
bezpieczeństwa sytuacja wyraźnie się zmieni w związku z oddaniem do użytkowania
i rozpoczęciem działania nowo utworzonego posterunku policji w Mielniku w obsadzie
5 osobowej w miesiącu marcu 2019 roku.
Bezpieczeństwo w obszarze, strefy nadgranicznej realizowane przez Placówkę Straży
Granicznej w Mielniku.
Odnotowano 4 przypadki przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Jedno
zdarzenie miało charakter migracyjny, natomiast pozostałe 3 przypadki wynikały z braku
wiedzy na temat przepisów w zakresie przekraczania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
W roku 2018 na terenie Gminy Mielnik placówka wystawiła 1 552 patrole.
Do zadań funkcjonariuszy SG, poza ochroną granicy państwowej należało również dbanie
o ład i porządek publiczny, kontrola obiektów użyteczności publicznej, miejsc odosobnionych,
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gdzie mogłoby dochodzić do zachowania niezgodnego z prawem, prowadzenie kontroli ruchu
drogowego w zakresie ujawnienia osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających czy ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami
ścigania, zabezpieczenia porządku podczas różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie
gminy. Ponadto, Placówka SG w Mielniku rokrocznie realizuje na terenie Gminy Mielnik akcje
prewencyjno-edukacyjne pod hasłem „Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpieczne Wakacje”.
W spotkaniach bierze udział młodzież szkolna i dzieci z terenu gminy oraz młodzież i dzieci
wypoczywające na terenie gminy. W trakcie tych spotkań, funkcjonariusze placówki omawiają
zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa spędzania czasu
wolnego, przepisy ochrony granicy państwowej.
W roku 2018 w ramach współdziałania Straży Granicznej z Gminą Mielnik
przeznaczono kwotę 5 000,00 złotych na Fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup
materiałów pędnych placówki w Mielniku.

11. Sprawna administracja
Przyjęty czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego – trzy tygodnie (ustawowy
termin „nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku – art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 roku o dowodach osobistych”). Od 4 marca 2019 roku – wydawane są dowody osobiste
posiadające warstwę elektroniczną wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 160.
Realizacja uchwał Rady Gminy
Rada Gminy Mielnik VII kadencji 2014-2018 podjęła łącznie do ostatniego posiedzenia
sesji w dniu 5 października 2018 roku 55 uchwał. Większość uchwał dotyczyło spraw
budżetowych, w tym pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu, Powiatowi
Siemiatyckiemu, a także podmiotom działającym na obszarze gminy, zmianom budżetu gminy,
spraw alkoholowych, ekwiwalentu za udział członka OSP w działaniach ratowniczych.
Ustanowiono nową jednostkę organizacyjną Gminy pn. Żłobek Gminny w Mielniku.
Wszystkie uchwały przesłano zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym do Wojewody
Podlaskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
W toku nowej kadencji 2018-2023 Rada Gminy podjęła 21 uchwał w tym o charakterze
organizacyjnym 9 uchwał porządkujących funkcje w Radzie i Komisjach.
Ponadto ustalono:
- wynagrodzenie Wójta Gminy,
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- ustalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- dokonano zmian w budżecie na 2018 rok,
- przystąpiono do Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”,
- ustalono plan pracy Rady Gminy,
- uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- wiele uchwał z zakresu pomocy społecznej.
Działalności decyzyjna.

L.p.

Rodzaj decyzji

Przeciętny czas
oczekiwania na
wydanie

Ilość wydanych
decyzji

Ilość
wniesionych
odwołań do
SKO

1
O WARUNKACH
ZABUDOWY
2
PODZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI

3

ŚRODOWISKOWE

4

CELU
PUBLICZNEGO
ALKOHOLOWE SPRZEDAŻ

5
6

PODATKOWE

2 m-ce

8

ZWROT OPŁATY
SKARBOWEJ

9

ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO,
LOKALIZACYJNE,
NA PROWADZENIE
ROBÓT

10
11
12

IMPREZY
MASOWE
USUNIĘCIE
DRZEW
DOFINASOWANIA
KSZTAŁCENIA
OSÓB
MŁODOCIANYCH

Wydano decyzję przez SKO w
zakresie wnioskowanym w
pozostałej części utrzymano w
mocy
___________
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1

6

0

0

0

___________

2 m-ce

9

0

___________

do 1 m-ca max
do 1 m-ca w
sprawach
skomplikowany
ch termin do
załatwienia
zgodnie z KPA

13

0

2475

1

Uchylono wydaną decyzję.

do 1 m-ca

371

1

do 14 dni

1

0

Uchylono wydaną decyzję
i przekazano do ponownego
rozpatrzenia.
___________

bez zwłoki
bez zwłoki

8
7

0
0

bez zwłoki

8

0

7 m-cy w
przypadku
zawieszenia
postępowania
w pozostałych
2 m-ce
2 m-ce

___________

7
AKCYZOWA

Sposób rozstrzygnięcia

___________
___________
___________
___________

do 1 m-ca

2

0

do 1 m-ca

5

0

bez zwłoki

1

0

___________
___________
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13
14

1

2
3

4

5

ŚWIADCZENIA
OSOBISTE
WPIS DO REJESTRU
WYBORCÓW
RAZEM:

___________
niezwłocznie

1

0

niezwłocznie

45
2974

0
3

ZADANIA WŁASNE
Z ZAKRESU
POMOCY
SPOŁECZNEJ,
W TYM:
zasiłki okresowe

bez zwłoki

292 / 13
postępowań
wszczętych z
urzędu

284

8

bez zwłoki

99

97

2

zasiłki stałe

bez zwłoki

6 /12 postępowań
wszczętych z
urzędu

1

usługi opiekuńcze

bez zwłoki

3

17 /w tym 11
decyzji
zmieniających
wysokość
świadczenia i
1 decyzja
wygaszająca
świadczenie
2

domy pomocy
społecznej
zasiłki celowe w tym
specjalne
zasiłki celowe z
programu „Pomoc
Państwa w zakresie
dożywiania”
pomoc niepieniężna w
formie opłaty za obiady
z programu „Pomoc
Państwa w zakresie
dożywiania”
postępowania w
sprawie nienależnie
pobranych świadczeń z
pomocy społecznej
UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
POMOC LEKOWA

bez zwłoki

4

2

bez zwłoki

36

36

2 /w tym 1 uchylenie
postępowania/
0

bez zwłoki

89

87

2

bez zwłoki

42

42

0

bez zwłoki

1 postępowanie
wszczęte z urzędu

1

------

bez zwłoki

1

1

0

bez zwłoki

bez zwłoki

534 i 15
decyzji
zmieniającyc
h
16

1

POMOC
MATERIALNA DLA
UCZNIÓW
(STYPENDIA)
REALIZACJA
SPECJALISTYCZN
YCH USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI

535 i 15
postępowań
wszczętych z
urzędu
17

bez zwłoki

2

2

0

___________

1

1

28

6

7

8

PSYCHICZNYMI ZLECONE
REALIZACJA
ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH –
ZLECONE, W TYM:
zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami

bez zwłoki

bez zwłoki

198/ w tym 52
postępowania
wszczęte z
urzędu
104/ 10
postępowań
wszczętych z
urzędu
9/ 35 postępowań
wszczętych z
urzędu

182

16

103 / w tym
27 decyzji
zmieniających

11

0

0

zasiłek pielęgnacyjny

bez zwłoki

specjalny zasiłek
opiekuńczy (SZO)

bez zwłoki

11

świadczenie
pielęgnacyjna

bez zwłoki

4 / 5 postępowań
wszczętych z
urzędu

becikowe

bez zwłoki

14

44/ w tym 35
decyzji
zmieniających
wysokość
świadczenia
11/ w tym 1
decyzja
zmieniająca
5 / w tym 5
decyzji
zmieniających
wysokość
świadczenia
13

świadczenie
rodzicielskie
postępowanie w
sprawie nienależnie
pobranych świadczeń
rodzinnych
REALIZACJA
ŚWIADCZEŃ Z
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNE
GO
świadczenie z FA

bez zwłoki

4

4

bez zwłoki

2 postępowania
wszczęte z urzędu

2

bez zwłoki

8 / w tym 2
postępowania
wszczęte z
urzędu

7

1

bez zwłoki
bez zwłoki

6 / w tym 1
decyzja
zmieniająca
1

1

postępowanie w
sprawie nienależnie
pobranych świadczeń z
FA
REALIZACJA
ŚWIADCZENIA
500+ - ZLECONE

6/1
postępowanie
wszczęte z urzędu
1 postępowanie
wszczęte z urzędu

143

3

świadczenie 500+

bez zwłoki

146 / w tym 1
postępowanie
wszczęte z
urzędu
145

142 / w tym
15 decyzji
zmieniających
1

3

3

0

0

132

132
informacje

0

postępowanie w
sprawie nienależnie
pobranych świadczeń
rodzinnych
9
REALIZACJA KDR
- ZLECONE
10
REALIZACJA
PROGRAMU
„DOBRY START”
RAZEM:

bez zwłoki

1 postępowanie
wszczęte z urzędu

0
4 / odwołano się od
wszystkich decyzji do SKO w
Białymstoku. SKO uchyliło
wszystkie decyzje i przyznało
świadczenia swoją decyzją
1

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

------------
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12. Partycypacja obywatelska
Poddano konsultacjom społecznym – uchwałę Program współpracy Gminy Mielnik
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2018 roku. Program zamieszczono na stronie internetowej gminy i BIP oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W trakcie konsultacji trwających od dnia 30 października
2017 roku do 13 listopada 2017 roku nie wpłynęły uwagi do projektu programu. W roku 2018
nie zgłoszono i nie zrealizowano w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
inicjatyw lokalnych. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia sołeckie realizowane były w ramach
funduszu sołeckiego.
Wykaz zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego:
Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018
Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota zł
533,89

1.

2.

Adamowo–
Mętna

Homoty

1. Doposażenie świetlicy –
4.656zł

3 327,72

2. Zakup środków czystości,
paliwa do kosiarki, kwiatów –
3.000zł

3 861,61
150,01
50,10
50,70
250,81
2 000,00

16.02.2018 firany
22.05.2018 kieliszki, talerze,
siedziska, salaterki,, łyżki, widelce
08.03.2018 kwiaty
29.06.2018 paliwo
27.09.2018 paliwo

3. Odnowienie 3 pomieszczeń
22.10.2018 remont świetlicy
świetlicy przez pomalowanie ścian
2 000,00
i sufitów – 2.000zł
12.10.2018 wykonanie nakładki z
4. Remont ul. Wysockiej przez
20 000,00
betonu asfaltowego
wyasfaltowanie – droga gminna –
20.000zł
20 000,00
26 112,42
31.10.2018 karuzela tarczowa,
8 548,50
piaskownica, bujak
549,99
28.12.2018 huśtawka drewniana
1. Plac zabaw na terenie świetlicy
650,00
28.12.2018 grill
wiejskiej – 10.000zł
153,00
28.12.2018 siatka do badmintona
9 901,49
2 500,00 27.08.2018 kosiarka i kanister
2 557,83 28.12.2018 karnisze i firany
28.12.2018 łopata, naświetlacz,
658,00
2. Kosiarka spalinowa, karnisz i
szczotka, grabie
firany, remont krzyży – 9.600zł
749,00
28.12.2018 stół do cymbergaja
2 568,36 28.12.2018 kostka i obrzeża

29 656,00

23 029,00

9 033,19
792,93
3. Piknik rodzinny dla
mieszkańców sołectwa – 3.429zł

1 504,77
1 500,00

27.08.2018 produkty spożywcze
„Piknik Rodzinny”
21.09.2018 produkty spożywcze
„Piknik Rodzinny”
18.10.2018 wynajem kina
plenerowego i zjeżdżalni
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dmuchanej – Piknik Rodzinny w
Homotach
3 797,70
22 732,38
1. Remont drogi gminnej na
odcinku Maćkowicze –
Stankowicze – 27.000zł
2. Zakup toalety przenośnej
TOITOI – 2.500zł
3.

Maćkowicze
3. Organizacja imprezy kulturalno
– integracyjne dla mieszkańców
sołectwa – 1.125zł

4.

Mielnik

1. Biesiada Mielnicka – 6.000zł

27 000,00

12.10.2018 wykonanie nakładki z
betonu asfaltowego

27 000,00
2 091,00 29.06.2018 toaleta przenośna
2 091,00
120,00
31.03.2018 kwiaty
500,00
31.07.2018 dmuchany plac zabaw 30 625,00
31.07.2018 sztućce i naczynia
69,20
jednorazowe Festyn Rodzinny w
Maćkowiczach
31.07.2018 art. spożywcze Festyn
506,30
Rodzinny w Maćkowiczach
1 195,50
30 286,50
06.09.2018 art.”Biesiada
126,00
Mielnicka”
10.09.2018 zaplecze
450,00
gastronomiczne ”Biesiada
Mielnicka”
22.10.2018 podatek zaplecze
76,00
gastronomiczne ”Biesiada
Mielnicka”
10.09.2018 koncert zespołu Niunio
1 100,00
”Biesiada Mielnicka”
22.10.2018 podatek koncert
185,00
zespołu Niunio ”Biesiada
Mielnicka”
10.09.2018 konferansjer ”Biesiada
500,00
Mielnicka”
22.10.2018 podatek konferansjer
84,00
”Biesiada Mielnicka”
10.09.2018 pokaz ognia ”Biesiada
650,00
Mielnicka”
80 805,00
22.10.2018 podatek pokaz ognia
109,00
”Biesiada Mielnicka”
10.09.2018 występ Kapeli Kwartet
700,00
”Biesiada Mielnicka”
22.10.2018 podatek występ Kapeli
118,00
Kwartet ”Biesiada Mielnicka”
10.09.2018 poprowadzenie zabawy
500,00
sprawnościowej ”Biesiada
Mielnicka”
22.10.2018 podatek oprowadzenie
84,00
zabawy sprawnościowej ”Biesiada
Mielnicka”
10.09.2018 dmuchany plac zabaw
1 300,00
”Biesiada Mielnicka”
14.09.2018 art. spożywcze
526,79
”Biesiada Mielnicka”
17.09.2018 art. spożywcze
376,40
”Biesiada Mielnicka”
6 885,19
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2. Zagospodarowanie placu przy
punkcie widokowym na kopalnię
kredy – 10.000zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych
dla przedszkola – 2.000zł
4. Budowa oświetlenia przy placu
zabaw na „Przedmieściu” –
8.000zł
5. Budowa ulic i dróg w Mielniku
(ul. Górna, ul. Ścianka, ul.
Uroczysko – 54.805zł

1. Zakup i montaż daszków
przeciwdeszczowych nad
drzwiami świetlicy wiejskiej –
1.715zł

2. Wydatki bieżące na utrzymanie
świetlicy i boiska – 553zł

5.

Moszczona
Królewska

3. Współorganizacja imprez
kulturalnych dla mieszkańców
sołectwa – 5.000zł

4. Remont budynku OSP
Moszczona Królewska – 3.000zł

31.12.2018 Zagospodarowanie
10 000,00 placu przy punkcie widokowym na
kopalnię kredy
10 000,00
25.10.2018 urządzenie
2 000,00
wielofunkcyjne HP do przedszkola
2 000,00
0,00
0,00
54 805,00 14.12.2018 modernizacja ulic
54 805,00
73 690,19
1 499,99 10.07.2018 zadaszenie aluminiowe
10.07.2018 koszt wysyłki
165,00
zadaszenie aluminiowe
14.09.2018 kołki do montażu
50,32
daszków
1 715,31 Razem
43,95
16.05.2018 podłoże do kwiatów
68,50
18.05.2018 kwiaty i podłoże
50,00
21.05.2018 kwiaty
100,00
29.05.2018 gaz propan-butan x 2
23,77
29.06.2018 paliwo
21.08.2018 artykuły na
267,20
wyposażenie świetlicy
Razem
553,42
29.01.2018 prowadzenie zabawy
300,00
„Wieczór Kolęd w Moszczonie
Królewskiej”
20.02.2018 podatek prowadzenie
51,00
zabawy „Wieczór Kolęd w
32 080,00
Moszczone Królewskiej”
30.08.2018 dmuchany plac zabaw
615,00
„Zakończenie lata”
30.08.2018 art. spożywcze
329,84
„Zakończenie lata”
31.08.2018 koncert zespołu Niunio
900,00
„Zakończenie lata”
20.09.2018 podatek koncert
152,00
zespołu Niunio „Zakończenie lata”
31.08.2018 konferansjer
500,00
„Zakończenie lata”
20.09.2018 podatek konferansjer
84,00
„Zakończenie lata”
31.08.2018 występ kapeli
1 100,00
podlaskiej „Zakończenie lata”
20.09.2018 podatek występ kapeli
185,00
podlaskiej „Zakończenie lata”
4 216,84 Razem
14.09.2018 art. do remontu
2 077,06 budynku OSP Moszczona
Królewska
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14.09.2018 transport – art. do
remontu budynku OSP Moszczona
Królewska
14.09.2018 art. do remontu
439,25
budynku OSP Moszczona
Królewska
156,18
31.10.2018 impregnaty
2 722,49 Razem
30.07.2018 ławki krzesła stoły do
4 100,00
altany
30.07.2018 koszt transportu ławki
300,00
5. Odnowienie altany oraz zakup
krzesła stoły do altany
rolet, ławek i stołów – 10.000zł
335,55
27.09.2018 art. do remontu altany
4 253,96 28.12.2018 osłony altany
8 989,51 Razem
2 936,00 28.11.2018 bilard
6 500,00 24.12.2018 stoły do świetlicy
100,00
31.07.2018 paliwo
6. Zakup wyposażenia do świetlicy
197,00
28.12.2018 akumulator
(stoły, bilard, szafa) – 11.812zł
18.12.2018 zestaw kuchenny do
1 500,60
świetlicy
11 233,60 Razem
29 431,17
20.03.2018 nawóz drzewa i
198,00
krzewy ozdobne w Niemirowie
1 003,20 19.04.2018 grzejnik
1. Doposażenie świetlicy – 1.393zł
19.04.2018 koszt transportu
19,00
grzejnika
1 220,20
19.03.2018 występ Kapeli Kwartet
600,00
podczas Dnia Kobiet w
Niemirowie
20.04.2018 podatek występ Kapeli
101,00
Kwartet podczas Dnia Kobiet w
Niemirowie
21.03.2018 kwiaty cięte Dzień
87,50
Kobiet w Niemirowie
2. Imprezy kulturalno –
22.03.2018 art. spożywcze Dzień
27 393,00
46,61
rozrywkowe – 2.000zł
Kobiet w Niemirowie
22.03.2018 art. spożywcze Dzień
296,41
Kobiet w Niemirowie
19.09.2018 występ Kapeli Kwartet
700,00
„Impreza Integracyjna”
22.10.2018 podatek występ Kapeli
118,00
Kwartet „Impreza Integracyjna”
1 949,52
05.06.2018 destrukt, żwir,
22 000,00
3. Naprawa dróg gminnych na
profilowanie
terenie sołectwa – 22.000zł
22 000,00
790,00
15.10.2018 koszulki z haftem
4. Dofinansowanie OSP Niemirów
1 230,00 17.10.2018 bluzy
– 2.000zł
2 020,00
27 189,72
93,80
30.05.2018 paliwo
24 161,00
50,00

6.

Niemirów

7.

Osłowo
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1. Bieżące utrzymanie kosiarki –
700zł

2. Organizacja wieczoru kolęd –
1.500zł
3. Zakup tablic informacyjnych –
2.800zł

4. Uzupełnienie braków
wyposażenie placu i świetlicy –
3.161zł

100,20
100,40
100,80
395,20
1 493,44
1 493,44
2 800,00
2 800,00
200,00
2 120,00
200,16
320,00
330,00
3 170,16
135,30

5. Wyznaczenie granic i remont
drogi nad Bugiem 841/1 –
16.000zł

393,60
9 400,00
6 000,00

29.06.2018 paliwo
29.08.2018 paliwo
27.09.2018 paliwo
30.01.2018 art. spożywcze
„Wieczór Kolęd w Osłowie”
31.07.2018 tablice informacyjne
10.04.2018 kwiaty
18.05.2018 kosa spalinowa stihl
20.05.2018 kwiaty
22.11.2018 firany
22.11.2018 tuje
28.12.2018 rura do budowy
przepustu
5.11.2018 usługa koparką –
wyrywanie karp
7.12.2018 remont drogi
wewnętrznej w Osłowie
18.12 destrukt, żwir, profilowanie

15 928,90
23 787,70

8.

Pawłowicze

1. Wykonanie ogrodzenia świetlicy 15 448,80 31.08.2018 wykonanie konstrukcji
metalowej ogrodzenia
wiejskiej sołectwa Pawłowicze –
15.449zł
15 448,80
242,50
29.05.2018 podłoże i kwiaty
9.07.2018 występ kabaretu Łzy
1 100,00
Sołtysa „Letni Festyn Rodzinny”
20.08.2018 podatek występ
185,00
kabaretu Łzy Sołtysa „Letni Festyn
Rodzinny”
9.07.208 występ Kapeli Kwartet
700,00
„Letni Festyn Rodzinny”
20.08.2018 podatek występ Kapeli
118,00
Kwartet „Letni Festyn Rodzinny”
13.07.2018 art. spożywcze „Letni
963,04
Festyn Rodzinny”
22 949,00
2. Organizacja imprez kulturalno –
11.07.2018 przewóz zespołu
450,00
integracyjnych (festyn rodzinny i
Rodyna „Letni Festyn Rodzinny”
święto ziemniaka), zakup kwiatów
17.07.2018 dmuchany plac zabaw
615,00
i ziemi do świetlicy – 7.500zł
„Letni Festyn Rodzinny”
18.10.2018 art. spożywcze na
1 699,52 „Święto Pieczonego Ziemniaka w
Pawłowiczach”
04.12.2018 farba do odnowienia
161,18
huśtawki i ławek
75,00
04.12.2018 tablica korkowa
04.12.2018 zestaw naprawczy do
33,00
drzwiczek kominka
744,84
19.12.2018 środki czystości
269,97
19.12.2018 myjka do okien
37,00
19.12.2018 szczotka, łopata
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7 394,05
22 842,85
701,10
1. Punkt czerpalny wody przy
altanie – 5.920zł

1 217,70
4 000,00

26.03.2018 projekt instalacji
wodnej
30.04.2018 zdrój uliczny
Radziwiłłówka
27.04.2018 wykonanie instalacji
wodociągowej

5 918,80
3 414,00
121,00
280,44
2. Wyposażenie świetlicy i jej
remont – 10.045zł

11,99
754,05
17,98
1 924,95
738,00

20.04.2018 okap, zmywarka,
kuchnia
20.04.2018 transport – okap,
zmywarka, kuchnia
8.05.2018 warniki tacka ociekowa
8.05.2018 koszt transportu warniki
tacka ociekowa
08.05.2018 naczynia
08.05.2018 koszt transportu
naczynia
26.11.2018 drzwi do świetlicy
26.11.2018 wymian drzwi w
świetlicy

7 262,41
700,00

9.

154,00

Radziwiłłówka

108,01

87,72

63,14
3. Cele kulturalno – integracyjne
mieszkańców – 3.600zł

36,89

124,45

111,99

223,28
26,91
106,01
110,42

30.04.2018 koncert zespołu
Zaranica XII Festiwal Korowaja
Mielnickiego w Radziwiłłówce
20.06.2018 podatek koncert
zespołu Zaranica XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
09.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
09.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
09.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
09.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
09.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
20.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
20.05.2018 produkty XII Festiwal
Korowaja Mielnickiego w
Radziwiłłówce
28.11.2018 art spożywcze „Dzień
Seniora”
28.11.2018 art spożywcze „Dzień
Seniora”
07.12.2018 art spożywcze „Dzień
Seniora”

24 565,00
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78,75
361,72
428,00
72,00
2 300,00
5 093,29
344,47
4. Zagospodarowanie terenu wokół
5 812,00
altanie – 5.000zł

1. Zagospodarowanie terenu
świetlicy (budowa grilla i obeliska
lub tablicy pamiątkowej, zakup
ławek i stołów) i budynku
świetlicy (elewacja fundamentu,
schody do świetlicy) – 24.447zł
10. Sutno

2. Zakup paliwa do sprzętów
będących na wyposażeniu
sołectwa – 2.300zł

1. Zakup traktorka do koszenia
trawy – 13.000zł
11. Tokary

2. Budowa ogrodzenia wokół
świetlicy – 15.524zł

26 747,00

13 000,00
15 524,00 18.12.2018 budowa ogrodzenia

28 524,00

15 524,00
28 524,00
5 000,00

2. Zakup lub wykonanie 2 tablic
ogłoszeniowych – 1.000zł

1 000,00

30.10.2018 budowa oświetlenia
placu zabaw

5 000,00
29.10.2018 wykonanie stelaży
tablic informacyjnych

1 000,00
499,00

3. Remont budynku po sklepie i
wymiana pokrycia dachowego –
14.000zł

18.05.2018 podłoże uniwersalne,
rękawice, wiadro
07.12.2018 materiały do
wykonania ogrodzenia altany

6 156,47
24 430,97
438,00
25.06.2018 maszt i flaga
25.06.2018 koszt wysyłki maszt i
15,00
flaga
23.07.2018 meble ogrodowe do
4 767,00
altany
31.07.2018 wykonanie pomnika
19 680,00
490 lecie założenia wsi Sutno
24 900,00
182,00
30.04.2018 paliwo
193,20
30.05.2018 paliwo
200,80
29.06.2018 paliwo
401,60
29.08.2018 paliwo
202,80
27.09.2018 paliwo
202,00
30.10.2018 paliwo
408,60
30.11.2018 paliwo
1 791,00
26 691,00
13 000,00 29.05.2018 kosiarka John Deere

1. Zakup i montaż 5 lamp
oświetlenia ulicznego – 5.000zł

12. Wajków

10.12.2018 art spożywcze „Dzień
Seniora”
10.12.2018 art spożywcze „Dzień
Seniora”
29.11.2018 poprowadzenie zabawy
tanecznej „Dzień Seniora”
20.12.2018 podatek poprowadzenie zabawy tanecznej
„Dzień Seniora”
21.12.2018 wykonanie ogrodzenia

100,00
30,00
556,87

19.12.2018 piec do budynku
gospodarczego
19.12.2018 transport – piec do
budynku gospodarczego
19.12.2018 rura dymna do
budynku gospodarczego
21.12.2018 gres do remontu
budynku gospodarczego

20 605,00
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137,99
5 539,92
6 241,36

4. Zakup środków ochrony roślin
(opryskiwacz itp.) – 605zł

1. Wsparcie imprez
integracyjnych – 5.000zł

13. Wilanowo
2. Wsparcie OSP – 1.000zł

3. Poprawa estetyki wsi – 1.000zł

4. Poprawa nawierzchni dróg
gminnych (Wilanowo – Stołbce
obok M. Sawczuka, droga do
Terebuna, droga na komarniki) –
25.403zł

27.12.2018 płyta przykrywająca
komin do remontu budynku
gospodarczego
28.12.2018 szalówka i krokwie do
remontu budynku gospodarczego
28.12.2018 blacha, wkręty, folia,
rynny do remontu budynku
gospodarczego

13 105,14
0,00
0,00
19 105,14
1 000,00 31.07.2018 dmuchany plac zabaw
26.09.2018 nagrody „Święto
29,40
Pieczonego Ziemniaka w
Wilanowie”
30.09.2018 nagrody „Święto
284,93
Pieczonego Ziemniaka w
Wilanowie”
30.11.2018 prowadzenie zabawy
300,00
tanecznej „Dzień Seniora”
20.12.2018 podatek – prowadzenie
51,00
zabawy tanecznej „Dzień Seniora”
13.12.2018 usługa gastronomiczna
3 250,00
„Dzień Seniora”
32 403,00
4 915,33
1 060,00 16.10.2018 buty GROM
1 060,00
710,00
14.05.2018 kwiaty
14.05.2018 podłoże, środki
167,82
ochrony roślin
96,00
29.06.2018 paliwo
973,82
7 800,00 15.06.2018 destrukt betonowy
27.12.2018 destrukt, żwir,
17 600,00
profilowanie
25 400,00
32 349,15
387
173,19
Razem

403 542,00

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie. Gmina Mielnik nie udzielała w roku 2018 dotacji organizacjom
pozarządowym.
Dotowane były przedsięwzięcia realizowane przez MKS Mielnik w zakresie sportu
w trybie uchwały Nr V/18/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
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: 1 203,00 zł.

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: 721 zł i 80/100 gr.
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: 743.40 zł.
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.
Gmina Mielnik z tytułu udziału w LGD wnosi składkę 1239 zł rocznie. Gminę Mielnik w LGD
reprezentuje Wójt Gminy.
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.
Z końcem roku 2018 Gmina Mielnik wystąpiła z Podlaskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej.
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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.
Litwa – Rejon Solecznicki
Trwa współpraca Gminy Mielnik z Rejonem Solecznickim.
Obie strony uczestniczyły w imprezach organizowanych zarówno w Mielniku – XVII Dni
Mielnika – stronę litewską reprezentował Wójt Gminy Biała Waka z przedstawicielami
samorządów wiejskich Żegaryni i Białej Waki oraz pracownik samorządu rejonu
solecznickiego – uczestnik biegu na 10 km. W uroczystościach dożynkowych na Litwie
uczestniczyła delegacja z Gminy Mielnik z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mielniku.
W XXIX Muzycznych Dialogach n/Bugiem uczestniczyła Delegacja z Białorusi – miasto
Wysokie z merem miasta Aleksandrem Rogalczukiem oraz delegacja z Litwy na czele
z Kierownikiem Domu Kultury w Dajnowie Panią Haliną Szymilewicz.
Współpraca z zaprzyjaźnioną Gminą wiejską Tarnów od roku 2010 niezmiennie trwa
zaprzyjaźniona współpraca – samorządów obu gminy.
Cele – wspólne wymiany samorządów oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez
gminy.
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 2018 roku:
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Gmina Mielnik – 51.788, 23,
Gmina Sarnaki – 42.330,02,
Gmina Konstantynów – 5. 907,20.

Informacje finansowe
Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok po stronie dochodów wyniosło
21.248.851,01 zł, co stanowiło 98,1%.
Dochody bieżące wykonano w 100,6% planu tj. w kwocie 19.081.780,87 zł, natomiast
dochody majątkowe w 80,4% planu, co dało kwotę 2.167.070,14 zł, w tym ze sprzedaży
majątku uzyskano 31.846,40 zł.
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
14.312.931,50 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosiły
1.470.014 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 237.908,60 zł, co stanowiło
odpowiednio 6,9% i 1,1% 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 2.661.060,73 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości
1.446.283zł, co stanowiło 6,8% wykonanych dochodów oraz środki z podziału rezerwy
subwencji ogólnej w kwocie 330.753 zł, czyli 1,6% dochodów ogółem.
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 28.455.691,06 zł, co stanowiło
94,8% zakładanego planu.
Wydatki bieżące zrealizowano w 93,4% planu, co wyraża się kwotą 16.073.148,69 zł,
a wydatki majątkowe wykonano w 96,6% planu, co dało kwotę 12.382.542,37 zł. Na obsługę
zadłużenia wydatkowano 139.802,67 zł, przy czym prawie w całości jest to obsługa zadłużenia
z lat 2012-2015, a jedynie 15.918 zł dotyczy odsetek z tytułu emisji obligacji.
Wydatki na oświatę w 2018 roku wyniosły 3.416.609,54 zł, w tym dowożenie dzieci
189.286,78 zł. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa w kwocie 1.446.283 zł
pokrywała jedynie 42,3% wydatków oświatowych. Pozostałą część gmina finansowała
z dochodów własnych.
Ogromnym wydatkiem i dużym obciążeniem budżetu gminy jest wpłata do Budżetu
Państwa tzw. ,,Janosikowego”. W 2018 roku była to kwota 1.997.076 zł.
41

Największym wydatkiem inwestycyjnym w 2018 roku była budowa przedszkola
z oddziałem żłobkowym w Mielniku. Koszt tej inwestycji to 6.269.547,46 zł, w tym środki
Budżetu Państwa 139.127zł z programu Maluch+ i 268.542,77 zł z Urzędu Marszałkowskiego
WP na rozwój usług przedszkolnych. W ramach projektu ,,Zielone technologie
w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik”
wykonano instalacje w 82 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Koszt inwestycji to
789.866,64zł, z czego wpłaty mieszkańców to 151.851,70 zł, a dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego WP 501.792,85 zł. Wykonano także III etap budowy kanalizacji sanitarnej
w Mielniku wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody. Koszt tej
inwestycji zamknął się kwotą 2.451.374,44 zł. Modernizacja ulicy Duboisa w Mielniku wraz
z przełożeniem części wodociągu to koszt 1.118.849,20 zł, w całości ze środków własnych.
Wykonano także rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 350.590 zł.
Oprócz wymienionych zrealizowano też inne, mniejsze inwestycje np. zagospodarowanie cieku
wodnego Rubinek w Mielniku za kwotę 169.230,97zł, budowę parkingu przy ulicy Widokowej
za 266.861zł, modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Plac Kościuszki za 328.369zł,
modernizację drogi wewnętrznej w Sutnie (64.050zł) i Mętnej (100.650zł), wybudowano
ul. Uroczysko (73.984,50zł) i Górną (128.991,95zł). Te zadania sfinansowano również ze
środków własnych.
Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku wynosił
7.206.840,05 zł.
W 2018 roku spłacono raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 754.000 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku zadłużenie Gminy Mielnik z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych oraz emisji obligacji wynosił 10.723.000 zł, przy czym zadłużenie z lat
2012-2015 to kwota 4.923.000 zł, a z 2018 roku to kwota 5.800.000 zł.
Wysokość wolnych środków na 31 grudnia 2018 roku to kwota 1.146.902,97 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243, ust.
1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów wynosi 4,21%, przy ustalonym jednorocznym
wskaźniku dla 2018 roku wynoszącym 14,31%.
Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wydatkowano
kwotę 387.173,19 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 do koszenia trawy.
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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,



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 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
I. 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.

II. 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.);
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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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