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WSTĘP 

Wypełniając postanowienia art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiamy raport o stanie Gminy Gródek stanowiący 
podsumowanie działań podjętych przez Wójta Gminy Gródek oraz gminne jednostki 
organizacyjne w roku 2019 w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązujących 
programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy Gródek.  

Gmina Gródek jest największą pod względem powierzchni gminą w województwie podlaskim, 
obejmuje obszar 429,75 km2. Ponad 63% jej powierzchni zajmują lasy. Blisko 30% obszaru 
gminy stanowią użytki rolne.  

Sieć osadnicza jest bardzo rozproszona. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w 46 
miejscowościach zameldowanych było 5201 osób, tworzących 1881 gospodarstw domowych1. 

Blisko 57% mieszkańców gminy zameldowanych było w dwóch miejscowościach, tj. Gródku 
(45,85%) i Waliłach-Stacji (11,01%), a łączna liczba gospodarstw domowych w tych 
miejscowościach stanowi ponad 54% wszystkich gospodarstw w gminie. 

W ciągu minionego roku liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Gródek zmniejszyła się 
o 82 osoby. Tendencja ta utrzymuje się od lat, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób  
w wieku poprodukcyjnym. 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Gródek 

Lp. 
Przedział 
wiekowy 

Liczba 
mieszkańców 

Udział % wg przedziałów wiekowych 

1 0 -2 124 2,38%  

2 3 – 6 167 3,21% - w wieku przedszkolnym 

3 
7 – 15 461 

11,09% - w wieku szkolnym 
16 – 18 116 

4 
19 – 60 (K) 1340 

57,68% - w wieku produkcyjnym 
19 – 65 (M) 1660 

5 
> 60 (K) 933 

25,63% - w wieku poprodukcyjnym 
> 65 (M) 400 

Głównymi problemami, z jakimi od lat borykają się zarówno mieszkańcy jak i władze Gminy są: 
zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy, bezrobocie utrzymujące się na poziomie ok. 7% 
osób w wieku produkcyjnym, bardzo powolny wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych 
przez osoby fizyczne, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (drogowa i wodno-
kanalizacyjna), wykluczenie komunikacyjne wielu miejscowości, duży odsetek mieszkańców 
korzystających z różnych form pomocy społecznej, niski udział w budżecie Gminy dochodów 
własnych z tytułu opłat i podatków lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym, 
wzrastające koszty funkcjonowania gminnych placówek oświatowych powodujące 
konieczność wydatkowania dodatkowych środków własnych z budżetu Gminy. Na rozwiązanie 
tych właśnie problemów zwrócono szczególną uwagę zarówno przy opracowywaniu strategii 
rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 r. jak i pozostałych dokumentów strategicznych 
stanowiących rozwinięcie lub uzupełnienie strategii rozwoju Gminy. 

 
1 Na potrzeby Raportu przyjęto, że osoby zameldowane pod tym samym adresem tworzą gospodarstwo 

domowe 



3 
 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Podstawowym dokumentem strategicznym Gminy Gródek, określającym kierunki jej rozwoju, 
jest Program Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020. W Programie tym sformułowane 
zostały trzy cele strategiczne: 

▪ Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy - odnoszący się do stworzenia 
warunków niezbędnych do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej poprzez podniesienie 
jakości infrastruktury drogowej, ochrony środowiska oraz poprzez rozwój form wsparcia 
miejscowego biznesu; 

▪ Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i 
integracja społeczna – cel ukierunkowany na poprawę warunków życia mieszkańców gminy; 

▪ Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy - rozwój potencjału dotyczącego rozwoju 
turystyki, pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców, ale też zwiększenie poczucia 
identyfikacji mieszkańców z Gminą. 

Program Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 stanowił punkt wyjścia przy 
opracowywaniu pozostałych dokumentów strategicznych i programów Gminy, w tym między 
innymi: 

✓ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, w którym wytyczono 
kierunki działań w sferze społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej 
zmierzające do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez 
stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju; 

✓ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gródek na lata 2016-
2024, w której wskazano główne problemy społeczne zdiagnozowane na terenie gminy oraz 
cele i kierunki działań jakie należy podjąć w celu ich niwelacji, koncentrując się na 
działaniach mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, bezrobociu oraz zjawisku 
ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

✓ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019 – 2022, w którym 
określone zostały cele i zadania nakierowane między innymi na: racjonalizację 
gospodarowania zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, poprawę 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie emisji hałasu, wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz racjonalne gospodarowanie odpadami; 

✓ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek na lata 2017-2020, w którym 
określone zostały cele i zadania w zakresie ograniczenia emisji do środowiska między 
innymi gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym gminy; 

✓ Wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 
2015-2019 oraz Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gródek na lata 2019-
2021, w których to dokumentach określono zasady gospodarowania mieniem Gminy; 

✓ Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 
z rodzin o niskich dochodach lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji w postaci 
posiłków; 
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✓ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gródek na lata 2017 – 2019, w którym 
zdefiniowano działania mające na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających 
wspieraniu rodziny i jej prawidłowemu funkcjonowaniu; 

✓ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Gródek na lata 2018-2020, w którym określono kierunki działań w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności pomocy dla 
rodzin, w których ten problem występuje; 

✓ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, w którym określono działania w zakresie 
ochrony zdrowia, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem 
substancji psychoaktywnych; 

✓ Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r., którego 
głównym celem jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Gminą a 
organizacjami w zakresie definiowania i zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy oraz 
zwiększania aktywności społeczności lokalnej.  

W 2019 r. w ramach realizacji w/w Programów, zostały wykonane następujące zadania 
inwestycyjne służące ochronie środowiska: 

➢ rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku – całkowity koszt realizacji 
zadania 2 234 619,98 zł (89% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami 
pozyskanymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Budżetu 
Państwa); 

➢ montaż na budynkach będących własnością mieszkańców gminy 74 kolektorów słonecznych 
i 40 instalacji fotowoltaicznych - całkowity koszt realizacji zadania 1 709 713,78 zł  
(75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami pozyskanymi z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020); 

➢ budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej w Gródku - całkowity koszt realizacji zadania 
56 311,70 zł; 

➢ wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego z doziemną instalacją 
kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Mieleszkach - całkowity koszt realizacji zadania 20 000 zł; 

➢ wykonanie w szkole podstawowej w Gródku instalacji ciepłej wody użytkowej - całkowity 
koszt realizacji zadania 14 998,01 zł. 

Ponadto w ubiegłym roku w ramach działań służących ochronie środowiska: 

➢ rozpoczęto budowę w Gródku głębinowej studni wierconej, inwestycja współfinansowana 
jest ze środków UE; 

➢ dofinansowano kwotą 40 000 zł budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków – środki 
przyznane zostały osobom fizycznym w formie dotacji celowej;  

➢ w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 
2019-2032 wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 
całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21 000 zł, w tym 16 100 zł stanowiło 
dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 
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W roku 2019 w ramach działań, których celem jest wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 
poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej, a zarazem ograniczenie emisji hałasu 
komunikacyjnego, zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne: 

➢ przebudowa drogi gminnej nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji projektu pn. 
„Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” – całkowity koszt realizacji 
zadania 955 584,18 zł (90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami 
pozyskanymi z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020); 

➢ przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku - całkowity koszt realizacji zadania 134 000 zł. 

Ponadto w ubiegłym roku rozpoczęto realizację 4 inwestycji drogowych polegających na 
przebudowie ulic: Wąskiej, Spółdzielczej i Ogrodowej w Gródku oraz Kolejowej w Waliłach-
Stacji. Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji to ok. 2 mln zł. Przedsięwzięcie to w 50% 
sfinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano również dokumentację 
projektową rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Załuki i Pieszczaniki, 
wydatkując na ten cel środki własne Gminy w kwocie 9 400 zł. 

W 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina udzieliła Powiatowi Białostockiego pomocy 
finansowej w kwocie 422 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany - Łużany – 
Bobrowniki. 

W ubiegłym roku zrealizowano również następujące przedsięwzięcia służące poprawie 
jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacji i integracji społecznej: 

➢ rewitalizacja budynku po byłej OSP w Nowosiołkach na świetlicę wiejską – całkowity koszt 
realizacji zadania 385 646,54 zł (89% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano 
środkami pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa); 

➢ budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Nowosiółkach – całkowity koszt realizacji 
zadania 16 594,50 zł, (89% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami 
pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 oraz Budżetu Państwa); 

➢ rewitalizacja budynku byłej szkoły w Wiejkach na świetlicę wiejską - całkowity koszt 
realizacji zadania 513 926,10 zł (89% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano 
środkami pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa); 

➢ budowa placu zabaw w Wiejkach - całkowity koszt realizacji zadania 24 374,50 zł (89% 
kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami pozyskanymi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu 
Państwa); 

➢ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Słuczance - całkowity koszt realizacji zadania 
38 846,47 zł (49,2% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami 
pozyskanymi z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA 2019); 

➢ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kołodnie - całkowity koszt realizacji zadania 
71 060,48 zł (49,2% kosztów kwalifikowalnych inwestycji sfinansowano środkami 
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pozyskanymi z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA 2019); 

➢ wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Waliłach-Dworze - całkowity koszt realizacji zadania 
13 050,30 zł; 

➢ wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podstawowej w Gródku - całkowity koszt realizacji 
zadania 99 769,91 zł. 

➢ zakup autobusu OPEL MOVANO, którym dowożone są dzieci – koszt zakupu 79 950 zł.  

Działania podejmowane w ramach gospodarki mieniem Gminy oraz dotyczące 
rozwiązywania problemów społecznych opisane zostały w dalszej części Raportu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, realizacja zadań wynikających z uchwalonych przez Radę 
Gminy Programów determinowana była możliwościami finansowymi Gminy. Przy 
ograniczonych dochodach własnych Gminy realizacja w ubiegłym roku większości zadań 
inwestycyjnych była możliwa dzięki pozyskaniu środków pomocowych między innymi z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

FINANSE GMINY 

W budżecie Gminy na rok 2019, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku 
budżetowego, zaplanowano dochody w wysokości 27.509.523,59 zł2 oraz wydatki w kwocie 
32.501.565,59 zł3. 

Ostatecznie dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 27.083.424,64 zł, tj. 98,45% 
planu4. Natomiast wydatki osiągnęły poziom 29.952.745,60 zł, tj. 92,16 % kwoty zaplanowanej 
w budżecie5.  

DOCHODY 

W ubiegłym roku Gmina uzyskała z tytułu opłat i podatków lokalnych 5.785.237,23 zł,  
a wpływy z mienia wyniosły 315.587,07 zł. Tym samym dochody własne Gminy z tych źródeł 
osiągnęły łącznie kwotę 6.100.824,30 zł, co stanowiło 22,53% dochodów budżetowych Gminy.  

Ponadto Gmina w 2019 r. uzyskała dochody z następujących źródeł: 

1) dotacje i subwencje – 14.178.596,87 zł (52,35% dochodów Gminy), w tym: 

a) subwencje – 6.527.021 zł,  

b) udziały w PIT i podatku dochodowym osób prawnych – 3.361.513,52 zł 

c) dotacje bieżące z Budżetu Państwa (1.108.761,47 zł) i UE (55.193,52 zł), 

d) dochody majątkowe z Budżetu Państwa (1.031.385,58 zł) i UE (2.094.781,78 zł), 

 
2 zaplanowane dochody: bieżące - 23.877.721,59 zł, majątkowe - 3.631.802,00 zł 
3 zaplanowane  wydatki: bieżące - 23.204.308,59 zł, majątkowe - 9.297.257,00 zł 
4 dochody zrealizowane: bieżące - 23.773.242,03 zł (99,56 % planu), majątkowe - 3.310.182,61 zł (91,14 % planu) 
5 wydatki  zrealizowane: bieżące - 22.645.756,63 zł (97,59% planu), majątkowe - 7.306.988,97 zł (78,59 % planu) 
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2) opłaty wnoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów – 574.178,55 zł (2,12% 
dochodów Gminy) z tym, że środki te w całości wydatkowane były na realizację tego 
zadania, 

3) środki uzyskane na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 
6.165.593,44 zł (22,77% dochodów Gminy), 

4) środki przekazane na podstawie zawartych porozumień przez jednostki samorządu 
terytorialnego na realizację zadań bieżących - 48.134,48 zł (0,18% dochodów Gminy), 

5) środki uzyskane z agencji rządowych na realizację zadań bieżących - 16.100 zł (0,06% 
dochodów Gminy). 

WYDATKI 

Struktura zeszłorocznych wydatków była następująca: 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

1) wydatki inwestycyjne - 6.690.046,91 zł, część z tych wydatków sfinansowano środkami 
pozyskanymi z różnego rodzaju funduszy europejskich i krajowych oraz dotacji budżetu 
Państwa; w 2019 r. otrzymaliśmy zwrot poniesionych wydatków w kwocie 2.143.738,78 zł, 
do zwrotu pozostaje jeszcze ok. 1.600.000 zł; 

2) zakupy inwestycyjne - 79.950 zł, 

3) wydatki majątkowe – 536.992,06 zł.  

WYDATKI BIEŻĄCE 

W 2019 r. na realizację bieżących zadań wydatkowano łącznie 22.645.756,13 zł, w tym na 
zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny – 7.764.683,83 zł, tj. 34,29% kwoty wydatków 
bieżących, 

2) oświaty i wychowania – 7.652.328,90, tj. 33,79% kwoty wydatków bieżących, 

3) administracji publicznej – 2.463.998,81 zł, tj. 10,88% kwoty wydatków bieżących, 

4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.622.830,54 zł, tj. 7,17 % kwoty 
wydatków bieżących, 

5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.008.879,57 zł, tj. 4,46% kwoty wydatków 
bieżących, 

6) rolnictwa i łowiectwa – 415.247,68 zł, tj. 1,83% kwoty wydatków bieżących 

7) transportu i łączności – 410.905,44 zł, tj. 1,81% kwoty wydatków bieżących, 

8) bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż – 305.428,00 zł, tj. 1,35% kwoty wydatków 
bieżących 

9) gospodarki mieszkaniowej – 286.143,29 zł, tj. 1,26% kwoty wydatków bieżących 

10) obsługi długu publicznego – 237.786,75 zł, tj. 1,05% kwoty wydatków bieżących. 

Pozostałe 2,11% wydatków bieżących, tj. 294.788,44 zł, wydano na realizację zadań z zakresu 
ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii), planowania przestrzennego, 
turystyki, leśnictwa oraz związanych z poborem podatków. 
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Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło 11.804.004 zł, z czego kwota 1.595.962 zł 
stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie płatny do 30.06.2020 r., obligacje 4.522.000 zł 
oraz kredyty długoterminowe 5.686.042 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu na rok 2019 zostały przedstawione w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2019 r.  

MIENIE KOMUNALNE  

GRUNTY (Z WYŁĄCZENIEM DRÓG GMINNYCH) 

W 2019 r. z zasobu Gminy Gródek zbyto 0,7128 ha gruntów i 2 lokale mieszkalne, uzyskując z 

tego tytułu 155 824 zł. W tym samym okresie do zasobu przyjęto 0,3527 ha gruntów o wartości 

księgowej 16 510 zł.  

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w zasobie Gminy pozostaje 467 działek o łącznej pow. 

222,7229 ha i wartości księgowej 1.506.857,19 zł. Ponadto Gmina jest użytkownikiem 

wieczystym 3 działek będących własnością Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,795 ha, a także 

właścicielem udziału ½ w działce o pow. 0,3000 ha położonej w gminie Narewka obręb 

Eliaszuki.  

Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 8,6689 ha gruntów, uzyskując z tego tytułu w roku 

2019 kwotę 10 229,81 zł oraz wydzierżawiła 38,9288 ha gruntu, otrzymując z tego tytułu w 

ubiegłym roku 83 657,58 zł. 

ZASÓB MIESZKANIOWY  

W 2019 r. Gmina sprzedała 2 lokale mieszkalne i tym samym na dzień 31.12.2019 r. dysponuje 

57 mieszkaniami komunalnymi oraz 7 lokalami socjalnymi. 2 mieszkania komunalne i 4 lokale 

socjalne zlokalizowane są poza Gródkiem.  

57 mieszkań komunalnych oraz 7 lokali socjalnych mieści się w 22 budynkach stanowiących 

własność lub współwłasność Gminy. 13. budynkami zarządza Komunalny Zakład Budżetowy w 

Gródku, 3. budynkami zarządza Wójt Gminy Gródek. Pozostałe 6 budynków stanowią 

wspólnotę mieszkaniową z zewnętrznym zarządcą.  

INNE BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY 

Gmina jest również właścicielem 28 budynków zlokalizowanych w następujących 

miejscowościach:  

Lp. Położenie Nr działki Przeznaczenie 

1 Bielewicze 323 świetlica wiejska 

2 Gródek 

2.1. ul. Chodkiewiczów 2 1939 siedziba Urzędu Gminy 

2.2. ul. Chodkiewiczów 4 1940 siedziba GCK i Biblioteki 

2.3. ul. Chodkiewiczów 18  siedziba Szkoły Podstawowej  

2.4. ul. Chodkiewiczów 27 2044 siedziba OSP Gródek 
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2.5. ul. Fabryczna 8 326/2 siedziba USC, GOPS oraz przedszkola 
samorządowego 

2.6. ul. Fabryczna 12/4 2096/6 budynek nieużytkowany w 2019 

2.7. ul. Polna 1516, 
1510 

7 nieużytkowanych budynków po b. 
Spółdzielni Usług Rolniczych 

2.8. ul. Fabrycznej 12/1 2096/19, 
2097/2, 
2096/21,  

3 budynki po b. Zakładach Przemysłu 
Dziewiarskiego Karo wykorzystywane przez 
KZB (biuro, warsztaty, kotłownia) 

2.9. ul. Chodkiewiczów 35 2046/5, 
2046/15 

magazyn selektywnej zbiórki odpadów 

3 Mieleszki 340 świetlica wiejska 

4 Nowosiółki 145 świetlica wiejska 

5 Podozierany 126/8 świetlica wiejska 

6 Słuczanka 37 świetlica wiejska 

7 Wiejki 180/2 2 budynki – świetlica i budynek gospodarczy 

8 Zarzeczany 237 2 budynki - amfiteatr i budynek socjalny 

9 Zubki 289/18 budynek b. dworca PKP nieużytkowany w 
2019 r. 

10 Załuki 416 budynek szkoły prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą - 
użyczenie 

 

2 lokale w budynku przy ul. Fabrycznej 8 w Gródku zostały wynajęte podmiotom prywatnym. 

Gmina z tego tytułu w 2019 r. uzyskała kwotę 6 659,64 zł. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA 

Infrastruktura techniczna w gminie Gródek, zarówno sieć wodociągowo-kanalizacyjna jak i sieć 
drogowa, jest sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana z tym, że przy ograniczonych 
środkach budżetowych Gminy oraz dużym rozproszeniu jednostek osadniczych, postęp w tym 
zakresie jest daleki od oczekiwań zarówno mieszkańców jak i władz Gminy. 

WODOCIĄG 

W 15 miejscowościach6 jest sieć wodociągowa, której łączna długość wynosi 57,84 km. W 2019 r. 
zasilana była z 6 studni wierconych zlokalizowanych w: Gródku (2), Waliłach (2), Bielewiczach 
(1) i Bobrownikach (1). W 2019 r. rozpoczęto budowę kolejnej studni w Gródku, która zostanie 
oddana do użytku w 2020 r. Ponadto w ubiegłym roku zakończono rozbudowę i przebudowę 
stacji uzdatniania wody w Gródku. Zakres robót obejmował między innymi wymianę instalacji 
do uzdatniania wody. 

 
6 miejscowości, w których jest sieć wodociągowa: Bielewicze, Bobrowniki, Gródek, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, 

Pieszczaniki, Podzałuki, Radunin, Słuczanka, Waliły, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja, Załuki, Zarzeczany, Zubry. 
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Z sieci wodociągowej korzysta ok. 70,7% mieszkańców zameldowanych w gminie Gródek z 
tym, że ponad 3/4 tych osób zamieszkuje w dwóch miejscowościach, tj. Gródku i Waliłach-
Stacji. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. do sieci wodociągowej podłączonych było 1246 
gospodarstw domowych, tj. 66,28% wszystkich gospodarstw z terenu gminy.  

Duże rozproszenie jednostek osadniczych powoduje, że zwodociągowanie pozostałych 
miejscowości na terenie gminy wymaga znacznych nakładów finansowych przekraczających 
aktualne możliwości Gminy. Poza tym, nawet gdyby udało się pozyskać na ten cel środki 
zewnętrzne, to koszty eksploatacyjne rozproszonej sieci wodociągowej byłyby bardzo 
wysokie, a tym samym z ekonomicznego punktu widzenia tego typu inwestycje byłyby 
nieracjonalne. Podobnie rzecz się ma w przypadku sieci kanalizacyjnej. 

KANALIZACJA 

Aktualnie w 5 miejscowościach7 jest sieć kanalizacyjna, której łączna długość wynosi 27,07 km. 
Korzysta z niej ponad 50,5% mieszkańców zameldowanych w gminie Gródek z tym, że 90% 
korzystających z kanalizacji stanowią mieszkańcy Gródka i Walił-Stacji. Według stanu na dzień 
31.12.2019 r. do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 913 gospodarstw domowych, tj. 49% 
wszystkich gospodarstw z terenu gminy.  

W związku z ograniczonymi możliwościami rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w ramach działań 
na rzecz ochrony środowiska, Gmina od kilku już lat dofinansowuje budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje 113 tego typu oczyszczalni, w 
tym 10 wybudowano w roku 2019. 

DROGI 

Sieć drogową na terenie gminy Gródek tworzą: 

▪ droga krajowa Nr 65, której 38 km odcinek przebiega przez teren gminy – droga ta stanowi 
14,79% długości dróg publicznych w gminie;  

▪ droga wojewódzka Nr 686 relacji Zajma – Michałowo – Jałówka, której 3 km odcinek 
przebiega przez teren gminy – droga ta stanowi 1,17% długości dróg publicznych w gminie; 

▪ drogi powiatowe o łącznej długości ok. 126 km – drogi te stanowią 49,03% długości dróg 
publicznych w gminie; 

▪ drogi gminne o łącznej długości ok. 90 km – drogi te stanowią 35,02% długości dróg 
publicznych w gminie). 

Jakość nawierzchni dróg powiatowych i gminnych jest zróżnicowana, w tym wiele dróg to drogi 
o nawierzchni szutrowej. Gmina modernizuje stale drogi na swoim terenie, jednak działania 
tego typu są utrudnione ze względu na to, że znaczną część dróg lokalnych stanowią drogi 
powiatowe. Decyzje dotyczące modernizacji tych dróg leżą w gestii Powiatu Białostockiego. 
Mimo, to dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym, stan dróg sukcesywnie się 
poprawia. 

W 2019 r., mimo ograniczonych możliwości finansowych, przebudowano ul. Cmentarną  
w Gródku (120 m) oraz 466 m docinek drogi gminnej w Bobrownikach. Inwestycja w 
Bobrownikach realizowana była w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-20208. W ramach tego samego Programu przebudowywana jest droga 

 
7 miejscowości, w których jest sieć kanalizacyjna: Bobrowniki, Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja, Zarzeczany. 
8 w ramach projektu pn. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” 
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powiatowa nr 1282B Bobrowniki-Łużany-Kruszyniany-Krynki. Rada Gminy Gródek, mając na 
uwadze znaczenie tej drogi dla mieszkańców gminy, podjęła decyzję o przekazaniu Powiatowi 
Białostockiemu w formie dotacji celowej kwoty 422.500 zł na realizację tej inwestycji. 

W ubiegłym roku przystąpiono również do przebudowy ulic Wąskiej, Spółdzielczej i Ogrodowej 
w Gródku oraz Kolejowej w Waliłach-Stacji. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki 
pozyskaniu przez Gminę środków z Samorządowego Funduszu Dróg. Koszt przebudowy 1259 m 
w/w ulic oszacowany został na kwotę ok. 2 mln zł. 

Ponadto w 2019 r. z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 
łącznie 181.607 zł. 

Z uwagi na istniejący układ drogowy, jak i stan techniczny części dróg gminnych i powiatowych 
oraz duże rozproszenie jednostek osadniczych część miejscowości w gminie Gródek jest 
wykluczonych komunikacyjnie. 

TRANSPORT ZBIOROWY 

Z regularnego transportu zbiorowego mają możliwość skorzystać przede wszystkim  
mieszkańcy miejscowości położonych na trasach obsługiwanych przez PKS NOVA oraz 
Voyager.9  

W 2019 r. Gmina finansowała ze środków własnych przewozy autobusowe w dni robocze na 
linii Bobrowniki – Skroblaki – Grzybowce - Waliły-Stacja – Gródek. Od 1 października ubiegłego 
roku linia ta została wydłużona do Chomontowiec dzięki pozyskaniu na ten cel kwoty 5.456 zł 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ostatecznie roczny koszt utrzymania tej linii 
wyniósł 63.973,44 zł, w tym ponad 91% wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy. 
Ponadto, w 2019 r. w czasie roku szkolnego umożliwiono mieszkańcom 9 wsi10 raz w tygodniu 
dojazd do Gródka. Rozwiązanie to w połowiczny sposób eliminuje wykluczenie komunikacyjne 
mieszkańców tych miejscowości.  

Biorąc pod uwagę liczbę miejscowości, których mieszkańcy mogą przez cały rok korzystać, 
przynajmniej w dni robocze, z regularnego transportu zbiorowego, należy stwierdzić, że ponad 
20% mieszkańców gminy Gródek z 29 miejscowości11 nie może lub w ograniczonym stopniu 
może korzystać z transportu zbiorowego. Problem ten zostanie częściowo rozwiązany w 2020 r. 
dzięki pozyskaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 

Odrębną kwestią jest zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. 

EDUKACJA – PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2019 r. na terenie gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

• ośmioklasowa szkoła podstawowa w Gródku (15 oddziałów), przy której do końca czerwca 
działały dwie ostatnie już klasy gimnazjum, 

• niepubliczna ośmioklasowa szkoła podstawowa w Załukach (7 oddziałów) z oddziałem 
przedszkolnym, 

 
9 miejscowości, w których są przystanki autobusowe: Pieszczaniki, Królowy Most, Sofipol, Załuki, Radunin, 

Waliły, Waliły Dwór, Słuczanka, Waliły Stacja, Gródek. 
10 Wierobie, Zubki, Świsłoczany, Mostowlany, Wiejki, Podozierany, Bielewicze, Mieleszki–Kolonia i Mieleszki 
11 Bielewicze, Borki,, Dzierniakowo, Glejsk, Gobiaty, Gródek-Kolonia, Jaryłówka, Józefowo, Kołodno, Królowe 

Stojło, Łużany, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Mostowlany, Narejki, Nowisiółki, Piłatowszczyzna, Podozierny, 
Podzałuki, Przechody, Straszewo, Świsłoczany, Wiejki, Wierobie, Wyżary, Zasady, Zielona, Zubki, Zubry 
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• przedszkole samorządowe w Gródku i punkt przedszkolny w Załukach. 

Organem prowadzącym szkołę i przedszkole w Gródku jest Gmina, natomiast niepubliczną 
szkołę podstawową w Załukach prowadzi Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą”. 

Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Gródek 

Lp. Placówka oświatowa 
Liczba uczniów w roku szkolnym 

2018/2019 2019/2020 

1 Szkoła Podstawowa w Gródku 311 307 

2 Gimnazjum w Gródku 37 - 

3 Szkoła Podstawowa w Załukach  
oraz 

47 44 

 oddział przedszkolny w Załukach 6 3 

4 Przedszkole w Gródku, 
oraz 

119 124 

4.2 punkt przedszkolny w Załukach 10 14 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2019 r. wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do 
przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym wychowaniem przedszkolnym 
objętych było ponad 84% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w uzasadnionych przypadkach również 
dzieci od 2,5 roku życia).  

Ustawowym obowiązkiem Gminy jest organizacja dowozów szkolnych. W 2019 r. dzieci z 
miejscowości: Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Sofipol, Pieszczaniki, Przechody, Waliły–
Stacja, Mieleszki, Podozierany, Wiejki, Zubry dowożone były do Gródka autobusami PKS 
NOVA. Dzieci z pozostałych miejscowości wożone były gminnym mikrobusem. Ponadto Gmina 
zleciła w ubiegłym roku firmie Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w Białymstoku.  

W roku 2019 do placówek oświatowych dowożonych było 115 dzieci z terenu gminy Gródek. 
Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 396.685,68 zł.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
przyznane zostały stypendia szkolne12 w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym bądź też 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy łącznie 
79 950,00 zł. 

W 2019 r. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 7.652.329 zł, 
w tym między innymi 832.430 zł na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej  
w Załukach.  

W ubiegłym roku Gmina otrzymała w formie subwencji oświatowej oraz różnego rodzaju 
dotacji na realizację zadań oświatowych kwotę 4.951.607 zł, co pozwoliło sfinansować 
zaledwie 64,71% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę tj. 2.700.721 zł sfinansowano ze 
środków własnych Gminy, w tym 20% kwoty na „wrześniowe” podwyżki dla nauczycieli, 
bowiem środki przyznane na ten cel z budżetu Państwa nie gwarantowały wypłaty 

 
12 Stypendia szkolne przyznano 63 uczniom w roku szkolnym 2018/2019 oraz 55 uczniom w roku szkolnym 

2019/2020 
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wynagrodzeń w ustalonej ustawowo wysokości. Dodatkowo na realizację inwestycji i zakupy 
inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zakup mikrobusu) 
wydano środki własne w kwocie łącznej 195.824 zł. 

W roku 2019 wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowiły 
33,79% wydatków budżetowych Gminy. 

KULTURA 

Na Gminie spoczywa między innymi obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w zakresie kultury. Zadania te w gminie Gródek realizowane są przez dwie instytucje kultury, 
tj. Gminne Centrum Kultury (GCK) oraz Bibliotekę Publiczną w Gródku. 

GCK w ubiegłym roku, poza prowadzeniem 16 kół zainteresowań, było między innymi 
organizatorem, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Międzynarodowego Festiwalu Siabrouskaja Biasieda, a także licznych wystaw, konkursów, 
koncertów i spotkań z ciekawymi ludźmi oraz imprez charytatywnych. W okresie ferii i wakacji 
pracownicy GCK prowadzili zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że GCK w ubiegłym roku pozyskało na realizację statutowych zadań środki 
zewnętrzne, w tym między innymi: 

✓ 15.000 zł na realizację projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie 
Gródek”; 

✓ 19.999 zł na realizację projekt „Infrastruktura domów kultury” – środki te wydatkowano 
między innymi na zakup wyposażenia kącika zabaw dla najmłodszych; 

✓ 6.460 zł na realizację projektu „ Bardzo Młoda Kultura” – w ramach projektu między innymi 
nagrano 2 filmiki promocyjno-edukacyjne: "Pieczenie chleba w Słuczance" oraz "Zespoły 
ludowe z Gminy Gródek". 

Ponadto GCK jest jednym z podmiotów realizujących projekt „Aktywność siłą wspólnoty 
mieszkańców Gminy Gródek”. Łączna wartość projektu wynosi 271 771 zł, z czego 75.165 zł 
przyznano GCK, które planuje przeznaczyć je między innymi na organizację warsztatów 
aktywizacji społecznej oraz zorganizowanie Święta ulicy Chodkiewiczów. 

W 2019 r. również Biblioteka Publiczna w Gródku pozyskała środki zewnętrzne na zakup 
książek (4.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) oraz otrzymała w ramach 
projektu „Kodowanie w Bibliotece” 3 tablety i 3 zestawy robotów Photon do nauki kodowania 
i programowania dla dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. księgozbiór Biblioteki liczy 
23.991 woluminów. W czytelni dostępna jest prasa, w tym między innymi wydawana od 25 lat 
gazeta lokalna „Wiadomości Gródeckie- Haradockija Nawiny”, odgrywająca istotną rolę w 
informowaniu mieszkańców o bieżących sprawach Gminy, w tym między innymi o lokalnych 
przedsiębiorcach. 

PRZEDSIĘBIORCY 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w bazie internetowej REGON zarejestrowanych było 381 

podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy Gródek, w tym 12 podmiotów sektora 

publicznego oraz 367 podmiotów sektora prywatnego, w tym 291 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Ponad 95% podmiotów sektora prywatnego stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób. 
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W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2018 r. liczba podmiotów zarejestrowanych w bazie 

REGON zwiększyła się o 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców 

przedmiotem działalności był handel i naprawa pojazdów (69), budownictwo (56), 

przetwórstwo przemysłowe, w tym przetwórstwo drewna (41), działalność związana z 

gospodarką leśną (35), usługi hotelarskie, w tym agroturystyka oraz gastronomia (19), a także 

transport i gospodarka magazynowa (16).  

W ciągu ostatnich 5 lat liczba podmiotów sektora prywatnego z terenu gminy Gródek 

zarejestrowanych w bazie REGON zwiększyła się z 339 do 367 (28) przede wszystkim na skutek 

podjęcia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne tworzące mikroprzedsiębiorstwa.  

Pomimo, że liczba podmiotów gospodarczych w gminie Gródek wzrasta z roku na rok, to 

przyrost nowych miejsc pracy jest nieznaczny, a tym samym jednym z podstawowych 

problemów społecznych w gminie jest bezrobocie utrzymujące się na poziomie ok. 7% osób w 

wieku produkcyjnym. 

BEZROBOCIE 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 202 bezrobotnych z terenu gminy Gródek (114 mężczyzn i 88 kobiet), co stanowi 6,86 % 
ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym, z czego 120 osób, tj. 59,41 % to osoby długotrwale 
bezrobotne. 32,67% bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia. Natomiast odsetek 
bezrobotnych w wieku do 25 lat wynosi 10,89%. 

W 2019 r. Gmina, pomimo ograniczonych możliwości finansowych, zatrudniła 6 osób w 
ramach robót publicznych oraz zorganizowała staż w Urzędzie Gminy dla 2 osób. Koszty z tym 
związane częściowo sfinansowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Bezrobotni, których dochód netto nie przekraczał ustalonego na rok 2019 kryterium 
dochodowego, mogli ubiegać się o świadczenia w ramach pomocy społecznej. 

POMOC SPOŁECZNA ORAZ WSPARCIE RODZINY 

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gródek na lata 2016-2024 
wskazane zostały główne problemy społeczne zdiagnozowane na terenie gminy oraz cele  
i kierunki działań jakie należy podjąć w celu ich niwelacji, koncentrując się na zadaniach 
mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, bezrobociu oraz zjawisku ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. O skali problemu, a zarazem o kondycji społeczno-ekonomicznej 
mieszkańców gminy, najlepiej świadczą wydatki poniesione w ubiegłym roku na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie. Stanowiły one największą pozycję 
budżetową (34,29%) w ramach środków przewidzianych na wydatki bieżące w roku 2019. 
Dysponentem tych środków był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku (GOPS). 

W ubiegłym roku GOPS objął różnego rodzaju pomocą i wsparciem w ramach pomocy 
społecznej 12,34% mieszkańców Gminy, tj. 643 osoby (321 rodzin). Zazwyczaj konieczność 
udzielenia pomocy rodzinie wynikała jednocześnie z kilku powodów, np. bezrobocia i ubóstwa 
czy też niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby. Pomoc ta udzielana była 
zarówno w formie świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, okresowe i celowe) jak i świadczeń 
niepieniężnych, np. zapewnienie posiłku.  
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Lp. 
Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

Liczba rodzin 
ogółem 

1. Ubóstwo 187 

2. Bezrobocie 111 

3. Długotrwała lub ciężka choroba 103 

4. Niepełnosprawność 99 

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, a w tym: 

48 

5.1. rodziny niepełne 12 

5.2. rodziny wielodzietne 14 

6. Potrzeby ochrony macierzyństwa  24 

6.1. w tym wielodzietność 17 

7. Alkoholizm 10 

8. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 3 

9. Bezdomność 2 

10. Narkomania 1 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód (netto) 
nie przekraczał kryterium dochodowego, tj. 701 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej lub 528 zł w przeliczeniu na członka rodziny. W ubiegłym roku wydatkowano 
na tę formę pomocy ogółem 681.055 zł, w tym: 

▪ na zasiłki stałe dla 56 osób - 318 211 zł, 
▪ na zasiłki okresowe dla 165 osób - 326 331 zł, 
▪ na zasiłki celowe dla 130 osób – 36.513 zł  

W 2019 r. w ramach świadczeń niepieniężnych GOPS, w porozumieniu z dyrektorami placówek 
oświatowych działających na terenie gminy, realizował Gminny programu osłonowy w 
zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Celem Programu jest 
zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 
zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ubiegłym roku 
Programem objęto 165 osób w tym 153 dzieci, wydatkując na ten cel ogółem 124.064 zł,  
w tym 96.970 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa. Ponadto 67 osobom przyznano zasiłki 
celowe w kwocie 11.900 zł na zakup żywności lub posiłku. 

W 2019 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 22 osoby. Łączny koszt realizacji tego 
zadania wyniósł 212 237,35 zł, przy czym osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą 
miesięczną odpłatność uzależnioną od wysokości dochodu w stosunku do kryterium 
dochodowego.  

Ponadto w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 309.253 zł w ramach odpłatności za pobyt w 
domach pomocy społecznej 14 osób z gminy Gródek (na umieszczenie w DPS oczekują 2 
osoby) oraz 4.876 zł za pobyt 1 osoby w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Białymstoku. 

GOPS w 2019 r. poza prowadzeniem spraw z zakresu pomocy społecznej realizował również 
zadania wynikające między innymi: 

▪ z ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której wypłacane były między innymi 
zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze; 

▪ z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie której wypłacano „500+”; 
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▪ z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start”, na podstawie którego wypłacano „300+” 

▪ z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na podstawie której wypłacane były dodatki  
mieszkaniowe i energetyczne. 

Zestawienie świadczeń udzielonych w 2019 r. w związku z realizacją w/w zadań 

Lp. RODZAJ ŚWIADCZEŃ 
Kwota 

wydatków 
Liczba 

świadczeń 

I. 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
w tym 

1 339 188,00    7512 

I.1. Zasiłki rodzinne 450 279,00    3911 

I.2. 
Dodatki do zasiłków rodzinnych, 
w tym z tytułu: 

206 700,00    1869 

2.1. urodzenia dziecka 13 180,00    14 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

26 581,00    69 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 20 508,00    100 

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 888,00    236 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 22 714,00    242 

2.6. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 36 552,00    520 

2.7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 63 278,00    688 

I.3. 
Świadczenia opiekuńcze, 
w tym 

576 546,00    1614 

3.1. zasiłki pielęgnacyjne 244 810,00    1291 

3.2. świadczenia pielęgnacyjne 218 454,00    138 

3.3. specjalne zasiłki opiekuńcze 113 282,00    185 

I.4. Świadczenie rodzicielskie 70 663,00    83 

I.5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 35 000,00    35 

II. 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - PROGRAM "RODZINA 
500+" 

3 509 819,00    7200 

III. ŚWIADCZENIA DOBRY START – dodatek 300+ 159 300,00    531 

IV. DODATKI MIESZKANIOWE 114 230,00    647 

V. DODATKI ENERGETYCZNE 3 468,00    234 

 

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Gródek na lata 2018-2020, w ubiegłym roku między innymi: 

▪ na wniosek funkcjonariuszy Policji oraz pracowników GOPS i placówki oświatowej,  
w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie, założono 24 Niebieskie Karty-A  
 

▪ i wszczęto procedurę Niebieskiej Karty oraz kontynuowano procedurę wobec 6 rodzin dla 
których została założona Niebieska Karta w latach poprzednich;  
do końca roku 2019 zakończono 27 procedur Niebieskiej Karty, w tym 15 na skutek 
zrealizowania indywidualnego planu pomocy i ustaniu przemocy oraz 12 w związku ze 
stwierdzeniem braku zasadności podejmowania dalszych działań; 

▪ 8 rodzin zostało objętych pomocą finansową GOPS; 
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▪ 6. dzieci z rodzin, w których prowadzona była procedura Niebieskiej Karty, objętych zostało 
wsparciem pedagoga i psychologa; 

▪ w 4 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego w Białymstoku (IV Wydział Rodzinny i 
Nieletnich) z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie przebiegu władzy 
rodzicielskiej;  

▪ wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z wnioskiem o podjęcie działań w 
celu odizolowania sprawcy od rodziny. 

W ubiegłym roku nie zaistniała konieczność odebrania dziecka z rodziny, jak również 
skierowania dziecka do rodziny zastępczej, a także nie występowały sytuacje wymagające 
udzielenia członkom rodziny schronienia i skierowania do ośrodka wsparcia. 

Dopełnieniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie są działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Koncentrowały 
się one na działaniach profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu uświadomienie 
mieszkańcom gminy, w tym przede wszystkim dzieciom i młodzieży, zagrożeń wynikających z 
uzależnień.  

W 2019 r. w ramach Programu zostały zrealizowane dwa programy certyfikowane: „Spójrz 
inaczej” i „Debata”, a także różnego rodzaju szkolenia (w tym szkolenie terenowe dla 
sprzedawców alkoholu) i warsztaty oraz kampanie społeczne, np. „Stop uzależnieniom! Razem 
z wolontariuszami wybieramy zdrowie i życie !”, „W drodze po zmiany”, „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2019”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Uczestniczyli w nich zarówno 
uczniowie szkoły podstawowej w Gródku jak i ich rodzice. Ponadto organizowane były lokalne 
imprezy promujące trzeźwy i zdrowy styl życia, np. Festyn edukacyjno-profilaktyczny „Zdrowy 
uczeń – zdrowa rodzina”, Festyn Rodzinny w Przedszkolu w Gródku, Turniej Piłki Nożnej, 
którego organizatorem był Wójt Gminy oraz Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach. 
Realizowane były również programy dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie z 
emocjami, asertywności, budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów, 
których przykładem może być program „Bezpieczne ferie w naszej szkole” oraz „Praca 
podwórkowa na wakacje”. W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych finansowano pomoc 
psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym. 

W 2019 r. na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano łącznie 129.912 zł. 
Środki na ten cel pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

W 2019 r. realizowany był również Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, 
którego głównym założeniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu 
rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. Istotną rolę w realizacji Programu odgrywają 
placówki oświatowe działające na terenie gminy.  

W ubiegłym roku uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mieli możliwość uzyskania 
specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych  
(6 uczniów) oraz uczestniczenia w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne (29 uczniów), korekcyjno-kompensacyjnych  
(53 uczniów) i dydaktyczno-wyrównawczych (83 uczniów). Dwoje dzieci, z uwagi na stan 
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zdrowia, objętych zostało pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. Ponadto rodziny objęte Programem uzyskały wsparcie w formie różnego 
rodzaju świadczeń realizowanych przez GOPS. W wyniku współpracy GOPS z organizacjami 
pozarządowymi rodziny mogły również skorzystać z pomocy w postaci żywności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – wydano 28 skierowań dla rodzin z 
dziećmi (118 osób w rodzinach).  

Ważnym aspektem polityki społecznej jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, która 
na terenie Gminy odbywa się w oparciu o roczny program współpracy. Głównym celem 
Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi jest kształtowanie i 
wzmocnienie współpracy między Gminą a organizacjami w zakresie definiowania  
i zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększania aktywności społeczności lokalnej. 

W 2019 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była poprzez powierzenie 
im do realizacji zadań publicznych między innymi z zakresu wspierania i upowszechnia kultury 
fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. Na ich realizację z budżetu Gminy wydatkowano łącznie 112.000 zł, w tym na: 

▪ organizację różnych form zajęć sportowych, z których korzystały zarówno dzieci jak i 
dorośli, w tym seniorzy z gminy Gródek (100.000 zł), 

▪ realizację projektu Integracja społeczna osób trzeciego wieku i członków ich rodzin (2.000 zł), 
▪ realizację projektu Integracja społeczna związku emerytów (3.000 zł), 
▪ zorganizowanie wymiany uczniów w ramach współpracy szkoły w Gródku z niemiecką 

szkołą w Dreźnie (4.000 zł), 
▪ wydanie cyklu reportaży z Gródka i okolic „Ocalone od zapomnienia” (3.000 zł). 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GRÓDEK 

W 2019 r. Rada Gminy Gródek podjęła 92 uchwały (uchwały dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Gródek w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy VIII 
kadencji). 

Wszystkie uchwały, zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, zostały przekazane 
właściwym ze względu na ich przedmiot organom nadzoru, tj. Wojewodzie Podlaskiemu lub 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 

W jednym przypadku, dotyczącym uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Gródek z dnia 15 marca 
2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, 
organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa – stwierdził, że uchwała została podjęta z 
naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
w zakresie określonych w Prognozie przychodów i rozchodów oraz sposobu finansowania 
spłaty długu. W związku z tym organ nadzoru wezwał do usunięcia wskazanych naruszeń 
prawa i uchybień w toku dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Gródek. Stosowne zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Gminy Gródek z 
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019-2036. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek w roku 2019 r. wraz z informacją o 
sposobie ich realizacji zawiera załącznik do Raportu. 
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PODSUMOWANIE 

W 2019 r. zrealizowano lub rozpoczęto realizację inwestycji zaplanowanych na ten rok. 
Przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla Gminy był remont i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Gródku wraz z budową studni wierconej. Pobór wody z tej studni 
rozpocznie się w 2020 r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.  
Nowe ujęcie wody oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody zapewnią mieszkańcom 
Gródka i okolic nieprzerwaną dostawę dobrej jakości wody, co jest szczególnie ważne 
zważywszy, że od kilku już lat mamy do czynienia ze zjawiskiem długotrwałej suszy. Inwestycja 
była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

Generalnie realizacja większości ubiegłorocznych inwestycji była możliwe dzięki pozyskaniu na 
ten cel środków zewnętrznych z różnego rodzaju programów pomocowych. Przykładem mogą 
tu być inwestycje drogowe w Bobrownikach, Gródku i Waliłach-Stacji współfinansowane z 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

W 2019 r., mimo ograniczonych możliwościach budżetowych Gminy, zapewniono realizację 
zadań z zakresu opieki społecznej i wsparcia rodziny. Zagwarantowano środki umożliwiające 
sprawne działanie gminnych placówek oświatowych oraz instytucji kultury. Na bieżąco 
podejmowano działania związane z realizacją uchwał Rady Gminy Gródek.  
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Załącznik do Raportu o stanie Gminy Gródek 2019  

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek w roku 2019 r. wraz z informacją o sposobie ich realizacji 

Lp. Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1 
Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. 

Komisja w 2019 r. pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy. 

2 
Uchwała Nr IV/33/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy 
Gródek na 2019 r. 

Komisja w 2019 r. pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy. 

3 
Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady 
Gminy Gródek na 2019 r. 

Komisja w 2019 r. pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy. 

4 
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb 
Załuki) 

Ustalono przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego oraz określono sposób zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu objętego planem - od dnia wejścia w życie uchwały. 

5 
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 

W dniu 23.03.2019 r. przeprowadzone zostały wybory sołtysa i rady 
sołeckiej w sołectwie Zubry. 

6 
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Przyznana KZB kwota dotacji przedmiotowej  wyliczona została w 
oparciu o przyjęte w uchwale wskaźniki. 

7 
Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 

Zawarta została z Powiatem Białostockim umowa, na podstawie 
której Gmina przekazała 6.921 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej 
Woli. 

8 
Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz w planie przychodów i kosztów KZB. 
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9 
Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków 
udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 

Przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów stosowane są bonifikaty określone w uchwale. 

10 
Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

 Zadania określone w Programie były realizowane na bieżąco. 

11 
Uchwała Nr V/42/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na 
lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za okres 2017-2018 

Wypełniono obowiązek wynikający z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przekazano 
przedmiotową uchwałę Zarządowi Powiatu Białostockiego. 

12 
Uchwała Nr V/43/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2019 r. 

Realizowano zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 
2019 r. na zasadach określonych w Programie. 

13 
Uchwała Nr V/44/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia 
wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 
2019 r. 

W wyznaczonym sezonie kąpielowym na zbiorniku rekreacyjno-
retencyjnym w Zarzeczanach uruchomiono kąpielisko.  

14 
Uchwała Nr V/45/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Gródek. 

Zgodnie z regulaminem świadczone były usługi w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. 

15 

Uchwała Nr V/46/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy uwzględniające 
postanowienia uchwały. 
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16 
Uchwała Nr V/47/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

17 
Uchwała Nr V/48/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom. 

Diety radnym i sołtysom wypłacane są w wysokości i na zasadach 
określonych w uchwale. 

18 
Uchwała Nr V/49/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2020 r. środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

Zgodnie z uchwałą przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2020 r. nie 
wyodrębniono funduszu sołeckiego. 

19 

Uchwała Nr V/50/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2019 r. 

w 2019 r. dofinansowywano kształcenie nauczycieli zgodnie z 
warunkami określonymi w uchwale. 

20 
Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie 
unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zubry. 

W związku z wniesionym protestem unieważniono wybory sołtysa i 
rady sołeckiej sołectwa Zubry. W dniu 4 maja 2019 r. 
przeprowadzono ponowne wybory sołeckie.  

21 
Uchwała Nr VI/52/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Gródek do klastra energii energyRegion 
"Michałowo". 

Podpisano deklarację o przystąpieniu Gminy do klastra energii 
energyREGION „Michałowo”. 

22 
Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

23 
Uchwała Nr VI/54/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady 
Gminy Gródek 

Członkiem komisji został Radny Mirosław Nos. 
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24 
Uchwała Nr VI/55/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Gminy Gródek. 

Członkiem komisji został Radny Mirosław Nos. 

25 
Uchwała Nr VII/56/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury 
w Gródku za 2018 r. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę. 

26 
Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w 
Gródku za 2018 r. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę. 

27 
Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych. 

Zawarta została z Powiatem Białostockim umowa, na podstawie 
której Gmina przekazała 422 500 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn.  "Przebudowa z 
rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany - Łużany - 
Bobrowniki". 

28 
Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

29 

Uchwała Nr VII/60/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia 
zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy 
Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu. 

Zgodnie z uchwałą inkasentami zostali sołtysi wymienieni w 
załączniku do uchwały, rozliczani są oni z powierzonych im zadań 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale. 

30 

Uchwała Nr VII/61/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Zgodnie z uchwałą inkasentami zostali sołtysi wymienieni w 
załączniku do uchwały, rozliczani są oni z powierzonych im zadań 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale. 
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31 
Uchwała Nr VII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą określoną w 
uchwale. 

32 
Uchwała Nr VIII/63/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Gródek wotum zaufania. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

33 
Uchwała Nr VIII/64/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2018 r. 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r. 

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych z 2018 r. 

34 
Uchwała Nr VIII/65/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Gródek absolutorium 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium. 

35 
Uchwała Nr VIII/66/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Gródek do lokalnej organizacji turystycznej 
"Puszcza Knyszyńska Lokalna Organizacja Turystyczna". 

 Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną o przystąpieniu do 
organizacji. 

36 
Uchwała Nr VIII/67/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

W 2019 r. wydano 51 decyzji w sprawach związanych z dodatkiem 
energetycznym. 

37 

Uchwała Nr VIII/68/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie 
realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-
Waliły 

Podpisano umowę z Województwem Podlaskim na podstawie której 
Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 
kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły. 
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38 

Uchwała Nr VIII/69/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

39 
Uchwała Nr VIII/70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

40 

Uchwała Nr VIII/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków 
lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z 
tego tytułu. 

Dokonano zmiany inkasenta w sołectwie Zubry. 

41 

Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Dokonano zmiany inkasenta w sołectwie Zubry. 

42 
Uchwała Nr VIII/73/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zamiany 
nieruchomości. 

Dokonano zamiany nieruchomości wskazanych w uchwale. 

43 

Uchwała Nr VIII/74/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 

Zgodnie z uchwałą dyrektor szkoły był zwolniony w roku szkolnym 
2019/20  z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

44 
Uchwała Nr VIII/75/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania 
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników. 

Zespół zaopiniował kandydatów na ławników. 
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45 
Uchwała Nr IX/76/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia 
od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników. 

Wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zaopiniowanie 
kandydatów na ławników. 

46 
Uchwała Nr IX/77/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci i określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Gminę Gródek. 

W związku z likwidacją Gimnazjum ustalono granice obwodu szkoły 
podstawowej w Gródku. 

47 
Uchwała Nr IX/78/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania 
miejsca wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na 
terenie Gminy Gródek. 

Wyznaczono nowe przystanki. 

48 
Uchwała Nr IX/79/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. 

Zawarto umowę z firmą z firmą RL TRANS na obsługę linii Gródek - 
Waliły-Stacja - Grzybowce - Skroblaki - Bobrowniki - Chomontowce, 
przebiegającej przez teren Gminy Gródek. 

49 

Uchwała Nr IX/80/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

50 
Uchwała Nr IX/81/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

51 
Uchwała Nr X/82/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach 
ławników na kadencję 2020-2023. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w wyborach na 
ławników, zgodnie z przyjętym regulaminem. 
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52 
Uchwała Nr X/83/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020-2023 
dla Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Zgodnie z regulaminem przeprowadzono głosowanie. 

53 
Uchwała Nr X/84/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru 
ławników na kadencję 2020-2023 dla Sądu Okręgowego w 
Białymstoku. 

Ławnikami zostały wybrane panie Anna Kuźmicz i Helena Lachowicz. 

54 
Uchwała Nr X/85/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020-2023 
dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. 

Zgodnie z regulaminem przeprowadzono głosowanie. 

55 
Uchwała Nr X/86/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru 
ławnika na kadencję 2020-2023 dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. 

Ławnikiem została wybrana pani Edyta Marcińczyk. 

56 
Uchwała Nr X/87/19 z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek. 

Zgodnie z uchwałą dodatek funkcyjny w kwocie 300 zł otrzymują 
wychowawcy klas oraz nauczyciele opiekujący się oddziałem 
przedszkolnym. 

57 
Uchwała Nr X/88/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości. 

Dokonano nieodpłatnej zamiany działek wskazanych w uchwale. 

58 
Uchwała Nr X/89/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie pozbawienia 
statusu pomnika przyrody. 

Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego pozbawiono statusu pomnika 
przyrody drzewa wskazane w uchwale; uchwałę przekazano 
podmiotom prowadzącym określone prawem rejestry. 

 

 
 
 
 
  



28 
 

Lp. Tytuł uchwały Sposób realizacji 

59 

Uchwała Nr X/90/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy INTERREG 
V-A Litwa-Polska. 

Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania. 

60 

Uchwała Nr X/91/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic: Wąskiej, Spółdzielczej i 
Ogrodowej w Gródku" współfinansowanego ze środków pochodzących 
z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

W 2019 r. wyłoniono wykonawcę przebudowy ulic wskazanych w 
uchwale. Przebudowa ulic została zakończona w I kwartale 2020 r. 
zrealizowana.  

61 

Uchwała Nr X/92/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-
Stacji" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu 
Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

W 2019 r. wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Kolejowej w 
Waliłach-Stacji. 

62 

Uchwała Nr X/93/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

63 
Uchwała Nr X/94/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

64 
Uchwała Nr XI/95/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. 

Od 01.01.2020 r. podatek będzie naliczany zgodnie z przyjętymi 
stawkami. 
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65 

Uchwała Nr XI/96/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

66 
Uchwała Nr XI/97/19 z dnia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

67 
Uchwała Nr XI/98/19 z dnia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą określoną w 
uchwale. 

68 

Uchwała Nr XI/99/19 z dnia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły 
podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 
prowadzonej na terenie Gminy Gródek, przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej 
wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zgodnie z uchwałą wypłacono dotację wysokości równej 208,80% 
podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny. 

69 
Uchwała Nr XII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do zasobu Gminy Gródek. 

Przejęto do zasobu gminy działki wskazane w uchwale. 

70 

Uchwała Nr XII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
od Powiatu Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu 
drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich 
zimowego utrzymania w 2020 r. 

Zawarto umowę z Powiatem Białostockim na podstawie której Gmina 
przejęła zimowe utrzymanie dróg powiatowych;  Gmina wyłoniła 
podmioty, które będą odpowiedzialne za odśnieżanie dróg. 
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71 

Uchwała Nr XII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby 
fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania. 

Rozliczenie dotacji oświatowej dokonywane jest w oparciu o 
informacje zawarte w załączniku określonym w uchwale. 

72 
Uchwała Nr XII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Programu 
Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. 

Program będzie między innymi podstawą do wyłaniania w 2020 r. 
podmiotów, którym będą zlecane do wykonania zdania określone w 
Programie. 

73 

Uchwała Nr XII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania. 

W 2020 r. GOPS będzie przyznawał świadczenia w wysokości i na 
zasadach określonych w uchwale. 

74 
Uchwała Nr XII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 
2019-2032. 

Określono cele i zadania na lata 2019-2032 w zakresie usuwania 
azbestu na terenie Gminy. Jego realizacja będzie uwarunkowana 
możliwościami finansowymi Gminy. 

75 
Uchwała Nr XII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek. 

Regulamin wszedł w życie z dniem 01.01.2020 r. i realizowany jest w 
sposób ciągły. 

 
 
 
  



31 
 

Lp. Tytuł uchwały Sposób realizacji 

76 

Uchwała Nr XII/107/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Postanowienia uchwały weszły w życie z dniem 01.01.2020 r. i 
realizowane są w sposób ciągły. 

77 

Uchwała Nr XII/108/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 01.01.2020 r. 

78 
Uchwała Nr XII/109/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2020 r. i opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane są zgodnie z 
przyjętymi miesięcznymi stawkami opłaty. 

79 
Uchwała Nr XII/110/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

80 
Uchwała Nr XII/111/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Od 01.01.2020 r. podatek będzie naliczany zgodnie z przyjętymi 
stawkami. 

81 
Uchwała Nr XII/112/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty 
targowej na terenie Gminy Gródek. 

Od 01.01.2020 r. opłata targowa będzie pobierana zgodnie z nowymi 
stawkami. 

82 
Uchwała Nr XIII/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i 
Rolnictwa Rady Gminy Gródek. 

Członkiem komisji została Radna Alina Gościk. 
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83 
Uchwała Nr XIII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek. 

Członkiem komisji została Radna Alina Gościk. 

84 
Uchwała Nr XIII/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu 
pracy Rady Gminy Gródek na 2020 r. 

Plan pracy Rady Gminy został przekazany radnym oraz pracownikom 
Urzędu Gminy. 

85 

Uchwała Nr XIII/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019- 2036. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

86 
Uchwała Nr XIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

87 
Uchwała Nr XIII/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020-2023 
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037. 

Postanowienia uchwały uwzględnione zostały w budżecie Gminy na 
rok 2020. 

88 
Uchwała Nr XIII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Gródek na 2020 r. 

Zgodnie z budżetem sporządzono plany finansowe jednostek na rok 
2020. 

89 
Uchwała Nr XIII/120/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. 

W 2020 r. zawarta została z Powiatem Białostockim umowa, na 
podstawie której Gmina przekazałą 9 110 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej 
Woli. 
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90 

Uchwała Nr XIII/121/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 
członków ochotniczej straży pożarnej 

Od stycznia 2020 r. ekwiwalent będzie wypłacany według nowych 
stawek 

91 
Uchwała Nr XIII/122/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego 

W 2020 r. uruchomiona zostanie linia na trasie Gródek - Waliły-Stacja 
– Grzybowce – Skroblaki – Bobrowniki - Chomontowce oraz w okresie 
lipiec-sierpień linia na trasie Gródek – Wierobie – Zubki – Świsłoczany 
– Mostowlany – Wiejki – Podozierany – Bielewicze – Mieleszki -
Mieleszki-Kolonia - Gródek 

92 

Uchwała Nr XIII/123/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

Ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - od dnia wejścia 
w życie uchwały. 

 

 


