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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 2022 r. poz. 559 i 583) przedstawiam raport o stanie Gminy Gródek 
stanowiący podsumowanie działań podjętych przez Wójta Gminy Gródek oraz gminne 
jednostki organizacyjne w roku 2021 w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązujących 
programów, 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 31.12.2021 r. w 46 
miejscowościach zameldowanych było 50691 osób. Ponad 56,9% mieszkańców gminy 
zameldowanych było w dwóch miejscowościach, tj. Gródku (45,8%) i Waliłach-Stacji (11,09%). 

W ciągu minionego roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stałe w gminie Gródek 
zmniejszyła się o 27 osób. 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 -2 143 2,81%  

2 3 – 6 164 3,22% - w wieku przedszkolnym 

3 
7 – 15 451 

11,24% - w wieku szkolnym 
16 – 18 122 

4 
19 – 60 (K) 1297 

56,79% - w wieku produkcyjnym 
19 – 65 (M) 1597 

5 
> 60 (K) 915 

25,94% - w wieku poprodukcyjnym 
> 65 (M) 407 

Głównymi problemami, z jakimi od lat borykają się zarówno mieszkańcy jak i władze Gminy są: 

zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy2, bezrobocie utrzymujące się na poziomie ok. 8% 

osób w wieku produkcyjnym, powolny wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez 

osoby fizyczne, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (drogowa i wodno-

kanalizacyjna), wykluczenie komunikacyjne wielu miejscowości, duży odsetek mieszkańców 

 
1 Dane z ewidencji ludności. 
2 W ciągu ostatnich 5 lat liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Gródek zmniejszyła się 

o 192 osób, tj. o 3,65% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. Natomiast odsetek osób 
w wieku poprodukcyjnym w tym czasie zwiększył się z 25,22% w roku 2017 do 26,1% w roku 
2021. 
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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 przy opracowywaniu Gminnych 

programów, których realizacja obejmuje między innymi rok 2021. 

REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW  

W 2021 r. Gmina Gródek kontynuowała realizację: 

✓ 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; 

✓ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 2019-2032 
którego celem jest oczyszczenie terenu gminy Gródek z wyrobów zawierających azbest, 
poprzez stopniowe usuwania wyrobów zawierających azbest; 

✓ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na 
lata 2020-2024 w którym określono zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym; 

✓ 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 Wspierania Rodziny w Gminie Gródek na lata 2020 – 2022  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 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; 

✓ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Gródek na lata 2021-2025, w którym określono kierunki działań w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności pomocy dla 
rodzin, w których ten problem występuje; 

oraz realizowała roczne programy działania, tj.: 

✓ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 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 2021 r., którego 
głównym celem jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między Gminą a 

http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl/strategie_i_programy_gminne_/programu_usuwania_wyrobw_zawierajcych_/
http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl/strategie_i_programy_gminne_/programu_usuwania_wyrobw_zawierajcych_/
http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl/strategie_i_programy_gminne_/program_wspierania_rodziny_w_gminie_grde/


4 
 

organizacjami w zakresie definiowania i zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy oraz 
zwiększania aktywności społeczności lokalnej. 

W 2021 r. w ramach realizacji w/w Programów, zostały wykonane następujące zadania 

inwestycyjne: 

➢ w ramach rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: 

1) opracowano dokumentację projektową kanalizacji na ul. Agrestowej i Jaśminowej w 

Gródku – w 2022 r. przystąpiono do realizacji inwestycji, 

2) opracowano dokumentację projektową instalacji wodociągowej Gródek – Kolonia 

Gródek – realizacja inwestycji planowana jest w 2022 r., 

3) przystąpiono do sporządzania dokumentacji projektowej budowy wodociągu w 

miejscowości Ruda, 

4) zamontowano w studni głębinowej w Gródku lampę UV w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości wody w sieci wodociągowej, 

5) dofinansowano kwotą 28.000 zł budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków – środki 

przyznane zostały osobom fizycznym w formie dotacji celowej; 

➢ w ramach realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek”,  

39 beneficjentom wypłacono łącznie 669.234,82 zł w ramach dofinansowania części 

kosztów poniesionych przez nich w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych i 

kolektorów słonecznych, środki na ten cel pochodziły z EFRR w ramach Osi Priorytetowej V 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach 

energii;  

➢ w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 

2019-2032” usunięto z 56 posesji 95,13 ton odpadów azbestowo-cementowych – na 

realizację tego zadania wydatkowano łącznie 34.931,74 zł, w tym 7.057,46 zł stanowiła 

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Białymstoku; 

➢ w ramach gospodarowania budynkami wchodzącymi do zasobu Gminy: 

1) wykonano I etap remontu sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Gródku w 

ramach którego między innymi wykonano podłogę sportową, wymieniono posadzki i 

balustrady na galerii, wymieniono instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania; 

zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000 zł, 

dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 300.000 zł i środków własnych 

budżetu gminy Gródek w kwocie 182.723,59 zł; w 2022 r. realizowany będzie II etap 

remontu sali gimnastycznej; 

2) wykonano elewację na budynku przy ul. Fabrycznej 12/4, 

3) wykonano schody zewnętrzne w budynku szkoły w Załukach, 

4) wykonano łazienkę w remizie OSP w Gródku. 

Ponadto w 2021 r. realizowane były następujące zadania inwestycyjne związane z budową 

i remontem dróg oraz infrastrukturą towarzysząca: 

1) przebudowa ulicy Błotnej w Gródku wraz z budową kładki na rzece Supraśl - w 2021 r. 

oddano do użytku ul. Błotną; na realizację tego zadania wydatkowano łącznie  

869 108,47 zł, w tym 505 966,47 zł stanowiły środki uzyskane z Rządowego Funduszu 
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Dróg i 103 771,71 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 259 370,29 środki 

własne Gminy; w lutym 2022 r. oddano do użytku kładkę na rzece Supraśl 

2) opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic Słonecznej i Pogodnej w 

Gródku oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Zamkowej w Gródku - przebudowa ul. Zamkowej 

rozpocznie się w 2022 r.  

3) opracowano dokumentacje projektowe rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w 

Pieszczanikach i Załukach oraz na ulicy Słonecznej w Gródku, 

4) wykonano nawodnienie i wertykulację boiska sportowego w Zarzeczanach. 

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

FINANSE GMINY 

W budżecie Gminy na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku 
budżetowego, zaplanowano dochody w wysokości 31.234.012,62 zł 3 oraz wydatki w kwocie 
32.210.233,62 zł 4.  

Ostatecznie dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 32.807.522,93 zł, tj. 105,04% 
planu5. Natomiast wydatki osiągnęły poziom 30.139.795,38 zł, tj. 93,57 % kwoty zaplanowanej 
w budżecie6.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie budżetu Gminy zamknęło się nadwyżką w wysokości 
2.667.727,55 zł, przy zaplanowanej kwocie deficytu 976.221 zł.  

DOCHODY  

W ubiegłym roku Gmina uzyskała z tytułu opłat i podatków lokalnych 5.933.855,53 zł,  
a wpływy z mienia wyniosły 284.186,16 zł. Tym samym dochody własne Gminy z tych źródeł 
osiągnęły łącznie kwotę 6.218.041,69 zł, co stanowiło 18,95% dochodów budżetowych Gminy.  

Ponadto Gmina w 2021 r. uzyskała dochody z następujących źródeł: 

1) dotacje i subwencje – 16.677.329,23 zł (50,83% dochodów Gminy), w tym: 

a) subwencje – 8.959.463,00 zł,  

b) udziały w PIT i podatku dochodowym osób prawnych – 4.013.114,06 zł, 

c) dotacje bieżące z Budżetu Państwa (1.046.987,94 zł) i UE (41.152,52 zł), 

d) dochody majątkowe z Budżetu Państwa (1.505.966,47 zł) i UE (1.110.645,24 zł), 

2) opłaty wnoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów –  1.220.402,58 zł (3,72% 
dochodów Gminy) z tym, że środki te w całości wydatkowane były na realizację tego 
zadania, 

 
3 zaplanowane dochody: bieżące - 27.617.666,62 zł, majątkowe 3.616.346 zł 
4 zaplanowane wydatki: bieżące - 27.218.816,62 zł, majątkowe - 4.991.417 zł  
5 dochody zrealizowane: bieżące - 28.088.492,41  (101,70 % planu), majątkowe - 4.719.030,52 

zł (130,49 % planu) 
6 wydatki zrealizowane: bieżące - 26.218.895,50, tj. 96,32% zaplanowanej kwoty, majątkowe - 

3.920.896,88 zł, tj. 78,55 % zaplanowanej kwoty 
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3) środki uzyskane na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 
7.148.803,14 zł (21,79% dochodów Gminy), 

4) środki przekazane na podstawie zawartych porozumień przez jednostki samorządu 
terytorialnego na realizację zadań bieżących i majątkowych – 390.000 zł (1,19% dochodów 
Gminy), 

5) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 199.693,90 zł (0,61% dochodów 
Gminy), 

6) dotacje celowe od jst - 82.657,76 zł (0,25% dochodów Gminy), 

7) środki uzyskane na realizację projektu Laboratoria Przyszłości – 92.100 zł (0,28% dochodów 
Gminy), 

8) środki z najmu i dzierżawy – 148.396,13 zł (0,45% dochodów Gminy), 

9) środki z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – 18.590,01 zł (0,06% 
dochodów Gminy), 

10) środki z Nadleśnictwa Supraśl na remont dróg – 144.100 zł (0,44% dochodów Gminy), 

11) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.146,25 zł (0,06% dochodów 
Gminy), 

12) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 67.818,69 zł (0,21% dochodów Gminy), 

13) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 33.506,65 zł (0,10% dochodów Gminy), 

14) wpływy z usług – 215.526,88 zł (0,66% dochodów Gminy), 

15) wpływy z różnych dochodów – 77.300,64 zł (0,24% dochodów Gminy), 

16) inne (między innymi dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, środki na kształcenie 
młodocianych, dochody gminnych jednostek organizacyjnych, odsetki, zwroty z lat 
ubiegłych) – 53.106,94 (0,16% dochodów Gminy),  

WYDATKI 

Struktura zeszłorocznych wydatków była następująca: 

• wydatki majątkowe – 3 920 896,88 zł 

• wydatki bieżące - 26.218.895,50 zł. 

W 2021 r. na realizację bieżących zadań wydatkowano łącznie 26.218.895,50 zł, w tym na 
zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny – 8.889.125,44 zł, tj. 33,90% kwoty wydatków 
bieżących, 

2) oświaty i wychowania – 8.312.465,78 zł, tj. 31,70% kwoty wydatków bieżących, 

3) administracji publicznej – 2.569.615,31 zł, tj. 9,80% kwoty wydatków bieżących, 

4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.232.093,13 zł, tj. 8,51% kwoty wydatków 
bieżących, 

5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.008.965,60 zł, tj. 3,85% kwoty wydatków 
bieżących, 

6) transportu i łączności – 987.911,65 zł, tj. 3,77% kwoty wydatków bieżących, 
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7) rolnictwa i łowiectwa – 527.785,00 zł, tj. 2,01% kwoty wydatków bieżących, 

8) gospodarki nieruchomościami – 469.070,50 zł, tj. 1,79% kwoty wydatków bieżących, 

9) bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż – 392.304,21 zł, tj. 1,50% kwoty wydatków 
bieżących, 

10) kultura fizyczna – 241.776,67 zł, tj. 0,92% kwoty wydatków bieżących, 

11) obsługi długu publicznego – 140.694,65 zł, tj. 0,54% kwoty wydatków bieżących. 

Pozostałe 1,70% wydatków bieżących, tj. 447.090,56 zł, wydano na realizację zadań z zakresu 
ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, dowóz mieszkańców do 
punktu szczepień), wytwarzania i zaopatrywania w energię, turystyki, organizacji wyborów 
oraz związanych z poborem podatków. 

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 r. roku wyniosło 9.866.642 zł, w tym obligacje 4.002.000 zł 
oraz kredyty długoterminowe 5.864.642 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu na rok 2021 zostały przedstawione w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2021 r.  

MIENIE KOMUNALNE  

GRUNTY (Z WYŁĄCZENIEM DRÓG GMINNYCH) 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w zasobie Gminy pozostają 463 działki o pow. 221,2842 
ha i wartości księgowej 1.402.802,13 zł. Ponadto Gmina Gródek jest użytkownikiem 
wieczystym 3 działek będących własnością Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,5142 ha i wartości 
księgowej 44.026,59 zł oraz właścicielem udziału 1/2 w działce o pow. 0,3 ha położonej w 
gminie Narewka obręb Eliaszuki o wartości księgowej 1 500 zł. 

W 2021 r. z zasobu Gminy Gródek zbyto 1,194ha i 1 lokal mieszkalny, uzyskując z tego tytułu 
222.000 zł. W omawianym okresie nie nabywano nieruchomości do zasobu. 

ZASÓB MIESZKANIOWY  

W 2021 r. Gmina sprzedała 1 lokal mieszkalny i tym samym na dzień 31.12.2021 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 21 budynkach stanowiących 
własność lub współwłasność Gminy. 13 budynkami zarządza Komunalny Zakład Budżetowy  
w Gródku, 3 budynkami zarządza Wójt Gminy Gródek. Pozostałe 5 budynków stanowią 
wspólnotę mieszkaniową z zewnętrznym zarządcą. 

INNE BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY  

Gmina jest również właścicielem 25 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 
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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 

2.5 ul. Fabryczna 1 287/4 część budynku użytkowana przez NZOZ część 

mieszkania komunalne 

2.6. ul. Fabryczna 8 326/2 siedziba USC, GOPS oraz przedszkola 

samorządowego 

2.7. ul. Fabryczna 12/4 2096/6 budynek częściowo użytkowany w 2020 

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 

2.10 ul. Północna 1 2046/21 2 budynki – hala targowa + sanitariat 

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 

2020 r. 

10. Załuki 

10.1. Załuki 5 416 budynek szkoły prowadzonej przez 

Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą – 

użyczenie 

10.2 Załuki 31  Siedziba OSP Załuki + świetlica wiejska 

 

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.  
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WODOCIĄG 

W 14 miejscowościach7 jest zbiorcza sieć wodociągowa, której łączna długość wynosi 57,84 km. 
Aktualnie sieć wodociągowa zasilana jest z 7 studni wierconych zlokalizowanych w: Gródku 
(3), Waliłach (2), Bielewiczach (1) i Bobrownikach (1).  

Z sieci wodociągowej korzysta blisko 70% mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie 
Gródek z tym, że ponad 3/4 tych osób zamieszkuje w dwóch miejscowościach, tj. Gródku i 
Waliłach-Stacji. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. do sieci wodociągowej podłączonych 
było 1592 lokali mieszkalnych, w tym 1174 lokali zajmowanych przez osoby zameldowane na 
stałe w gminie Gródek. W 2021 r. do 9 lokali wykonano przyłącze wodociągowe. 

KANALIZACJA 

Aktualnie w 5 miejscowościach8 jest sieć kanalizacyjna, której łączna długość wynosi 27,07 km. 
Korzysta z niej blisko 53% mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Gródek z tym, że 
90% korzystających z kanalizacji stanowią mieszkańcy Gródka i Walił-Stacji. Według stanu na 
dzień 31.12.2021 r. do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 1066 lokali mieszkalnych, w tym 
883 lokali zajmowanych przez osoby zameldowane na stałe w gminie Gródek. W 2021 r. do 9 
lokali wykonano przyłącze kanalizacyjne. 

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 126 tego typu oczyszczalni, w 
tym 8 wybudowano w roku 2021. 

Duże rozproszenie jednostek osadniczych powoduje, że zwodociągowanie i skanalizowanie 
miejscowości na terenie gminy wymaga znacznych nakładów finansowych. W 2021 r. Gmina 
otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600.000 zł oraz w formie uzupełnienia 
subwencji ogólnej 1.517.409 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w zakresie 
kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przyznana subwencja przeznaczona jest na 
inwestycje, które będą realizowane w latach 2022 – 2024. W 2021 r. przystąpiono do 
opracowywania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia tego typu inwestycji. Między innymi 
wykonana została dokumentacja projektowa kanalizacji na ul. Agrestowej i Jaśminowej w 
Gródku oraz opracowano koncepcję budowy wodociągu Gródek - Kolonia-Gródek, a także 
rozpoczęto przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy wodociągu w 
miejscowości Ruda. Realizacja tych inwestycji planowana jest w latach 2022-2024. 

DROGI 

Sieć drogową na terenie gminy Gródek tworzą: 

▪ droga krajowa Nr 65, której 38 km odcinek przebiega przez teren gminy – droga ta stanowi 
13,06% długości dróg publicznych w gminie;  

 
7 miejscowości, w których jest sieć wodociągowa: Bielewicze, Bobrowniki, Gródek, Mieleszki, 

Mieleszki-Kolonia, Pieszczaniki, Podzałuki, Radunin, Słuczanka, Waliły, Waliły-Dwór, Waliły-
Stacja, Załuki, Zarzeczany. 

8 miejscowości, w których jest sieć kanalizacyjna: Bobrowniki, Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-
Stacja, Zarzeczany. 
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▪ droga wojewódzka Nr 686 relacji Zajma – Michałowo – Jałówka, której 3 km odcinek 
przebiega przez teren gminy – droga ta stanowi 1,03% długości dróg publicznych w gminie; 

▪ drogi powiatowe o łącznej długości ok. 126 km – drogi te stanowią 43,3% długości dróg 
publicznych w gminie; 

▪ drogi gminne o łącznej długości ok. 124 km – drogi te stanowią 42,61% 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 2021 r. przebudowana została ulica Błotna w Gródku, a w lutym 2022 r. oddano do użytku 
kładkę na rzece Supraśl. Łączny koszt przebudowy ulicy Błotnej wraz z budową kładki wyniósł 
1 161 812,56 zł w tym 505 966,47 zł stanowiły środki uzyskane z Rządowego Funduszu Dróg i 
120 290,11 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na realizację tego 
zadania Gmina wydatkowała 535 555,98 zł środków własnych. 

Ponadto opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ulic Słonecznej i 
Pogodnej w Gródku oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Zamkowej w Gródku. Przebudowa ul. 
Zamkowej rozpocznie się w 2022 r. 

Wykonana została także dokumentacja projektowa rozbudowy linii oświetlenia ulicznego ul. 
Słonecznej w Gródku.  

W ubiegłym roku Powiat Białostocki zakończył realizację zadania pn.: ”Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku (gm. Gródek).” Zakres prac obejmował 
wykonanie nowej nawierzchni ulicy Polnej o długości 1,69 km oraz przebudowę ronda. Na 
realizację tego zadania Gmina przekazała Powiatowi Białostockiemu, w formie dotacji celowej, 
1.100.000 zł. Ponadto Gmina przekazała Powiatowi Białostockiemu, w formie dotacji celowej, 
kwotę 18.880,50 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę z 
rozbudową drogi powiatowej nr 1448B w miejscowości Wiejki. 

Ponadto w 2021 r. z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 
łącznie 545.387,14 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 związku z tym, w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu 
mieszkańców miejscowości położonych na wschód od Gródka, Gmina, przy udziale środków z 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, sfinansowała w 2021 r. utrzymanie dwóch linii 

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

Załuki, Radunin, Waliły, Waliły-Dwór, Słuczanka, Waliły-Stacja, Gródek. 
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komunikacyjnych na trasach Chomontowce – Bobrowniki – Skroblaki – Grzybowce - Waliły 
Stacja – Gródek oraz Gródek szkoła – Bielewicze - Mieleszki Kolonia - Mieleszki- Wiejki – 
Podozierany – Zubry – Zielona - Wierobie- Gródek szkoła.  

Ponadto w lutym 2021 r. Gmina zawarła z PKS NOVA umowę, na podstawie której 
uruchomione zostały dwa kursy autobusowe, tj. o godz. 6:10 na trasie Gródek – Załuki – 
Białystok i o godz. 15:20 na trasie Białystok-Załuki-Gródek. Zgodnie z warunkami umowy 
Gmina zobowiązała się pokryć koszt realizacji w/w kursów w wysokości odpowiadającej 
różnicy pomiędzy kwotą wynikająca z iloczynu kilometrów przejechanych w danym miesiącu 
razy stawka 4,90 zł brutto za wozokilometr, a kwotą wpływów brutto uzyskaną w danym 
miesiącu ze sprzedaży biletów na tych trasach. Rozwiązanie to obowiązywało do 31.08.2021 
r. Od 1.09.2021 r., w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, zawarta została nowa umowa z PKS NOVA na podstawie której uruchomione 
zostały kursy na linii Gródek – Białystok przez Pieszczaniki10 oraz Gródek – Białystok przez 
Załuki.11 Zgodnie z warunkami umowy Gmina zobowiązała się przeznaczyć miesięcznie nie 
więcej niż 9.000 zł brutto na sfinansowanie nierentownych kursów na tych trasach 
zastrzegając, że w przypadku gdyby kwota ta wraz ze środkami przekazanymi na ten cel z 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie pokryła kosztów utrzymania kursów, nie 
będzie to podstawą do likwidacji nierentownych kursów ani do rozwiązania umowy. 

Ostatecznie w 2021 r. Gmina wydatkowała na utrzymanie opisanych wyżej linii 
komunikacyjnych łącznie 261 985,71 zł z tym, że 76,38 % tej kwoty, tj. 200 093,90 zł, zostało 
sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a pozostała część, tj. 
61 891,81 zł, ze środków własnych Gminy. 

Odrębną kwestią jest zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. 

 
10 Linia Gródek – Białystok przez Pieszczaniki 

Godzina odjazdu Relacja linii 

04:30 Gródek-Białystok przez Pieszczaniki 

05:20 Gródek-Białystok przez Pieszczaniki 

12:20 Gródek-Białystok przez Pieszczaniki 

14:20 Białystok-Gródek przez Pieszczaniki 

18:20 Białystok-Gródek przez Pieszczaniki 

 
11 Linia Gródek – Białystok przez Załuki 

Godzina odjazdu Relacja linii 

06:20 Gródek-Białystok przez Załuki 

08:10 Gródek-Białystok przez Załuki 

09:40 Gródek-Białystok przez Załuki 

15:30 Gródek-Białystok przez Załuki 

16:30 Gródek-Białystok przez Załuki 

07:30 Białystok-Gródek przez Załuki 

10:50 Białystok-Gródek przez Załuki 

13:45 Białystok-Gródek przez Załuki 

15:20 Białystok-Gródek przez Załuki 

16:50 Białystok-Gródek przez Załuki 
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EDUKACJA – PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2021 r. na terenie gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

•  szkoła podstawowa w Gródku (17 oddziałów), 

• niepubliczna ośmioklasowa szkoła podstawowa w Załukach (8 oddziałów) z oddziałem 
przedszkolnym, 

• 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 

2020/2021 2021/2022 

1. Szkoła Podstawowa w Gródku 298 307 

2. 
Szkoła Podstawowa w Załukach 
oraz 

36 37 

2.1 oddział przedszkolny w Załukach 7 3 

3. 
Przedszkole w Gródku 
oraz 

107 104 

3.1 punkt przedszkolny w Załukach 16 24 

Razem 464 475 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że liczba dzieci uczęszczających do placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 zwiększyła się w porównaniu do roku szkolnego 
2020/2021 o 11 uczniów. 

W 2021 r. wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola zostały rozpatrzone 
pozytywnie, w związku z czym wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 79% dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat (w uzasadnionych przypadkach również dzieci od 2,5 roku życia). 

W ubiegłym roku, podobnie jak w roku 2020, w związku z pandemią COVID-19, nauka 
odbywała się przez część roku w trybie zdalnym oraz hybrydowym z tym, że w klasach I-III 
przez większą część roku nauka odbywała się w trybie stacjonarnym.  

klasy styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec  wrzesień - grudzień 

I - III 01 - 17 18.01 - 21.03 22.03 - 25.04 26.04 - 02.05 03.05 - 28.06  01.09 - 19.12 20 - 31.12 
IV - VIII 01.01 - 16.05 17 - 30.05 31.05 - 28.06  

 

nauka w trybie stacjonarnym   

nauka w trybie zdalnym   

nauka w trybie hybrydowym   

Z powodu pandemii przedszkole było zamknięte w dniach od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. 

W 2021 r., pomimo pandemii COVID-19, na Gminie spoczywał ustawowy obowiązek 
organizacji dowozów szkolnych. W czasie gdy w szkole podstawowej w Gródku odbywały się 
zajęcia stacjonarne dzieci z miejscowości: Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Przechody, 
Sofipol, Pieszczaniki, Waliły–Stacja, Mieleszki, Podozierany, Wiejki, Zubry dowożone były do 
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Gródka przez firmę Polska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna. Dzieci z 
pozostałych miejscowości wożone były gminnym mikrobusem. Ponadto Gmina zleciła w 
ubiegłym roku firmie Regularne Przewozy Osób Ryszard Grzywacz dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w Białymstoku.  

W roku 2021 do placówek oświatowych dowożonych było około 70 dzieci z terenu gminy 
Gródek. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 306 319,91 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 
33 768,41 zł. 

W 2021 r. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 8.312.465,78 zł, 
w tym między innymi 783 212,16 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 4 834 143,00 zł, co pozwoliło sfinansować 
zaledwie 58,16% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę tj. 3 478 322,78 zł sfinansowano ze 
środków własnych Gminy.  

W roku 2021 wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowiły 
31,70% 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. Bibliotekę Publiczną w Gródku z filią w Załukach i Gminne Centrum Kultury (GCK). 

Biblioteka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dysponuje księgozbiorem liczącym 23 467 
woluminów. W ciągu ubiegłego roku księgozbiór powiększył się o 981 nowych pozycji. Zakup 
732 książek sfinansowany został środkami własnymi i kwotą 6.500 zł otrzymaną z Narodowego 
Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Ponadto w 2021 r. biblioteka otrzymała od 
czytelników, w formie darów, 249 woluminów.  

W bibliotece i jej filii w Załukach zarejestrowanych jest łącznie 444 czytelników, w tym 162 
czytelników to osoby uczące się. Między innymi z myślą o nich uruchomiony został w bibliotece 
terminal systemu CWPAN (Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji 
Naukowych), dzięki któremu osoby zainteresowane mogą na miejscu korzystać z publikacji 
cyfrowych. System ACADEMICA oferuje pełnotekstowe przeszukiwanie tysięcy współczesnych 
publikacji naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów. Ponadto w 2021 r., 
dzięki pozyskaniu grantu w kwocie 10.000 zł, utworzona została eko-kawiarenka, z której 
korzystają odwiedzający bibliotekę. 

GCK w ubiegłym roku, z zachowaniem reżimów sanitarnych, poza prowadzeniem 15 kół 
zainteresowań, było między innymi organizatorem Dni Gródka oraz licznych wystaw, 

 
12 Stypendia szkolne przyznano 37 uczniom w roku szkolnym 2020/2021 oraz 34 uczniom w 

roku szkolnym 2021/2022 
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konkursów, koncertów i spotkań z ciekawymi ludźmi oraz imprez charytatywnych. W okresie 
wakacji pracownicy GCK prowadzili zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy.  

W lipcu, po rocznej przerwie spowodowanej COVID-19, zorganizowany został, przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, XXI Międzynarodowy Festiwal 
Siabrouskaja Biasieda. W jego trakcie zaprezentowano między innymi film przedstawiający 
efekt pracy artysty Arkadiusza Andrejkowa, który na wybranych budynkach w Waliłach, 
Słuczance i Raduninie namalował 5 drewnali. Jego prace stały się atrakcją turystyczną naszej 
gminy.  

GCK było również inicjatorem i organizatorem zbiórki darów na rzecz osób potrzebujących w 
związku z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Zgromadzone dary były 
przekazywane między innymi placówkom straży granicznej w Bobrownikach, Narewce, 
Kuźnicy, Krynkach, Szudziałowie i Michałowie oraz do Ośrodka dla Uchodźców w Białymstoku. 

W sierpniu 2021 r. GCK, we współpracy z Gminnym Koordynatorem ds Szczepień, przystąpiło 
do organizowani Plenerowych Punktów Szczepień. Do końca grudnia 2021 r. mieszkańcy 
gminy mieli możliwość 8 krotnie skorzystać z możliwości zaszczepienia się w tego typu punkcie. 
Łącznie skorzystało z tej oferty 284 mieszkańców. Należy w tym miejscu wspomnieć, że osoby 
zainteresowane będące w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami były dowożone do 
punktu szczepień transportem zorganizowanym przez Wójta Gminy. Według danych 
Ministerstwa Zdrowia w Gminie Gródek do 27.01.2022 r. dwoma dawkami zaszczepionych 
zostało 52,8% mieszkańców. Tym samym Gmina Gródek została w powiecie białostockim 
laureatem konkursu Rosnąca Odporność otrzymując z tego tytułu nagrodę pieniężną w 
wysokości 1.000.000 zł. 

PRZEDSIĘBIORCY 

W minionym roku w bazie REGON zarejestrowano 33 osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie gminy Gródek, 4 spółki handlowe i 1 organizację społeczną 
(stowarzyszenie). Wyrejestrowano natomiast 12 osób fizycznych, które dotychczas prowadziły 
działalność gospodarczą. 

W wyniku tych zmian, według stanu na dzień 31.12.2021 r., w bazie internetowej REGON 
zarejestrowanych było 430 podmioty gospodarki narodowej działające na terenie gminy 
Gródek, w tym 12 podmiotów sektora publicznego oraz 418 podmiotów sektora prywatnego, 
w tym 333 osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą. Ponad 95% podmiotów 
sektora prywatnego stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób.  

BEZROBOCIE 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 236 bezrobotnych z terenu gminy Gródek (144 mężczyzn i 92 kobiety), co stanowi 8,31% 
ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym, z czego 162 osoby, tj. 68,64% zarejestrowanych 
bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. 33,47% bezrobotnych to osoby powyżej 50 
roku życia. Natomiast odsetek bezrobotnych w wieku do 25 lat wynosił 8,05%. 

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Gródek, podobnie jak w roku poprzednim, zatrudniane były na 
czas określony osoby bezrobotne. Na podstawie umów zawartych w 2021 r. z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Białymstoku, zatrudnione były 2 osoby w ramach robót publicznych oraz 1 
stażysta.  
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Bezrobotni, których dochód netto nie przekraczał ustalonego na rok 2021 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 (33,90% kwota łączna 8.889.125,44 zł) w ramach środków przewidzianych na 
wydatki bieżące w roku 2021. 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 10,22% mieszkańców Gminy, tj. 524 osoby (260 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.  

Lp. Powody udzielenia pomocy i wsparcia Liczba rodzin ogółem 

1. Ubóstwo 163 

2. Bezrobocie 111 

3. Długotrwała lub ciężka choroba 83 

4. Niepełnosprawność 85 

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, a w tym: 
53  

5.1. rodziny niepełne 12 

5.2. rodziny wielodzietne 9 

6. Potrzeby ochrony macierzyństwa  27 

6.1. w tym wielodzietność 22 

7. Alkoholizm 8 

8. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 5 

9. Bezdomność 4 

10. Zdarzenie losowe 0 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód (netto) 
nie przekraczał kryterium dochodowego, tj. 701 zł w przypadku osoby samotnie 
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gospodarującej lub 528 zł w przeliczeniu na członka rodziny. W ubiegłym roku wydatkowano 
na tę formę pomocy ogółem 693.001,24 zł, w tym: 

▪ na zasiłki stałe dla 47 osób – 269.336,96 zł, 

▪ na zasiłki okresowe dla 135 rodzin – 374.045,39 zł, 

▪ na zasiłki celowe dla 123 rodzin – 49.618,89 zł. 

W 2021 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 307 osób wydatkując na ten cel ogółem 151.984,01 zł, w tym 121.587,20 zł 
stanowiła dotacja z budżetu Państwa. Pomocą w formie posiłków objęto 108 osób, w tym 99 
dzieci, 117 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku i 14 rodzin w formie 
świadczenia rzeczowego. 

W 2021 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 23 osoby. Łączny koszt realizacji tego 
zadania wyniósł 244.148,52 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 pomocą w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 2 dzieci. Na realizację tego 
zadania wydatkowano łącznie 37.020,00 zł. 

Ponadto w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 495.232,07 zł w ramach odpłatności za pobyt 
w domach pomocy społecznej 15 osób z gminy Gródek (na umieszczenie w DPS oczekuje 1 
osoba). 

GOPS w 2021 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+”; 

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

▪ z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie której wypłacane 
są świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

▪ z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna. 

Zestawienie świadczeń udzielonych w 2021 r. w związku z realizacją w/w zadań 

Lp. RODZAJ ŚWIADCZEŃ 
Kwota 

wydatków 
Liczba 

świadczeń 

I. 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
w tym 

1 494 345,64 6910 

I.1. Zasiłki rodzinne 391 688,07       3432 

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

194 658,37    1749 
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2.1. urodzenia dziecka 17 000    17 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

16 942,00    44 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 20 404,86    104 
2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 20 949,12    197 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 19 034,92    198 

2.6. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 45 239,72    599 
2.7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 55 087,75    590 

I.3. 
Świadczenia opiekuńcze, 
w tym 

743 983,30    1556 

3.1. zasiłki pielęgnacyjne 267 641,60   1240 

3.2. świadczenia pielęgnacyjne 417 961,70    221 

3.3. specjalne zasiłki opiekuńcze 58 380,00    95 

I.4. Świadczenie rodzicielskie 131 015,90    140 

I.5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 33 000,00    33 

II. 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - PROGRAM "RODZINA 
500+" 

4 514 978,00    9029 

III. DODATKI MIESZKANIOWE 114 109,23    630 

IV. DODATKI ENERGETYCZNE 1 644,27    116 

V. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 179 171,30 455 

VI. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 30 293,34 93 

W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Gminy Gródek, działając na podstawie ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwaliła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 
Gródek na lata 2020-2022. W Programie określone zostały działania mające na celu wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. 
Istotną rolę w realizacji Programu mają do spełnienia zarówno placówki oświatowo-
wychowawcze działające na terenie gminy Gródek jak i asystent rodziny zatrudniony w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku. 

Z powodu pandemii realizacja Programu w ubiegłym roku była utrudniona. Tym niemniej w 
2021 r., w ramach działań na rzecz wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz pełnieniu 
funkcji opiekuńczej i wychowawczej, między innymi pedagog szkolny zatrudniony w szkole 
podstawowej w Gródku, w ramach pomocy pedagogicznej, udzielił 220 porad dla rodziców i 
uczniów. Natomiast w przedszkolu samorządowym, w ramach zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka oraz kształcenia specjalistycznego (zajęć rewalidacyjnych) prowadzone były 
zajęcia z psychologiem, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem, logopedą oraz 
rehabilitantem osób ze spektrum autyzmu. Pomocą co najmniej jednego specjalisty objętych 
było 66 dzieci i 21 rodziców. 

Gmina w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych tworzy i rozwija system opieki nad 
dzieckiem, między innymi poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcie 
asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej 
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały 
umieszczone w pieczy zastępczej w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej.  

W 2021 r. wsparciem asystenta objętych było 7 rodzin (20 dzieci).  
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Charakterystyka ilościowa rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 roku 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 2 

2. Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny, z tego: 7 

2.1. do 3 miesięcy 0 

2.2. powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy 0 

2.3. powyżej 1 roku 7 

3. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny, w tym: 20 

3.1. dzieci od 0 do 3 roku życia 0 

3.2. dzieci powyżej 4 do 6 roku życia 2 

3.3. dzieci powyżej 7 do 13 roku życia 7 

3.4. dzieci powyżej 14 do 16 roku życia 8 

3.5. dzieci powyżej 17 do 18 roku życia (realizujące obowiązek szkolny) 3 

4. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 2 

5. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora 3 

W wyniku działań asystenta: 

1) w zakresie wsparcia rodziców w prawidłowym wychowaniu i opiece nad dziećmi między 
innymi: 

▪ w 2 rodzinach nastąpiła poprawa relacji i atmosfery w rodzinie, 

▪ w 1 rodzinie nastąpiła poprawa sytuacji szkolnej dzieci, zwiększona świadomość 
rodziców dotycząca problemów dzieci, 

▪ 5 dzieci uczestniczyło w zajęciach z socjoterapii, a 3 uczestniczyło w zajęciach 
wyrównawczych prowadzonych przez szkołę podstawową w Gródku, 

2) w zakresie poradnictwo i trening w prowadzeniu gospodarstwa domowego i realizacji 
spraw urzędowych między innymi: 

▪ 3 rodziny otrzymały pomoc w uzyskaniu sprzętów gospodarstwa domowego  
i doposażeniu mieszkania, 

▪ 1 rodzina wykonała remont domu, 

▪ 7 rodzin skorzystało z pomocy w formie żywności w organizacjach wspierających 
rodzinę, 

▪ 6 rodzin skorzystało z pomocy w formie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, a 3 
rodziny otrzymało dodatek mieszkaniowy i energetyczny, 

3) w zakresie doradztwa w sprawach związanych z sytuację zdrowotną między innymi: 

▪ 2 osoby podjęły leczenie odwykowe, 

▪ 2 rodziny poinformowano o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych dotyczących 
pozostawienia dzieci bez opieki, nadużywania alkoholu przez rodziców w czasie 
sprawowania opieki nad dziećmi. 
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W ubiegłym roku w pieczy zastępczej przebywało 4 dzieci, za które, zgodnie z zapisami ustawy, 
Gmina poniosła wydatek w łącznej kwocie 12 118,25 zł. 

Dopełnieniem Gminnego Program Wspierania Rodziny są działania podejmowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdanie z realizacji tego programu zostanie 
przedstawione na czerwcowej sesji Rady Gminy Gródek. 

W 2021 r. realizowany był również Program Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami 
Pozarządowymi. Głównym celem w/w Programu jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy 
między Gminą a organizacjami w zakresie definiowania i zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
gminy oraz zwiększanie aktywności społeczności lokalnej. W ubiegłym roku Gmina przeznaczyła 
100.000 zł na organizację różnych form zajęć sportowych, z których korzystały zarówno dzieci 
jak i dorośli. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotację otrzymały: 

• Uczniowski Klubu Sportowy „UKS Gródek” w kwocie 26.000,00 zł na zadanie pt. „Unihokej 
2021”, w ramach którego Klub organizował pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zakupił 
niezbędny sprzęt sportowy, 

• Uczniowska Szkółka Sportowa „Gryfik” w kwocie 44.000,00 zł na zadanie pt. „Organizacja 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”; Szkółka w ramach realizacji zadania prowadziła 
zajęcia sportowe w pięciu grupach wiekowych (roczniki: 2006-2015), brała udział w 
rozgrywkach piłkarskich oraz zakupiła sprzęt sportowy, 

• Gródecki Klubowi Sportowemu „GKS Gródek” w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania 
pt. „Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w 
seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z Województwa Podlaskiego” w 
ramach którego Klub zorganizował treningi sportowe; w ramach dotacji zakupiono także 
niezbędny sprzęt sportowy, który podniósł jakość prowadzonych zajęć. 

Ponadto w trybie pozakonkursowym przyznano dotacje na łączną kwotę 13.000 zł w tym: 

• Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na przygotowanie wystawy zdjęć Stanisława 
Wierzbickiego „Ziemia czystej wody i lasów zielonych (4.000 zł) 

• Stowarzyszeniu Aktywny Senior na zakup łóżka rehabilitacyjnego z materacem 
przeciwodleżynowym (1.000 zł) 

• Gródeckiemu Klubowi Sportowemu „GKS Gródek” na organizację zajęć podnoszących 
sprawność i kondycję zawodników sportowych oraz mieszkańców gminy Gródek (8.000 zł) 

Ostatecznie w 2021 r. na realizację w/w zadań publicznych Gmina wydatkowała w formie 
dotacji celowych kwotę 113.000 zł. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GRÓDEK 

W 2021 r. Rada Gminy Gródek podjęła 83 uchwał (uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Gródek w zakładce 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 stosunku do żadnej z uchwał podjętych w 
2021 r. organy nadzoru nie wydały rozstrzygnięcia nadzorczego.  

W ubiegłym roku Prokurator Rejonowy w Białymstoku wniósł do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku skargę na uchwałę Rady Gminy Gródek podjętą  
w marcu 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
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ścieków na terenie Gminy Gródek zarzucając, że w Regulaminie nie określono minimalnego 
poziomu jakościowego wody oraz przewidziano zawarcie umowy z przedsiębiorstwem w 
której ustalone zostaną zasady rozliczania pobranej wody na cele przeciwpożarowe w sytuacji 
gdy zgodnie z ustawą Rada Gminy może jedynie określić warunki dostarczania wody na te cele, 
a także wprowadzenie do Regulaminu zapisu, który powinien być zamieszczony w umowie  
zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 czerwca 2021 r. stwierdził 
nieważność zaskarżonych postanowień Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
V/45/19 Rady Gminy Gródek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek. W dniu 29 kwietnia 
2022 r. Rada Gminy Grodek podjęła uchwałę Nr XXXVI/312/22 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek w roku 2021 r. wraz z informacją o 
sposobie ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do Raportu. 

PODSUMOWANIE 

W 2021 r. zrealizowano lub rozpoczęto realizację inwestycji zaplanowanych na ten rok. 
Przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla Gminy był remont sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Gródku oraz przebudowa ulicy Błotnej w Gródku wraz z budową kładki na 
rzece Supraśl. 

Generalnie realizacja większości ubiegłorocznych inwestycji była możliwe dzięki pozyskaniu na 
ten cel środków zewnętrznych z różnego rodzaju programów pomocowych. Przykładem mogą 
tu być wyżej wymienione inwestycje. 

W 2021 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 nr 1 do Raportu  

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek w roku 2021 r. wraz z informacją o sposobie ich realizacji 

Lp. Tytuł Sposób realizacji 

1 Uchwała Nr XXIV/203/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie nieodpłatnego przejęcia do 
zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

Złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o 
nieodpłatne przekazanie do zasobu mienia 
komunalnego Gminy Gródek, na cele związane z 
realizacją zadań własnych gminy, nieruchomości 
Skarbu Państwa wymienionych w załączniku do 
uchwały 

2 Uchwała Nr XXIV/204/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie dłuższy niż 10 lat dla 
nieruchomości wydzierżawianych na cele rolnicze lub prowadzenie ogródka przydomowego 

Zgodnie z uchwałą zawarta została umowa dzierżawy 
na nieruchomość wskazane w załączniku do uchwały 

3 Uchwała Nr XXIV/205/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gródek 

Regulamin wszedł w życie z dniem 17.02.2021 r. 

4 Uchwała Nr XXIV/206/21 z dnia 29 stycznia 2021 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 na terenie Gminy Gródek 

Nowe zasady odbierania odpadów  komunalnych 
obowiązują od 17.02.2021 r.  

5 Uchwała Nr XXIV/207/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie petycji wniesionej przez Piotra 
Rakowskiego, a dotyczącej wezwania Rady Gminy Gródek do pilnego przyjęcia uchwały w 
sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, 
krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Gródek z powodów 
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by 
Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w 
przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i 
finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych 

Nie uwzględniono petycji. Wnoszący petycję został 
poinformowany o stanowisku Rady Gminy Gródek 

6 Uchwała Nr XXIV/208/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 

W 2021 r. dofinansowywano kształcenie nauczycieli 
zgodnie z warunkami określonymi w uchwale. 
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Lp. Tytuł Sposób realizacji 

7 Uchwała Nr XXIV/209/21 z dnia 29 stycznia 2021 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 9.642 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie  działalności  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. 

8 Uchwała Nr XXIV/210/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

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

9 Uchwała Nr XXIV/211/21 z dnia 29 stycznia 2021 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 1.100.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zdania 
inwestycyjnego pn.  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1440B - ulicy Polnej w Gródku, skrzyżowań wraz z 
budową i przebudową infrastruktury technicznej 

10 Uchwała Nr XXIV/212/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg 
powiatowych 

uchylona uchwałą nr XXX/254/21 z dnia 20 września 
2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych 

11 Uchwała Nr XXIV/213/21 z dnia 29 stycznia 2021 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 25.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zdania 
inwestycyjnego pn.  Aktualizacja dokumentacji 
projektowej na przebudowę z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. 
Gródek) 

12 Uchwała Nr XXIV/214/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

13 Uchwała Nr XXIV/215/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gróek na 2021 r. 

W 2021 r., w związku z pandemią, organizowane były 
wspólne posiedzenia komisji stałych, a tym samym 
komisja jedynie w części zrealizowała zadania 
określone w planie pracy 
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14 Uchwała Nr XXIV/216/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek 

W 2021 r., w związku z pandemią, organizowane były 
wspólne posiedzenia komisji stałych, a tym samym 
komisja jedynie w części zrealizowała zadania 
określone w planie pracy 

15 Uchwała Nr XXIV/217/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek na 2021 r. 

Komisja w 2021 r. pracowała w oparciu o przyjęty 
plan pracy. 

16 Uchwała Nr XXV/218/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji 
„Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2019-2022" za okres 2019-2020 

Raport został przyjęty przez Radę Gminy 

17 Uchwała Nr XXV/219/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2021 r. 

Realizowano zadania z zakresu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 
2021 r. na zasadach określonych w Programie. 

18 Uchwała Nr XXV/220/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie określenia wykazu kąpielisk i 
sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2021 r. 

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

19 Uchwała Nr XXV/221/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Gródek 

Zamontowano tabliczkę z nazwą ulicy Lawendowa  

20 Uchwała Nr XXV/222/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Z chwilą wejścia w życie uchwały naliczanie opłat za 
zajęcie pasa drogowego dokonywano wg stawek 
określonych w uchwale 

21 Uchwała Nr XXV/223/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki 

Zgodnie z uchwałą przy opracowywaniu budżetu 
Gminy na 2022 r. nie wyodrębniono funduszu 
sołeckiego. 

22 Uchwała Nr XXV/224/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

23 Uchwała Nr XXV/225/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

24 Uchwała Nr XXV/226/21 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Program realizowany będzie w latach 2021-2025 
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25 Uchwała Nr XXVI/227/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

Od 1.07.2021 r. osoby ubiegające się o dodatek 
mieszkaniowy składają wnioski według wzoru 
określonego w uchwale  

26 Uchwała Nr XXVI/228/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Zaplanowano w budżecie Gminy Gródek kwoty 
dotacji przedmiotowej dla KZB w oparciu o zmienione 
stawki 

27 Uchwała Nr XXVI/229/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

28 Uchwała Nr XXVI/230/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

29 Uchwała Nr XXVI/231/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek 

Z chwilą wejścia w życie uchwały naliczanie opłat za 
zajęcie pasa drogowego dokonywano wg stawek 
określonych w uchwale 

30 Uchwała Nr XXVI/232/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku 

Skarga została przekazana do WSA wraz z aktami 
sprawy (dot uchwały Nr V/45/19 Rady Gminy Gródek 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Gródek) 

31 Uchwała Nr XXVI/233/21 z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021/22  z obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. 

32 Uchwała Nr XXVII/234/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gródek wotum zaufania 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

33 Uchwała Nr XXVII/235/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Gródek za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Gródek za 2020 r. 

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych z 2020 r. 

34 Uchwała Nr XXVII/236/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gródek absolutorium za 2020 r. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium. 
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35 Uchwała Nr XXVII/237/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

Uchylona uchwałą Nr XXX/250/21 z dnia 20 września 
2021 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

36 Uchwała Nr XXVII/238/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek 

Przystąpiono do sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gródek 

37 Uchwała Nr XXVII/239/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie przekazania Sołectwu Zubry 
części mienia należącego do gminy 

Zawarto umowę w sprawie przekazania Sołectwu 
Zubry  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ew.  
Geod. 1086 w obrębie ewidencyjnym Zubry 

38 Uchwała Nr XXVII/240/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Gródek 

Zawarta została stosowna umowa  

39 Uchwała Nr XXVII/241/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Gródek 

Zawarto umowę użyczenia części nieruchomości 
gruntowej oznaczonej nr ew. geod. 2044 w obrębie 
ewidencyjnym Gródek 

40 Uchwała Nr XXVII/242/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zawarto umowę z PKS NOVA na świadczenie usług w 
zakresie transportu zbiorowego na trasie Gródek-
Białystok 

41 Uchwała Nr XXVII/243/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia woli dofinansowania 
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w 
miejscowości Wiejki (gm. Gródek)" Powiatowi Białostockiemu w 2022 r. 

 Rada Gminy zadeklarowała gotowość 
dofinansowania zadania kwotą 427.175 zł 

42 Uchwała Nr XXVII/244/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

43 Uchwała Nr XXVII/245/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

44 Uchwała Nr XXVIII/246/21 z dnia 14 lipca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 
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45 Uchwała Nr XXVIII/247/21 z dnia 14 lipca 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

46 Uchwała Nr XXIX/248/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

47 Uchwała Nr XXIX/249/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

48 Uchwała Nr XXX/250/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

 Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych ustalana była zgodnie z 
uchwałą 

49 Uchwała Nr XXX/251/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie zaopiniowania utworzenia i 
prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek 

50 Uchwała Nr XXX/252/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
roboty budowlane wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

uchylona uchwałą Nr XXXII/268/21 z dnia 30 listopada 
2021 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane 
wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

51 Uchwała Nr XXX/253/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty 

 Od 1.07.2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny 

52 Uchwała Nr XXX/254/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych 

Uchyla uchwałę Nr XXIV/212/21 z dnia 29 stycznia 
2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych 

53 Uchwała Nr XXX/255/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

54 Uchwała Nr XXX/256/21 z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

55 Uchwała Nr XXXI/257/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty od 
ceny nieruchomości 

Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą 
określoną w uchwale.  
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56 Uchwała Nr XXXI/258/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie ustalenia stawek opłat za 
pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości 

Nowe stawki obowiązują od 01.01.2022 

57 Uchwała Nr XXXI/259/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

58 Uchwała Nr XXXI/260/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

59 Uchwała Nr XXXI/261/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek 

Członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Gminy Gródek została radna Anna 
Kulesza 

60 Uchwała Nr XXXI/262/21 z dnia 29 października 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział 
przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 

Zgodnie z uchwałą wypłacono dotację wysokości 
równej 420,19% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny. 

61 Uchwała Nr XXXII/263/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele 
podmiotów wskazanych w uchwale  

62 Uchwała Nr XXXII/264/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia 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 

Od 1.01.2022 r. obowiązują nowe ceny za jedną 
godzinę usług opiekuńczych  

63 Uchwała Nr XXXII/265/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmian Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gródek 

Od 01.01.2022 r. obowiązuje zmieniony Regulamin 

64 Uchwała Nr XXXII/266/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały 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 
na terenie Gminy Gródek 

Od 01.01.2022 odbiór odpadów odbywa się zgodnie z 
zasadami określonymi w uchwale 
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65 Uchwała Nr XXXII/267/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Pokryto część kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

66 Uchwała Nr XXXII/268/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane wykonywane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

Uchyla uchwałę Nr XXX/252/21 z dnia 20 września 
2021 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
roboty budowlane wykonywane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

67 Uchwała Nr XXXII/269/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Gródek 

Zawarta została stosowna umowa  

68 Uchwała Nr XXXII/270/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy 
Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2022 r. 

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

69 Uchwała Nr XXXII/271/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy 
Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. 

Program będzie między innymi podstawą do 
wyłaniania w 2022 r. podmiotów, którym będą 
zlecane do wykonania zdania określone w Programie. 

70 Uchwała Nr XXXII/272/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Gródek 

Wynagrodzenie Wójta wypłacane jest w wysokości 
określonej w uchwale 

71 Uchwała Nr XXXII/273/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wypłacania diet radnym i sołtysom 

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

72 Uchwała Nr XXXII/274/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

73 Uchwała Nr XXXII/275/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

74 Uchwała Nr XXXII/276/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Gródek 

Od 01.01.2022 r. opłata targowa pobierana zgodnie z 
przyjętymi stawkami. 

75 Uchwała Nr XXXII/277/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

Od 01.01.2022 r. podatek naliczany zgodnie z 
przyjętymi stawkami. 
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76 Uchwała Nr XXXII/278/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych 

Od 01.01.2022 r. podatek naliczany zgodnie z 
przyjętymi stawkami. 

77 Uchwała Nr XXXIII/279/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

78 Uchwała Nr XXXIII/280/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2022-2037 

Postanowienia uchwały uwzględnione zostały w 
budżecie Gminy na rok 2022 

79 Uchwała Nr XXXIII/281/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gródek na 2022 r. 

Zgodnie z budżetem sporządzono plany finansowe 
jednostek na rok 2022. 

80 Uchwała Nr XXXIII/282/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zawarta została umowa z przewoźnikiem 

81 Uchwała Nr XXXIII/283/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 
członków ochotniczej straży pożarnej 

Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 
wypłacany jest zgodnie ze stawkami określonymi w 
uchwale 

82 Uchwała Nr XXXIII/284/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022 

Program będzie realizowany w 2022 r. 

83 Uchwała Nr XXXIII/285/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie planu pracy Rady Gminy 
Gródek na 2022 r. 

Plan pracy został przekazany radnym oraz 
pracownikom UG i jednostkom organizacyjnym 
Gminy 

 

 


