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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 z późn. zm.) przedstawiamy raport o stanie Gminy Gródek 
stanowiący podsumowanie działań podjętych przez Wójta Gminy Gródek oraz gminne 
jednostki organizacyjne w roku 2020 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 31.12.2020 r. w 46 
miejscowościach zameldowanych było 50961 osób, tworzących 1809 gospodarstw 
domowych2. 

Ponad 57% mieszkańców gminy zameldowanych było w dwóch miejscowościach, tj. Gródku 
(46,29%) i Waliłach-Stacji (11,03%), a łączna liczba gospodarstw domowych w tych 
miejscowościach stanowi 53,90% wszystkich gospodarstw w gminie. 

W ciągu minionego roku liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Gródek 
zmniejszyła się o 45 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 gminy3, bezrobocie utrzymujące się na poziomie ok. 7% 
osób w wieku produkcyjnym, powolny wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez 
osoby fizyczne, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (drogowa i wodno-

 
1 Dane z ewidencji ludności. 
2 Na potrzeby Raportu przyjęto, że osoby zameldowane na stałe pod tym samym adresem 

tworzą gospodarstwo domowe. 
3 W ciągu ostatnich 5 lat liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Gródek zmniejszyła się 

o 312 osób, tj. o 5,77% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. 
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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. W dokumentach tych nie 
uwzględniono natomiast sytuacji z jaką przyszło się nam zmierzyć w 2020 r., w związku z 
pandemią wywołaną COVID-19. 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Podstawowym dokumentem strategicznym Gminy Gródek, określającym kierunki jej rozwoju, 
w latach 2015 – 2020 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. 

W 2020 r. zakończono realizację wyżej wymienionego Programu – raport z realizacji Programu 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 

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 - raport z realizacji Programu jest 
w trakcie opracowywania i zostanie przedstawiony w czerwcu 2021 r. na sesji Rady Gminy 
Gródek a następnie opublikowany w BIP. 

✓ 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 – raport końcowe z realizacji Programu stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Raportu; 
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✓ 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; 

✓ 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 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 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 - sprawozdanie końcowe z realizacji Programu 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu; 

✓ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 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 2020 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 2020 r. w ramach realizacji w/w Programów, zostały wykonane następujące zadania 
inwestycyjne służące ochronie środowiska: 

➢ uruchomiono w przedszkolu samorządowym oraz szkole podstawowej w Gródku kotłownie 
z kotłami na pellet– całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.289.231,25 zł (89,94% 
wydatków związanych z realizacją tych inwestycji sfinansowano z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 [65,14%] oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych [24,80%]); 

➢ wykonano głębinową studnię wierconą (nowe ujęcie wody w Gródku) - koszt realizacji 
zadania 409.677,39 zł (50,51% kosztów inwestycji sfinansowano środkami pozyskanymi z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020); 

➢ wykonano studnię głębinową na nieruchomości gminnej w Grzybowcach – koszt realizacji 
zadania 5 166 zł 

Ponadto w ubiegłym roku w ramach działań służących ochronie środowiska: 

➢ opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu w miejscowości Gródek-
Kolonia - koszt dokumentacji 9.102 zł 
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➢ przekazano Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotację celową w kwocie 
77.495,89 zł z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni na pellet w 2 budynkach, tj. w 
budynku zajmowanym przez KZB (kotłownia ogrzewa również budynek przy ul Fabrycznej 
12/4) oraz w budynku w którym mieści się ośrodek zdrowia, 

➢ dofinansowano kwotą 20.000 zł budowę 5 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” usunięto z 52 posesji 87,66 ton odpadów azbestowo-cementowych – na 
realizację tego zadania wydatkowano łącznie 31.242 zł, w tym 6.093 zł stanowiła dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

W roku 2020 w ramach działań, których celem jest wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 
poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej, a zarazem ograniczenie emisji hałasu 
komunikacyjnego: 

➢ przebudowano ulice Wąską, Spółdzielczą i Ogrodową w Gródku oraz ul. Kolejową w 
Waliłach-Stacji – całkowity koszt realizacji inwestycji 2.030897,82 zł (48,37% kosztów 
inwestycji sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) 

➢ wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Błotnej w Gródku i kładki na rzece 
Supraśl – koszt dokumentacji 72.500 zł (realizacja inwestycji planowana jest w roku 2021). 

Ponadto w 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina udzieliła Powiatowi 
Białostockiemu pomocy finansowej w kwocie 420.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440B na 
odcinku ul. Polnej w Gródku (gm. Gródek).” 

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

➢ remont i przebudowa budynku świetlicy w Załukach – całkowity koszt realizacji zadnia 
164.982,23 zł (75,35% kosztów inwestycji sfinansowano środkami pozyskanymi z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020); 

➢ wykonanie kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mieleszkach poprzez dostosowanie 
istniejących pomieszczeń - koszt realizacji zadnia 24.354 zł; 

➢ wykonanie zadaszenia (wiatrołapu) w budynku przedszkola samorządowego w Gródku - 
koszt realizacji zadnia 34.440 zł; 

➢ modernizacja dachu wolnostojącej wiaty przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym  
w Zarzeczanach - koszt realizacji inwestycji 26.481,90 zł; 

➢ wykonanie odwodnienia podjazdu przy budynku remizy OSP w Załukach - koszt realizacji 
zadnia 9.999,90 zł; 

➢ opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej w szkole podstawowej 
w Gródku – koszt dokumentacji 19.300 zł; 

➢ aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy 
Zamkowej” – koszt realizacji zadania 11.685 zł. 

Działania podejmowane w ramach gospodarki mieniem Gminy oraz dotyczące 
rozwiązywania problemów społecznych opisane zostały w dalszej części Raportu. 
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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 8 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, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

FINANSE GMINY 

W budżecie Gminy na rok 2020, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku 
budżetowego, zaplanowano dochody w wysokości 29.848.053,62 zł 4 oraz wydatki w kwocie 
30.474.778,62 zł 5. 

Ostatecznie dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 29.827.482,51 zł, tj. 99,93% 
planu6. Natomiast wydatki osiągnęły poziom 28.826.901,01, tj. 94,59 % kwoty zaplanowanej 
w budżecie7.  

DOCHODY 

W ubiegłym roku Gmina uzyskała z tytułu opłat i podatków lokalnych 6.599.974,26 zł,  
a wpływy z mienia wyniosły 570.623,35 zł. Tym samym dochody własne Gminy z tych źródeł 
osiągnęły łącznie kwotę 7.170.597,61 zł, co stanowiło 24,04% dochodów budżetowych Gminy.  

Ponadto Gmina w 2020 r. uzyskała dochody z następujących źródeł: 

1) dotacje i subwencje – 14.547.299,28 zł (48,77% dochodów Gminy), w tym: 

a) subwencje – 6.497.246 zł,  

b) udziały w PIT i podatku dochodowym osób prawnych – 3.719.221 zł, 

c) dotacje bieżące z Budżetu Państwa (1.056.190,95 zł) i UE (1.752.118,55 zł), 

d) dochody majątkowe z Budżetu Państwa (662.005 zł) i UE (860.517,78 zł), 

2) opłaty wnoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów – 923.541,61 zł (3,10% 
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 – 
7.168.798,97 zł (24,03% dochodów Gminy), 

4) środki przekazane na podstawie zawartych porozumień przez jednostki samorządu 
terytorialnego na realizację zadań bieżących – 16.820,74 zł (0,06% dochodów Gminy), 

5) środki uzyskane z agencji rządowych na realizację zadań bieżących – 424,30 zł. 

 

 
4 zaplanowane dochody: bieżące - 27.624.213,62 zł, majątkowe - 2.223.840 zł  
5 zaplanowane wydatki: bieżące - 25.612.677,12 zł, majątkowe - 4.862.101,50 zł  
6 dochody zrealizowane: bieżące - 27.734.336,38 zł (100,40% planu), majątkowe - 

2.093.146,13 zł (94,12% planu) 
7 wydatki zrealizowane: bieżące - 24.174.243,11 zł (94,38% planu), majątkowe - 4.652.657,90 zł 

(95,69% planu) 
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WYDATKI 

Struktura zeszłorocznych wydatków była następująca: 

WYDATKI MAJĄTKOWE:  

1) wydatki inwestycyjne – 3.865.162,01 zł,  

2) wydatki majątkowe – 787.495,89 zł.  

WYDATKI BIEŻĄCE 

W 2020 r. na realizację bieżących zadań wydatkowano łącznie 24.174.243,11 zł, w tym na 
zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny – 8.675.318,51 zł, tj. 35,89% kwoty wydatków 
bieżących, 

2) oświaty i wychowania – 8.001.770,54 zł, tj. 33,10% kwoty wydatków bieżących, 

3) administracji publicznej – 2.266.673,59 zł, tj. 9,38% kwoty wydatków bieżących, 

4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.859.897,54 zł, tj. 7,69 % kwoty 
wydatków bieżących, 

5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 858.622,47 zł, tj. 3,55% kwoty wydatków 
bieżących, 

6) transportu i łączności – 515.749,93 zł, tj. 2,13% kwoty wydatków bieżących, 

7) rolnictwa i łowiectwa – 509.550,81 zł, tj. 2,11% kwoty wydatków bieżących, 

8) gospodarki nieruchomościami – 483.733,72 zł, tj. 2,00% kwoty wydatków bieżących, 

9) bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż – 329.396.49 zł, tj. 1,36% kwoty wydatków 
bieżących, 

10) obsługi długu publicznego – 210.757,63 zł, tj. 0,87% kwoty wydatków bieżących. 

Pozostałe 1,26% wydatków bieżących, tj. 305.657,10 zł, wydano na realizację zadań z zakresu 
ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii), turystyki, organizacji 
wyborów oraz związanych z poborem podatków. 

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. roku wyniosło 10.481.642 zł, w tym obligacje 4.522.000 zł 
oraz kredyty długoterminowe 5.959.642 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu na rok 2020 zostały przedstawione w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2020 r.  

MIENIE KOMUNALNE  

GRUNTY (Z WYŁĄCZENIEM DRÓG GMINNYCH) 

W 2020 z zasobu Gminy Gródek zbyto 2,3274 ha i 1 lokal mieszkalny, uzyskując z tego tytułu 
549 849,30 zł. W tym samym okresie do zasobu przyjęto nieodpłatnie 0,3483 ha gruntów o 
wartości księgowej 14 000 zł.  

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w zasobie Gminy pozostaje 465 działek o łącznej pow. 
222,4479 ha i wartości księgowej 1 401 711,73 zł. Ponadto Gmina jest użytkownikiem 
wieczystym 3 działek będących własnością Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,5142 ha  
o wartości księgowej 44 026.59 zł, a także właścicielem udziału ½ w działce o pow. 0,3 ha 
położonej w gminie Narewka obręb Eliaszuki o wartości księgowej 1 500 zł.  
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Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 8,6689 ha gruntów, uzyskując z tego tytułu w roku 
2020 kwotę 9.307,31 zł. 

ZASÓB MIESZKANIOWY  

W 2020 r. Gmina sprzedała 1 lokal mieszkalny i tym samym na dzień 31.12.2020 r. dysponuje 
58 mieszkaniami komunalnymi oraz 7 lokalami socjalnymi. 2 mieszkania komunalne i 4 lokale 
socjalne zlokalizowane są poza Gródkiem.  

58 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 

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 
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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 

Dwa lokale w budynku przy ul. Fabrycznej 8 oraz jeden lokal w budynku przy ul. Fabrycznej 
12/4 w Gródku zostały wynajęte podmiotom prywatnym. Gmina z tego tytułu w 2020 r. 
uzyskała kwotę 9.084,30 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 14 miejscowościach8 jest zbiorcza sieć wodociągowa, której łączna długość wynosi 57,84 km. 
W 2020 r. oddano do użytku głębinową studnię wierconą w Gródku, kończąc tym samym 
realizację projektu w ramach którego poza budową studni rozbudowano  
i przebudowano w 2019 r. stację uzdatniania wody w Gródku. 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 31.12.2019 r. do sieci wodociągowej podłączonych 
było 1180 gospodarstw domowych (lokali)9, których mieszkańcy byli zameldowani na stałe, tj. 
65,23% wszystkich tego typu 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. 

 

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

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

9 W 14 miejscowościach do zbiorczej sieci wodociągowej podłączonych jest łącznie 1579 lokali 
mieszkalnych z tym, że część z tych lokali nie jest zamieszkała na stałe. 
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KANALIZACJA 

Aktualnie w 5 miejscowościach10 jest sieć kanalizacyjna, której łączna długość wynosi 27,07 km. 
Korzysta z niej ponad 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 31.12.2019 r. do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 881 gospodarstw domowych 
(lokali)11, których mieszkańcy byli zameldowani na stałe, tj. 48,7% wszystkich tego typu 
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 118 tego typu oczyszczalni, w 
tym 5 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 
13,06% długości dróg publicznych w gminie;  

▪ droga wojewódzka Nr 686 relacji Zajma – Michałowo – Jałówka, której 3 km odcinek 
przebiega przez teren gminy – droga ta stanowi 1,03% 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 2020 r., mimo ograniczonych możliwości finansowych, przebudowano ulice: Wąską, 
Spółdzielczą i Ogrodową w Gródku oraz Kolejową w Waliłach-Stacji o łącznej długości 1259,59 m. 
Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 2 030 897,82 zł w tym 982 368,58 zł uzyskano 
z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Ponadto w 2020 r. przekazano Powiatowi Białostockiemu, w formie dotacji celowej, 420.000 zł 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1282B Bobrowniki-Łużany-Kruszyniany-Krynki. Dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy w grudniu 2020 r. zakończono przebudowę 2,53 km odcinka 
drogi powiatowej.  

W ubiegłym roku Powiat Białostocki przystąpił do realizacji zadania pn:” Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku (gm. Gródek).” Zakres prac obejmuje 

 
10 miejscowości, w których jest sieć kanalizacyjna: Bobrowniki, Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-

Stacja, Zarzeczany. 
11 W 5 miejscowościach do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest łącznie 1060 lokali 

mieszkalnych z tym, że część z tych lokali nie jest zamieszkała na stałe 
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wykonanie nowej nawierzchni ulicy Polnej o długości 1,69 km oraz przebudowę ronda. 
Inwestycja powinna zostać zakończona w październiku 2021 r. 

Ponadto w 2020 r. z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 
łącznie 260 393,25 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.12 W ubiegłym roku, w ramach przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu 
mieszkańców miejscowości położonych na wschód od Gródka, uruchomiona została w 
styczniu 2020r. linia komunikacyjna na trasie Chomontowce – Bobrowniki – Skroblaki – 
Grzybowce - Waliły Stacja – Gródek. Ponadto w okresie lipiec - sierpień oraz listopad – 
grudzień realizowane były przewozy na trasie Gródek szkoła – Bielewicze - Mieleszki Kolonia - 
Mieleszki- Wiejki – Podozierany – Zubry – Zielona - Wierobie- Gródek szkoła.  

Roczny koszt utrzymania tych linii wyniósł 86 533,56 zł z tym, że 63,77% tej kwoty, tj. 
55 178,88 zł, zostało sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
a pozostała część, tj. 31 354,68 zł, ze środków własnych Gminy. 

Powyższe rozwiązanie tylko połowicznie zaspokoiło potrzeby transportowe mieszkańców 
Gminy bowiem z dniem 25.03.2020 r., w związku z pandemia wywołaną COVID-19, 
przewoźnicy zawiesili większość połączeń na trasie Gródek-Białystok.  

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 31.03.2020 r., w celu umożliwienia mieszkańcom 
dojazdu do Białegostoku, 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 4,50 zł brutto za wozokilometr, a kwotą wpływów brutto uzyskaną w danym 
miesiącu ze sprzedaży biletów na tych trasach. W ubiegłym roku z tego tytułu Gmina 
wydatkowała łącznie kwotę 30 652,00 zł. 

W II połowie 2020 r. zarówno PKS NOVA jak i Voyager sukcesywnie przywracali dotychczasowe 
połączenia na trasie Gródek – Białystok z tym, że ilość uruchomionych kursów była mniejsza 
w porównaniu do stanu sprzed pandemii. 

Odrębną kwestią jest zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. 

EDUKACJA – PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2020 r. na terenie gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

• ośmioklasowa szkoła podstawowa w Gródku (16 oddziałów), 

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

Załuki, Radunin, Waliły, Waliły Dwór, Słuczanka, Waliły Stacja, Gródek. 
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• 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 

2019/2020 2020/2021 

1 Szkoła Podstawowa w Gródku 307 298 

2 Szkoła Podstawowa w Załukach  

oraz 
44 36 

2.1 oddział przedszkolny w Załukach 3 7 

3 Przedszkole w Gródku, 

oraz 
124 107 

3.1 punkt przedszkolny w Załukach 14 16 

Razem 492 464 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że liczba dzieci uczęszczających do placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 zmniejszyła się w porównaniu do roku szkolnego 
2019/2020 o 17 uczniów i 11 przedszkolaków. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2020 r. wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do 
przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym wychowaniem przedszkolnym 
objętych zostało 80% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w uzasadnionych przypadkach również 
dzieci od 2,5 roku życia). 

Uczniowie i ich opiekunowie, a także pracownicy placówek oświatowych działających na 
terenie gminy Gródek na długo zapamiętają rok 2020.  

W dniu 25 marca 2020 r., w związku z pandemią COVID-19, zamknięte zostały w całym kraju 
szkoły i przedszkola, a uczniowie rozpoczęli nauką zdalnie. Dopiero 18 maja 2020 r. możliwe 
było, na warunkach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Edukacji Narodowej, uruchomienie w ograniczonym zakresie przedszkola w Gródku. 
Natomiast szkoły podstawowe pozostały zamknięte do końca roku szkolnego 2019/2020, tj. 
do 26 czerwca 2020 r. z tym, że począwszy od 25 maja w szkole organizowane były zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, zaś w dniach 16-18 czerwca przeprowadzony 
został, z zachowaniem reżimu sanitarnego, egzamin ósmoklasistów.  

We wrześniu 2020 r. uczniowie powrócili do szkół na niespełna dwa miesiące. W dniu  
24 października 2020 r., w związku z nową falą pandemii, zawieszone zostały zajęcia 
stacjonarne w klasach IV-VIII, zaś od 9 listopada w klasach I-III. Uczniowie ponownie rozpoczęli 
naukę zdalnie.  

W związku z zaistniała sytuacją, zarówno uczniowie jak i nauczycieli stanęli w ubiegłym roku 
przed bardzo trudnym zadaniem, tj. koniecznością uczenia się i nauczania w sposób zdalny w 
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sytuacji ograniczonych możliwości technicznych wynikających między innymi z braku 
odpowiedniego sprzętu i dostępu do internetu. Częściowo problem ten został rozwiązany 
dzięki pozyskaniu przez Gminę z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
111.703,00 zł za które zakupiono 43 zestawy komputerowe, które zostały przekazane uczniom 
(33) i nauczycielom (10). 

W 2020 r., pomimo pandemii, na Gminie spoczywał ustawowy obowiązek organizacji 
dowozów szkolnych. W czasie gdy w szkole podstawowej w Gródku odbywały się zajęcia 
stacjonarne, tj. od stycznia do 25 marca, a następnie od września do 9 listopada oraz w okresie 
funkcjonowania przedszkola, dzieci z miejscowości: Downiewo, Kołodno, Królowy Most, 
Przechody, Sofipol, Pieszczaniki, Waliły–Stacja, Mieleszki, Podozierany, Wiejki, Zubry 
dowożone były do Gródka przez firmę VOYAGER TRANS. Dzieci z pozostałych miejscowości 
wożone były gminnym mikrobusem. Ponadto Gmina zleciła w ubiegłym roku firmie 
P.U.H.RADEX_U_Typa_Sp.J dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-
wychowawczych w Białymstoku.  

W roku 2020 do placówek oświatowych dowożonych było 72 dzieci z terenu gminy Gródek. 
Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 263.707,44 zł. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
przyznane zostały stypendia szkolne13 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 
40.684,28 zł. 

W 2020 r. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 8.001.770,54 zł, 
w tym między innymi 807.528,79 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 5.169.681,78 zł, co pozwoliło sfinansować 
zaledwie 64,61% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę tj. 2.832.088,76 zł sfinansowano ze 
środków własnych Gminy.  

W roku 2020 wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowiły 
33,10% 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. 

W ubiegłym roku, w związku z pandemią, obie instytucje zmuszone były z dniem 12 marca 
czasowo zawiesić swoją działalność w dotychczasowej formie.  

GCK już 13 marca 2020 r. rozpoczęło na faceboku zajęcia adresowane w pierwszej kolejności 
do dzieci. Między innymi powstał cykl #GCKwTwoimDomu w ramach którego prezentowane 
były filmy instruktażowe i mini konkursy. Użytkownicy faceboka mieli możliwość między 
innymi odbyć wirtualny spacer po GCK i ulicy Chodkiewiczów, wziąć udział w zajęciach 
aerobiku, dowiedzieć się jak powstaje gazeta lokalna (Wiadomości Gródeckie), czy też 

 
13 Stypendia szkolne przyznano 55 uczniom w roku szkolnym 2019/2020 oraz 37 uczniom w 

roku szkolnym 2020/2021 
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przystąpić do turnieju szachowego online. GCK jako jedna z pierwszych tego typu placówek w 
regionie wykorzystała media społecznościowe do realizacji statutowych działań w czasie 
pandemii. Z dużym odzewem wśród mieszkańców gminy spotkała się zorganizowana przez 
GCK akcja „Maseczka dla seniora” w ramach której uszyto i przekazano seniorom 2000 masek 
ochronnych. O akcji tej informowała między innymi TVP w jednym z odcinków serialu 
„Prawdziwy Bohater”. 

Od 10 czerwca 2020 r. GCK wznowiło działalność w swojej siedzibie z zachowaniem reżimów 
sanitarnych. W czasie wakacji GCK było między innymi współorganizatorem półkolonii dla 
dzieci z naszej Gminy.  

W ubiegłym roku, ze względu na wprowadzone ograniczenia sanitarne, niemożliwe było 
zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu „Siabrouskaja Biasieda” oraz cyklu letnich 
zabaw przy muzyce białoruskiej. W związku z tym przyznana na ten cel przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacja w kwocie 55.000 zł została zwrócona. 
Wykorzystane natomiast zostały środki pozyskane w ramach projektu Infrastruktura Domów 
Kultury (20.000 zł) za które GCK zakupiło nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy oraz wyposażenie 
nowo utworzonego studia nagrań. 

Z powodu pandemii COVID-19 również działalność Biblioteki Publicznej w Gródku w roku 2020 
musiała być zorganizowana w inny niż dotychczas sposób. Z dniem 14 maja 2020 r. biblioteka, 
po dwumiesięcznej przerwie, ponownie rozpoczęła wypożyczanie książek z zachowaniem 
reżimów sanitarnych. Osoby zainteresowane mogły jedynie zgłosić się do biblioteki po odbiór 
wcześniej zamówionych książek.  

Biblioteka w ubiegłym roku pozyskała z Narodowego Programu Czytelnictwa 3.000 zł na zakup 
książek. Dzięki tym środkom oraz środkom przekazanym przez Gminę zakupiono w 2020 r. 620 
książek. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gródku liczy 
23.521 woluminów. 

PRZEDSIĘBIORCY 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w bazie internetowej REGON zarejestrowanych było 400 
podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy Gródek, w tym 12 podmiotów sektora 
publicznego oraz 385 podmiotów sektora prywatnego, w tym 307 osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Ponad 96% podmiotów sektora prywatnego stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób.  

Na dzień 31.12.2020r. 45 podmiotów sektora prywatnego, w tym 43 osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, zawiesiło działalność. Spowodowane to było między 
innymi pandemią wywołaną COVID-19.  

W związku z zaistniała sytuacją Rada Gminy Gródek w dniu 20 maja 2020 r. podjęła uchwałę 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusaSARS-CoV-2). Ze zwolnienia z podatku należnego 
za okres maj i czerwiec 2020 r. mogli skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30% w 
następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają oni zaległości w podatku 
od nieruchomości do końca marca 2020 r. Z uprawnienia tego skorzystał w ubiegłym roku 
przedsiębiorca prowadzący działalność hotelarską, który został zwolniony z obowiązku 
zapłacenia podatku od nieruchomości w kwocie 17.725,59 zł. 
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Konsekwencją ograniczenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w związku z pandemią 
był między innymi wzrost bezrobocia w Gminie Gródek. 

BEZROBOCIE 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 255 bezrobotnych z terenu gminy Gródek (147 mężczyzn i 108 kobiet), co stanowi 8,81% 
ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym, z czego 158 osób, tj. 61,96% to osoby długotrwale 
bezrobotne. 34,51% bezrobotnych to osoby powyżej 50 roku życia. Natomiast odsetek 
bezrobotnych w wieku do 25 lat wynosił 10,20%. 

W 2020 r. w Urzędzie Gminy Gródek, podobnie jak w roku poprzednim, zatrudniane były na 
czas określony osoby bezrobotne. Do końca lutego, na podstawie umów zawartych w 2019 r. 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, zatrudnione były 4 osoby w ramach robót 
publicznych oraz 2 stażystów. W marcu ubiegłego roku w Urzędzie zatrudniony został na czas 
określony (do końca grudnia 2020 r.) pracownik gospodarczy. Ponadto od maja do 
października, na stanowisku robotnika gospodarczego, zatrudniona była dodatkowo 1 osoba. 
W obu przypadkach wynagrodzenie tych osób finansowane było w całości ze środków 
własnych Gminy. Natomiast koszty związane z zatrudnieniem w Urzędzie od czerwca 2020 r. 
stażysty sfinansowane zostały w całości przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Bezrobotni, których dochód netto nie przekraczał ustalonego na rok 2020 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 (35,89% kwota łączna 8.675.318,51 zł) w ramach środków przewidzianych na 
wydatki bieżące w roku 2020. 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 10,83% mieszkańców Gminy, tj. 552 osoby (269 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 164 

2. Bezrobocie 105 

3. Długotrwała lub ciężka choroba 93 

4. Niepełnosprawność 86 
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5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, a w tym: 
53 

5.1. rodziny niepełne 10 

5.2. rodziny wielodzietne 9 

6. Potrzeby ochrony macierzyństwa  30 

6.1. w tym wielodzietność 24 

7. Alkoholizm 7 

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

9. Bezdomność 3 

10. Zdarzenie losowe 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 690.247 zł, w tym: 

▪ na zasiłki stałe dla 47 osób – 293.289 zł, 

▪ na zasiłki okresowe dla 119 osób – 348.994 zł, 

▪ na zasiłki celowe dla 110 osób – 47.964 zł  

W 2020 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 341 osób wydatkując na ten cel ogółem 151.962 zł,  
w tym 121.570 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa. Pomocą w formie posiłków objęto 128 
osób, w tym 117 dzieci, 114 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku. 

W 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 25 osób. Łączny koszt realizacji tego 
zadania wyniósł 226.423,06 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 300.653 zł w ramach odpłatności za pobyt w 
domach pomocy społecznej 14 osób z gminy Gródek (na umieszczenie w DPS oczekują 1 
osoby). 

GOPS w 2020 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, 

▪ 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 2020 r. w związku z realizacją w/w zadań 

Lp. RODZAJ ŚWIADCZEŃ 
Kwota 

wydatków 
Liczba 

świadczeń 

I. 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
w tym 

1 290 048,08    7512 

I.1. Zasiłki rodzinne 425 299,07    3700 

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

206 475,01    1895 

2.1. urodzenia dziecka 16 668,87    26 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

16 009,00    41 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 22 430,43    112 
2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22 250,00    211 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 22 747,34    237 

2.6. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 44 597,80    599 
2.7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 61 771,57    669 

    

I.3. 
Świadczenia opiekuńcze, 
w tym 

658 274,00    1519 

3.1. zasiłki pielęgnacyjne 266 068,00    1233 

3.2. świadczenia pielęgnacyjne 325 246,00    178 

3.3. specjalne zasiłki opiekuńcze 66 960,00    108 

I.4. Świadczenie rodzicielskie 99 498,00    111 

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

II. 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - PROGRAM "RODZINA 
500+" 

4 396 505,00    8793 

III. ŚWIADCZENIA DOBRY START – dodatek 300+ 161 400,00    538 

IV. DODATKI MIESZKANIOWE 114 109,23    630 

V. DODATKI ENERGETYCZNE 2 648,93    234 

VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 171 338,53 422 

VII ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 42 491,00 69 

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. 
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Z powodu pandemii realizacja Programu w ubiegłym roku była utrudniona. Tym niemniej w 
2020 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 psychologiczno-pedagogicznej udzielił 236 porad 
dla rodziców i uczniów. Natomiast w przedszkolu samorządowym, w ramach pośrednictwa 
specjalistycznego, dzieci mogły skorzystać z pomocy logopedy (50), psychologa (1), 
oligofrenopedagoga (3, terapeuty pedagogicznego (5). 

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 2020 r. wsparciem asystenta objętych było 7 rodzin (22 dzieci).  

Charakterystyka ilościowa rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020 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 1 

2.3. powyżej 1 roku 6 

3. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny, w tym: 22 

3.1. dzieci od 0 do 3 roku życia 0 

3.2. dzieci powyżej 4 do 6 roku życia 3 

3.3. dzieci powyżej 7 do 13 roku życia 9 

3.4. dzieci powyżej 14 do 16 roku życia 7 

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

4. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 3 

5. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora 2 

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 2 rodzinach nastąpiła poprawa sytuacji szkolnej dzieci, zwiększona świadomość 
rodziców dotycząca problemów dzieci 

▪ 3 dzieci uczestniczyło w zajęciach z socjoterapii a 2 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: 

▪ 2 rodziny otrzymały pomoc  w uzyskaniu sprzętów gospodarstwa domowego  
i doposażeniu mieszkania, 
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▪ 1 rodzina wykonała remont domu, 

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

▪ 2 osoby podjęły leczenie odwykowe, 

▪ 6 rodzin poinformowano o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych dotyczących 
pozostawienia dzieci bez opieki, nadużywania alkoholu przez rodziców w czasie 
sprawowania opieki nad dziećmi 

W 2020 r. dwoje dzieci zostało objętych pomocą w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczył 
jeden specjalista – rehabilitant.  

W ubiegłym roku w pieczy zastępczej przebywało 1 dziecko, za które, zgodnie z zapisami 
ustawy, Gmina poniosła wydatek w łącznej kwocie 6 312,00 zł. 

Dopełnieniem Gminnego Program Wspierania Rodziny są działania podejmowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.  

W ubiegłym roku, z powodu pandemii, niemożliwe było zrealizowanie wszystkich działań 
przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2020, pomimo obiektywnych 
trudności i ograniczeń, udało się między innymi w czasie ferii zimowych zorganizować w szkole 
podstawowej w Gródku, w ramach programu „Aktywnie i twórczo spędzamy czas wolny”, 
warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w których uczestniczyło 40 uczniów i ich młodsze 
rodzeństwo. W tym samym czasie w Gminnym Centrum Kultury realizowany był program 
profilaktyczny „Praca podwórkowa na ferie zimowe” w ramach którego organizowane były 
zajęcia edukacyjne dla uczniów klas młodszych. Natomiast w wakacje w Gminnym Centrum 
Kultury, związku z poluzowaniem obostrzeń sanitarnych, realizowany był projekt „Wakacje 
pełne sztuki na trzeźwo”. W zorganizowanych w ramach programu warsztatach tematycznych 
uczestniczyło 20 dzieci. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej w Gródku wzięli udział w programie profilaktycznym „Cukierki” poświęconym 
substancjom psychoaktywnym. 

W związku z niemożliwością realizacji w 2020 r., z powodu pandemii, większości działań 
przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ubiegłym roku w ramach Programu 
wydatkowano zaledwie 58,86% środków przewidzianych na ten cel. Niewykorzystane środki 
zwiększą budżet Programu w rok 2021.  

Również środki przeznaczone w ubiegłorocznym budżecie na realizację zadań w ramach 
Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi nie zostały 
wykorzystane w całości z powodu pandemii.  

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 21.600,00 zł na zadanie pt. „Unihokej 
2020”, w ramach którego Klub organizował pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zakupił 
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niezbędny sprzęt sportowy z tym, że z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią, 
wykorzystano jedynie 6.940 zł z przyznanej dotacji, 

Uczniowska Szkółka Sportowa „Gryfik” w kwocie 32.000,00 zł na zadanie pt. „Organizacja 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”; Szkółka w ramach realizacji zadania prowadziła 
zajęcia sportowe w pięciu grupach wiekowych (roczniki: 2006-2014), brała udział w 
rozgrywkach piłkarskich oraz zakupiła sprzęt sportowy, 

Stowarzyszenie „Kotłownia” w kwocie 8.000,00 zł. na zadanie pt.” Siłownia dla każdego”, w 
ramach którego doposażono siłownię w sprzęt sportowy.  

Gminny Klubu Sportowy „Gryf-Czarni” w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pt. 
„Wszyscy gramy w piłkę” (klub zrezygnowała z udzielonej dotacji). 

Ponadto w trybie pozakonkursowym przyznano dotację w kwocie 13.400 zł Gródeckiemu 
Klubowi Sportowemu „GKS Gródek” na realizację dwóch zadań, tj.: „Wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej” (4.000 zł) oraz „Piłka nożna 2020” (9.000 zł). 

Ostatecznie w 2020 r. na realizację w/w zadań publicznych Gmina wydatkowała w formie 
dotacji celowych kwotę 60.340 zł. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GRÓDEK 

W 2020 r. Rada Gminy Gródek podjęła 79 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 
2020 r. organy nadzoru nie wydały rozstrzygnięcia nadzorczego.  

W ubiegłym roku Prokurator Rejonowy w Białymstoku wniósł do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku dwie skargi na uchwały Rady Gminy Gródek podjęte  
w 2019 r. oraz jedną skargę na uchwałę podjęta w 2020 r., tj.: 

1) w styczniu 2020 r. na uchwałę nr XII/109/19 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2019r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty, zarzucając zróżnicowanie stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi według nieprzewidzianego w ustawie kryterium 
liczby osób w gospodarstwie domowym, 

2) w czerwcu 2020r. na uchwałę nr XII/106/19 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2019r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, 
zarzucając między innymi przekroczenie przez Radę Gminy ustawowego upoważnienia 
przez nałożenie na osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi 
bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a psów należących do ras 
uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras dodatkowo w kagańcu  

3) we wrześniu 2020r. na uchwałę nr XV/139/20 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2020r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w 
zarządzie Wójta Gminy Gródek zarzucając przekroczenie przez Radę Gminy ustawowego 
upoważnienia przez przyjęcie w uchwale odmiennych od ustawowych zasad określania 
wysokości stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w ten sposób, że stawkę opłaty odniesiono do pojęcia „roku kalendarzowego” 
zamiast roku, a także przez przyjęci, że za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłaty 
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obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym, podczas gdy zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy drogach publicznych w takim 
przypadku opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia. 

Ad.1. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ze 
skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Nr XII/109/19 Rady Gminy Gródek 
z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Gmina Gródek w dniu 28 sierpnia 
2020 r. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy nie 
został jeszcze wyznaczony.  

W związku z zapowiedzianym wzrostem opłat za odbiór i przetwarzanie odpadów 
komunalnych w roku 2021, Rada Gminy Gródek w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę 
nr XXII/188/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Zgodnie z postanowieniami uchwały, która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnym, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, ustalona została w 
wysokości 23,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości. 

Ad.2. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia  
22 października 2020 r., Rada Gminy Gródek w dniu 29 styczna 2021 r. podjęła uchwałę nr 
XXIV/205/21 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, 
która uwzględnia rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Ad.3. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia  
26 listopada 2020 r. Rada Gminy Gródek w dniu 30 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 
XXV/222/21 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, która uwzględnia rozstrzygnięcia zawarte w wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Gródek w roku 2020 r. wraz z informacją o 
sposobie ich realizacji zawiera załącznik nr 4 do Raportu. 

PODSUMOWANIE 

W marcu 2020 r., w związku z pandemią wywołaną COVID-19, na terenie całego kraju 
zarządzono lockdown. Konsekwencją wprowadzonych ograniczeń było między innymi 
czasowe zamknięcie gminnych placówek kultury. W szkole podstawowej w Gródku i Załukach 
zajęcia prowadzone były zdalnie, a działalność przedszkola była znacznie ograniczona. 
Również w Urzędzie Gminy Gródek oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązywał 
hybrydowy system pracy – część pracowników pracowała zdalnie.  

W związku z zawieszeniem przez przewoźników większości połączeń autobusowych na 
trasie Gródek – Białystok, w dniu 31.03.2020 r., w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdu 
do Białegostoku, Gmina zawarła z PKS NOVA umowę na podstawie której uruchomione zostały 
dwa kursy autobusowe. Koszty utrzymania tych połączeń był częściowo finansowany z 
budżetu Gminy. 

W maju 2020 r. Rada Gminy Gródek podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
(wirusaSARS-CoV-2).  
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W zaistniałej sytuacji zasługuje na podkreślenie fakt, że w ubiegłym roku udało się zrealizować 
wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym między innymi uruchomione zostały 4 kotłownie z 
nowoczesnymi kotłami na pellet oraz nowe ujęcie wody w Gródku, przebudowano 4 ulice oraz 
współfinansowano przebudowę drogi powiatowej nr 1282B Bobrowniki-Łużany-Kruszyniany-
Krynki, a także sporządzono dokumentację projektową przebudowy ul. Błotnej w Gródku  
i kładki na rzece Supraśl. 

W 2020 r., mimo ograniczonych możliwościach budżetowych Gminy, zapewniono realizację 
zadań z zakresu opieki społecznej i wsparcia rodziny. Zagwarantowano środki umożliwiające 
działanie w czasie pandemii 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  

 

RAPORT 

z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

 
Program Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020, zwany dalej „Programem”, został 

przyjęty uchwałą Nr XVIII/147/16 Rady Gminy Gródek z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Na podstawie rekomendacji Strategicznej Grupy Rozwoju - Rada Gminy Gródek uchwałą 

Nr XXVI/210/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonała zmiany Programu, rozszerzając listę zadań 

w ramach Celu strategicznego 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy, cel operacyjny 1.1. 

Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych, o zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku w związku z ogłoszonym konkursem w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1. 

Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury, a także w ramach celu operacyjnego 

1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego, o zadania z zakresu rozwoju sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Program opracował zespół autorski „Project Consulting” z siedzibą w Białymstoku, 

opierając proces opracowania programu o podstawy zarządzania strategicznego  

w jednostkach samorządu terytorialnego. Przy pracy nad dokumentem zastosowano metodę 

partycypacji społecznej, polegającą na połączeniu doświadczenia władz gminy i lokalnych 

liderów z wiedzą zespołu ekspertów, specjalizujących się w kwestiach rozwoju lokalnego oraz 

przeprowadzono badania i konsultacje społeczne wśród mieszkańców. Przy opracowywaniu 

analizy strategicznej posłużono się metodą SWOT. Analiza SWOT została opracowana za 

pomocą szeregu technik pozyskiwania danych. Pierwszą techniką, którą wykorzystano do 

identyfikacji słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju gminy była analiza 

desk research. Na podstawie udostępnionych informacji przez Urząd Gminy w Gródku oraz 

innych wtórnych źródeł danych, opracowano listę słabych i silnych stron gminy. Drugą 

z technik gromadzenia danych na potrzeby analizy były badania ankietowe zrealizowane wśród 

mieszkańców gminy. Trzecią z technik były przeprowadzone wywiady pogłębione 

z mieszkańcami gminy. W analizie SWOT dokonano agregacji czynników, w taki sposób aby 

uchwycić strategiczne słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.  

Na podstawie analizy strategicznej zostały nakreślone wizja i misja Gminy: 

➢ Wizja Gminy:  

Gmina Gródek to ostoja przyrody i wielokulturowości, miejsce znane w kraju i za granicą, 

z przedsiębiorczą i współpracującą społecznością lokalną, miejsce gdzie chce się mieszkać 

i do którego chce się przyjechać 

➢ Misja rozwoju 2025 (stanowi opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji): 

Społeczność Gminy Gródek kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, dobra 

wspólnego, partnerskiej współpracy i solidarności społecznej, efektywnie wykorzystuje 

regionalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze do realizacji ambitnych projektów 

inwestycyjnych i przedsięwzięć społecznych wspierających przedsiębiorczość, zachowując 

otwartość na nowych mieszkańców i inwestorów. 
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I. Stan realizacji zaplanowanych zadań i działań dla każdego z celów operacyjnych 

(monitoring na poziomie operacyjnym) 

Konkretyzację wizji i misji rozwoju Gminy stanowią trzy strategiczne cele rozwoju: 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz 

rewitalizacja i integracja społeczna 

Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

Do osiągnięcia celów strategicznych zostały określone działania i zadania, które 

pogrupowano według celów operacyjnych. 

I tak, dla Celu strategicznego 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy zostały 

wyodrębnione 4 cele operacyjne:  

Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego 

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach 

Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej 

Wykaz zadań w ramach Celu operacyjnego 1.1. Poprawa jakości powiązań 

komunikacyjnych obejmował 23 zadania, z których - realizację 15 zakładano przy 

dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 

Spośród wszystkich zadań - 10 dotyczyło przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach 

powiatowych. Podyktowane to było możliwością występowania o środki zewnętrzne przez 

Gminę po powierzeniu przez Powiat Białostocki czasowego zarządzania drogą powiatową. 

Taki tryb postępowania dotyczył projektu w zakresie przebudowy drogi w miejscowości 

Słuczanka, z którym Gmina Gródek występowała w 2016 r. o dofinansowanie  w ramach 

PROW na lata 2014-2020 (wniosek nie uzyskał akceptacji) oraz projektu dotyczącego 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku - wniosek nie 

zakwalifikował się do dofinansowania ze  środków Unii Europejskiej pomimo, iż 

koncepcja projektu opracowana w partnerstwie Gminy Gródek i  Rady wsi Wielick 

uzyskała pozytywną ocenę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 

Białoruś – Ukraina 2014-2020.  

W latach 2015–2020 na 10 ujętych w wykazie zadań w zakresie przebudowy dróg 

powiatowych w Gminie Gródek,  zostało wykonanych 5 przedsięwzięć inwestycyjnych 

i 1 zadanie jest w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano w 2021 r.), w tym:  1 zadanie 

Powiat Białostocki zrealizował przy dofinansowaniu z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, 1 zadanie przy dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina 2014-2020, 1 zadanie będące w trakcie realizacji jest współfinansowane ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych. We wszystkich realizowanych przez Powiat 

Białostocki przedsięwzięciach uczestniczyła finansowo Gmina Gródek partycypując 

środkami z budżetu Gminy w wysokości 50% wartości zadania bądź 50% wkładu własnego 

Powiatu Białostockiego. 

W latach 2015–2020 na 13 ujętych w wykazie zadań dotyczących poprawy stanu dróg 

gminnych, zostało zrealizowanych 6 przedsięwzięć, w tym: 2 zadania przy dofinansowaniu 

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 2 zadania przy dofinansowaniu 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dwa zadania zostały zrealizowane 

częściowo, a mianowicie w zakresie zaplanowanej budowy i modernizacji oświetlenia 
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wykonano zadanie w Pieszczanikach i Przechodach (bez Sofipola), w zakresie przebudowy 

ul. Fabrycznej, Południowej, Przechodniej i części ul. Piaskowej w Gródku dokonano 

przebudowy części ul. Piaskowej. W pozostałym zakresie wniosek złożony w odpowiedzi 

na konkurs w 2016 r. o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 nie uzyskał 

akceptacji. 

Generalnie na 23 zaplanowane zadania zostało podjętych 16 zadań, z czego zrealizowano 

14 zadań i 1 zadanie jest w trakcie realizacji. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 

1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych zawiera Tabela Nr 1. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.2. Ochrona środowiska 

przyrodniczego obejmował 18 przedsięwzięć, z których - realizację 15 zakładano przy 

dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 

W latach 2015-2020 na 16 zaplanowanych zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 

10 przedsięwzięć, w tym: 6 zadań przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 

w ramach PROW na lata 2014-2020, 1 zadanie przy dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W przypadku budowy przydomowych 

oczyszczalni - ze względu na brak dostępnych programów, w ramach których Gmina 

mogłaby pozyskać dofinansowanie, Rada Gminy Gródek podjęła uchwałę ustalającą 

zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy. W latach 2018-

2020 Gmina Gródek udzieliła dotacji do budowy 25 przydomowych oczyszczalni na łączną 

kwotę 100 000 zł. 

W przypadku dwóch zaplanowanych zadań, dotyczących budowy osiedlowych sieci 

ciepłowniczych z przyłączeniami oraz przebudowy zestawu pomp obiegowych, kwestia 

dostarczania energii cieplnej została rozwiązana  w inny sposób. Z uwagi na powstanie 

lokalnych sieci ciepłowniczych na osiedlu bloków, na podstawie techniczno-ekonomicznej 

analizy modernizacji kotłowni gminnej i sieci ciepłowniczej odstąpiono od modernizacji 

przestarzałej kotłowni. W latach 2020-2021 w ramach projektu „Zasilenie budynków 

jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE” zastąpiono źródło ciepła 

zasilane węglem (kotłownia gminna) 3 kotłami na biomasę do ogrzewania budynku 

Przedszkola Samorządowego i budynku Szkoły Podstawowej w Gródku. Zadanie zostało 

zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na 

lata 2014-2020 w wysokości 839 915,60 zł, z wykorzystaniem środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 289 714,89 zł. Całkowita wartość zadania 

wynosi 1 289 231,25 zł. Ponadto, wykonano kotłownie ekologiczne w budynku KZB 

i w Budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku o łącznej wartości 76 936,50 zł. 

W latach 2015-2020 były realizowane sukcesywnie zaplanowane 2 działania 

nie inwestycyjne. W ramach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku konkursów na dotacje na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, z możliwości bezpłatnej utylizacji azbestu 

skorzystało 200 właścicieli posesji w Gminie Gródek. W zakresie drugiego zaplanowanego 

działania: Edukacja i promocja ekologiczna  zostało zrealizowanych szereg przedsięwzięć, 

w tym 1 projekt „Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek” – przy 

dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku. Inne zrealizowane przedsięwzięcia to: 

1) akcja sadzenia lasu pn. „Sadzimy 1000 drzew na minutę”  w Nadleśnictwie Żednia  

(2017 r.) 
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2) warsztaty w Gródku pn. „Drzewo nie tylko na Święto Drzewa” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” i Parkiem 

Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (2017 r.) 

3) akcja „Sprzątanie Świata” połączona z programami profilaktycznymi promującymi 

zdrowy styl życia (2017, 2018, 2019, 2020 r.)   

4) akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Żednia pod hasłem „Odnawiamy las po huraganie” 

(2018 r.) 

5) stoisko edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ekologicznego stylu życia 

podczas gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

(2018 r.) 

6) konkurs plastyczny dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gródku 

nt. segregacji odpadów (2018 r.) 

7) szkolenie w Gródku pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną 

przyrody” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw (2018 r.) 

8) mini – olimpiada przyrodniczo – ekologiczna w ramach projektu edukacyjnego 

pn. Ekologiczne Święto Dzieci podczas organizacji Dnia Dziecka nad zalewem 

w Zarzeczanach (2019 r.) 

9) kampania edukacyjna na temat odpadów, w ramach której  przeprowadzono cykl 

spotkań w poszczególnych sołectwach Gminy Gródek (2020 r.) 

10) w ramach nawiązanej współpracy z Centrum Energii Odnawialnej na stronie 

www.grodek.pl umieszone zostało zaproszenie mieszkańców i przedsiębiorców na 

bezpłatne doradztwo eksperckie w temacie instalacji odnawialnych źródeł energii  oraz 

zaproszenie do udziału w nieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – opłacalność 

inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji (2020 r.) 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.2. 

Ochrona środowiska przyrodniczego zawiera Tabela Nr 2. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.3. Wspieranie gospodarki opartej 

na lokalnych zasobach obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy 

dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów, w tym: NGO, 

LGD i ODR. O wszystkich dostępnych inicjatywach ze strony partnerów, mieszkańcy byli 

informowani głównie poprzez stronę internetową Gminy Gródek. Próba organizacji 

spotkań bezpośrednich z przedsiębiorcami nie spotkała się z dużym zainteresowaniem. 

Gmina Gródek współpracowała z podmiotami szkolącymi rolników, m.in. w zakresie 

składania wniosków o płatności bezpośrednie. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.3. 

Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach zawiera Tabela Nr 3. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.4. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój oferty turystycznej obejmował 9 przedsięwzięć, w tym 2 zadania 

inwestycyjne. Pierwsze z nich – Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz 

terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego, obejmujące również przebudowę 

ul. Zamkowej wymagało czasochłonnego uporządkowania spraw własnościowych. 

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP w ostatecznym kształcie został 

złożony w 2021 r. w lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska. Drugie zadanie 

inwestycyjne dotyczące ul. Błotnej w Gródku zostało rozszerzone o budowę kładki na rzece 

Supraśl. W wyniku aplikowania Gminy Gródek o dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych - zadanie będzie realizowane w 2021 r. 
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Pozostałe ujęte w wykazie działania były zaplanowane również z udziałem środków 

zewnętrznych i uzależnione były od współdziałania partnerów ze sfery prywatnej, 

społecznej i instytucjonalnej. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.4. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej zawiera Tabela Nr 4. 

________________________________________________________________________ 

Dla Celu strategicznego 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz 

rewitalizacja i integracja społeczna zostały wyodrębnione 4 cele operacyjne:  

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy 

Cel operacyjny 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury 

i oferty sportowo-rekreacyjnej obejmował 11  przedsięwzięć, których realizację zakładano 

przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Dwa zadania dotyczyły remontu zabytkowych 

obiektów sakralnych, które zostały zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką w Gródku  

i przez Parafię Prawosławną w Mostowlanach przy dofinansowaniu w formie dotacji 

z budżetu Gminy Gródek. Spośród 3 zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, z uwagi 

na uwarunkowania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości 

zabezpieczenia wkładu własnego, nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące budowy 

pełnowymiarowej hali sportowej. Natomiast, w 2021 r. dzięki pozyskaniu środków 

zewnętrznych: dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 

300 000 zł i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

400 000 zł zostanie rozpoczęty remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku. 

W latach 2015-2020 zostały zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej wszystkie zadania  zaplanowane w ramach przedsięwzięcia: Przebudowa 

świetlic wiejskich na terenie Gminy Gródek w miejscowościach: Wiejki, Bielewicze, 

Nowosiółki, Załuki, Podozierany. Gmina Gródek, realizując przedsięwzięcie: Budowa 

placów zabaw w miejscowościach Gminy, wybudowała 6 placów zabaw, w tym: 1 plac 

zabaw w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w 

Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”, 1 w Kołodnie – w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności oraz 4 place zabaw w: Królowym Moście, Waliłach-Dworze, 

Bobrownikach i Gródku w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW na lata 

2014-2020.  

W ramach pozostałych ujętych w wykazie przedsięwzięć prowadzone były działania 

w sferze oświaty oraz w zakresie rozwoju oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 

programów edukacyjno-profilaktycznych stanowiących alternatywę dla zachowań 

ryzykownych.  

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.1. 

Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej zawiera Tabela Nr 5. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.2. Wzrost aktywności i integracji 

społecznej obejmował 11  przedsięwzięć, z których nie zostały zrealizowane 2 zadania: 

utworzenie i prowadzeniu świetlic środowiskowych oraz dostosowanie budynku Gminnego 

Centrum Kultury w Gródku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedną z funkcji świetlic 

środowiskowych, jaką jest aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowały poprzez swoje działania organizacje 
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pozarządowe oraz instytucje, funkcjonujące na terenie Gminy, a w szczególności Gminne 

Centrum Kultury w Gródku, realizując m.in. we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekty kierowane do określonej grupy 

odbiorców w formie „pracy podwórkowej”. 

Budynek Gminnego Centrum Kultury jest dostępny dla osób niepełnosprawnych 

w ograniczonym zakresie. Kwestią do rozwiązania pozostaje zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.2. 

Wzrost aktywności i integracji społecznej zawiera Tabela Nr 6. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.3. Rozwój kompetencji 

zawodowych mieszkańców gminy obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację 

zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów: 

NGO i LGD. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych 

w Białymstoku, Gminne Centrum Kultury w Gródku przy zaangażowaniu społeczności 

lokalnej zrealizowało wielopłaszczyznowy projekt „Aktywność siłą wspólnoty Gminy 

Gródek”. Całkowita wartość projektu – 271 771,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020  - 257 931,25 zł. Projekt wśród 
różnorodnych działań obejmował również szkolenia i warsztaty pn. „Akademia Liderów” 
i „Warsztaty Przyszłościowe”. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.3. 

Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy zawiera Tabela Nr 7. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł 

zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów: NGO i LGD. Zrealizowane działania 

opierały się w głównej mierze o środki własne. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.4. 

Wzrost poczucia bezpieczeństwa zawiera Tabela Nr 8. 

________________________________________________________________________ 

Dla Celu strategicznego 3. Poprawa promocji i współpracy zostały wyodrębnione 3 cele 

operacyjne:  

Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Cel operacyjny 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców  

Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.1. Promocja wewnętrzna 

i turystyczna obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy 

dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz w zdecydowanej mierze przy współudziale 

partnerów: NGO i LGD. W latach 2015-2020 działania promocyjne opierały się na 

wypracowanych i doskonalonych przez lata przedsięwzięciach, takich jak na przykład: 

prowadzenie zespołów folklorystycznych, wydawanie lokalnej gazety „Wiadomości 

Gródeckie – Haradockija Nawiny” czy też organizacja imprez plenerowych. Inicjowane były 

przedsięwzięcia okolicznościowe i nowe formy promocji, na przykład: Pokaz mody 

„Wczoraj spotyka dziś”, „PRL w Gródku” czy też projekcje filmów o tematyce związanej 

z Gminą Gródek. Kwestią pozostającą do realizacji jest organizacja punktu informacji 

turystycznej. Zadanie: Wydanie monografii Gminy Gródek jest realizowane w 2021 r. na 



29 

 

podstawie podpisanej 18 listopada 2020 r. z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.1. 

Promocja wewnętrzna i turystyczna zawiera Tabela Nr 9. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.2. Pozyskiwanie inwestorów 

i nowych mieszkańców obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy 

dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale NGO. W latach 2015-2020 

zrealizowano 3 planowane przedsięwzięcia, w tym została ustanowiona nagroda za 

osiągnięcia na rzecz Gminy Gródek – Nagroda Wójta Gminy Gródek „Biały Gryf”. 

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.2. 

Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców zawiera Tabela Nr 10. 

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.3. Rozwój form współpracy 

obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł 

zewnętrznych oraz przy współudziale NGO. W latach 2015-2020 Gmina Gródek nawiązała 

współpracę z partnerami zagranicznymi, dzięki czemu możliwe było wspólne aplikowanie 

o środki z Unii Europejskiej na projekty transgraniczne.  

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.3. 

Rozwój form współpracy zawiera Tabela Nr 11. 

II. Ewaluacja na poziomie strategicznym 

Zgodnie z określonym w Programie systemem wdrażania i ewaluacji - ewaluacja na 

poziomie strategicznym została wykonana poprzez porównanie wartości osiągniętych 

wskaźników z wartościami bazowymi. Ocenę dokonano posługując się danymi ogólnie 

dostępnymi w statystyce publicznej, zastosowano też model ewaluacji poprzez porównanie 

tych wskaźników z gminami sąsiednimi. Jako wartość wskaźników w roku badania przyjęto 

dane udostępnione w Banku Danych Lokalnych GUS za 2019 r. (dostępne w niektórych 

wskaźnikach dane za 2020 r. przedstawiają sytuację nadzwyczajną spowodowaną przez 

pandemię COVID-19). 

Spośród zaproponowanych przez autorów wskaźników realizacji Programu: 

➢ dochód na 1 osobę w gminie, 

➢ stopa bezrobocia lub liczba bezrobotnych, 

➢ liczba firm na 10 tys. mieszkańców, 

➢ saldo migracji na pobyt stały, 

➢ liczba miejsc noclegowych ogółem, 

➢ liczba udzielonych noclegów turystom krajowym, 

➢ liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym, 

nie dokonano analizy dwóch ostatnich: liczba udzielonych noclegów turystom krajowym 

i liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym z uwagi na brak takich danych 

w statystyce publicznej w odniesieniu do wszystkich gmin objętych analizą. 

Zaproponowany przez autorów sposób obliczeniu poziomu realizacji każdego ze 

wskaźników według wzoru: 

Wx = (Wn – W2014)/W2014*100%, 

gdzie Wx – dowolny wskaźnik, Wn – wartość wskaźnika w roku badania, W2014 - wartość 

wskaźnika w roku bazowym (2014) 

zastosowano w trzech pierwszych wskaźnikach. 
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Każdy z indywidualnych wskaźników dla Gminy Gródek został porównany ze 

wskaźnikami dla gmin sąsiadujących z gminą Gródek, gmin wiejskich w powiecie oraz 

Powiatu Białostockiego. 

➢ Dochód na 1 osobę w Gminie (dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł) 

Jednostka terytorialna 

Dochód 

na 1 osobę 

w 2014 r. 

Dochód 

na 1 osobę 

w 2019 r. 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

Gmina Gródek 3 613 5 246 45,20% 

Gminy sąsiadujące: 

Michałowo 3 824 5 539 44,85% 

Zabłudów 2 922 5 754 96,92% 

Supraśl 2 645 4 884 84,65% 

Szudziałowo 3 407 4 593 34,81% 

Krynki 3 152 4 629 46,86% 

Powiat Białostocki (gminy wiejskie): 

Dobrzyniewo Duże 2 855 5 651 97,93% 

Juchnowiec Kościelny 3 090 6 385 106,63% 

Poświętne 3 113 4 605 47,93% 

Turośń Kościelna 3 159 5 505 74,26% 

Zawady 3 647 5 288 45,00% 

 

Powiat Białostocki (gminy bez miast 

na prawach powiatu) 

2 968 5 267 77,46% 

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019) 

Poziom realizacji dochodu na 1 mieszkańca wskazuje na stabilną sytuację budżetu 

Gminy Gródek. Poziom wzrostu dochodów budżetowych w przeliczeniu na 

1 mieszkańca kształtuje się na poziomie zbliżonym do gmin sąsiednich (Michałowo, 

Krynki) i gmin wiejskich Powiatu Białostockiego (Poświętne, Zawady), nie będących 

„satelitą” Miasta Białegostoku. 

➢ Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

Jednostka terytorialna 

Liczba 

bezrobotnych  

w 2014 r. 

Liczba 

bezrobotnych 

w 2019 r. 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

Gmina Gródek 394 202 48,73% 

Gminy sąsiadujące: 

Michałowo 435 213 51,03% 

Zabłudów  494 211 57,29% 

Supraśl 726 356 50,96% 

Szudziałowo 219 139 36,53% 

Krynki 277 209 24,55% 
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Powiat Białostocki (gminy wiejskie): 

Dobrzyniewo Duże 373 192 48,52% 

Juchnowiec Kościelny 712 379 46,77% 

Poświętne 178 121 32,02% 

Turośń Kościelna 272 190 30,15% 

Zawady 66 37 43,94% 

 

Powiat Białostocki (gminy 

bez miast na prawach 

powiatu)  

5 639 3 961 48,15% 

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019) 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich analizowanych jednostkach 

uległa zmniejszeniu. Poziom realizacji wskaźnika w Gminie Gródek kształtuje się na 

poziomie zbliżonym dla Powiatu Białostockiego. 

➢ Liczba firm na 10 tys. mieszkańców (osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 10 tys. ludności) 

Jednostka terytorialna 

Liczba firm 

na 10 tys. 

mieszkańców 

w 2014 r. 

Liczba firm 

na 10 tys. 

mieszkańców 

w 2019 r. 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

Gmina Gródek 476 566 18,91% 

Gminy sąsiadujące: 

Michałowo 423 477 12,77% 

Zabłudów  522 711 36,21% 

Supraśl 934 1026 9,85% 

Szudziałowo 307 352 14,66% 

Krynki 379 461 21,64% 

Powiat Białostocki (gminy wiejskie): 

Dobrzyniewo Duże 792 919 16,03% 

Juchnowiec Kościelny 860 1 008 17,21% 

Poświętne 455 476 4,61% 

Turośń Kościelna 754 852 13,00% 

Zawady 283 339 19,79% 

 

Powiat Białostocki   (gminy bez 

miast na prawach powiatu)  

679 790 16,35% 

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019) 

Poziom realizacji wskaźnika wyższy od wskaźnika dla Powiatu Białostockiego 

wskazuje na nie malejącą aktywność gospodarczą mieszkańców Gminy Gródek. 

Działalność przedsiębiorców stanowi przeważającą formę działalności gospodarczej nie 
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tylko w Gminie Gródek. Sytuacja ta jest zjawiskiem powszechnym w polskiej 

rzeczywistości gospodarczej. 

➢ Saldo migracji na pobyt stały 

Jednostka terytorialna 

Saldo migracji 

na pobyt stały 

w 2014 r. 

Saldo migracji 

na pobyt stały 

w 2019 r. 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

w osobach 

Gmina Gródek 4 -2 > 6 

Gminy sąsiadujące: 

Michałowo -46 18 < 64 

Zabłudów  50 93 < 43 

Supraśl 126 337 < 211 

Szudziałowo -30 1 < 31 

Krynki -1 -23 > 22 

Powiat Białostocki (gminy wiejskie): 

Dobrzyniewo Duże 80 87 < 7 

Juchnowiec Kościelny 162 184 < 22 

Poświętne -33 -36 > 3 

Turośń Kościelna 80 117 < 37 

Zawady -7 -20 >13 

 

Powiat Białostocki (gminy bez 

miast na prawach powiatu)  

532 1456 < 924 

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019) 

Saldo migracji jest to różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej 

jednostki i liczby osób, które wyjechały w tym czasie z tej jednostki. Liczy się wzorem: 

Imigranci minus Emigranci (zameldowania minus wymeldowania) 

W Gminie Gródek saldo migracji  w 2014 r. i w 2019 r. pozostaje na zbliżonym 

poziomie z tendencją charakterystyczną dla gmin sąsiednich (Krynki) i gmin wiejskich 

Powiatu Białostockiego (Poświętne i Zawady) oddalonych od Białegostoku, polegającą 

na większej liczbie osób wymeldowujących się z pobytu stałego niż osób meldujących 

się w danej jednostce. 

➢ Liczba miejsc noclegowych w obiektach posiadających 10 i więcej miejsc 

noclegowych 

Jednostka terytorialna 

Liczba miejsc 

noclegowych 

w 2014 r. 

Liczba miejsc 

noclegowych 

w 2019 r. 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

< wzrost 

> zmniejszenie 

Gmina Gródek 112 131 < 19 

Gminy sąsiadujące: 

Michałowo 0 0 - 

Zabłudów  0 68 < 68 

Supraśl 82 453 < 371 

Szudziałowo 0 0 - 

Krynki 25 0 > 25 

Powiat Białostocki (gminy wiejskie): 

Dobrzyniewo Duże 20 20 - 
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Juchnowiec Kościelny 142 160 < 18 

Poświętne 0 0 - 

Turośń Kościelna 17 0 > 17 

Zawady 0 0 - 

 

Powiat Białostocki (gminy bez 

miast na prawach powiatu) 

1 343 1 147 > 196 

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019) 

Analiza wskaźnika dotyczącego liczby miejsc noclegowych w obiektach posiadających 

10 i więcej miejsc noclegowych wskazuje na rosnące zainteresowanie turystyką na 

terenie Gminy Gródek co powoduje popyt na miejsca noclegowe. Dostępność 

komunikacyjna decyduje, że podstawową formą turystyki jest nadal turystyka 

jednodniowa w sezonie letnim. 

Analiza stanu realizacji Programu w latach 2015-2020 generalnie potwierdza 

prawidłowość wyznaczenia działań i zadań w ramach poszczególnych celów operacyjnych 

w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych. Realizację większości działań i zadań 

zaplanowano z wykorzystaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W latach 2015-2020 

wartość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych działań i zadań ujętych w Programie (bez 

inwestycji Powiatu Białostockiego na drodze Bobrowniki-Łużany do granicy z Powiatem 

Sokólskim) wyniosła 11 475 460 zł, z czego: 8 828 364 zł stanowią środki Unii Europejskiej, 

1 112 983 zł – środki budżetu Państwa, 1 534 113 – środki budżetu Powiatu Białostockiego. 

 

 

 

 

 

 

Gródek, dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Sporządziła: Zatwierdził: 

/-/ Lilia Waraksa/-/ Wiesław Kulesza 
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Wykaz załączników 

do Raportu z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020: 

Stan realizacji zadań i działań 

Tabela Nr 1 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

gminy 

Cel operacyjny 1.1. 

Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

 

Tabela Nr 2 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

gminy 

Cel operacyjny 1.2. 

Ochrona środowiska przyrodniczego 

Tabela Nr 3 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

gminy 

Cel operacyjny 1.3. 

Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych 

zasobach 

Tabela Nr 4 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost atrakcyjności gospodarczej 

gminy 

Cel operacyjny 1.4. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

oferty turystycznej 

Tabela Nr 5 

Cel strategiczny 2. 

Poprawa jakości usług społecznych 

i kulturalnych oraz rewitalizacja 

i integracja społeczna  

Cel operacyjny 2.1. 

Rozwój usług oświaty, kultury i oferty 

sportowo-rekreacyjnej  

Tabela Nr 6 

Cel strategiczny 2. 

Poprawa jakości usług społecznych 

i kulturalnych oraz rewitalizacja 

i integracja społeczna 

Cel operacyjny 2.2. 

Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Tabela Nr 7 

Cel strategiczny 2. 

Poprawa jakości usług społecznych 

i kulturalnych oraz rewitalizacja 

i integracja społeczna 

Cel operacyjny 2.3. 

Rozwój kompetencji zawodowych 

mieszkańców gminy 

Tabela Nr 8 

Cel strategiczny 2. 

Poprawa jakości usług społecznych                 

i kulturalnych oraz rewitalizacja 

i integracja społeczna 

Cel operacyjny 2.4. 

Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

 

Tabela Nr 9 
Cel strategiczny 3. 

Poprawa promocji i współpracy  

Cel operacyjny 3.1. 

Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Tabela Nr 10 

Cel strategiczny 3. 

Poprawa promocji i współpracy  

Cel operacyjny 3.2. 

Pozyskiwanie inwestorów i nowych 

mieszkańców  

Tabela Nr 11 
Cel strategiczny 3. 

Poprawa promocji i współpracy  

Cel operacyjny 3.3. 

Rozwój form współpracy 

 



TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

1 Przebudowa drogi powiatowej 
Zubry – Wiejki  

2015 - 2016 4 350,00 NPPDL, 
PRGiPID 

2015 3 608 349,021) 1 775 863,41 
(budżet państwa) 
746 927,30 
(Powiat 
Białostocki) 

Narodowy 
Program 
Przebudowy 
Dróg 
Lokalnych 

1) Wartość projektu 
„Rozwój spójnej, 
funkcjonalnej 
i efektywnej sieci dróg 
publicznych w Gminie Gródek 
poprzez poprawę połączeń 
dróg gminnych: Nr 105041B, 
Nr 105011B i powiatowej 
Nr 1452B: Zubry-Wiejki z 
drogą krajową Nr 65”, 
obejmującego zadania Nr 
1,3,4 

2 Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Waliły  

2015 - 2016 700,00 - 2018 502 196,20 - -  

3 Przebudowa drogi gminnej  - ul. 
Lisia w Waliłach-Stacji 

2015 - 2018 600,00 NPPDL, 
PRGiPID 

2015 w ramach projektu „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych 
w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B 
i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki z drogą krajową Nr 65” 

4 Przebudowa drogi gminnej 
w Bobrownikach 

2015 - 2018 250,00 NPPDL, 
PRGiPID 

2015 w ramach projektu „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych 
w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B 
i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki z drogą krajową Nr 65” 

5 Przebudowa drogi powiatowej 
Bobrowniki - Chomontowce 

2015 - 2020 350,00 PROW 2016-2017 774 296,06 387 148,03 
(Powiat 
Białostocki) 

- Zadanie zrealizowane przez 
Powiat Białostocki przy 
partycypacji finansowej 
Gminy Gródek 
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TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

6 Przebudowa drogi gminnej 
ul. Młynowa w Gródku 

2015 - 2020 800,00 PRGiPID 2017 321 297,26 - -  

7 Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Załuki 

2015 - 2020 680,00 NPPDL, 
PRGiPID 
PROW, pow. 

2016 573 730,00 286 865,00 
(Powiat 
Białostocki) 

 Zadanie zrealizowane przez 
Powiat Białostocki przy 
partycypacji finansowej 
Gminy Gródek 

8 Budowa oświetlenia na ul. 
Rzemieślniczej  

2015 - 2020 200,00 -      

9 Budowa i modernizacja 
oświetlenia we wsiach: 
Pieszczaniki, Sofipol, Przechody 

2015 - 2020 300,00 - 2017-2018 132 897,08 - - 2017 r. – budowa oświetlenia   
w Przechodach (52 701,08 zł 
ze środków własnych) 
2018 r. – budowa oświetlenia  
w Pieszczanikach (80 196,00 zł 
ze środków własnych) 
2019 r. – wykonanie 
dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia w 
Pieszczanikach - 2 etap 
(4 900,00 zł) 
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TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

10 Przebudowa drogi w 
miejscowości Słuczanka 

2015 - 2020 480,00 PROW, pow.     W budżecie Gminy na 2021 r. 
zabezpieczono kwotę 55 000 
zł na dotację dla Powiatu 
Białostockiego  
z przeznaczeniem na 
dofinansowanie opracowania 
dokumentacji projektowej na 
przebudowę z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1439B i 
Nr 1437B na odcinku Waliły-
Stacja – Słuczanka z 
przejściem przez miejscowość  
Słuczanka 

11 Przebudowa drogi powiatowej 
Łużany - Bobrowniki 

2015 - 2020 5 000,00 PRGiPID, pow. 2019-2020 W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-
2020 został zrealizowany projekt pn. Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego 
Zarządzania Transportem, w ramach którego:  
Gmina Gródek przebudowała drogę gminną Nr 105067B w Bobrownikach (wartość 
inwestycji 934 990,18 zł, z czego 90% sfinansowano ze środków UE) 
Powiat Białostocki przebudował drogę powiatową Bobrowniki-Łużany do granicy                    
z Powiatem Sokólskim (wartość zadania ogółem 7 572 498 zł) przy partycypacji 
finansowej Gminy Gródek (w kwocie 422 500 zł w 2019 r. i 420 000 zł w 2020 r.) do 
wkładu własnego Powiatu Białostockiego 

12 Przebudowa drogi gminnej do 
miejscowości Łużany 

2015 - 2020 1 800,00 -      

13 Przebudowa drogi powiatowej do 
miejscowości Borki 

2015 - 2020 900,00 PRGiPID, pow.      
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TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

14 Przebudowa ul. Fabrycznej, 
Południowej, Przechodniej i 
części ul. Piaskowej w Gródku 

2016 - 2020 600,00 PROW 2018 328 259,57 - - Złożony w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony w 2016 r. 
wniosek o dofinansowanie                
w ramach PROW na lata 2014-
2020 nie uzyskał akceptacji. 
Przebudowę części ul. 
Piaskowej zrealizowano ze 
środków własnych 

15 Przebudowa ul. Kwiatowej, 
Zaułek, Podleśnej i  Spacerowej w 
miejscowości Waliły-Stacja 

> 2020 - -      

16 Przebudowa ul. Pięknej 
w miejscowości Waliły-Stacja 

> 2020 - -      

17 Przebudowa drogi powiatowej 
Zubry – Zubki 

> 2020 500,00 pow.      

18 Przebudowa ul. Cmentarnej, 
Ogrodowej, Wąskiej  
i Spółdzielczej w Gródku 

> 2020 200,00 - 2019 134 000,00 - - W 2019 r. zrealizowano 
przebudowę ul. Cmentarnej 
ze środków własnych 

2019-2020 333 884,00 166 942,00 Fundusz 
Dróg 
Samorządo-
wych 

W 2020 r. zakończono 
przebudowę ul. Wąskiej 
(wartość zadania 100 767,46 
zł), ul. Spółdzielczej (wartość 
zadania 125 832,28 zł) 
 i ul. Ogrodowej (wartość 
zadania 107 283, 71 zł) 
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TABELA Nr 1 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

19 Przebudowa drogi powiatowej 
w Raduninie  

> 2020 - PRGiPID, pow. 2017 226 345,28 113 172,64 
(Powiat 
Białostocki) 

 Zadanie zrealizowane przez 
Powiat Białostocki przy 
partycypacji finansowej 
Gminy Gródek 

20 Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Pieszczaniki 

> 2020 - pow.      

21 Przebudowa drogi gminnej - ul. 
Sucha  w Waliłach-Stacji 

> 2020 400,00 -      

22 Przebudowa ul. Kolejowej                                             
w miejscowości Waliły-Stacja 

> 2020 - PRGiPID 2019-2020 1 697 014,37 820 289,36 Fundusz 
Dróg 
Samorządo-
wych 

Przebudowano drogę gminną 
oraz wybudowano ścieżkę 
pieszo-rowerową wzdłuż drogi 

23 Rozbudowa drogi powiatowej                         
Nr 1440B na odcinku ul. Polnej                      
w Gródku 

2017-2020 1 500,00 PL-BY-UA 
2014-2020 

2020-2021 2 187 157,94   Zadanie realizowane przez 
Powiat Białostocki przy 
dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz 
partycypacji finansowej 
Gminy Gródek do wkładu 
własnego Powiatu 
Białostockiego 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach: Zarzeczany, 
Waliły-Stacja w ulicach: 
Kwiatowa, Zaułek, Podleśna i 
Spacerowa.  

2015 - 2018 615,00 PROW 2014 
 
2018 

26 448 
 
493 016 

- 
 
- 

- 
- 

Koncepcja projektu, 
obejmującego budowę 
kanalizacji w Waliłach-Stacji, 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków oraz wiatę przy 
oczyszczalni ścieków  w 
Gródku, opracowana w 
partnerstwie Gminy Gródek i 
Rejonowego Komitetu 
Wykonawczego w Grodnie 
uzyskała pozytywną ocenę w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 2014-2020.  
Wniosek nie zakwalifikował 
się do dofinansowania.  
Zadanie w Waliłach-Stacji 
zrealizowano ze środków 
własnych. 

2 Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Gródku  

2015 - 2020 2 800,00 PROW 2015 855 481 521 634 PROW na 
lata 2014-
2020 

Projekt obejmował II etap 
rozbudowy 
 

3 Budowa wodociągu z Załuk do 
Podzałuk  

2015 - 2018 470,00 PROW 2015 323 859 197 475 PROW na 
lata 2014-
2020 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

4 Przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Gródku  

2015 – 2018 2 600,00 PROW 2017-2020 2 514 159 1 288 120 PROW na 
lata 2014-
2020 

 

Projekt obejmujący 
przebudowę 
i rozbudowę stacji uzdatniania 
wody, budowę studni 
głębinowej oraz budowę linii 
wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na ul. 
Pięknej w Waliłach-Stacji  
i ul. Wrzosowej w Gródku 
został zakwalifikowany do 
dofinansowania w ramach 
PROW na lata 2014-2020: 
2017-2018 – budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na ul. Wrzosowej 
w Gródku o wartości 
431 642,61 zł; 
2018 r. - wykonano linię 
wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej na ul. Pięknej 
w Waliłach-Stacji o wartości 
539 865,30 zł . 
2017-2020 – przebudowa i 
rozbudowa stacji uzdatniania 
wody o wartości 2 514 159 zł  
2016-2020 - budowa  studni 
głębinowej o wartości 
417 625 zł 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

5 Budowa z rur preizolowanych 
osiedlowych sieci ciepłowniczych                 
z przyłączeniami  

2015 - 2018 1000,00 -     Sporządzono techniczno-
ekonomiczną analizę 
modernizacji kotłowni i sieci 
ciepłowniczej 

6 Przebudowa zestawu pomp 
obiegowych w kotłowni KZB  

2015 - 2018 50,00 -     Z realizacji zadania 
zrezygnowano z uwagi na 
powstanie lokalnych sieci 
ciepłowniczych  
 

7 Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
gminy  

2015 - 2020 - WFOŚ, NFOŚ, 
pryw. 

2015  2016 
2018 
2020 

131 055 60 735 WFOŚiGW 
w 
Białymstoku 
 

Z możliwości bezpłatnej 
utylizacji azbestu w ramach 
projektu pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy 
Gródek” skorzystało 200 
właścicieli posesji w Gminie 
Gródek 

8 Rozbudowa linii wodociągowej                          
i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pięknej w Waliłach – Stacji 

2015 - 2018 550,00 PROW 2018 539 866  343 516 PROW na 
lata 2014-
2020 
 

W ramach Projektu „Budowa 
ujęcia, rozbudowa i 
przebudowa stacji uzdatniania 
wody oraz rozbudowa 
zbiorczego systemu 
zaopatrzenia w wodę i 
systemu kanalizacji zbiorczej 
dla ścieków komunalnych w 
Gminie Gródek” w ramach 
PROW na lata 2014-2020 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

9 Budowa linii wodociągowej 
Downiewo – Królowy Most – 
Kołodno  

2015 - 2018 1 400,00 PROW      

10 Budowa wodociągu w Straszewie  
i Bielewiczach 

2015 - 2020 - PROW     2021 r. – opracowano 
koncepcję projektową 
budowy sieci wodociągowej 
Gródek – Bielewicze (koszt – 
3075 zł) 

11 Rozbudowa i przebudowa 
budynku Urzędu Gminy Gródek  

2015 - 2022 2 000,00 RPO WP     2019 r. – wykonano 
aktualizację dokumentacji 
oraz charakterystykę 
energetyczną budynku w celu 
spełnienia wymogów do 
ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach 
programu NFOŚiGW – 
PUSZCZYK (koszt – 89 175 zł) 
2021 r. – złożono wniosek 
 o dofinansowanie ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin z 
przeznaczeniem na inwestycje 
realizowane w 
miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 
REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 
Nr Działania i zadania Lata 

realizacji, 
jeśli 

określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

12 Budowa przydomowych 
oczyszczalni  

2015 - 2020 2 400,00 PROW, NFOŚ, 
pryw. 

2018 
 
 
 
2019-2020 

111 320 
 
 
 
158 070 

71 320 
(wkład własny 
mieszkańców) 
 
98 070 
(wkład własny 
mieszkańców) 
 

 Koncepcja projektu, 
obejmującego budowę 
kanalizacji w Waliłach-Stacji, 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków oraz wiatę przy 
oczyszczalni ścieków  w 
Gródku, opracowana w 
partnerstwie Gminy Gródek i 
Rejonowego Komitetu 
Wykonawczego w Grodnie 
uzyskała pozytywną ocenę w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 2014-2020.  
Wniosek nie uzyskał 
dofinansowania.  
Na podstawie uchwały  
Nr XLI/337/18 z dnia 29 
czerwca 2018 r. Rada Gminy 
Gródek ustaliła zasady 
udzielania dotacji celowej dla 
osób fizycznych z budżetu 
Gminy Gródek 
2018 r. – udzielono dotacji do 
10 oczyszczalni 
2019 r. – udzielono dotacji do 
10 oczyszczalni  
2020 r. – udzielono dotacji do 
5 oczyszczalni 
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania 

ze źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

13 Instalacje OZE w gospodarstwach 
domowych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii: 
kolektory, fotowoltaika, MEW 
(ok. 80 szt.) 

2015 - 2020 1 500,00 RPOWP, 
PROW, NFOŚ, 
WFOŚ, pryw. 

2018-2019 1 863 557  1 261 720 RPO WP na 
lata 2014-
2020 

74 szt. kolektorów 
słonecznych oraz 40 szt. 
paneli fotowoltaicznych, w 
tym 16 szt. systemów 
hybrydowych 

14 Edukacja i promocja ekologiczna 
(promowanie OZE, zmiany 
systemów ogrzewania na bardziej 
przyjazne środowisku, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, 
promocja zdrowego stylu życia, 
organizowanie szkoleń w zakresie 
ochrony środowiska i ekologii dla 
uczniów, mieszkańców, rolników 
w zakresie nawożenia i 
użytkowania łąk, organizacja 
konkursów ekologicznych, 
wydawanie informatorów i ulotek 
dla mieszkańców i turystów). 

2015 - 2020 50,00 WFOŚ, NFOŚ/ 
NGO 

2016-2020 28 038 
 
 

16 000,001) WFOŚiGW                    
w 
Białymstoku  

1) Projekt „Mobilna szkółka 
edukacji ekologicznej w 
gminie Gródek” został 
zrealizowany przy 
dofinansowaniu 
WFOŚiGW (wartość 
projektu 16 750zł). Inne 
działania edukacyjne były 
realizowane ze środków 
własnych 

15 Wymiana rur azbestowych 
wodociągowych 

> 2020 - -      
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TABELA Nr 2 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Nr Działania i zadania Lata 
realizacji, 

jeśli 
określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

Okres 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

[zł] 

W tym wysokość 
dofinansowania ze 

źródeł 
zewnętrznych 

Nazwa 
Programu 

Uwagi 

16 Budowa ujęcia wody w Gródku 2017-2018 350,00 PROW 2016-2020 417 625 206 926 PROW na 
lata 2014-
2020 
 

W ramach Projektu „Budowa ujęcia, 
rozbudowa i przebudowa stacji 
uzdatniania wody oraz rozbudowa 
zbiorczego systemu zaopatrzenia w 
wodę i systemu kanalizacji zbiorczej 
dla ścieków komunalnych w Gminie 
Gródek” w ramach PROW na lata 
2014-2020 

17 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na ul. 
Wrzosowej i Agrestowej w 
Gródku 

2017-2020 850,00 PROW 2017-2018 
 
 
2018 

499 5631) 
 
 
67 9202) 

223 181 
 
 
- 

PROW na 
lata 2014-
2020 
- 
 

1. 2017-2018  - wykonano sieć 
wodociągową i kanalizację 
sanitarną na ul. Wrzosowej   
ramach Projektu „Budowa ujęcia, 
rozbudowa i przebudowa stacji 
uzdatniania wody oraz rozbudowa 
zbiorczego systemu zaopatrzenia 
w wodę i systemu kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych 
w Gminie Gródek” przy 
dofinansowaniu ze środków PROW 
na lata 2014-2020; 

2. 2018 – budowa sieci 
wodociągowej na ul. Agrestowej ze 
środków własnych. Budowę 
kanalizacji ujęto w budżecie Gminy 
na 2021 r. 

18 Rozbudowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowości Waliły 

2018-2020 80,00 PROW 2017 32 710,67 - -  
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TABELA NR 3 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

 

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach 

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

1 Stworzenie systemu zachęt finansowych,  systemu ulg i 
zwolnień z podatków lokalnych oraz wspieranie doradztwa dla 
lokalnych przedsiębiorców i pomocy w zakładaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2015 - 2020 - PROW, POWER,  

EWT/ NGO 

Rada Gminy Gródek w dniu 9 września 2016 r. podjęła 
uchwałę Nr XXIII/184/16 w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis – uchwała 
obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.  
Rada Gminy Gródek w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła 
uchwałę Nr XXII/191/20 w sprawie zwolnień w podatku od 
środków transportowych i w podatku od nieruchomości 

2 Wspieranie realizacji szkoleń na temat możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na działalność gospodarczą. 

2015 - 2020 - PROW, POWER,  

EWT/ NGO, LGD 

2015 r. – spotkanie z przedsiębiorcami z udziałem 
przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania – Puszcza 
Knyszyńska, dotyczące przedstawienia nowych możliwości 
korzystania ze środków unijnych oraz wykorzystania innych 
możliwości służących rozwojowi przedsiębiorców 

3 Wspieranie produkcji pozarolniczej, wykorzystującej istniejące 
zasoby i położenie gminy: drewno, runo leśne, transport, 
budownictwo, usługi specjalistyczne i inne. 

2015 - 2020 - PROW, POWER, 
prywatne,  

EWT/ NGO, ODR, LGD 

 

4 Promocja postaw przedsiębiorczych i idei samozatrudnienia, 
m.in. poprzez tworzenie banku pomysłów na biznes na terenie 
gminy. 

2015 - 2020 - PROW, POWER, 
prywatne, 

EWT/ NGO, LGD 

 

5 Wspieranie współpracy producentów rolnych na rzecz 
poszerzenia rynków zbytu, organizacji skupu, przetwórstwa i 
sprzedaży artykułów rolniczych. Wspieranie tworzenie grup 
producenckich rolników 

2015 - 2020 - PROW, prywatne, 

/NGO, ODR 
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TABELA NR 3 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 
Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 1.3 Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach 

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. 

zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

6 Wspieranie rozwoju 
agroturystyki i rolnictwa 
ekologicznego. 

2015 - 2020 - PROW /NGO, ODR, LGD W 2015 r. odbyło się seminarium „ABC BIOMASY” w ramach projektu „Innowacyjne możliwości 
tworzenia zielonych miejsc pracy szansą rozwoju województwa podlaskiego” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. W seminarium uczestniczyli 
rolnicy i ich domownicy  oraz pracownicy Urzędu Gminy Gródek. 
W 2016 r. w ramach Północnej Strategii Rozwoju Różnorodności Biologicznej odbyło się 
szkolenie „Bioróżnorodność szansą dla rozwoju”. Realizatorem projektu było Krajowe 
Stowarzyszenie Inicjatyw przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W panelu edukacyjnym uczestniczyli radni, przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej i Nadleśnictwa Waliły oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Gródek i jednostek organizacyjnych. 
W 2018 r. – szkolenie pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną 
przyrody” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw przy dofinansowaniu ze 
środków NFOŚiGW w Warszawie, w zakresie bioróżnorodności przyrodniczej Polski, 
zarządzania terenami o wysokich walorach przyrodniczych, zielonej infrastruktury oraz 
efektywnego zarządzania ochroną środowiska na szczeblu gminy. 
W 2018 r. Gmina Gródek przyłączyła się do wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów 
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Celem akcji jest promocja produktów lokalnych i 
wsparcie podlaskich producentów, przedsiębiorców i rolników oferujących żywność najwyższej 
jakości. 
W ramach zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: 
Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 
Trasy rowerowe powstała idea Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, polegająca na nawiązaniu 
trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z 
zarządcami atrakcji turystycznych. Osoby prowadzące kwatery agroturystyczne mogą  ubiegać 
się o nadanie im znaku Miejsce Przyjazne Rowerzystom w oparciu o ciągły, otwarty i 
nieodpłatny system rekomendacji. Informacje szczegółowe, w tym regulamin, są dostępne na 
portalu Green Velo. Informacje o kwaterach za znakiem MPR na terenie naszej Gminy są 
udostępnione również na stronie internetowej Gminy Gródek. 
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TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

oferty turystycznej 

Nr Działania i zadania 

Lata 

realizacji, 

jeśli 

określono 

Koszt, jeśli 

określono [tys. 

zł] 

Źródła zewnętrzne 

/Partnerzy  

1 Prowadzenie badań 

archeologicznych na terenie 

Góry Zamkowej 

2015 - 2020 50,00 PROW  

2 Kompleksowe 

zagospodarowanie Góry 

Zamkowej (infrastruktura 

techniczna i informacyjna) oraz 

terenów wokół obiektu 

dziedzictwa kulturowego. 

2016 - 2020 - PROW, 

RPOWP, 

/NGO, LGD 

2016 r. – wykonanie koncepcji zagospodarowania Góry Zamkowej w II wariantach:   

- pierwszy obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz z przebudową ul. Zamkowej i ul. 

Błotnej (ewentualna realizacja uzależniona od decyzji właścicieli działki graniczącej z Górą 

Zamkową i ul. Błotną), 

- drugi obejmuje zagospodarowanie grodziska wraz z przebudową ul. Zamkowej; 

2018 r. – wykonano dokumentację zagospodarowania terenu Góry Zamkowej, nawierzchni 

oraz oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej    

2021 r. – złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie Góry 

Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego” w Lokalnej Grupie Działania 

Puszcza Knyszyńska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.  

3 Przebudowa ul. Błotnej i ul. 
Zamkowej w Gródku, 
stanowiących część 
zabytkowego założenia 
urbanistycznego. 

2016 – 2020 - RPOWP 2018 r. – wykonano dokumentację przebudowy nawierzchni ul. Zamkowej oraz oświetlenia, 
realizacja przebudowy ul. Zamkowej zaplanowana w ramach zadania „Kompleksowe 
zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego”; 

2020 r. – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Błotnej wraz z budową 
kładki na rzece Supraśl i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Realizacja zadania odbędzie się w 2021 r. 
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TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej 

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 

jeśli określono 

Koszt, jeśli 

określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne 

/Partnerzy  

4 Wsparcie rozwoju stałej bazy 
gastronomicznej (ulgi podatkowe, 
pozyskanie inwestora, pomoc 
administracyjna) oraz mobilnych punktów 
gastronomicznych i usług cateringowych.  

2015 - 2020 - PROW, POWER, RPO 
WP, prywatne,  
EWT/ NGO, ODR 

 

5 Opracowanie spójnej oferty kulturalnej, 
sportowej i turystycznej, wspólnie z 
podmiotami prywatnymi i innymi gminami 
(wspólny kalendarz imprez). 

2015 - 2020 - PROW, prywatne,  
EWT/ NGO, LGD 

W latach 2015-2020 wspólny kalendarz imprez na obszarze Powiatu 
Białostockiego.  

6 Opracowanie nowych produktów 
turystycznych: kulturalnych i sportowych, w 
tym umożliwiających wydłużenie sezonu 
turystycznego. 

2015 - 2020 - PROW, prywatne,  
EWT/ NGO, LGD 

 

7 Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie 
tworzenia nowych atrakcji turystycznych na 
obszarze gminy, np: wypożyczalnie sprzętu 
rowerowego, punkty gastronomiczne z 
lokalnymi daniami, park linowy, ścianka 
wspinaczkowa, muzea, inne. 

2015 - 2020 - RPOWP, PROW, 
prywatne, POWER,  
EWT/ NGO, LGD 

 

8 Tworzenie gródeckich produktów 
regionalnych i lokalnych 

2015 - 2020 - PROW/ 
ODR, NGO, LGD 

2018 r. – Gmina Gródek przyłączyła się do wojewódzkiej akcji identyfikacji 
producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, której celem jest 
promocja produktów lokalnych i wsparcie podlaskich producentów, 
przedsiębiorców i rolników oferujących żywność najwyższej jakości 
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TABELA Nr 4 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej 

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 

jeśli określono 

Koszt, jeśli 

określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne 

/Partnerzy  

9 Rozwój szlaków turystycznych oraz budowa 
małej infrastruktury turystycznej na 
wybranych szlakach  

2015 - 2020 200,00 RPOWP, PROW, 
NFOŚ, WFOŚ, EWT 

W 2015 r. zakończono prace związane z utworzeniem Wschodniego Szlaku 
Rowerowego GREEN VELO, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w 
Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, zrealizowanego przez 
Województwo Podlaskie w partnerstwie z Gminą Gródek na terenie naszej gminy 
powstało 28,6 km oznakowanej ścieżki rowerowej oraz trzy miejsca obsługi 
rowerzystów (MOR) w: Załukach, Waliłach-Dworze i Gródku. Całkowita wartość 
projektu zrealizowanego na terenie Gminy Gródek wyniosła 1 022 038,76 zł, w 
tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 942 038,76 zł. 
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TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

1 Zapewnienie większej dostępności do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

2015 - 2020 200,00 RPOWP, POWER, 
PROW 

2018 r. – wykonano nowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym 
w Gródku 

2020 r. – budowa przedsionka w Przedszkolu Samorządowym w Gródku 

2 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego 
w zakresie kształtowania i rozwijania u 
uczniów kompetencji kluczowych 

2015 - 2020 50,00 RPOWP, POWER, 
PROW 

01.09.2013 r. – 31.03.2015 r. – Projekt „Gimnazjum w Gródku – Akademią rozwoju 
kompetencji kluczowych” o wartości 220 485,10 zł, finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

01.09.2016 r. – 30.06.2018 r. – Projekt „Akademia Gródek” o wartości 312 381,00 
zł, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3 Remont elewacji zewnętrznej kościoła w 
Gródku 

2015 - 2020 50,00 RPOWP Zadanie zrealizowane w 3 etapach, w tym 2 etapy w latach 2015-2016: 

II etap (2015 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji południowej kościoła 
parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość zadania 
96 724,97 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 25 000,00 zł; 

III etap (2016 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą kościoła 
parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość zadania 
106 394,24 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 30 000,00 zł. 

4 Remont wnętrza cerkwi w Mostowlanach 2015 - 2020 50,00 RPOWP 2015 r. – wykonanie robót budowlanych we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. Św. 
Ap. Jana Teologa. Wartość zadania 51 881,40 zł,   w tym dotacja z budżetu Gminy 
Gródek 15 496,66 zł. 

2018 r. – wykonanie robót budowlanych we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. Św. 
Ap. Jana Teologa. Wartość zadania 92 891,40 zł,   w tym dotacja z budżetu Gminy 
Gródek 25 000 zł. 
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TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

5 Przebudowa świetlic wiejskich  
na terenie gminy Gródek  
 w miejscowościach: Wiejki, Bielewicze, 
Nowosiółki, Załuki, Podozierany 

2015 - 2020 560,00 PROW 2016 r. - wykonano dokumentację projektową. Wnioski aplikacyjne, dotyczące 
przebudowy świetlicy wiejskiej w Podozieranach i świetlicy wiejskiej 
w Bielewiczach zostały złożone do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-
2020. 

2018 r. – wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej w Bielewiczach o wartości 
214 835 zł i w Podozieranach o wartości 225 982 zł, przy dofinansowaniu 
w wysokości 158 583 zł ze środków PROW na lata 2014-2020. 

2019 r. – wykonano przebudowę świetlicy w Wiejkach w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły 
i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”. 
Całkowita wartość projektu – 513 940,10 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 
326 121,95 zł i budżetu Państwa – 41 281,21 zł. 

2019 r. – wykonano przebudowę świetlicy w Nowosiółkach w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Rewitalizacja byłego budynku OSP i 
przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską. 
Całkowita wartość projektu – 370 643,54 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 
229 139,34 zł i budżetu Państwa – 29 004,92 zł. 

2020 r. – remont i przebudowa budynku świetlicy w Załukach wraz   
 z wyposażeniem w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WP pn. 
„Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach”. Całkowita wartość 
projektu – 169 884,43 zł (roboty budowlane – 164 982,23 zł, wyposażenie – 
4 902,20 zł), w tym dofinansowanie z EFRR – 128 194,42 zł. 
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TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

6 Budowa placów zabaw                                                     
w miejscowościach gminy 

2015 - 2020 200,00 PROW, 
EWT 

2018 r. – wybudowano 4 place zabaw w: Królowym Moście, Waliłach-Dworze, 
Bobrownikach i Gródku o wartości 92 992 zł, w tym dofinansowanie 56 144 zł                 
w ramach PROW na lata 2014-2020. 

2019 r. – plac zabaw w Wiejkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku 
byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę 
wiejską”. 

2019 r. – w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne 
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                  
o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) 
EDYCJA 2019 wybudowano 2 strefy aktywności w miejscowościach: Słuczanka                  
i Kołodno.  

OSA w Słuczance obejmowała siłownię plenerową, strefę relaksu, zieleń i 
nasadzenia o wartości 35 670,00 zł 

OSA w Kołodnie obejmowała siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw, 
zieleń i nasadzenia, ogrodzenie terenu o wartości 63 960,00 zł.  

Dofinansowanie wyniosło 49 017,00 zł 

7 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 2015 - 2020 - PROW, 
EWT 

 

8 Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt 
komputerowy oraz w sprzęt do 
nowoczesnych technik przekazu wiedzy 

2015 - 2020 200,00 POWER, 
EWT 

2018-2019 – doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt komputerowy (24 szt. 
komputerów) w ramach projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy                            
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, współfinansowanego ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
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TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

9 Wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia i 
doskonalenia zawodowego oraz wsparcie 
rozwoju kompetencji kadry zarządzającej 
placówkami edukacyjnymi. 

2015 - 2020 100,00 POWER, 
EWT 

2015-2020 – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie                    
z uchwałą Rady Gminy Gródek w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

10 Rozwój oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych 
oraz programów  
edukacyjno-profilaktycznych, stanowiących 
alternatywę dla zachowań ryzykownych 

2015 - 2020 - PROW,   
EWT/ NGO, LGD, 
GKRPA 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:  

- na działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako 
alternatywy dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z 
aktywnością sportową, ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono: 

➢ w 2015 r. kwotę 55 260,26 zł ➢ w 2018 r. kwotę 21 520,99 zł 

➢ w 2016 r. kwotę 45 384,85 zł ➢ w 2019 r. kwotę 49 050,06 zł 

➢ w 2017 r. kwotę 66.512,53 zł ➢ w 2020 r. kwotę 32 757,60 zł 

- na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ze środków z tytułu opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono 

➢ w 2015 r. kwotę 18 131,21 zł ➢ w 2018 r. kwotę 13 800,00 zł 

➢ w 2016 r. kwotę 22 897,32 zł ➢ w 2019 r. kwotę 34 994,56 zł 

➢ w 2017 r. kwotę 16 373,46 zł ➢ w 2020 r. kwotę 13 780,68 zł 
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TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

11 Organizacja kursów i szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i umiejętności oraz 
hobbystycznych (kursy językowe, zajęcia 
wyrównawcze dla dzieci wspomagające 
proces nauki, zajęcia z edukacji ekologicznej, 
szkolenia  z zakresu dietetyki, inne) 

2015 - 2020 - PROW, POWER, 
prywatne,  
EWT/ NGO, ODR, LGD 

1.1. 2015 r. – siódma edycja programu Youngster, którego celem jest 
wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z 
terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach 
poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości 
uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających 
znajomość języka angielskiego. Program realizowany przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

2015-2020 – współrealizacja Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem 
Pływać” przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
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TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Nr Działania i zadania Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

1 Utworzenie  i prowadzenie świetlic 
środowiskowych 

2015 - 2020 100,00 RPOWP, 
POWER 

 

2 Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w 
Gródku do potrzeb osób niepełnosprawnych 

2015 - 2020 90,00 RPOWP, POWER, 
PROW 
/ NGO 

2017 r. wykonanie zadaszenia i remont schodów zewnętrznych wejścia głównego 
z możliwością zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych (wartość 
inwestycji 106 497 zł) 

3 Dostosowanie budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Gródku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

2015 - 2020 50,00 RPOWP, POWER, 
PROW 
/ NGO 

 

4 Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 

2015 - 2020 80,00 RPOWP, POWER, 
PROW 
/ NGO 

Działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe: 
UKS Gródek, Gminny Klub Sportowy „GRYF-CZARNI”, Uczniowska Szkółka 
Sportowa „Gryfik”, Gródecki Klub Sportowy „GKS Gródek”, Stowarzyszenie 
„KOTŁOWNIA”.  

Realizacja Projektu Lokalny Animator Sportu (organizacja i prowadzenia zajęć 
sportowych na Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK-2012”). 

Działania prowadzone przez Gminne Centrum Kultury w Gródku: 

- stałe koła zainteresowań, np. zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne, kreatywne 
i inne); 

-oddzielne programy zajęć podczas ferii i wakacji, w tym ogniska integracyjne, 
dyskoteki, karaoke, zabawy choinkowe; 

- imprezy okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Dzień Matki, Walentynki, Dzień 
Pluszowego Misia i inne; 

-warsztaty, np. tworzenia latawców, stroików i ozdób świątecznych itp.; 

- akcje charytatywne (w tym turnieje); 

- działania w ramach projektów Bardzo Młoda Kultura:  „520-lecie Gródka”, 
„Tylko się ubrudź” oraz „Obrzędy i zwyczaje ziemi gródeckiej”. 
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TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja 

społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

[tys. zł] 

Źródła zewnętrzne/ 
Partnerzy  

5 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych oraz usług asystenckich 
dla osób z niepełnosprawnościami 
świadczonych w lokalnej społeczności 

2015 - 2020 40,00 RPOWP, POWER, 
PROW 
/ NGO 

W ramach systemu opieki społecznej usługami opiekuńczymi objętych zostało: 
- w 2015 r. 26 osób, wydatkowano kwotę 148 328 zł 
- w 2016 r. 31 osób, wydatkowano kwotę 159 963 zł 
- w 2017 r. 31 osób, wydatkowano kwotę 159 258 zł 
- w 2018 r. 23 osoby, wydatkowano kwotę 183 110 zł 
- w 2019 r. 22 osoby, wydatkowano kwotę 194 834 zł  
- w 2020 r. 25 osób, wydatkowano kwotę 195 995 zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi: 
- w 2015 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 35 087 zł 
- w 2016 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 20 828 zł 
- w 2017 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 16 484 zł 
- w 2018 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 19 735 zł 
- w 2019 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 36 126 zł 
- w 2020 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 60 426 zł 
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TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i 

integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. 

zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

6 Integracja międzypokoleniowa 
(spotkania, warsztaty, konkursy 
wspierające udział osób w różnym 
wieku we wspólnych projektach). 

2015 - 2020 50,00 RPOWP, 
POWER, PROW 
/ NGO 

2016 r. – udział w projekcie realizowanym przez LGD Puszcza Knyszyńska w ramach Programu 
Aktywizacji Osób Starszych; 

2017 r. – projekt aktywizacji społecznej seniorów przy współudziale Stowarzyszenia Aktywny 
Senior. 

Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywny Senior, Polski 
Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy W Gródku . 

Działania inicjowane i realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku: 

➢ imprezy plenerowe: Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Cykl letnich zabaw 

przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek, Kupalnoczka w Załukach, Dożynki, Festiwal 

Kolorów, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep, Dzień Ekologii itp.; 

➢ imprezy okolicznościowe: Wieczór Kolęd, WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, 

Jubileusze itp.; 

➢ warsztaty rodzinne, m.in. Warsztaty Bożonarodzeniowe z Nadleśnictwem Waliły i inne; 

➢ Inicjatywy Lokalne w ramach dotacji Narodowego Centrum Kultury: Pokaz mody- 

WCZORAJ SPOTYKA DZIŚ, Warsztaty fotograficzne, Warsztat tworzenia wieńców 

dożynkowych, Plener malarski w Wiejkach, Warsztaty modelarskie, Warsztaty teatralne w 

Słuczance, Zajęcia gordonowskie dla dzieci i rodziców; 

➢ działania w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej „Aktywność siłą wspólnoty 

Gminy Gródek”(RPOWP)- zrealizowano 12 warsztatów międzypokoleniowych z udziałem 

seniorów oraz 4 inicjatywy lokalne: piknik rodziny w Wiejkach, piknik dla seniorów i 

wnucząt, joga oraz ścieżka edukacyjna w Pieszczanikach; dodatkowo GCK zorganizowało 

Święto Ulicy Chodkiewiczów; 

- liczne konkursy, np. Album o Babci i Dziadku, konkursy dziennikarskie, poetyckie i inne. 

 
  



 63 

TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i 

integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. 

zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

7 Wspieranie przedsiębiorczości i 
rozwoju zawodowego osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

2015 - 2020 100,00 RPOWP, 
POWER, 
PROW 
/ NGO 

W okresie: październik 2019 r.- grudzień 2020 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku w 
partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizowało projekt 
„Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”, który oprócz działań w zakresie aktywizacji dzieci 
i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pkt 4) i w 
zakresie integracji międzypokoleniowej (pkt 6), obejmował również :indywidualne wsparcie 
mentora i brokera rynku pracy, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych,  specjalistyczne 
poradnictwo indywidualne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, kursy i staże 
zawodowe oraz  akademię liderów środowiskowych. Udział w tych działaniach wzięło 25 osób. 
Całkowita wartość projektu – 271 771,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020  - 257 931,25 zł. 

8 Tworzenie socjalnych jednostek 
gospodarczych (spółdzielnie 
socjalne, sklepy socjalne, inne). 

2015 - 2020 200,00 RPOWP, 
POWER, 
PROW 
/ NGO 

2018 r. – działania w celu propagowania idei spółdzielni socjalnych we współpracy z Ośrodkiem 
Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem „Lepsze Jutro” (Warsztaty 
pierniczkowe, spotkanie karnawałowe „Bądź aktywny”) 

9 Organizowanie prac społecznie 
użytecznych, interwencyjnych, 
robót publicznych. 

2015 - 2020 - PUP W 2015 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 12 osób, w ramach prac 
społecznie użytecznych - 6 osób, w ramach prac interwencyjnych – 1 osoba oraz 
zorganizowano staż dla 3 osób. 
W 2016 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 6 osób, w ramach prac 
społecznie użytecznych - 10 osób, w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby oraz 
zorganizowano staż dla 3 osób. 
W 2017 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 10 osób, w ramach prac 
społecznie użytecznych – 9 osób oraz zorganizowani staż dla 2 osób. 
W 2018 r.  w ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby oraz zorganizowano 
staż dla 4 osób. W 2019 r.  w ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 4 osoby ( w 
tym 1 w GOPS), w ramach robót publicznych 4 osoby oraz zorganizowano staż dla 5 osób ( w 
tym 1 w GOPS). 
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TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i 

integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. 

zł] 

Źródła 
zewnętrzne/ 

Partnerzy  

10 Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i psychologicznej w 
zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień. 

2015 - 2020 50,00 RPOWP, 
POWER, PROW 
/ GKRPA, NGO 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczono: 

➢ w 2015 r. - 23 193,90 zł  ➢ w 2018 r. - 21 526,60 zł 

➢ w 2016 r. - 29 905,55 zł ➢ w 2019 r. -  19 892,96 zł 

➢ w 2017 r. - 20 467,32 zł ➢ w 2020 r. – 10 303,66 zł 
 

11 Bezpłatna pomoc prawna i 
psychologiczna dla osób                        
z problemami społecznymi.  

2015 – 2020 50,00 RPOWP, 
POWER, PROW 
/ GKRPA,NGO 

Bezpłatna pomoc prawna w ramach systemu opieki społecznej. 
Pomoc psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii . 
Nieodpłatna pomoc prawna w punktach prowadzonych przez Powiat Białostocki.                                                                              
Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w ramach projektu „Aktywność siłą wspólnoty 
Gminy Gródek”, realizowanego przez GCK w partnerstwie z OWOP. 
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TABELA Nr 7 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz 

rewitalizacja i integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne  

1 Badanie potrzeb mieszkańców w 
zakresie usług doradczo-
szkoleniowych. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ NGO 

2018 r. -  Projekt „Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek” zrealizowany przez Gminne Centrum 
Kultury. W  ramach projektu wraz  z mieszkańcami wykonano „Diagnozę potrzeb 
mieszkańców Gminy Gródek”, na podstawie której mieszkańcy mogli później realizować 
własne pomysły ze środków Projektu 

2 Wspieranie programów 
udzielania podmiotom i 
pracownikom  pomocy 
finansowej na zakup usług 
edukacyjnych. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ NGO 

 

3 Budowanie platformy współpracy 
instytucji oświatowych, NGO i 
innych organów publicznych z 
głównymi pracodawcami w 
gminie (staże, praktyki, 
stypendia).  

2015 - 2020 200,00 RPOWP, 
POWER, 
PROW/ NGO 

 

4 Promocja elastycznych form 
pracy, tj. telepracy, pracy zdalnej, 
pracy czasowej oraz 
samozatrudnienia. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ NGO 
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TABELA Nr 7 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz 

rewitalizacja i integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne  

5 Szkolenia i warsztaty z 
diagnozowania umiejętności 
życiowych i zawodowych, 
pobudzania kreatywności. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ 
NGO, LGD 

2018 r. – spotkanie w ramach ekonomii społecznej z osobami bezrobotnymi z terenu gminy 
2019 r. – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach organizacji 
zajęć warsztatowych „Nie daj się bezrobociu” 
2019-2020 - w ramach zrealizowanego przez GCK we współpracy z OWOP projektu 
„Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek” przeprowadzono Akademię Liderów oraz 
Warsztaty Przyszłościowe, w których wzięli udział uczestnicy projektu oraz lokalni liderzy. Po 
szkoleniach otrzymali oni fundusze na przeprowadzenie ciekawych działań w swoim 
środowisku. 

6 Realizacja szkoleń zawodowych 
(zanikające zawody, rękodzieło, 
artystyczne, inne). 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ 
NGO, LGD 
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TABELA Nr 8 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz 
rewitalizacja i integracja społeczna 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa  

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono [tys. zł] 

Źródła 
zewnętrzne  

1 Wspieranie rozwoju działalności w 
zakresie usług zdrowotnych. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ 
NGO, LGD 

Najem lokali będących w zasobie Gminy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
usług zdrowotnych 

2 Zapewnienie mobilnych punktów 
medycznych umożliwiających 
podstawowe porady i badania. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ 
NGO, LGD 

2015-2020 – bezpłatne badania mammograficzne w ramach współpracy z podmiotami 
realizującymi Program Profilaktyki Raka Piersi 

3 Wspieranie realizacji programów 
profilaktyki skierowanych na 
choroby cywilizacyjne i 
specyficzne problemy zdrowotne, 
w tym: profilaktyka wśród dzieci, 
choroby układu krążenia, 
nowotwory, choroby 
odkleszczowe, choroby i 
zaburzenia psychiczne, choroby 
układu oddechowego. 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW/ 
NGO, LGD 

Realizacja programów profilaktyki w zakresie zdrowego stylu życia, problemów zdrowia 
psychicznego oraz chorób cywilizacyjnych w Szkole Podstawowej w Gródku  

4 Infrastruktura usług senioralnych 2015 - 2020 100,00 RPOWP, 
POWER, / 
NGO, LGD 

 

5 Instalacja monitoringu w 
wybranych lokalizacjach                               
o zwiększonym ryzyku.  

2015 – 2020 100,00 RPOWP, 
POWER, / 
NGO 

2016 r. – monitoring budynku USC w Gródku, koszt 13 050,30 zł 
2018 r. – przeniesienie rejestratora monitoringu gminnego do serwerowni Urzędu oraz 
zakup i instalacja nowej kamery – koszt 10 996 zł 
2018 r. – instalacja kamery do transmisji sesji Rady Gminy – koszt 11 021,17 zł. 
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TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła zewnętrzne 
/ Partnerzy 

1 Wydanie monografii 
Gminy Gródek  

2015 - 2020 30,00 PROW 18 listopada 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00754-6935-UM1011086/20 z 
Województwem Podlaskim w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, na realizację zadania pn. 
„Monografia Ziemi Gródeckiej – publikacja promująca obszar LGD PK”. Wartość projektu – 
73 118,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 45 333,00 zł 

2 Organizacja konkursów 
promujących gminę, 
np: konkurs 
fotograficzny, konkurs 
na poprawę estetyki 
wsi, konkursu na bloga 
o gminie Gródek, inne 

2015 - 2020 60,00 RPOWP, POWER, 
PROW, EWT/ NGO, 
LGD 

2015 – 2019 Kontynuacja cyklicznych konkursów “Estetyczna Posesja – Ogródki” oraz “Estetyczna 
Wieś Gminy Gródek” 
2016 r. – konkurs fotograficzny, plener malarski o charakterze konkursowym oraz pokaz mody z 
recyklingu zakończony konkursem w ramach Projektu “Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w 
Gminie Gródek”  
Przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku: 2015-2016 - konkurs 
recytatorski poezji regionalnej; 
2015-2019 - konkursy na wieniec dożynkowy z podsumowaniem podczas gminnej imprezy 
dożynkowej (promocja terenów wiejskich); 2015-2018 - konkursy poetyckie ”Każdy pisać może”, 
promujące gminę, oraz konkursy dziennikarskie (Wiadomości Gródeckie-Haradockja Nawiny”); 
2017-Dzień Ekologii, w ramach którego przeprowadzono liczne konkursy dotyczące Gminy Gródek;  
2017-2020 - konkurs „Najładniejsza dekoracja bożonarodzeniowa”  
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TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła zewnętrzne 
/ Partnerzy 

3 Działania na rzecz 
podniesienia poczucia 
tożsamości lokalnej, 
m.in. poprzez realizację 
projektu „Diaspora 
Gródecka” 

2015 – 2020 - RPOWP, POWER, 
PROW, EWT/ NGO  

Działania zainicjowane i zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku: 

➢ prowadzenie zespołów folklorystycznych (Rozśpiewany Gródek, Jesienny Liść, Kapela Chutar, 
Kalina); 

➢ wydawanie lokalnej gazety-miesięcznika “Wiadomości Gródeckie -Haradockija Nawiny”; 

➢ organizacja imprez kultywujących tożsamość mniejszości białoruskiej: Siabrouskaja Biasieda, 
Kupalnoczka, letnie zabawy we wsiach, Wieczór Kolęd, Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej; 

➢ organizacja setnej rocznicy Bieżeństwa(2015); 

➢ organizacja wystaw i spotkań wspierających lokalną kulturę i historię, np.: “Ręcznik ludowy - 
haft i koronka”(2015), “Co ludzie powiedzieli”(2016),”W przedwojennym Gródku”(2017), “Jest 
co wspominać. Dzieciństwo w opowieściach mieszkańców gmin Gródek I Michałowo”(2018), 
“Śladami zapomnianego Podlasia-nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń”(2018), Pokaz 
mody “Wczoraj spotyka dziś”(2018), “Powspominajmy razem. Mieleszki naszego 
dzieciństwa”(2018), “PRL w Gródku”(2019), spacer z Małgorzatą Karczewską autorką książki o 
cmentarzach z czasów I Wojny Światowej (2019); 

➢ opracowywanie diagnozy potrzeb mieszkańców w ramach Projektu „Inicjatywy Lokalne w 
Gminie Gródek” (2018), 

➢ oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie Gminy, w tym 
odsłonięcie pomnika ku czci Konstantego Kalinowskiego (2015); 

➢ wycieczka do byłego zakładu dziewiarskiego Karo (2017); 

➢ projekcje filmów, np.:”Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”, “Bieżeństwo”(2017), “Wieś 
pływających krów”(2018); 

➢ organizacja Święta Ulicy Chodkiewiczów, dodatkowo nagrano wirtualny spacer (2020) 

➢ organizacja akcji pomocowej “Maseczka dla seniora” oraz udział w programie TVP1 – 
„Prawdziwy bohater”, w którym Gródek został przedstawiony jako społeczność z dużym 
poczuciem tożsamości lokalnej (2020) 
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TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła 
zewnętrzne 
/ Partnerzy 

4 Opracowanie spójnej informacji o 
ofercie kulturalnej, sportowej i 
turystycznej, wspólnie z 
podmiotami prywatnymi i innymi 
gminami (wspólny kalendarz 
imprez) 

2015 – 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, 
prywatne, 
EWT/ NGO  

2015-2019 Wspólny kalendarz imprez opracowywany we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Białymstoku 

5 Organizacja punktu informacji 
turystycznej 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO, LGD 

 

6 Prowadzenie serwisu gminnego w 
postaci strony internetowej 
Gminy Gródek 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO, LGD 

Oficjalna strona internetowa Gminy Gródek prowadzona przez Informatyka Urzędu Gminy 
Gródek 2018 r. – Budowa nowej strony internetowej (koszt 3 997,50 zł) 
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TABELA Nr 10 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 

Cel operacyjny 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców  

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła 
zewnętrzne  

1 Stworzenie gminnego banku 
danych o gruntach i 
nieruchomościach możliwych do 
pozyskania    w celach 
biznesowych i mieszkaniowych 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gródek na lata 2015-2017 (zarządzenie 
Nr 23/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 23 lutego 2015 r.)                                                                                                                     
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gródek na lata 2019-2021 (zarządzenie 
Nr 33/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 kwietnia 2019 r.) 

2 Opracowanie materiałów 
promocyjnych dotyczących 
lokalnego potencjału 
biznesowego i korzyści 
wynikających z zamieszkania na 
terenie gminy 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

 

3 Organizacja cyklicznych spotkań 
Wójta z przedsiębiorcami pod 
hasłem „Otwarci Urzędnicy, 
Otwarci Przedsiębiorcy” 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

 

4 Prowadzenie na stronie 
internetowej gminy zakładki 
skierowanej do przedsiębiorców 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

2015- 2020 - Na stronie internetowej Gminy Gródek udostępniono  serwisy skierowane do 
przedsiębiorców: 
- EUGO Pojedynczy Punkt Kontaktowy – serwis informacyjno-usługowy BIZNES.GOV.PL – 

portal nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju; 
- mikroporady.pl pomoc w zarządzaniu firmą – portal prowadzony przez Fundację 

Akademia Liderów. Po przebudowie strony – informacje w zakładce CEIDG. 

5 Organizacja cyklicznego konkursu 
o nagrodę Wójta za osiągnięcia 
na rzecz Gminy Gródek 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

W 2016 r. przeprowadzono szereg konsultacji z radnymi  w aspekcie nazwy nagrody oraz 
regulaminu jej przyznawania. Wójt Gminy Gródek zarządzeniem Nr 191/17 z dnia 7 lutego 
2017 r. ustanowił Nagrodę Wójta Gminy Gródek “Biały Gryf”.                                                                       
2018 r. – I edycja Nagrody Wójta Gminy Gródek “Biały Gryf” 2019 r.  – II edycja Nagrody 
Wójta Gminy Gródek “Biały Gryf 
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TABELA Nr 11 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła 
zewnętrzne 

1 Tworzenie platformy współpracy: 
biznesu, organizacji non-profit i 
administracji samorządowej oraz 
instytucji oświatowych 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

 

2 Wspólna realizacja projektów oraz 
aplikowanie o środki zewnętrzne: 
gminy, organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

 

3 Rozwijanie współpracy ze szkołami 
spoza gminy, uczelniami wyższymi, 
gminami partnerskimi i 
organizacjami pracodawców 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

2018 r. – współpraca ze Stowarzyszeniem ANAWOJ w zakresie polsko-niemieckiej wymiany uczniów 
(uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku  i szkoły z Drezna) 

4 Rozwój form współpracy z 
partnerami zagranicznymi 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

W 2016 r. Gmina Gródek nawiązała współpracę partnerską: 
- z rejonem Silale i Rejonem Raseiniai Republiki Litewskiej, w efekcie której realizowany jest projekt 
“Wspólny Litewsko-Polski projekt – poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej” 
współfinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Całkowita wartość 
projektu wynosi 706 690 euro, w tym dofinansowanie 600 685,50 euro, wkład własny Gminy Gródek 
35 411,40 euro; 
- z Rejonem Grodzieńskim reprezentowanym przez Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy, w 

wyniku której został przygotowany i złożony w grudniu 2016 r. do Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska 
– Białoruś – Ukraina 2014-2020 projektu obejmującego przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne; 

- z Radą wsi Wielick, rejon kowelski obwodu wołyńskiego na Ukrainie, w wyniku której został 
przygotowany i złożony w grudniu 2016 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wniosek o 
dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-
2020 projektu z zakresu poprawy jakości powiązań komunikacyjnych; 

- z Rejonem Wołowysk na Białorusi, w wyniku której został przygotowany i złożony w grudniu 2016 r. 
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 projektu dotyczącego 
dziedzictwa I promocji kultury lokalnej. 
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TABELA Nr 11 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020  
Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 
 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy 

Nr Działania i zadania 
Lata realizacji, 
jeśli określono 

Koszt, jeśli 
określono 

Źródła 
zewnętrzne 

5 Zaktywizowanie młodzieży, m.in. 
poprzez powołanie Młodzieżowej 
Rady Gminy 

2015 - 2020 - RPOWP, 
POWER, 
PROW, EWT/ 
NGO 

2016 r. – konsultacje projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gródek pod względem formalno-
prawnym oraz zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Gródek 

  



Załącznik nr 2 do Raportu  

 

 

Raport z realizacji 

„PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRÓDEK NA LATA 2017-2020” 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek na lata 2017-2020” (zwany dalej 
Planem) został uchwalony przez Radę Gminy Gródek w dniu 29 marca 2018 r. uchwałą  
Nr XXXVII/308/18.  

Plan to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów 
strategicznych i szczegółowych w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W niniejszym Raporcie przedstawione zostały w sposób syntetyczne efekty realizacji Planu.   

Na potrzeby opracowania Raportu wykorzystano informacje będące w posiadaniu Urzędu 
Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych podległych Gminie oraz dane z Głównego Urzędu 
Statystycznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.  

Celem strategicznym Planu było ograniczenie emisji  do środowiska oraz zwiększenie 
udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy poprzez realizację następujących 
działań: 

− ograniczenie zużycia paliw kopalnych szczególnie w budynkach będących własnością 
gminy, 

− podwyższenie efektywności energetycznej urządzeń i obiektów, 

− wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

− ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 

− zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę 
energetyczną a tym samym na jakość powietrza a przez to jakość życia. 

W Planie określone zostały następujące cele szczegółowe: 

− wzrost zużycia energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku 2016 w wysokości nie 
większej niż 4,48%, 

− zmniejszenie wielkości emisji CO2 o 1,34%, 

− udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem 58%, przyrost w stosunku do roku 
2016 o 2,75 %. 

Cele te miała być osiągnięta poprzez działania, na których realizację Gmina oraz jej 
jednostki organizacyjne mają bezpośredni wpływ, a także poprzez działania podejmowane 
przez inne podmioty z terenu gminy Gródek, w tym przede wszystkim przez mieszkańców 
gminy. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz odnośnie możliwości obniżenia emisji  
w gminie Gródek określono działania inwestycyjne, których realizacja zapewniłaby realizację 
celów Planu, tj: 
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− modernizacja oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii niskoemisyjnej  
i energooszczędnej, 

− budowa instalacji OZE w wybranych budynkach publicznych gminy Gródek, 

− modernizacja systemów ogrzewania w budynkach gminnych, 

− termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gródku, 

a także zaproponowano działania, których celem miało być podwyższenie efektywność 
energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych będących w 
zasobie Gminy. 

W Planie zaproponowano również działania beznakładowe i niskonakładowe w postaci 
między innymi: 

− prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych, 

− wprowadzenie praktyki „zielonych zamówień” w zakresie zakupu wyposażenia, 

W Planie uwzględniono również działania inwestycyjne w sektorze budynków prywatnych, 
w tym: 

− instalacje solarne, panele fotowoltaiczne i kolektory w budynkach prywatnych, 

− modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych. 

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozostałych 
działań w zakresie efektywności energetycznej w latach 2017-2020. 

 



Tabela 1. Stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Planie 

Lp
. 

O
b

szar 

D
ziałan

ie
 

Nazwa 
Szacowan

y koszt [zł] 

Zakładana  

roczna 

oszczędność 

zużycia energii 

[MWh] 

Zakładana 

roczna produkcja 

energii  

z OZE [MWh] 

Zakładane 

roczne 

zmniejszenie emisji  

[Mg CO2/rok] 

Stopień lub sposób realizacji 

1 

B
U

D
YN

K
I 

IIN
W

ESTYC
YJN

E
 

Budowa instalacji kolektorów słonecznych i 

fotowoltaicznych  

w budynkach mieszkalnych  

w gminie Gródek (2018) 

2 028 150,10 0,0 341,7 181,0 

Zadanie zrealizowano 

Wartość zadania  

Tabela 5 poz. 2 

 

2 

B
U

D
YN

K
I 

IN
W

ESTYC
YJN

E 

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych w gminie Gródek 
650 000,00 214,1 856,3 1,6 

Zadanie realizowane przez WFOŚiGW  

w  ramach Programu Czyste Powietrze 

 
  

SUMA DLA DZIAŁAŃ KRÓTKO TERMINOWYCH 2 678 150,10 214,1 1198,0 182,6  

3 

O
ŚW

IETLEN
IE 

IN
W

ESTYC
YJN

E 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Gródek 680 000,00 22,29 0,00 18,10 

W 2019 r. została wykonana 

dokumentacja techniczna rozbudowy 

oświetlenia ulicznego w m. Pieszczaniki 

i Załuki 

Wartość zadania  

Tabela 5 poz. 4 

4 

A
D

M
IN

ISTR

A
C

YJN
Y 

N
IEIN

W
EST

YC
YJN

E
 

Wdrożenie „zielonych zamówień” publicznych w 

zakresie zakupu wyposażenia 

w ramach 

bieżącej 

działalności 

1,30 0,00 1,06 

Zadanie realizowane  

na bieżąco  

w ramach zadań własnych 
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5 

A
D

M
IN

ISTR
A

C
YJN

Y 

N
IEIN

W
ESTYC

YJN
E

 

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

gminy Gródek” 
5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

obowiązywał  

w latach 2017-2020. Decyzja  

o aktualizacji zostanie podjęta po 

opracowaniu raportu  

z realizacji 

6 

B
U

D
YN

K
I 

IN
W

ESTYC
YJN

E
 

Budowa instalacji solarnych w budynkach gminy 

Gródek 
409 350,00 0,00 66,45 53,96 

Zadania nie zrealizowano. 

W wykonanej  

w 2020 r. aktualizacji dokumentacji 

przebudowy budynku Urzędu Gminy 

Gródek została ujęta instalacja 

fotowoltaiczna 

7 

B
U

D
YN

K
I 

IN
W

ESTYC
YJN

E 

Modernizacja systemów ogrzewania budynków 

publicznych w gminie Gródek 
1 250 000,00 179,22 716,86 299,08 

Zadanie zrealizowano  

Wartość zadania  

Tabela 5  

poz. 3 i 5  

8 

B
U

D
YN

K
I 

IN
W

ESTYC
YJN

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gródek 600 000 38,54 0,00 3,26 

W 2020 r. wykonana została 

aktualizacja dokumentacji Wartość 

zadania  

Tabela 5 poz. 1 

9 

O
ŚW

IA
TO

W
Y 

N
IEIN

W
ESTYC

YJN
E

 

Edukacja pracowników UG  

i mieszkańców gminy Gródek w zakresie efektywnego 

wykorzystania energii  

i gospodarki niskoemisyjnej 

10 000,00  0 0 0 
Zadanie zrealizowano  

 

RAZEM DŁUGOTERMINOWE 2 944 350,00 241,35 783,31 375,45  

ŁĄCZNIE 5 622 500,01 455,42 1981,30 558,00  
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Zgodnie z przyjętym harmonogramem zrealizowano 5 z 9 zadań zaplanowanych do 

wykonania w latach 2017 – 2020, to jest:  

▪ budowa instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych  

Na przełomie 2018 i 2019 r. w ramach projektu „Energia odnawialna – kolektory słoneczne 

i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” zrealizowano zadanie polegające na budowie 

systemów solarnych – 74 szt. kolektorów słonecznych oraz 40 szt. paneli fotowoltaicznych, 

w tym 16 szt. systemów hybrydowych w gospodarstwach domowych.  

▪ modernizacja systemów ogrzewania budynków publicznych  

Na przełomie 2020 i 2021 r. w ramach projektu pn. „Zasilanie budynków jednostek 

samorządu terytorialnego w ciepło pochodzącego z OZE”, zastąpiono źródło ciepła zasilane 

węglem w kotłowni Gminnej trzema kotłami na biomasę do ogrzewania budynku 

Przedszkola Samorządowego w Gródku i budynku Szkoły Podstawowej w Gródku, ponadto, 

w 2020 r. Gmina udzieliła dotacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na 

budowę kotłowni w budynku KZB i Ośrodka Zdrowia w Gródku),  

▪ zadanie w zakresie modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych 
realizowane jest na bieżąco przez WFOŚiGW w ramach uruchomionego od 19 września 
2018 r. Programu Czyste Powietrze.  

Z Programu Czyste Powietrze w latach 2018-2020 zostały dofinansowane przedsięwzięcia 

w budynkach mieszkalnych Gminy Gródek polegające na zakupie i montażu nowego źródła 

ciepła (20 szt.), instalacji przyłączy dla podstawowego źródła ciepła (4 szt.), zakupie, 

montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych (4 szt.), dociepleniu przegród 

budowlanych i prac towarzyszących (2 szt.), zakupie i wymianie drzwi zewnętrznych (2 szt.). 

▪ wdrożono „zielone zamówienia” w zakresie zakupu wyposażenia (monitory, świetlówki, 
itp.)  

▪ przeprowadzono edukację pracowników Urzędu i mieszkańców gminy Gródek w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii i gospodarki niskoemisyjnej.  

Ponadto dla 2 inwestycji polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego  

i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gródek wykonano dokumentację techniczną  

i kosztorysową niezbędną przy aplikowaniu o pozyskanie środków zewnętrznych.  

Budowę instalacji solarnych w budynkach gminy Gródek zaplanowano w ramach zadania 

inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gródek.  

Należy dodać, że realizacja zadań inwestycyjnych w dużej mierze uzależniona jest od 

możliwości uzyskania środków zewnętrznych. Ponadto z uwagi na mnogość zadań 

inwestycyjnych oraz konieczność wniesienia wkładu własnego przy ograniczonych środkach 

budżetowych nie była możliwa realizacja wszystkich zamierzonych działań. Natomiast zostały 

wykonane inne priorytetowe zadania z zakresu ochrony środowiska, które ze względu na 

synergiczny charakter przyczyniły się pośrednio do poprawy powietrza atmosferycznego:  

• w 2017 r. przebudowano ul. Młynową w Gródku (325 m), w 2018 r. przebudowana została 
ul. Piaskowa w Gródku (325 km) i droga w miejscowości Waliły (1266 m), w 2019 r. 
przebudowano drogę 105067B w Bobrownikach (466 m), ul. Cmentarną w Gródku (130 m), 
w 2020 r. przebudowana została ul. Wąska (104 m), ul. Spółdzielcza (103,90 m), ul. 
Ogrodowa w Gródku (102,70 m) i ul. Kolejowa w Waliłach - Stacji (949,34 m), wzdłuż której 
została wybudowana ścieżka rowerowa. Wszystkie te działania przyczyniły się do poprawy 
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stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości 
wprowadzanych zanieczyszczeń gazowych do atmosfery; 

• w 2018 r. wykonano termomodernizację budynków świetlicy wiejskiej w Bielewiczach  
i budynku OSP w Podozieranach, a w 2019 r. w ramach przebudowy świetlicy w 
Nowosiółkach i świetlicy w Wiejkach dokonano termomodernizacji oraz wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, co korzystnie wpłynęło na energooszczędność budynków; 

• w 2018 r. i 2020 r. przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej usunięto łącznie 209,711 ton odpadów azbestowo - cementowych; z 
możliwości bezpłatnej utylizacji azbestu w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” skorzystało 114 właścicieli posesji w gminie 
Gródek. 

W przypadku zadania nieinwestycyjnego polegającego na aktualizacji Programu 

gospodarki niskoemisyjnej - decyzja w tej sprawie podjęta zostanie w II półroczu 2021 r.  

Do oceny realizacji Planu przyjęto system mierników jego efektywności. Wskaźniki 

monitorowania Planu posłużyły do oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów 

szczegółowych. 

Tabela 2. Wskaźniki monitorowana Planu 

Lp. Nazwa Wskaźnik 
Oczekiwana 
wartość 
wskaźnika 

Uzyskana wartość 
wskaźnika 

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE 

1 

Montaż instalacji kolektorów 
słonecznych 

i paneli fotowoltaicznych  
w budynkach mieszkalnych w 

gminie Gródek (2018) 

Liczba 
wykonanych 
instalacji 

134  114, w tym 74 
kolektory słoneczne, 
40 paneli 
fotowoltaicznych 

Roczna 
produkcja 
energii z OZE 
MWh 

341,72 MWh 2. 167,83 MWht/rok 
130,33 MWhe/rok 
 

Zmniejszenie 
emisji CO2 
Mg/rok 

180,96 Mg 
CO2/rok 

3. 192,39 Mg CO2/rok 

2 

Modernizacja systemów 
grzewczych w budynkach 

mieszkalnych w gminie Gródek 

1. Roczna 
oszczędność 
energii 

1. 214,07 
MWh 

1. 85,63 MWh 
 

2. Roczne 
zmniejszenie 
emisji 

2.  71,4 Mg 
CO2/rok 

2. 28,4 Mg CO2/rok 

3. Liczba 
wykonanych 
modernizacji 

3. 15kW 3. 20 
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DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

3 

Modernizacja oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnej i 

energooszczędnej 

1. Roczna 
oszczędność 
energii 

1. 22,29  
MWh 

0  MWh 
 

3 2. Roczne 
zmniejszenie 
emisji  

2. 18,1 Mg 
CO2/rok 

0 Mg CO2/rok 
 

 3. Zmniejszenie 
mocy 
zainstalowanej 
w oświetleniu 

3. 15kW 0 kW 

4 

Wdrożenie "zielonych zamówień" 

% przetargów 
objętych 
"zielonymi 
zamówieniami" 

50% 100% 

5 

Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Gródek 

Liczba 
aktualizacji 

1 0 

6 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach gminy Gródek (2018-

2020) 

Roczna 
produkcja ze 
źródeł solarnych 
energii 
elektrycznej 
MWh/rok 
(GJ/rok)  

66,45 
MWh/rok 

0  MWh/rok 
 

Zmniejszenie 
emisji CO2, Mg 
CO2/rok 

53,96 Mg 
CO2/rok 

0  Mg CO2/rok 

7 

Modernizacja systemów 
ogrzewania budynków publicznych 

w gminie Gródek 

1. Roczna 
oszczędność 
energii 
MWh/rok 

1. 179,2.2 
MWh 
 

1. 282,28 MWh 
 

2. Zmniejszenie 
emisji CO2, Mg 
CO2/rok 

2. 299,08 Mg 
CO2/rok 

2. 693,42 Mg CO2/rok 

8 

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Gródek 

1. Roczna 
oszczędność 
energii 

1. 30,54 
MWh 

0  MWh 

2. Roczne 
zmniejszenie 
emisji 

2. 3,26 Mg 
CO2/rok 

0 Mg CO2/rok 

9 
Edukacja mieszkańców gminy 

Gródek w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i gospodarki 

niskoemisyjnej 

Liczba osób 
uczestniczących 
w działaniach 
edukacyjnych 
osób/rok 

200 osób 200 osób 

Jak wskazano wcześniej celem strategicznym Planu jest ograniczenie emisji (zmniejszenie 

wielkości emisji CO2 o 1,34%) do środowiska oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w 
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bilansie energetycznym gminy (udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem 58%, 

przyrost w stosunku do roku 2016 o 2,75 %). 

Zgodnie z Planem, emisja CO2 w roku bazowym 2016 wyniosła 16 714,65 Mg CO2/rok, 

natomiast w roku 2020, w przypadku braku działań emisja CO2 kształtowałaby się na poziomie 

17 113,69 Mg CO2/rok. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć pozwoliła na zmniejszenie 

emisji CO2 o 938,71 Mg CO2/rok, czyli o 3,23 % w stosunku do roku bazowego. Wykonane 

zadania (w obliczeniach ujęto zadania zrealizowane przez Gminę oraz przedsięwzięcia w 

ramach Programu Czyste Powietrze i Mój Prąd) pozwoliły na osiągnięcie z nawiązką 

zamierzonego celu w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarniach do środowiska. 

Zgodnie z Planem zużycie energii odnawialnej w roku bazowym 2016 wyniosło 60 839 

MWh, natomiast w roku 2020 w przypadku realizacji wszystkich zamierzonych inwestycji 

miało wynieść 62 685 MWh. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć pozwoliła na wzrost 

energii odnawialnej o 1 284,68 MWh/rocznie, czyli o 2,23 % w stosunku do roku bazowego, 

co pozwoliło na osiągnięcie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem – 57,48 %. 

Wykonane zadania (w obliczeniach ujęto zadania zrealizowane przez Gminę oraz 

przedsięwzięcia w ramach Programu Czyste Powietrze i Mój Prąd) nie pozwoliły na osiągnięcie 

zamierzonego celu (58%) w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie 

energetycznym gminy. O nieosiągnięciu celu szczegółowego w tym zakresie zadecydowało 

niepodjęcie, z uwagi na brak środków finansowych, zadania inwestycyjnego tj. budowy 

instalacji OZE w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gródek. 

Kolejnym celem szczegółowym określonym w Planie jest wzrost zużycia energii finalnej w 

roku 2020 w stosunku do roku 2016 w wysokości nie większej niż 4,48%. Do oceny stopnia 

osiągnięcia zakładanego celu szczegółowego dokonano analizy zużycia energii elektrycznej w 

latach 2016-2020 w obiektach użyteczności publicznej Gminy Gródek oraz na potrzeby 

oświetlania ulicznego. 

Tabela 3. Zużycie energii elektrycznej w latach 2016-2020 w obiektach użyteczności publicznej 
Gminy Gródek oraz na potrzeby oświetlania ulicznego 

 

Obiekty 

Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 

XI.2015-

X.2016 

XI.2016-

X.2017 

XI.2017- 

X.2018 

XI.2018- 

X.2019 

XI.2019-

X.2020 

Oświetlenie uliczne 228 521 

(62 punkty 

odbioru) 

231 193 

(62 punkty 

odbioru) 

 265 140 

(62 punkty 

odbioru) 

267 099 

(62 punkty 

odbioru) 

252 549 

(62 punkty 

odbioru) 

Spadek/wzrost zużycia energii 
elektrycznej w stosunku do roku 
bazowego 2016 

 

- 

 

↑ 1,2% 

 

↑ 16,0% 

 

↑ 16,9% 

 

↑10,5% 

Obiekty gminne  

(budynek Urzędu Gminy, budynek USC, 
GOPS  i Przedszkola, świetlice wiejskie, 
budynki OSP i pozostałe) 

79 221 

(16 punktów 

odbioru) 

74 295 

(16 punktów 

odbioru) 

83 610 

(16 punktów 

odbioru) 

76 516 

(18 punktów 

odbioru) 

69 565 

(16 punktów 

odbioru) 

Spadek/wzrost zużycia energii 
elektrycznej w stosunku do roku 
bazowego 2016 

- ↓6,2% ↑ 5,5% ↓3,4% ↓12,9% 
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Razem oświetlenie uliczne i obiekty 
gminne 

307 742 305 488 348 750 343 615 322 114 

Spadek/wzrost zużycia energii 
elektrycznej w stosunku do roku 
bazowego 2016 

- ↓0,7% ↑ 13,3% ↑ 11,6% ↑ 4,6% 

Analizując zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz na 

potrzeby oświetlenia ulicznego można stwierdzić, że w 2020 r. zużycie energii wzrosło  

o 4,6% w stosunku do roku bazowego 2016. Przy zakładanym w Planie wzroście zużycia energii 

finalnej w roku 2020 w stosunku do roku 2016 w wysokości nie większej niż 4,48% wartość 

faktycznie osiągnięta nie została przekroczona w znaczącym stopniu, gdyż zaledwie o 0,12% i 

można uznać, że wskaźnik ten został dotrzymany. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że 

w przypadku oświetlenia ulicznego zużycie energii elektrycznej sukcesywnie wrastało w latach 

2017-2020, dlatego też należy rozważyć wdrożenie w najbliższym czasie modernizację 

oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii niskoemisyjnej i energooszczędnej. W 

budynkach użyteczności publicznej zauważalny jest spadek zużycia energii elektrycznej, co 

wiąże się z zastosowaniem energooszczędnych urządzeń i oświetlenia, natomiast dodatkowo 

zastosowanie OZE w tych budynkach wpłynęłoby również na wzrost udziału energii 

odnawialnej w bilansie energetycznym gminy oraz znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla 

do atmosfery.  

Natomiast emisja CO2 powstała ze spalania paliw wykorzystywanych w produkcji 

elektrycznej w latach 2016-2020 przedstawia się następująco. 

Tabela 4 Emisja CO2 powstała ze spalania paliw wykorzystywanych w produkcji 
elektrycznej w latach 2016-2020 

Obiekty 

Emisja CO2 powstała ze spalania paliw wykorzystywanych w 

produkcji elektrycznej [Mg CO2 /rok]* 

XI.2015-

X.2016 

XI.2016-

X.2017 

XI.2017- 

X.2018 

XI.2018-

X.2019 

XI.2019-

X.2020 

Oświetlenie uliczne 188,13 190,33 218,27 219,89 207,91 

Spadek/wzrost emisji CO2 w 

stosunku do roku bazowego 2016 
- ↑1,2% ↑16,0% ↑16,9% ↑10,5% 

Obiekty gminne (budynek Urzędu 

Gminy, budynek USC, GOPS, 

Przedszkola, świetlice wiejskie, budynki 

OSP i pozostałe) 

65,22 61,16 68,83 62,99 57,27 

Spadek/wzrost emisji CO2 w 

stosunku do roku bazowego 2016 
- ↓6,2% ↑ 5,5% ↓3,4% ↓12,9% 

Razem oświetlenie uliczne i obiekty 

gminne 
253,35 251,5 287,11 282,88 265,18 

Spadek/wzrost emisji CO2 

w stosunku do roku bazowego 2016 
- ↓0,7% 

↑ 

13,3% 

↑ 

11,6% 
↑ 4,6% 



 83 

* Wskaźnik emisji CO2 wyliczony na podstawie informacji będących w posiadaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami wynosi dla energii elektrycznej w odniesieniu do źródeł spalania 823,257 kg CO2/MWh 

Analizując emisję dwutlenku węgla powstałą ze spalania paliw wykorzystywanych  
w produkcji elektrycznej [Mg CO2/rok] można zauważać, że nastąpił wzrost emisji w stosunku 
do roku bazowego o 11,83 Mg czyli o 4,6 %. Do wchłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla w 
ciągu roku potrzeba około 0,5 ha 50 - letniego lasu sosnowego, dlatego też niezmiernie ważne 
jest dbanie przez odpowiednie służby o lasy, jak i wprowadzanie nowych nasadzeń  
i zachowanie drzew w krajobrazie. Należy tu jednak podkreślić, iż tylko wprowadzenie 
niskoemisyjnej i energooszczędnej technologii OZE pozwoli na znaczące ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, natomiast pochłanianie przez lasy może stanowić dodatkowy 
czynnik w celu osiągnięcia neutralności węglowej. 

Działania edukacyjne, podjęte w gminie Gródek w latach 2017-2020 prowadzone były 
wielokierunkowo. Działania edukacyjne skierowane były do: 

− dzieci i młodzieży, 

− dorosłych mieszkańców gminy, 

− urzędników gminnych. 

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie między innymi ochrony powietrza 
atmosferycznego odbywało się poprzez organizowane przez Urząd Gminy Gródek działania 
edukacyjne takie jak: coroczne Akcje „Sprzątanie Świata” skierowane do młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Gródku połączone z konkursami ekologicznymi i promującymi zdrowy tryb 
życia, stoiska edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ekologicznego stylu życia 
podczas uroczystości takich jak gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości (w 2018 r.), Dzień Dziecka nad zalewem w Zarzeczanach (w 2019 r.).  

Działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych prowadzone były przy użyciu różnych 
środków, między innymi Internetu. Na stronie internetowej gminy Gródek zamieszczano 
informacje na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (w 
grudniu 2020 r. na stronie www.grodek.pl w zakładce Aktualności zamieszone zostały 
materiały edukacyjne pn. „Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku” w ramach kampanii 
edukacyjno-społecznej Fundacji Plastics Europe Polska) oraz zamieszczano niezbędne 
informacje o możliwości dofinansowania przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, 
w tym o Programie Czyste Powietrze. Informacji w tym zakresie udzielali także pracownicy 
Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

W ramach nawiązanej przez Gminę Gródek współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w 
maju 2020 r. na stronie www.grodek.pl w zakładce Komunikaty umieszone zostało zaproszenie 
mieszkańców i przedsiębiorców na bezpłatne doradztwo eksperckie w temacie instalacji 
odnawialnych źródeł energii w 2020 r. a w grudniu 2020 r. umieszone zostało zaproszenie 
mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w nieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – 
opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji”. W Urzędzie Gminy Gródek 
wyłożone zostały ulotki informacyjno-edukacyjne pt. „Jak zbudować energooszczędny dom z 
odnawialnym źródłem energii”. 

Ponadto działaniem informacyjno - edukacyjnym skierowanym do osób dorosłych było 
spotkanie edukacyjne specjalisty z Politechniki Białostockiej z zakresu OZE oraz efektywności 
energetycznej z mieszkańcami Gminy Gródek w dniu 28 lutego 2017 r. w sprawie możliwości 
dofinansowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – szacuje się, że w 
spotkaniu uczestniczyło 200 zainteresowanych właścicieli nieruchomości w gminie Gródek. 

Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w latach 2017-2020 były 
finansowane z następujących źródeł:  
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− Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,  

− Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

− budżet gminy. 

Rzeczywiste koszty realizacji Planu w okresie 2017–2020, wyniosły  3 330 804,74 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 2 391 350,53 zł (około 71,79 %). 

 

Tabela 5. Wydatki i źródła finansowania zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w okresie 
2017-2020 

Lp. Zadanie 
Realizacja 
w latach 

Źródło 
dofinansowania 

Wartość 
dofinansowania 

(zł) 

Środki 
własne (zł) 

Całkowita 
wartość 

zadania (zł) 

1 
Termomodernizacja 

budynku Urzędu 
Gminy Gródek 

2020 Środki własne 
- 

 
115 005,00 115 005,00 

2 

Budowa instalacji 
kolektorów 

słonecznych i 
fotowoltaicznych w 

budynkach 
mieszkalnych w 
gminie Gródek 

2018- 2019 

 

RPO WP  

na lata 2014-

2020, 

środki własne 

1 261 720,04 

580 911,95 

w tym wkład 

własny 

mieszkańców 

1 842 631,99 

3 

Modernizacja 
systemów 

ogrzewania 
budynków 

publicznych w 
gminie Gródek – 

zastąpienie 
nieefektywnego 

kotła na trzy nowe 
kotły 

wykorzystujące 
odnawialne źródła 

energii 

2020 

RPO WP  

na lata 2014-

2020, 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych, 

środki własne 

839 915,60 (UE) 

 

289 714,89 

(RFIL) 

 

 

 

159 600,76 

 

 

 

1 289 231,25 

4 

Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego 

- dokumentacja 
techniczna 
rozbudowy 
oświetlenia 

ulicznego w m. 
Pieszczaniki i Załuki 

2019 

 
Środki własne  - 7 000,00 7 000,00 

5 

Sfinansowanie 
wykonania kotłowni 

w budynku KZB  
w Gródku i budowy 

kotłowni w 
budynku Ośrodka 
Zdrowia w Gródku 
- dotacja dla KZB  

w Gródku 

2020 Środki własne - 76 936,50 76 936,50 

Razem 2 391 350,53 939 454,21 3 330 804,74 
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Ponadto, zadania w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i instalacji OZE w 
budynkach mieszkalnych w latach 2018-2020 były finansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów skierowanych 
bezpośrednio do beneficjentów końcowych czyli mieszkańców gminy: 

− Czyste Powietrze realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: 20 zakończonych zadań – 266 605,02 zł wypłaconych 
dotacji, przy łącznych kosztach kwalifikowanych 439 605, 02 zł, 

− „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:  10 instalacji – 50 000,00 zł wypłaconych dotacji, przy łącznych 
kosztach kwalifikowalnych 249 478,06 zł. 

Podsumowanie 

Opracowany przez gminę Plan miał za zadanie określić wizję jej rozwoju pod względem 
ochrony klimatu oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Założono, że zmniejszenie 
emisji powinno nastąpić w wyniku wdrożenia innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju i niosących ze sobą szereg 
korzyści o charakterze gospodarczym i ekonomicznym. 

Przeprowadzona na potrzeby opracowania Planu analiza wskazała, że podstawowym 
problemem w gminie jest niska emisja głównie pyłów zawieszonych wynikająca ze spalania 
paliw stałych w tym drewna, emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej oraz wynikająca 
z wykorzystania środków transportu. Działania zaplanowane w Planie zmierzały zatem do 
wskazania sposobów ograniczenia emisji poprzez jej zmniejszenie w sektorze ogrzewania 
budynków, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii.  

Najważniejszym obszarem zużycia energii i związanych z tym emisji do środowiska jest 
sektor publiczny podlegający bezpośrednio władzom gminnym, stąd też działania 
inwestycyjne założone w Planie opierały się głównie na zadaniach realizowanych przez Gminę. 
Inwestycyjne działania ograniczające emisję w gminie Gródek realizowane były pod 
warunkiem uzyskania przez gminę wsparcia finansowego w funduszy krajowych lub 
europejskich. W latach 2017-2020 podjęto działania mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej gminy (zastąpienie nieefektywnego źródła ciepła w Gminnej Kotłowni na pięć 
nowych kotłów zasilanych biomasą, budowa systemów solarnych w gospodarstwach 
domowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) w ramach pozyskanych 
funduszy zewnętrznych. Ponadto mieszkańcy gminy mogli skorzystać z uruchomionego  
od 19 września 2018 r. Programu Czyste Powietrze realizowanego przez Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rządowego programu Mój Prąd. 
Zgodnie z harmonogramem realizacji Planu zrealizowano 5 z 9 zadań planowanych na okres 
2017-2020 na terenie Gminy Gródek. Dla 3 inwestycji wykonano dokumentację techniczną  
i kosztorysową niezbędną przy aplikowaniu o pozyskanie środków zewnętrznych. Należy 
dodać, że realizacja zadań inwestycyjnych w dużej mierze uzależniona jest od możliwości 
uzyskania środków zewnętrznych.  

Realizowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej w gminie Gródek uwidocznione 
zostało w pozytywnych trendach w wykazanych wskaźnikach monitorowania. Wykonane 
zadania pozwoliły na osiągnięcie zamierzonego celu w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarniach do środowiska (zmniejszenie wielkości emisji CO2 o 3,23 % przy zakładanym 
spadku o 1,34%) i przybliżyły do osiągnięcia zamierzonego celu (58%)  
w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy 
(osiągnięto – 57,48 %, wzrost o 2,23 % w stosunku do roku bazowego 2016).  
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Przy zakładanym w Planie wzroście zużycia energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku 
2016 w wysokości nie większej niż 4,48% wartość faktycznie osiągnięta (4,6%)  
nie została przekroczona w znaczącym stopniu, gdyż zaledwie o 0,12% i można uznać, że 
wskaźnik ten został dotrzymany. 

Podsumowując działania w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej 
stwierdzić należy, że traktowane są one z należną uwagą, a proces ich wdrażania pozwolił na 
sukcesywne realizowanie założeń Planu. Analiza wskaźników monitoringu Planu wskazuje na 
potrzebę realizacji przedsięwzięć za zakresu budowy instalacji OZE na budynkach użyteczności 
publicznej i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz kontynuację działań w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji z budynków mieszkalnych.  
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Załącznik nr 3 do Raportu 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gródek na lata 

2018-2020. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku realizował Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gródek na lata 2018-
2020 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLI/331/18 Rady Gminy Gródek z dnia  
29 czerwca 2018 r. Program ma na celu wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania 
przemocy oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. 

W programie został określony cel główny, tj: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 
Gminie Gródek oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom, w których ten problem 
występuje” oraz zostały określone cele szczegółowe, a mianowicie: 

a) rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, 

c) podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy, 

d) rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Należy nadmienić, iż rok 2020 był okresem szczególnie trudnym dla ludzi uwikłanych  
w przemoc w rodzinie z uwagi na wprowadzone obostrzenia. Jednak mimo obowiązującego  
na terenie całego kraju stanu epidemii zadania wynikające z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie były 
realizowane poprzez działania profilaktyczno-edukacyjnym w szkołach i na terenie gminy.  
W celu zwiększenia skuteczności tych działań placówki i instytucje promowały różnego rodzaju 
formy wspólnego spędzania czasu rodzin, wolnego od przemocy i sprzyjające wzmacnianiu 
więzi rodzinnych np. festyny rodzinne, ferie terapeutyczne.  

1. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy 
wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek z dnia 2 grudnia 2011 r. został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny w Gródku.  

Członkowie Zespołu działają na podstawie wyżej wymienionej ustawy i zarządzenia oraz 
porozumień zawartych między Wójtem Gminy Gródek a podmiotami, których przedstawiciele 
wchodzą w skład Zespołu. 

W jego skład wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku – 2 osoby, 

- Szkoły Podstawowej w Gródku – 2 osoby, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku – 1 osoba, 

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gródku – 1 osoba, 

- Posterunku Policji w Gródku – 1 osoba, 

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach – 1 osoba, 
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- Przedszkola Samorządowego w Gródku – 1 osoba, 

- Sądu Rejonowego w Białymstoku – 1 osoba, 

- Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” – 1 osoba. 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gródek podejmował działania o charakterze 
strategicznym. Do jego zadań ustawowych należało m.in. integrowanie i koordynowanie 
działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 
szczególności poprzez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  
w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gródku. 

W latach 2018 - 2020 r. co roku odbyły się po 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 
(raz w kwartale). Łącznie 12 spotkań.  Podczas posiedzeń przedstawiane i omawiane były 
bieżące sprawy dotyczące procedury „Niebieska Karta”. Członkowie Zespołu diagnozowali 
sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, analizowali plany pomocy 
opracowane przez poszczególne grupy robocze oraz omawiali możliwości udzielania 
odpowiedniego wsparcia rodzinie. W trakcie posiedzeń analizowane były możliwości 
rozpowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym, 
profilaktyki oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. 

Tabela Nr 1 Liczna Niebieskich Kart w latach 2018 – 2020 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba NK, które wpłynęły w danym roku 18 31 16 

W tym założonych przez: 

- Policję 

- GOPS 

- Oświata 

 

15 

2 

1 

 

26 

4 

1 

 

13 

2 

1 

Liczba NK, które wpłynęły w danym roku 18 31 16 

W tym założonych przez: 

- Policję 

- GOPS 

- Oświata 

 

15 

2 

1 

 

26 

4 

1 

 

13 

2 

1 

Kontynuacja z lat poprzednich 5 6 9 
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Łączna liczba realizowanych NK w danym roku 21 30 25 

Zakończono procedury NK, 

W tym: 

- zrealizowanie IPP* i ustanie przemocy 

- brak zasadności podejmowania dalszych działań 

 

 

 

27 

 

15 

12 

14 

 

6 

8 

* IPP – indywidualny plan pomocy 

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku 
zamieszczono plakaty oraz materiały informacyjne, a także ulotki o tematyce dotyczącej 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udostępniono również mieszkańcom gminy wykazy 
telefonów interwencyjnych i telefonów zaufania na stronie internetowej Ośrodka 
www.gopsgrodek.naszops.pl. 

Pracownicy socjalni informowali osoby doznające i stosujące przemoc o możliwości 
uzyskania pomocy, podając adres i numer telefonów instytucji i organizacji zajmujących się 
problematyką przemocy. Ponadto w trakcie wizyt informowali oraz motywowali osoby, co do 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie do udziału w programach 
korekcyjno-edukacyjnych, do zachowywania abstynencji i podjęcie dobrowolnego leczenia 
odwykowego. 

W latach 2018 - 2020 roku otrzymano około 800 sztuk materiałów informacyjno-
edukacyjnych, poradników i ulotek, z tego rozpowszechniono ok. 300 sztuk, zaś pozostałe są 
dostępne w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku. Ponadto podczas 
spotkań grup roboczych rozdano materiały osobom wobec których istniało podejrzenie, że 
były dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobom wobec których istniało podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie.  

W latach 2018 - 2020 r. przy Ośrodku działał punkt konsultacyjny, w którym pełnił dyżur 
psycholog certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych a także dotkniętych przemocą. 

Tabela nr 2 Liczba osób i porad w punkcie konsultacyjnym w latach 2018 - 2020 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba porad 59 65 22 

Liczba osób, w tym: 

- osoby stosujące przemoc 

- osoby dotknięte przemocą 

20 

3 

2 

24 

3 

4 

10 

3 

3 

W 2020 z uwagi na panującą sytuację w kraju związaną z ogłoszonym stanem epidemii 
działalność punktu była dwukrotnie zawieszona. Przez okres dwóch miesięcy była wznowiona 
ale w formie telefonicznej. 

 

2. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym  przemocy  
w rodzinie. 

W latach 2018 – 2020  powołano 55 grup roboczych, które odbyły łącznie 252 spotkania. 
Poniżej tabel przedstawia liczbę powołanych grup i  spotkań w poszczególnych latach. 

 

 

http://www.gopsgrodek.naszops.pl/
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Tabela Nr 3 Grupy robocze w latach 2018 - 2020 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba grup roboczych 17 24 14 

Liczba spotkań grup 81 104 67 

 

W okresie sprawozdawczym sporządzono „Niebieskich Kart – C”: 

- 2018 – 17 kart, 

- 2019 – 21 kart. 

- 2020 – 21 kart. 

Członkami grup roboczych byli: pracownicy socjalni, asystent rodziny, dzielnicowi, 
pedagog, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku, 
przedstawiciel przedszkola, służba zdrowia, kuratorzy sądowi. Liczbę osób w rodzinach, które 
były objęte pomocą grup roboczych przedstawia poniższa tabela. 

Członkowie grup roboczych opracowywali indywidualne plany pomocy rodzinie, 
pracownicy socjalni oraz policja monitorowali sytuację  rodzin, w których dochodzi  
do przemocy oraz dokumentowali działania podjęte wobec rodzin, w których wszczęto 
procedurę „Niebieska Karta”.  Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika,  
że interdyscyplinarność ma wiele zalet: szybki i pełny przepływ informacji między służbami 
społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, 
niepowielających się i wykluczających się wzajemnie. 

Efekty działań grup roboczych w ramach procedur  wszczętych w latach 2018 - 2020 r. 
oraz kontynuowanych z okresów wcześniejszych: 

- 24 osoby motywowano do skorzystania ze wsparcia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym,  
13 osób zgłosiło się do punktu; 

- w przypadku 4 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Białymstoku IV Wydział Rodzinny  
i Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie przebiegu władzy 
rodzicielskiej; 

- złożono 1 informację do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku o podjęcie działań w celu 
odizolowania sprawcy od rodziny; 

- w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie udzielono 6 odpowiedzi na wnioski – Policji, Sądu i Prokuratury; 

- w stosunku do 5 osób Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o zobowiązaniu 
leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych; 

- 6 dzieci z rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieska Karta” zostały objęte 
wsparciem pedagoga i psychologa; 

- 15 rodzin zostało objętych pomocą finansową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gródku; 

- w okresie sprawozdawczym nie zaistniał przypadek odebrania dziecka z rodziny na 
podstawie art. 1 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 
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W Gminie Gródek w latach 2018 - 2020 roku nie występowały sytuacje, które 
wymagałyby udzielenia schronienia i skierowania osób do ośrodka wsparcia oraz nie 
zachodziła potrzeba skierowania dzieci do rodzin zastępczych. W przypadku wystąpienia takiej 
konieczności GOPS w Gródku dysponuje „Rejestrem placówek udzielających tymczasowego 
schronienia w województwie podlaskim”. 

Pracownicy socjalni, pedagog szkolny, asystent rodziny i dzielnicowi na bieżąco 
monitorują rodziny, w których występuje przemoc, jak i również rodziny, gdzie istnieje 
potencjalne zagrożenie przemocą w rodzinie. Członkowie rodzin są informowani  
o możliwościach korzystania z dostępnych form pomocy specjalistycznej. 

W Szkole Podstawowej w Gródku udzielono 86 porad, podjęto 2 interwencje kryzysowe, 
podjęto 1 działanie z użyciem procedury NK, dokonano 8 diagnoz i udzielono rodzicom 64 
konsultacji. 

3. Podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

Członkowie grup roboczych sporządzili  formularzy „Niebieskiej Karty -D”: 

- w 2018 r. – 15 kart; 

- w 2019 r. -  17 kart; 

- w 2020 r. – 9 kart. 

Na posiedzeniach grup roboczych informowano osoby wobec których istniało 
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, o konsekwencjach stosowania przemocy i 
możliwości podjęcia terapii i uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym 
realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Żadna z osób 
wobec, których istniało podejrzenie o stosowanie przemocy nie zgłosiła chęci uczestniczenia 
w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku podejmowała 
działania wobec osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc wzywając 4 osoby na 
rozmowy motywujące, skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie 
wydania orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego. Żadna z osób nie przyznała, że 
nadużywa alkoholu. 

Podsumowanie 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Gródek były 
realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa. W naszej 
społeczności nadal żywe są mity, iż „przemoc domowa” to sprawa prywatna, rodzinna. 
Zauważa się także „niemoc” instytucji, mających za zadanie pracę ze sprawcą przemocy, brak 
jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących udziału sprawców przemocy w 
programach korekcyjno-edukacyjnych oraz długi czas trwania procedur.  

To wszystko utrudnia, a czasem uniemożliwia, powrót rodziny do normalności.  
Jest to czasochłonna praca, wymagająca dużego nakładu i zaangażowania osób działających  
w Zespole i grupach roboczych. Podkreślić jednak należy, iż interdyscyplinarne współdziałanie 
przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, daje 
możliwość głębszego wniknięcia i rozpoznania środowiska rodzinnego oraz pozwala na 
trafniejsze postawienie diagnozy sytuacji, w jakie rodzina się znalazła. Instytucje i podmioty 
starają się maksymalnie wspierać rodziny w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych w 
jakich się znalazły  
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Załącznik nr 4 do Raportu  

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

Lp. Tytuł Sposób realizacji 

1 
Uchwała Nr XIV/124/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Gródek 

wdrożono postanowienia statutu między innymi w 
zakresie związanym z przygotowaniem  i obsługa 
posiedzeń Rady oraz Komisji stałych Rady 

2 
Uchwała Nr XIV/125/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Gródek na lata 2020 - 2022 

W 2020 r. zadania określone w Programie były 
realizowane na bieżąco. 

3 
Uchwała Nr XIV/126/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2020 

 Zadania określone w Programie były realizowane na 
bieżąco. 

4 
Uchwała Nr XIV/127/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 

W 2020 r. dofinansowywano kształcenie nauczycieli 
zgodnie z warunkami określonymi w uchwale. 

5 
Uchwała Nr XIV/128/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i 
członków rady sołeckiej w sołectwie Sofipol 

Dokonano wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej 
sołectwa Sofipol 

6 
Uchwała Nr XIV/129/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w 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 XIV/130/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

8 
Uchwała Nr XIV/131/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Gródek na 2020 r. 

Komisja w 2020 r. pracowała w oparciu o przyjęty 
plan pracy. 

9 
Uchwała Nr XIV/132/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2020 r. 

W 2020 r. w związku z pandemią organizowane były 
wspólne posiedzenia komisji stałych a tym samym 
komisja jedynie w części zrealizowała zadania 
określone w planie pracy 

10 
Uchwała Nr XIV/133/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2020 r. 

W 2020 r. w związku z pandemią organizowane były 
wspólne posiedzenia komisji stałych a tym samym 
komisja jedynie w częsci zrealizowała zadania 
określone w planie pracy 
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Lp. Tytuł Sposób realizacji 

11 
Uchwała Nr XIV/134/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg 
powiatowych 

Podpisano umowę z Powiatem Białostockim na 
podstawie której Gmina udzieliła pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 420 000 na 
dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. 
"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 
B Krynki-Kruszyniany - Łużany - Bobrowniki na 
odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gm. 
Gródek) 

12 
Uchwała Nr XIV/135/19 z dnia 30 stycznia 2020 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  XII/109/19  Rady  Gminy 
Gródek  z dnia  29 listopada  2019 r.  w sprawie  
wyboru  metody  ustalenia opłaty  za  
gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty) 

13 
Uchwała Nr XV/136/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 2020-2024 

Program stanowi podstawę między innymi do 
opracowywania planów remontów oraz prowadzenia 
polityki sprzedaży nieruchomości 

14 
Uchwała Nr XV/137/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
nieruchomości 

Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą 
określoną w uchwale. 

15 
Uchwała Nr XV/138/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek 

Zawarta została stosowna umowa 

16 
Uchwała Nr XV/139/20 z dnia 31 marca 2020 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 

17 
Uchwała Nr XV/140/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2020 r. 

Realizowano zadania z zakresu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 
2020 r. na zasadach określonych w Programie. 
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Lp. Tytuł Sposób realizacji 

18 
Uchwała Nr XV/141/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne 

Postanowienia uchwały weszły w życie po 14 dniach 
od opublikowania uchwały w Dz. Urz. Woj. Podl. 

19 
Uchwała Nr XV/142/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki 
lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości 

Nowe stawki weszły w życie  po 14 dniach od 
opublikowania uchwały w Dz. Urz. Woj. Podl. 

20 

Uchwała Nr XV/143/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Nowy wzór deklaracji wszedł w życie po 14 dniach od 
opublikowania uchwały w Dz. Urz. Woj. Podl. 

21 
Uchwała Nr XV/144/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy naliczane były według nowych stawek 

22 
Uchwała Nr XV/145/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 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 Nowosiółki i 
Sofipol 

23 

Uchwała Nr XV/146/20 z dnia 31 marca 2020 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 Nowosiółki i 
Sofipol 

24 
Uchwała Nr XV/147/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki 

Zgodnie z uchwałą przy opracowywaniu budżetu 
Gminy na 2021 r. nie wyodrębniono funduszu 
sołeckiego. 

25 
Uchwała Nr XV/148/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020- 2023 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

26 
Uchwała Nr XV/149/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 
2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 
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27 
Uchwała Nr XVI/150/20 z dnia 20 maja 2020 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 2020/21  z obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. 

28 
Uchwała Nr XVI/151/20 z dnia 20 maja 2020 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 183,29% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny. 

29 
Uchwała Nr XVI/152/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu 
kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2020 r. 

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

30 
Uchwała Nr XVI/153/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek. 

Zawarta została stosowna umowa z PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Białystok 

31 
Uchwała Nr XVI/154/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego o nadanie numerów 7 
drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych 

32 
Uchwała Nr XVI/155/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Programu współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 

Złozono wniosek aplikacyjny z tym, że nie uzyskaliśmy 
środków na wnioskowane zadanie 

33 
Uchwała Nr XVI/156/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek. 

Tekst jednolity Statutu został opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 
oraz w BIP 

34 

Uchwała Nr XVI/157/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19 
(wirusa SARS-CoV-2) 

Zgodnie z uchwała udzielono podmiotom 
uprawnionym zwolnienia z podatku od nieruchomości 
należnego za okres maj i czerwiec 2020 roku, których 
terminy płatności upływają odpowiednio w maju i 
czerwcu 2020r. 

35 
Uchwała Nr XVI/158/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 
2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 
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36 

Uchwała Nr XVI/159/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w uchwale Nr XV/147/20 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2021 r. środków 
stanowiących fundusz sołecki 

Zgodnie z zapisami uchwały 

37 
Uchwała Nr XVII/160/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gródek wotum zaufania 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

38 
Uchwała Nr XVII/161/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Gródek za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Gródek za 2019 r. 

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych z 2019 r. 

39 
Uchwała Nr XVII/162/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gródek absolutorium 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium. 

40 
Uchwała Nr XVII/163/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji sezonowych połączeń kolejowych 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. 

41 
Uchwała Nr XVII/164/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nie 
dłuższy niż 10 lat 

Zgodnie z uchwałą zawarta została z dotychczasowym 
dzierżawcą - Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w 
Zubrach umowa dzierżawy części nieruchomości 
gruntowej oznaczonej Nr ew.geod.1148, położonej w 
obrębie ewidencyjnymZubry 

42 
Uchwała Nr XVII/165/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020- 2023 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

43 
Uchwała Nr XVII/166/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 
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44 
Uchwała Nr XVIII/167/20 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku 

Skarga została przekazana do WSA wraz z aktami 
sprawy. Zaskarżona uchwała nr XII/106/19 Rady 
Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2019r.  w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gródek, została zmieniona zgodnie z 
wyrokiem sądu 

45 
Uchwała Nr XIX/168/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego o nadanie numerów 6 
drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych 

46 Uchwała Nr XIX/169/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
Wykreślono z ewidencji pomników przyrody głazu 
narzutowego w miejscowości Załuki 

47 
Uchwała Nr XIX/170/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
inwentaryzacyjnej mienia komunalnego 

Powołana została komisja spośród radnych Rady 
Gminy Gródek 

48 
Uchwała Nr XIX/171/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

49 
Uchwała Nr XIX/172/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg 
powiatowych 

Pomoc finansowa miała być udzielona na realizację 
zadania  "Aktualizacja dokumentacji projektowej na 
przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B 
w miejscowości Wiejki gm. Gródek"  

50 
Uchwała Nr XIX/173/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Skarga kasacyjna, dotycząca uchwały Nr XII/109/19 
Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2019r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, została przekazana do NSA 
wraz z aktami sprawy.  

51 
Uchwała Nr XX/174/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020- 2023 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

52 
Uchwała Nr XX/175/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 



 98 

Lp. Tytuł Sposób realizacji 

53 
Uchwała Nr XXI/176/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy 
Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. 

Program będzie między innymi podstawą do 
wyłaniania w 2021 r. podmiotów, którym będą 
zlecane do wykonania zdania określone w Programie. 

54 
Uchwała Nr XXI/177/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w 
Białymstoku 

Skarga została przekazana do WSA wraz z aktami 
sprawy. Zaskarżona uchwała w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek 
została zmieniona zgodnie z wyrokiem sądu 

55 
Uchwała Nr XXI/178/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu 
pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Zawarta została umowa partnerska wsprawie 
wspólnej realizacji projektu  pn.: „Rozwój e-usług w 
gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego” 

56 
Uchwała Nr XXI/179/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Wystąpiono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z 
wnioskiem o dofinansowaniew okresie od 1 listopada 
do 31 grudnia 2020r. linii autobusowej na trasie 
Gródek szkoła-Bielewicze-Mieleszki-Kolonia 
Mieleszki-Wiejki-Podozierany-Zubry-Zielona-
Mostowlany-Świsłoczany-Zubki-Wierobie-Gródek 
szkoła. Linia została uruchomiona dzięki uzyskanym 
środkom  

57 
Uchwała Nr XXI/180/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Gródek 

Informację o proponowanych lokalizacjach 
przystanków przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku 

58 
Uchwała Nr XXI/181/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych 

Uchylona została uchwała Nr XIX/172/20 Rady Gminy 
Gródek z dnia 27 sierpnia 2020r w związku z 
odstąpieniem przez Powiat z realizacji zadania pn 
."Aktualizacja dokumentacji projektowej na 
przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B 
w miejscowości Wiejki gm. Gródek"  
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59 
Uchwała Nr XXI/182/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Gródek 

Ustalono nowe stawki opłaty targowej obowiązujące 
od 01.01.2021 r. 

60 
Uchwała Nr XXI/183/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

61 
Uchwała Nr XXII/184/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Wystąpiono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z 
wnioskiem o dofinansowanie w 2021 r. linii 
autobusowych na trasie: Gródek szkoła-Bielewicze-
Mieleszki-Mieleszki Kolonia-Wiejki-Podozierany-
Zubry-Zielona-Mostowlany-Świsłoczany-Zubki-
Wierobie-Gródek szkoła oraz Gródek-Waliły Stacja-
Grzybowce-Skroblaki-Bobrowniki-Chomontowce. W 
2021 r. została uruchomiona linia dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu na jej utrzymanie 

62 
Uchwała Nr XXII/185/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy 
Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2021 r. 

Zawarto umowę z Powiatem Białostockim na 
podstawie której Gmina przejmie w 2021 r.  zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych 

63 

Uchwała Nr XXII/186/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę 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 

W 2021 r. GOPS będzie przyznawał świadczenia w 
wysokości i na zasadach określonych w uchwale. 

64 
Uchwała Nr XXII/187/20 z dnia 30 listopada 2020 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 208,80% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny. 

65 
Uchwała Nr XXII/188/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - nowe stawki obowiązują od 
01.01.2021 r. 

66 

Uchwała Nr XXII/189/20 z dnia 30 listopada 2020 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 01.01.2021 r. 
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67 
Uchwała Nr XXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

Wymiar podatku od nieruchomosci dokonywano w 
oparciu o ustalone stawki podatkowe 

68 
Uchwała Nr XXII/191/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków 
transportowych i w podatku od nieruchomości 

Dokonano zmiay uchwały w związku z obowiązkiem 
dostosowania jej postanowień do aktualnie 
obowiązujących przepisów dotyczących zwolnień 
podatkowych 

69 
Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

70 
Uchwała Nr XXIII/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nie 
dłuższy niż 10 lat 

Zgodnie z uchwałą zawarte zostały umowa dzierżawy 
części nieruchomości, na których znajdują się nakłady 
dotychczasowych dzierżawców w postaci garaży 

71 
Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu i dzierżawy z dotychczasowym najemcą i 
dzierżawcą na czas nie dłuższy niż 10 lat 

Zgodnie z uchwałą zawarta została umowa najmu i 
dzierżawy na nieruchomość lokalowej igruntowej, 
oznaczaczonej nr porządkowym 22 we wsi Grzybowce 
i nr ew.geod.43, położonnej w obrębie ewidencyjnym 
9 - Grzybowce z dotychczasowym najemcą i 
dzierżawcą 

72 
Uchwała Nr XXIII/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Gródek 

Informację o proponowanych lokalizacjach 
przystanków przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku 

73 
Uchwała Nr XXIII/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020- 2023 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2037 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy 
uwzględniające postanowienia uchwały. 

74 
Uchwała Nr XXIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek 
na 2020 r. 

Zmianę budżetu uwzględniono w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

75 
Uchwała Nr XXIII/198/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-2037 

Postanowienia uchwały uwzględnione zostały w 
budżecie Gminy na rok 2021 
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76 
Uchwała Nr XXIII/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gródek na 2021 r. 

Zgodnie z budżetem sporządzono plany finansowe 
jednostek na rok 2021. 

77 
Uchwała Nr XXIII/200/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2021 

 Zadania określone w Programie były realizowane na 
bieżąco. 

78 
Uchwała Nr XXIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek 
na 2021 r. 

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

79 
Uchwała Nr XXIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Gródek 

Porozumienie zostanie zawarte z chwilą gdy wyrazi na 
to zgodę Gmina Michałowo oraz Supraśl.  

 


