RAPORT
O STANIE
GMINY MIEDZNA
Podstawa prawna sporządzenia raportu o stanie gminy:
„Art. 28aa 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu”.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)

Miedzna, dn. 30.04.2022r.
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I.

OGÓLNE INFORMACE O GMINIE MIEDZNA

1.1.

Charakterystyka Gminy Miedzna.
Gmina Miedzna położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu
węgrowskiego. Powierzchnia gminy - 116 km², stawia ją w grupie średnich
obszarowo gmin w kraju. W ogólnej powierzchni gminy: 67,9% zajmują użytki
rolne, 29,2% lasy, 2,9% pozostałe grunty i nieużytki. W strukturze powierzchni
według form własności dominują grunty osób fizycznych (83,7%), w tym
wchodzące w skład gospodarstw rolnych (81,6%). Istotny udział posiadają grunty
Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
(12,7%), w tym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(11,8%). Liczba ludności (3965 osób na koniec 2018r., 3942 osób na koniec 2019r.,
3902 osób na koniec 2020r., 3857 osób na koniec 2021r.) - stawia gminę w grupie
mniejszych gmin wiejskich. Gęstość zaludnienia (ok. 30 osoby na 1 km2) jest niska.
Gmina ma charakter rolniczy. W jej granicach znajduje się 7,88 tys. ha użytków
rolnych o średniej jakości i średnim udziale trwałych użytków zielonych w ogólnej
powierzchni użytków rolnych, wynoszącym ok. 19,9%. Przeciętna powierzchnia 1
gospodarstwa rolnego w gminie (9,25 ha użytków rolnych) może być uznana za
średnią.
Północno-zachodnia część gminy znajduje się w granicach
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Przez teren gminy przebiega linia
elektroenergetyczna 400 kV relacji Stanisławów- Narew. Na terenie gminy nie
występują drogi krajowe i wojewódzkie. Coraz większą rolę odgrywa zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, która koncentruje się w miejscowości
gminnej Miedzna. Obecnie polityka przestrzenna gminy Miedzna realizowana jest
zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Miedzna.1

1.2.

Deklaracja misji i wartości.
„Podstawową zasadą i racją istnienia wspólnoty samorządowej gminy Miedzna
jest zapewnienie jej wszystkim mieszkańcom godnych warunków życia i pełnego
zaspokajania potrzeb bytowych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych.
Zarządzający Gminą i aktywni członkowie społeczności lokalnej pracują na rzecz
dobra wspólnego, opierając swoje działania na zasadach: dobra wspólnego,
pomocniczości, zaufania oraz koncentracji na tych przedsięwzięciach, które
pozwalają na możliwie pełne wykorzystywanie potencjałów i szans rozwojowych
gminy”2.

II.

INFORMACJE FINANSOWE

2.1.

Stan finansów gminy na dzień 31.12.2021r.
Wykonane dochody ogółem w 2021r. wyniosły 22.473.011,35zł, w tym
dochody bieżące 18.938.379,42zł i dochody majątkowe 3.534.631,93zł. Udział
dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 15,7%. Udział wydatków

1

Uchwała Nr XXII/135/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 maja 2017r.
Strategia Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025 stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady
Gminy w Miedznie z dnia 30 sierpnia 2016r.
2
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majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 22,5%. Wykonane wydatki ogółem
wyniosły 21.822.287,46zł, w tym wydatki majątkowe 4.899.030,85zł.
Zadłużenie ogółem na koniec 2021 roku wyniosło 1.028.200,00zł, w tym kredyt
w Banku Spółdzielczym 105.000,00zł i 923.200,00zł pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.2.

Wykonanie budżetu gminy.
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2021r. wyniosło 99,1%.
Dynamika PIT 108,2%. Podatek od nieruchomości – 103,36%. Wykonanie
wydatków ogółem na dzień 31.12.2021r. – 89,6%. Wynik operacyjny – nadwyżka
wyniosła 650.723,89zl. Dochody bieżące z majątku – 220.257,76zł.

2.3.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych).
Wysokość wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do planu na 2021
rok wyniosła 75,8%. Plan zakładał wydatki majątkowe – 6.459.718,00zł, a
wykonano 4.899.030,85zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań
inwestycyjnych w 2021r. zawarte jest w dołączonym rocznym sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2021 rok na stronach 46-52.

2.4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025 między innymi określa
cztery bardzo istotne wskaźniki dla planowania rozwoju gminy tj.: harmonogram
spłat i obsługi zadłużenia, prognozę nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata,
prognozę limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243), wpływ planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy. Do Raportu o stanie Gminy
Miedzny załącznik stanowi Tabelaryczna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z
wykazem przedsięwzięć po kilku nowelach w 2021r. ostatecznie przyjęta3 została
na Sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2021r.
Harmonogram spłat zawarty jest w kolumnie 5.1.-str. 4 WPF. Obsługa długu
zawarta jest w kolumnie 2.1.3. – str. 2 WPF. Prognoza nadwyżki operacyjnej
zawarta jest w kolumnie 7.1. – str. 5 WPF. Prognoza zadłużenia na najbliższe lata
ujęta jest w kolumnie 6 - str. 5 WPF. Wpływ planowanych przedsięwzięć na
finanse gminy opisany jest szczegółowo w Sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu na stronach 78-80.

III.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedzna na dzień 31.12.2021r.
zawarta jest w formie tabelarycznej w Sprawozdaniu Rocznym z wykonania
budżetu Gminy Miedzna za 2021r. na stronach 81-90.

3

Uchwała Nr XXVI/170/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 1 grudnia 2021r.
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IV.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I
STRATEGII.

4.1.

Strategia Rozwoju Gminy Miedzna.
W Strategii Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025 określone zostały
interesy i założenia strategiczne Gminy Miedzna. Skuteczność strategiczna Gminy,
bazująca na naturalnych fundamentach wzrostu powinna wypełnić wszystkie
ważne, podstawowe potrzeby społeczne: dostępu do pracy (na miejscu i poza
gminą), mieszkania, usług komunalnych i społecznych oraz dostępności i jakości
spędzania wolnego czasu. Rozwój gminy będzie w głównej mierze zależał od
rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Działalność gospodarcza
będzie bazowała na wykorzystywaniu potencjału środowiskowego gminy lub
będzie neutralna dla środowiska. Rozwój specjalizacji w sektorze rolnym, będzie
uzupełniany działalnością w nowych, rozwijających się sektorach lokalnej
gospodarki, związanych m.in. z energetycznym, turystyczno-rekreacyjnym i
zdrowotnym wykorzystaniem potencjału czystego środowiska oraz zmianami w
strukturze wiekowej społeczeństwa. Gmina Miedzna opiera koncepcję swojego
rozwoju na równoczesnym wykorzystaniu następujących, istniejących potencjałów:

Tabela. Potencjały wzrostu gminy Miedzna
Czynnik (potencjał)
POTENCJAŁ
SPOŁECZNY

Wykorzystanie czynnika
Określenie wizji i planów rozwoju aktywności i integracji
społecznej, kulturowej i czynników zachęcających,
motywujących do zaangażowania się w życie publiczne dla
różnych grup zawodowych, hobbystycznych i wiekowych.

POTENCJAŁ
GOSPODARCZY

Rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego w
oparciu o grupy partnerskie (w tym producenckie),
przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego oraz „czysty” –
nieuciążliwy środowiskowo przemysł.
Nowe miejsca pracy bazujące na czystym środowisku,
walorach przyrodniczych i turystycznych gminy;
przedsiębiorczość oparta o wykorzystanie OZE.
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie w
sektorach powiązanych z rolnictwem ekologicznym,
produkcji oraz wykorzystywaniu surowców energetycznych
np. w ramach zielonej ekonomii.
Możliwy wzrost liczby mieszkańców i osób przebywających
czasowo (lub docelowo) na terenie Gminy zachęconych
czystym środowiskiem, klimatem społecznym, poziomem i
dostępnością usług i ofertą spędzania wolnego czasu.
Zaspokajanie wszelkich potrzeb związanych z warunkami
mieszkaniowymi oraz bytowymi (przy założeniu stałej
poprawy wskaźników dostępności do usług kanalizacyjnych
nie powodujących obciążenia środowiska naturalnego oraz
drogowych i komunikacyjnych).

POTENCJAŁ
ŚRODOWISKOWY
PRZYRODNICZY
POTENCJAŁ
CYWILIZACYJNY
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POŁOŻENIE

Wykorzystanie względnej bliskości aglomeracji
warszawskiej, miast Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Wyszków –
oferta dotycząca osiedlania się, spędzania wolnego czasu.

Warunkiem pełnego wykorzystania potencjałów rozwojowych gminy jest
prawidłowe funkcjonowanie usług społecznych, komunalnych i administracyjnych
gminy, ich jakości oraz dostępności, a także doskonalenie zarzadzania
strategicznego i przestrzennego w powiązaniu z polityką informacyjną i
wizerunkową gminy.
W roku 2025 Gmina Miedzna będzie wspólnotą samorządową, którą będzie
charakteryzowała:
 Wysoko rozwinięta organizacyjnie i silna gospodarka, oparta o specjalistyczne
gospodarstwa rolne, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa bazujące na
wykorzystaniu lokalnego potencjału rolnego, leśnego i środowiskowego (w tym
energetycznego) oraz inne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
przyjazne środowisku.
 Atrakcyjna oferta lokalnych miejsc pracy i łatwość dostępu do miejsc pracy w
wymiarze ponadlokalnym.
 Wysoki poziom zaufania i integracji społecznej wypracowywane w
partycypacyjnym procesie ustalania wspólnoty wartości i interesów.
 Konkurencyjna jakość edukacji szkolnej, oferty zajęć pozalekcyjnych oraz
edukacji zwiększającej konkurencyjność mieszkańców na rynku pracy, także w
nowych obszarach gospodarki lokalnej.
 Wysoka jakość i dostępność innych usług społecznych, w tym zdrowotnych,
kulturalnych, kultury fizycznej; dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną.
 Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia oraz
związanego ze znikomym występowaniem negatywnych zjawisk społecznych.
 Stabilna dynamika rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej,
budownictwa mieszkaniowego, pobytowego i rekreacyjnego, dobry stan
techniczny obiektów budowalnych.
 Dobry stan dróg gminnych i powiatowych oraz towarzyszącej infrastruktury
drogowej.
 Dobre połączenia komunikacyjne z innymi gminami/miastami w wymiarze
powiatowym i regionalnym.
 Wysoka jakość i dostępność usług komunalnych i administracyjnych.
 Bogata oferta aktywnego spędzania wolnego czasu – w zakresie wydarzeń
kulturalnych, rekreacji i sportów amatorskich.
 Powszechna dostępność usług opartych o technologie informacyjnokomunikacyjne (TIK).
 Wysoka jakość zarządzania strategicznego i prowadzenia działania
operacyjnych gminy (UG i jej jednostek organizacyjnych) oparta o wskaźniki
użyteczności, skuteczności, efektywności i trwałości.
 Wysoka jakość zarządzania przestrzenią publiczną. Posiadanie spójnego i
atrakcyjnego zespołu urbanistycznego i funkcjonalnego w centrum m. Miedzna.
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 Partnerska współpraca z osobami i podmiotami prywatnymi, podmiotami
społecznymi i publicznymi (innymi samorządami), szczególnie w realizacji
projektów i zadań w obszarach: - rozwoju infrastruktury drogowej, usług
komunalnych i społecznych - przedsiębiorczości, w tym nowej przedsiębiorczości
opartej o zasoby środowiskowe, energetyczne i przyrodnicze.
 Wysoka rozpoznawalność gminy w wymiarze regionalnym, w tym w
aglomeracji warszawskiej, jako miejsca podejmowania nowoczesnych
przedsięwzięć gospodarczych oraz spędzania wolnego czasu.
 Rozwój kontaktów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
szczególnie z samorządami mającymi doświadczenie w gospodarczym i
społecznym wykorzystywaniu rolnych, leśnych i środowiskowych potencjałów
rozwojowych.
Cele strategiczne zostaną osiągnięte poprzez wybór celów operacyjnych i
realizację wybranych działań operacyjnych, prowadzonych w myśl zasady
„koncentracja celów, zadań, energii oraz zasobów”. Oznacza to, ze z listy
potencjalnych działań wdrażane będą tylko te, które w chwili podejmowania
decyzji najlepiej, najszybciej oraz w sposób najbardziej angażujący pozwolą na
realizację wizji kluczowych celów rozwojowych gminy.
4.2.

4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy.
Rada Gminy w Miedznie w dniu 25 maja 2017 roku4 uchwaliła Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna.
Studium składa się z: części tekstowej – załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
w Miedznie, zawierający uwarunkowania i kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy; części graficznej – mapy w skali 1:10 000 stanowiącej
załącznik nr 2A do uchwały Rady Gminy w Miedznie zawierający uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz mapy w skali 1:10 000 stanowiącej
załącznik nr 2B do uchwały Rady Gminy w Miedznie zawierający kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy; rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag – załącznik nr 3.
Podstawę do podjęcia prac nad Studium stanowiła uchwała Nr XII/72/2012 Rady
Gminy w Miedznie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miedzna, zmieniona uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28
czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Miedznie Nr
XII/72/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna.
Polityka przestrzenna Gminy wyraża się w inicjowaniu działań zmierzających do
poprawy jakości życia mieszkańców. Wymaga to wyprzedzającego
przygotowywania i uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego
i usługowego, zwłaszcza w miejscowości gminnej, w której obserwuje się
koncentrację ludności. Gospodarka ściekowa będzie rozwiązywana poprzez
rozbudowę kanalizacji w oparciu o gminną oczyszczalnię ścieków oraz system
przydomowych oczyszczalni ścieków. We współdziałaniu z Rejonem

Uchwała Nr XXII/135/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 maja 2017r.
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Energetycznym prowadzona będzie modernizacja sieci elektroenergetycznych,
zapewniająca poprawę parametrów zasilania w energię elektryczną.
Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana m.in. przez dostosowywanie
systemów oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza
demograficznych. Czynione będą też starania na rzecz poprawy warunków rozwoju
kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i
zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Lokalizacja nowej zabudowy będzie równocześnie uwzględniać ład przestrzenny i
zapewniać efektywne oraz ekonomiczne gospodarowanie przestrzenią. W związku
z prognozami demograficznymi liczby mieszkańców Gminy Miedzna oraz
przewidywaniami kierunkami procesów zmian zachodzących w Gminie, nowa
zabudowa o funkcji mieszkaniowej będzie sytuowana na obszarach o w pełni
wykształconych, zwartych strukturach funkcjonalno- przestrzennych. Realizowana
będzie w formie dogęszczeń, uzupełnień w ramach plomb urbanistycznych, a także
modernizacji, przebudowy istniejących obszarów zabudowy. Układ przestrzenny
dąży do minimalizowania transportochłonności oraz do ułatwiania mieszkańcom
wykorzystywania komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej.
Ochrona środowiska przyrodniczego będzie
odbywać się poprzez
egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody, ochrony
środowiska, lasów, ochrony gleb. Współdziałać należy z właścicielami gruntów i
administracją leśną w realizacji zalesiania. Współpracując z odpowiednimi
organami ochrony środowiska dążyć się będzie do wprowadzenia form ochrony
prawnej środowiska w dostosowaniu do rangi występujących walorów. Ochronie
wód służyć będą systemy przydomowych oczyszczalni ścieków, a także budowa i
rozbudowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z możliwościami finansowania przez
Gminę. W Gminie działa zorganizowany system odbioru i zagospodarowania
odpadów stałych. W ramach podejmowanych działań informujemy mieszkańców o
wpływie ilości wytworzonych odpadów i jakości segregowania na koszty odbioru
odpadów.
Ochronę powietrza atmosferycznego realizować się będzie poprzez stopniowe
ograniczanie spalania węgla, zastępując go peletem, drewnem, gazem ziemnym i
pompami ciepła oraz wspomagając energią słoneczną, oraz prowadzenie działań
edukacyjnych, informujących społeczeństwo o szkodliwym wpływie spalania
odpadów w piecach c.o. na zdrowie mieszkańców.
Ochrona wartości kulturowych będzie polegała na utrzymaniu należytego stanu
technicznego obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków wszelkich przedsięwzięć w ustanowionych strefach
ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do obiektów wpisanych do Rejestru
Zabytków oraz obiektów zainteresowania konserwatorskiego.
Polityka przestrzenna gminy będzie realizowana w dalszym ciągu poprzez
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy szczególne, kierując się
wskazaniami niniejszego Studium oraz przepisami prawa budowlanego. Obszarami
szczególnego zainteresowania będą miejscowość gminna Miedzna oraz tereny
przewidziane pod dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej z dopuszczeniem usług wyznaczone wzdłuż istniejących ciągów
komunikacyjnych. Rozwój terenów budowlanych winien być dostosowany do ruchu
8

budowlanego w gminie w powiązaniu z dalszym wyposażaniem w zbiorcze systemy
infrastruktury technicznej.

V.
5.1.

ŚRODOWSKO
Plan gospodarki niskoemisyjnej.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikała
ze zobowiązań zawartych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz
przyjętym przez Komisję Europejską w 2008 roku Pakiecie Klimatycznym. Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje założenia Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty przez Kierownictwo
Ministerstwa Gospodarki 4 sierpnia 2015 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Miedzna5 zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i
gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie propozycje
konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Struktura Planu jest
zgodna z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Przygotowanie Planu poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja.
Przeprowadzono ankietyzację budynków mieszkalnych oraz zebrano dane
dotyczące zużycia energii w budynkach należących do gminy. Dzięki zebraniu
informacji z różnych źródeł możliwe było określenie wielkości emisji dwutlenku
węgla w roku bazowym. Na tej podstawie określono najważniejszy czynnik mający
wpływ na emisję - ogrzewanie budynków (ponad 80% sumarycznej emisji). Na
drugim miejscu znalazła się emisja ze zużytej energii elektrycznej (ok. 9%
sumarycznej emisji).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który
koncentruje się na działaniach mających na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
oraz podniesienie efektywności energetycznej, co związane jest z realizacją celów
określonych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym. Celem jest również poprawa
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz rozwój i wykorzystanie
technologii niskoemisyjnych.
Emisja powierzchniowa związana jest ze stosowaniem paliw stałych, szczególnie
węgla kamiennego w domowych instalacjach grzewczych. Doświadczenia innych
regionów kraju wskazują również, że dochodzić może do spalania różnego rodzaju
odpadów palnych, np. butelek i opakowań plastikowych, co powoduje uwalnianie
szkodliwych substancji do atmosfery. Wzrost średniego stężenia zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych powstałych w wyniku emisji powierzchniowej notowany jest
cyklicznie w okresie zimowym. Jest to zjawisko związane z sezonem grzewczym,
w którym przeciętne stężenie zanieczyszczeń jest kilka razy wyższe niż w okresie
letnim. Wyniki badań monitoringowych wskazują, że emisja z ogrzewania
indywidualnego w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma bardzo
znaczący udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jej wpływ

5

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28.12.2015r. oraz Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady
Gminy w Miedznie z dnia 28 czerwca 2016r.
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najbardziej uwidacznia się w obszarach charakteryzujących się zwartą i gęstą
zabudową. Na terenie gminy zjawisko emisji powierzchniowej ma miejsce głównie
na terenach zabudowanych, gdzie zabudowa mieszkaniowa wyposażona jest w
indywidualne systemy grzewcze. Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż
głównych szlaków komunikacyjnych i charakteryzuje się dużą nierównomiernością
w ciągu doby. Substancje emitowane z silników pojazdów oddziałują szczególnie
na najbliższe otoczenie dróg, a ich wpływ maleje wraz ze wzrostem odległości od
nich. W ujęciu ogólnym stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych wykazują
systematyczną tendencję rosnącą, co jest konsekwencją szybkiego rozwoju
motoryzacji, złego stanu dróg oraz emisji spalin.
W 2015 roku na terenie Gminy przeprowadzono inwentaryzację emisji CO2.
Dostarczyła ona informacji niezbędnych do określenia wielkości emisji dwutlenku
węgla pochodzącego ze spalania nośników energii. Dzięki temu wyznaczono
główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz zaplanowano działania na rzecz
realizacji celu nadrzędnego, którym jest redukcja CO2. Inwentaryzacją objęto
całość emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii finalnej na terenie Gminy z
podziałem na sektory. Do określenia emisji ze źródeł należących do samorządu
wykorzystano dane z przeprowadzonej ankietyzacji ogrzewania obiektów
komunalnych (urzędu, szkół, oraz innych obiektów należących do Gminy),
ogrzewania komunalnych budynków mieszkalnych, liczby i energochłonności lamp
oświetlenia ulicznego, zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych
(określonego na podstawie faktur za energię elektryczną), zużycia paliw płynnych
(na podstawie inwentaryzacji faktur za paliwo). Emisja ze źródeł należących do
sektora prywatnego, została obliczona na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
wśród mieszkańców Gminy. Określono dzięki temu emisję pochodzącą z
ogrzewania budynków należących do mieszkańców oraz emisję ze środków
transportu będących ich własnością.
Emisja pochodząca z działalności
przedsiębiorstw została wyłączona z inwentaryzacji ze względu na to, iż Gmina nie
ma wpływu na redukcję emisji pochodzących z tego źródła. Emisja z ogrzewania
gospodarstw domowych stanowiła w 2013 roku ok. 87% sumarycznej emisji w roku
bazowym co jednocześnie oznacza największy potencjał redukcji emisji. Na drugim
miejscu pod względem wielkości emisji znalazła się emisja pochodząca ze zużytej
energii elektrycznej. Emisja z tego źródła stanowiła ponad 9% sumarycznej emisji
w roku bazowym. Pozostałe źródła utrzymują emisję na poziomie mniejszym niż
2% całkowitej wartości. Przeprowadzenie inwentaryzacji bazowej oraz analiza jej
wyników pozwoliła na identyfikację dwóch najważniejszych obszarów
problemowych. Największy negatywny wpływ na jakość powietrza w Gminie ma
ogrzewanie budynków przy użyciu węgla kamiennego szczególnie o niskiej jakości,
spalanie odpadów komunalnych, zły stan przewodów kominowych.
Cele określone w Planie do realizacji:
1) Kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców odnośnie instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Wykonanie zadania
przyczyni się pośrednio do upowszechnienia stosowania OZE wśród
mieszkańców Gminy, przez co zmniejszy się emisja CO2 pochodząca z
ogrzewania budynków należących do mieszkańców Gminy.
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2) Termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła. Wykonanie zadania
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzącej z ogrzewania
budynków.
3) Korzystanie z zielonych zamówień publicznych. Włączenie wymagań
ekologicznych do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień
publicznych) i poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ
produktów/usług na środowisko oraz uwzględnienie całego cyklu życia
produktów na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Zadanie
to jest powiązane ze wszystkimi zadaniami inwestycyjnymi dlatego jego
realizacja pośrednio przyczyni się do redukcji emisji CO2.
4) Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Obszarem o
największym potencjale redukcji emisji w gminie jest sektor ciepłowniczy
dlatego realizacja zadania przyczyni się do znacznego zmniejszenia emisji CO2
pochodzącej z budynków należących do mieszkańców.
Działania te można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym rodzajem są zadania
własne Gminy Miedzna, za realizację których Gmina bezpośrednio odpowiada. Do
zadań własnych Gminy należą zadania inwestycyjne związane z transportem i
oświetleniem ulicznym oraz majątkiem gminy. Również należy koncentrować się
na edukacji pracowników i mieszkańców w zakresie korzystania z zewnętrznych
źródeł finansowania zadań obniżających emisję gazów cieplarnianych. Do zadań
własnych Gminy należą również zadania nie inwestycyjne związane z
prowadzeniem kampanii informacyjnych. Drugim rodzajem zadań są działania, za
których realizację odpowiadają inne podmioty (np. osoby fizyczne i prawne),
których Gmina jest jedynie koordynatorem. Ponadto Gmina ma za zadanie
stworzyć środowisko przyjazne innym podmiotom, które chciałyby włączyć się w
realizację zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
5.2.

6
7

Program ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska6 organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska. Opracowany został
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023” wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska do roku
2023”. Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie
możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023.
Rada Gminy w Miedznie po otrzymaniu pozytywnych opinii od Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zarządu Powiatu Węgrowskiego, w dniu
29 maja 2020 roku7 uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna
do roku 2023”. Program zawiera podsumowanie realizacji dotychczasowego
Programu ochrony Środowiska z prognozą obowiązywania aktualnego POŚ, określa

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973).
Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 maja 2020r.
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cele, kierunki interwencji i zadania wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym.8
Szczególnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i dla środowiska
stanowią odpady zawierające azbest. Włókna azbestowe oddziałują szkodliwie
m.in. na drogi oddechowe człowieka, powodując wiele schorzeń, w tym nowotwory.
Ze względu na szkodliwe działanie, odpady zawierające azbest traktowane są jako
odpady niebezpieczne, w związku z czym podlegać muszą specjalnym procedurom,
zapewniającym bezpieczne usuwanie, transport i utylizację. Gmina Miedzna jest w
posiadaniu informacji dotyczących ilości, lokalizacji oraz charakterystyki wyrobów
zawierających azbest zlokalizowanych na jej terenie, pochodzących z
przeprowadzonej inwentaryzacji i zawartych w „Programie usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedzna”, uchwalonym9 w dniu 28
sierpnia 2008 roku. Informacje wprowadzone zostały również do Bazy Azbestowej
- prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki rejestru, a zarazem narzędzia
przetwarzania danych pochodzących z inwentaryzacji wyrobów azbestowych10.
Informacje dotyczące sytuacji w Gminie Miedzna aktualizowane są przez
pracowników Urzędu Gminy w Bazie Azbestowej na bieżąco. Zinwentaryzowanych
jest 887 podmiotów. Gmina Miedzna korzysta z dofinansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest ze środków WFOŚiGW w Warszawie, pomagając
mieszkańcom usunąć eternit pokrywający dachy. Jest to szczególnie ważne
działanie ze względu na upływ czasu, który powoduje pogarszanie się stanu i co za
tym idzie – zwiększanie stopnia szkodliwości oddziaływania wiekowych już
najczęściej azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy. Część mieszkańców
pragnęła pozbyć się uprzednio już zdemontowanych we własnym zakresie i
magazynowanych na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i
gospodarczych płyt azbestowo-cementowych (odbiór, transport, utylizacja), inni
natomiast potrzebowali dofinansowania zarówno na demontaż eternitu z dachów,
jak i transport oraz utylizację. Azbest usuwany był z terenu Gminy w ramach
realizacji zadania pn. ”Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych
zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie
gminy Miedzna” w roku 2010. W roku 2014 realizowane były II tury, w roku 2017
jedna tura, w roku 2019 jedna tura i w 2020 roku jedna tura.
W roku 2021 w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy
Miedzna w okresie od 06.08. do 02.09. realizowano zadanie pn. „Utylizacja
materiałów pokryciowych zawierających azbest.” Ogólny koszt zadania wyniósł
30.000 zł brutto w tym:
– 30.000zł tj.100 % kosztów kwalifikowanych zadania - dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach przeprowadzonych prac odebrano do utylizacji 75,00 Mg płyt
azbestowych na kwotę 30.000zł. Płyty odebrano z 26 nieruchomości położonych w
miejscowościach Glina, Miedzna, Poszewka, Żeleźniki, Ugoszcz, Tchórzowa,
Wrotnów.
Ogółem do utylizacji przekazano 75,00 Mg płyt azbestowych.
8

www.bip.gminamiedzna.pl
Uchwała Nr XIV/84/2018 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008r.
10
www.bazaazbestowa.gov.pl
9
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Zadanie realizowała Firma Remontowo-Budowlana AZKEL inż. Krystian
Kamiński, Sokołów Podlaski. Usuwanie azbestu w kolejnych latach uzależnione
będzie od wysokości dofinansowań zewnętrznych, ze względu na brak
wystarczających środków w budżecie Gminy, aby zaoferować mieszkańcom
skuteczną pomoc bez uzyskania dotacji zewnętrznej.

5.3.

Odnawialne źródła energii.
Energia zużywana w budynkach OSP w Zuzułce i OSP we Wrotnowie jest
kupowana od operatora tradycyjnego systemu elektroenergetycznego.
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli uniezależnić się od
konwencjonalnych źródeł energii oraz wpłynie na obniżenie rachunków za prąd.
Zasadniczą zaletą instalacji PV jest jej proekologiczny charakter. Do pracy moduły
PV będą wykorzystywać jedynie energię ze źródeł odnawialnych, jakim jest
promieniowanie słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna jest przyjazna dla środowiska
naturalnego. Nie generuje hałasu i zanieczyszczeń. System fotowoltaiczny to
technologia zeroemisyjna, nie produkuje dwutlenku węgla, nie zanieczyszcza
powietrza smogiem, wykorzystuje naturalną energię światła słonecznego, bez
13

negatywnego
oddziaływania
na
faunę
i
florę.
Zamontowana instalacja PV na budynkach strażnic pozwoli przede wszystkim:
1) zadbać o środowisko naturalne,
2) na większa niezależność, związaną z samodzielnym wytwarzaniem energii
elektrycznej,
3) obniżyć koszty funkcjonowania (obniżyć zapotrzebowanie na dostawę).
Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodowała
przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna,
bezwibracyjna, nie generuje żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie
negatywnie oddziaływała na występującą w sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudowę
mieszkalną. Szata roślinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych, a także w
trakcie eksploatacji na przedmiotowej działce zostanie nienaruszona.
Na budynku OSP Wrotnów zamontowano instalację o mocy 6,12 kWp za kwotę
37.944,00zł z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie wyniosło
27.540,00zł. Na budynku OSP Zuzułka zamontowano instalację fotowoltaiczną o
mocy 3,06 kWp za kwotę 18.972,00 zł z czego dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Warszawie wyniosło 13.770,00zł.
5.4.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Na terenie Gminy Miedzna znajdują się 2 ujęcia poboru wody, w
miejscowościach: Miedzna i Rostki. Bezpośrednio na terenie gminy znajduje się
jedna stacja uzdatniania wody. Sieć wodociągową gminy tworzą trzy wodociągi:
„Miedzna” (źródło wody na terenie gminy Miedzna), „Rostki” (źródło wody na
terenie gminy Miedzna) i „Tończa” (źródło wody na terenie miejscowości Tończa
w gminie Liw).
Wszystkie miejscowości gminy mają dostęp do sieci wodociągowej.
Zatwierdzone zasoby ujęcia wody w Miedznie (52 m³/h), oraz w Rostkach (30 m³/h)
w pełni pokrywają obecne zapotrzebowanie mieszkańców.

Tabela. Stan i efekty rzeczowe – dane wg sprawozdania RRW2 za rok 2021.
Wyszczególnienie

Jednostka Oddanych do
Ogółem stan na
miary
eksploatacji w
31.12.2021r.
roku
sprawozdawczym
Sieć wodociągowa
km
0,19
120,26
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej
km
1,28
29,67
Oczyszczalnie ścieków –ilość obiektów szt.
0
1
Oczyszczalnie ścieków - przepustowość m³/dobę
0,00
360,00
Indywidualne wiejskie oczyszczalnie
szt.
0
89
ścieków
Budynki mieszkalne
szt.
8
1336
Budynki mieszkalne podłączone do
szt.
12
1187
zbiorczej sieci wodociągowej
Budynki mieszkalne podłączone do
szt.
3
482
zbiorczej sieci kanalizacyjnej
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Sołectwa posiadające zbiorczą sieć
wodociągową
Sołectwa posiadające zbiorczą sieć
kanalizacyjną
Stawki opłat za wodę
Stawki opłat za ścieki

szt.

0

13

szt.

1

5

zł/m³
zł/m³

2,52
4,00

Tabela. Zestawienie wykonanej sieci kanalizacyjnej w Gminie Miedzna w latach 2004-2021
oraz źródła finansowania.
Nazwa zadania,
data protokołu
końcowego
zadania

Miejscowość

Rok
wykon
ania

Ogółem
wykonano
sieć
długości
w km

Długość
przyłączy
w km

Ilość
przyłą
czy

Koszt inwestycji
w zł

Otrzymane
wsparcie
finansowe
w zł

Etap I 2004
Protokół
z dnia
22.10.2004r.
w tym
oczyszczalnia
ścieków
Etap II zadanie I
2005
Protokół
z dnia
14.11.2005r.
Etap II zadanie
II 2006
Protokół
z dnia
30.10.2006r.
Protokół
z dnia
29.11.2006r.
Etap III 2007
Protokół
z dnia
04.10.2007r.
„Rozbudowa
systemu
kanalizacyjnego
w gminie
Miedzna”

Miedzna

2004

1,200

0,812

40

898.898,31 –
sieć
1.510.126,73
- oczyszczalnia
Razem
2.409.025,04

Dotacja
SAPARD –
1.080.937,00
Pożyczka z
WFOŚiGW
830.000,00

Miedzna

2005

2,681

0,168

80

449.867,48

Pożyczka z
WFOŚiGW
294.448,00

Miedzna

2006

3,914

0,243

93

771.150,96

Pożyczka z
WFOŚiGW
574.000,00

Miedzna

2007

5,083

0,493

110

1.191.049,07

Pożyczka z
WFOŚiGW
900.000,00

Miedzna
Wola
Orzeszowsk
a
Orzeszówka
Wrzoski
Miedzna

20082011

7,022

62

20082011
2018

8,200
0,5709

0,1715

47
40
6

7.149.496,59
w tym
rozbudowa
oczyszczalni
346.700,80

RPO WM
5.665.663,28
Kredyt BS
114.000,00
Kredyt BGK
1.000.000,00
Pożyczka z
WFOŚiGW
350.000,00

Żeleźniki

2021

1,28

0

0

Bud. I rozb.
Kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Miedzna ul.
Ogrodowa
Rozbudowa
systemu
kanalizacyjnego
w Gminie
Miedzna w

5,166

15

475.950,81

1.758.092,38

RFIL
1.500.000

miejscowości
Żeleźniki
Ogółem

28,670

7,0535

478

12.446.539,95

W roku 2021 Gmina Miedzna realizowała zadanie „Rozbudowa systemu
kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Żeleźniki)”. W dniu 7 maja 2021
rozstrzygnięty został przetarg na w/w zadanie, wartość robót łącznie z nadzorem
inwestorskim i innymi kosztami wyniesie ok. 3.000.000zł. Według specyfikacji
przetargowej w roku 2021 wykonano 60% robót za kwotę 1.783.804,38zł z tego
1.500.000zł pochodziło z I transzy środków z RFIL, pozostałe pochodziły z
własnych środków Gminy Miedzna. Pozostałe 40% inwestycji będzie realizowane
w I półroczu 2022 roku.

VI.

DROGI POWIATOWE I GMINNE

6.1.

Drogi powiatowe na terenie Gminy Miedzna.
Tabela. Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Miedzna

Nr drogi

4216W
4217W

4218W
4219W
4220W
4221W
4222W
4223W
4231W
4232W
4233W
4234W
4235W
Razem

Nazwa drogi

Stoczek-Wrotnów
Wrotnów-Stara
Maliszewa – Kosów
Lacki
Międzyleś-Rostki
Kosów Lacki-WrotnówMiedzna-Klimowizna
Kosów Lacki-Miedzna
Wrotnów-GrzymałySkibniew
Wrotnów – Tchórzowa
– Stara Wieś
Węgrów-Międzyleś
Miedzna-Tchórzowa
Miedzna-Poszewka
Miedzna-Sokołów
Podlaski
Orzeszówka – Kol.
Przeździadka
Miedzna-Kostki-Sabnie
(Suchodół)

Dług. w
mb
5.400
6.500

twarda
ulepszona
5.400
800

Rodzaj nawierzchni
twarda
gruntowa
ulepszona
155
4.400

5.930
10.210

5.305
10.210

625
-

-

-

4.000
2.500

2.500
-

-

300

1.500
2.200

6.689

6.469

220

-

-

9.324
4.778
4.674
5.100

5.390
4.674
5.100

369
-

1.600
4.778
-

1.938
-

2.406

-

-

2.406

-

5.100

4.649

-

451

-

72.605

50.497

1.396

13.929

6.783

gruntowa
1.145

Na Sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2021r. postanowiono11 o udzieleniu
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizacje zadania z zakresu dróg
publicznych. Postanowiono udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w 2021 roku Powiatowi Węgrowskiemu w kwocie 826.043,81 zł z przeznaczeniem
11

Uchwała Nr XX/138/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 lutego 2021r.
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na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr
4223W Węgrów- Międzyleś wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogą
powiatową nr 4232W Miedzna-Poszewka i drogą powiatową nr 4231W MiedznaTchórzowa oraz z drogą powiatową nr 4222W Wrotnów-Tchórzowa-Starawieś.
Następnie na Sesji Rady Gminy w dniu 19 maja 2021 roku kwota pomocy
finansowej została zwiększona do 871.470,96zł12 Zadanie zostało wykonane i
rozliczone w 2021 roku.
Na Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2021r. postanowiono13 o udzieleniu
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w formie dotacji celowej w 2021
roku w kwocie 570.000,00zł z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W MiedznaWola Orzeszowska – granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska”.
Zadanie nie zostało wykonane w II półroczu 2021r.
Starosta Węgrowski zwrócił się do Rady Gminy w Miedznie z wnioskiem o
dokonanie darowizny działek nr 433/1 o powierzchni 0,0370ha i nr 187/1 o
powierzchni 0,0506ha w celu uregulowania granic przebiegu drogi powiatowej w
miejscowości Wola Orzeszowska. Działki będące przedmiotem darowizny są
odcinkami drogi powiatowej Nr 4233W. Rada Gminy w Miedznie w dniu 31
sierpnia 2021 roku wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Powiatu Węgrowskiego14.

6.2.

Drogi gminne na terenie Gminy Miedzna.
Tabela. Wykaz dróg gminnych, które mają nadane numery.

Nr drogi

420501
W

420502
W
420503
W
420504
W

Nazwa drogi

Stara Wieśgr. gminy
LiwPoszewka
Ugoszcz-gr.
gminy
Stoczek
WrotnówUgoszcz
dr. pow.
nr 4220W-gr.
gminy
Sokołów Podl.
-SkibniewPodawce

Dług
ość
mb

Drogi
Gruntowe
mb

1331

701

1167

630

Bet
ono
we
mb
-

630

Drogi utwardzone
Rodzaj nawierzchni
Bru
TłuŻwikow cznio- rowe
e
we
mb
mb
mb
-

1167

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

3758

3758

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

1976

1976

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

Ogółe
m
mb

12

Asfaltowe
mb

Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 19 maja 2021r.
Uchwała Nr XXIII/155/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 czerwca 2021r.
14
Uchwała Nr XXIV/161/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 31 sierpnia 2021r.
13
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Min.
szer.
drog
i
8,0

Całk
szer.
drogi
8,0

420505
W

420506
W

420507
W

420508
W

420509
W

420510
W
420511
W

420512
W

420513
W

420514
W

420515
W
420516
W
420517
W

420518
W

dr. pow.
nr 4219WWrotnówWrzoskiOrzeszówka
Miedznadr. pow.
nr 4223WMiędzyleś
Chruszczewka
-gr. gminyKosów Lacki
dr. pow.
Nr 4217W

6745

3324

3421

421

1555

-

-

1445

7,0

7,0

6840

3018

3822

-

995

-

1354

1473

8,0

8,0

293

293

-

-

-

-

-

-

7,0

7,0

Żochygr. gminy
Kosów LackiRostki
Warchołygr. gminy
WęgrówLudwinów
Ugoszcz dz.
ew. 677 od
r.pow.4218W
Ugoszcz
dz.ew.700 od
dr.pow.4218
W i dz.ew. nr
267 obręb
Międzyleś od
dr.pow.
4216W
Ugoszcz
dz.ew. nr 96
od dr.pow.
4218W
Ugoszcz
dz.ew. nr 100
od dr. wew.
dz. ew. 96
Rostki dz. ew.
507 od dr.
pow. 4217W
dz. ew. nr 544
od dr. gminnej
42508W
Międzyleś dz.
ew. 72 od dr.
pow. 4218W
Międzyleś dz.
ew. nr 1 od dr.
pow. 4216W
Międzyleś dz.
ew. nr 416 od
dr. pow.
4216W
Międzyleś dz.
ew. nr 666 od

1158

-

1158

-

1158

-

-

-

7,0

7,0

2035

-

2035

955

1080

-

-

-

8,0

8,0

1000

1000

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

2900

2900

-

-

-

-

-

-

6,0

10,0

1300

1300

-

-

-

-

-

-

6,0

6,0

800

800

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

2000

2000

-

-

-

-

-

-

9,0

10,0

1100

-

1100

-

1100

-

-

-

9,0

9,0

1400

1400

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

1800

1800

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

1500

1500

-

-

-

-

-

-

9,0

9,0
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420519
W

420520
W

420521
W

420522
W

420523
W

420524
W

420525
W

420526
W

420527
W
420528
W

Razem

dr. pow.
4216W
Międzyleś dz.
ew. nr 730,
784 od dr.
pow. 4216W
Wrotnów dz.
ew. nr 426 od
dr. pow.
4216W i dz.
ew. nr 23 od
dr. pow.
4219W
Tchórzowa
dz. ew. nr 389
od dr. pow.
4223W i dz.
ew. nr 778 o.
Zuzułka od dr.
pow. nr
4222W
Zuzułka dz.
ew. nr 482 od
dr. pow.
422W
Żeleźniki dz.
ew. nr 420 od
dr. pow.
4223W do dr.
pow. 4232W
Wola
Orzeszowska
dz. ew. nr 440
od dr. pow.
4233W
Wola
Orzeszowska
dz. ew. nr 309
od dr. pow.
4233W
Wola
Orzeszowska
dz. ew. nr 349
od dr. pow.
4233W
Glina dz. ew.
nr 78 od dr.
pow. 4217W
Wola
Orzeszowska
dz. ew. nr 138
od dr. pow.
4233W do dr.
pow. 4234W

2600

2600

-

-

-

-

-

-

7,0

9,0

2500

777

1723

172
3

-

-

-

-

4,0

6,0

2200

-

2200

-

-

-

-

2200

6,0

8,0

1360

730

630

-

630

-

-

-

6,0

8,0

3260

1578

1682

168
2

-

-

-

-

6,0

6,0

960

260

700

-

700

-

-

-

6,0

6,0

900

900

-

-

-

-

-

-

6,0

6,0

1300

1300

-

-

-

-

-

-

7,0

7,0

1060

1060

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

1500

1500

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

56743

37642

19101

4781

7848

0

1354

5118
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W dniu 12 marca 2021r. został przeprowadzony przetarg na: „Remont dróg
gminnych (gruntowych) w poszczególnych sołectwach sfinansowanych z Funduszy
Sołeckich i budżetu Gminy Miedzna w 2021 roku” w zakresie robót związanych z
remontem dróg żwirem drogowym i równiarką. Wpłynęła jedna oferta i została
wybrana firmy P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5, 07-106
Miedzna.
Zakup, załadunek, transport i rozładunek 1m³ żwiru drogowego – 55,35zł.
Za jedną godzinę pracy równiarki – 166,80zł.
Za jedną godzinę pracy mulczera – 369,00zł
Termin płatności: 30 dni.

Tabela. Wydatki na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku
2021.
Nazwa
Nazwa zadania
Sołectwa
Miedzna
Międzyleś
Orzeszówka
Poszewka
Rostki
Tchórzowa
Ugoszcz
Warchoły
Wola
Orzeszowska
Wrotnów
Wrzoski
Zuzułka

Żeleźniki

Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Remonty dróg gminnych
Ustalenie
punktów
granicznych na drodze
gminnej nr 467
Remonty dróg gminnych
Razem

Środki
Funduszu
Sołeckiego
29.397,00
20.382,18
15.603,02
8.314,80
5.379,48
15.737,15
5.459,58
11.132,24
20.655,00
10.836,53
15.424,19
11.000,00
1.599,00
21.149,85
192.070,02

W ramach inwestycji na drogach gminnych w roku 2021 wykonano zadanie
„Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr
4222W w kierunku miejscowości Miedzna” za kwotę – 1.291.092,03zł. Na to
zadanie Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 70% tj. kwotę 903.764,42zł. Przebudowano drogę
gminną na odcinku o długości 995mb wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr
4220W.

20

Drugim zadaniem wykonanym w roku 2021 była „Przebudowa drogi gminnej w
sołectwie Zuzułka”. Gmina Miedzna na realizację tej inwestycji otrzymała dotację z RFIL
w wysokości 500.000zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 50.000zł w zakresie budowy i
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano prace na odcinku
długości 986,00 mb. Zakres prac obejmował m.in.:
1) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża) na długości 986,00
mb
2) wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 frakcji 0/16 mm,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 4539,085 m2
3) wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37 – warstwa grubości 12 cm po
zagęszczeniu – 3934,000 m2

21

4) wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego 0/31,5mm C50/30 – warstwa
grubości 15 cm – 1479,300 m2.
Wartość wykonanych prac wyniosła 516 186,88 zł brutto.
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W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedzna za kwotę 1.200zł
zakupiono tablice informacyjne przy drogach gminnych do poszczególnych
nieruchomości.
W sołectwach Rostki, Poszewka, Wrotnów i Ugoszcz wymienione zostały w
całości lampy uliczne za kwotę ogółem 25.920zł.

VII. CYFRYZACJA
7.1. Realizacja projektu grantowego pn. Laboratorium przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana
Funduszu
przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W
jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce mogły otrzymać środki na zakup
wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca,
kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi
technologiami. W ramach programu organy prowadzące szkoły mogły wnioskować
o: 30.000zł w przypadku szkół do 100 uczniów, 60.000zł – w przypadku szkół
liczących od 101 do 200 uczniów, 70.000zł – w przypadku szkół liczących od 201
do 234 uczniów. Szkoły liczące 235 uczniów i więcej mogły wnioskować o 300zł
na każdego ucznia. Aby otrzymać pieniądze szkoła musiała wypełnić wniosek i
przesłać do organu prowadzącego, który następnie wnioskował o przyznanie
wsparcia do premiera za pośrednictwem właściwego wojewody. Inicjatywa
obsługiwana była przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem
go.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe było składanie wniosków i
sprawozdań oraz zapoznawanie się z katalogiem wyposażenia. Gmina Miedzna
złożyła stosowany wniosek aplikacyjny
za pośrednictwem platformy z
wnioskowana kwotą 75.300zł ( 251 uczniów x 300zł). W ramach otrzymanej kwoty
zakupiony został następujący katalogowy sprzęt:
Nazwa przedmiotu (rodzaj, marka, model)

ZORTRAX M300 Dual Drukarka 3D + Hepa cver
Gimbal Vimbe 2a
Zestaw lamp studyjnych i akcesoriów
Mikrofon kierunkowy RODE-Go
Mikroport Zestaw
Nikon Aparat D5600 = Obiektyw AF - 18-55VR
Stacja lutownicza Hot Ai Grot, 4 dysze 878

Statyw fotograficzny 170cm K&F Concept
Filament PLA MX 1kg
Zestaw FORBOT Mistrz Arduino Mikrokontroler
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Liczba sztuk

Nazwa pozycji w
katalogu
(wybierz z listy)
2 Drukarka 3D wraz z
akcesoriami
1 Gimbal
1 Oświetlenie do realizacji
nagrań
1 Mikrofon kierunkowy z
akcesoriami
1 Mikroport z akcesoriami
1 Aparat fotograficzny z
akcesoriami
1 Lutownica / Stacja
lutownicza z gorącym
powietrzem
1 Statyw z akcesoriami
50 Filament
1 Mikrokontroler z
czujnikami i akcesoriami

Robot edukacyjny Vex IQ Super kit
Creality CR-Scan 01 3D Skaner 3D
Zasilacz laboratoryjny XTREME precyzyjny 30V
10A
Fiberlogy FiberFlex 40D 0,85kg 1,75mm Black

7.2.

6 Robot edukacyjny wraz z
akcesoriami
1 Skaner kompatybilny z
drukarką 3D
1 Zasilacz warsztatowy
2 Materiały eksploatacyjne
do wymienionych w
katalogu urządzeń

Wniosek w projekcie grantowym „Cyfrowa gmina”.
W Urzędzie Gminy w Miedznie zatrudnionych jest obecnie 21 osób realizujących
swoje zadania na stacjach roboczych. Są to w większość urządzenia kilkuletnie, nie
zorganizowane w jeden system. Starsze urządzenia przenośne nie mają
zainstalowanych aplikacji typu VPN, co w połączeniu z brakiem urządzenia typu
UTM uniemożliwia bezpieczną pracę zdalną, w tym obsługę e-usług. Koncepcja
cyfryzacji urzędu zakłada doposażenie serwerowni – oprócz wskazanego wcześniej
urządzenia typu UTM, potrzebny jest także system podtrzymania napięcia (UPS do
serwerowni), dzięki czemu praca zdalna oraz e-usługi będą realizowane zgodnie z
kryterium dostępności. Dodatkowo – polityka bezpieczeństwa zakłada przejście na
chmurowy system zapisu plików oraz dokumentowania pracy, dzięki czemu
zapewnimy zarówno przejście na pracę zdalną, jak i bezpieczeństwo danych.
Wnioskowana liczba stacji roboczych - laptopów (5 laptopów standard i 2 laptopy
premium) jest wynikiem analizy potrzeb każdej z komórek organizacyjnych Urzędu
oraz ciągłości pracy i dostępu do istotnych danych dla kierownictwa. Urządzenia
wyposażone będą w wydajny pakiet Office (7 licencji), łącze VPN (7 licencji) oraz
program antywirusowy (3 pakiety po 10 licencji każdy). W celu podniesienia
bezpieczeństwa w ujęciu holistycznym centralnym punktem zmiany formy
dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie będzie urządzenie
wielofunkcyjne umiejscowione w urzędzie. Rozwiązanie to zapewni możliwość
digitalizacji pism oraz innej dokumentacji na potrzeby urzędników świadczących
pracę z domu, umożliwi także pracownikom zdalny druk dokumentów w przypadku
konieczności przekazania ich w formie papierowej. Całość infrastruktury spięta
będzie przy pomocy zakupionego programu służącego do zarządzania infrastrukturą
IT (Axence nVision). Dopełnieniem realizacji projektu będzie, oprócz obligatoryjnej
diagnozy bezpieczeństwa, zapewnienie każdemu pracownikowi (1 szkolenie dla 21
osób) szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT, które od tego momentu będą cyklicznie
powtarzane, podobnie jak audyty bezpieczeństwa oraz analizy ryzyk. Urząd w chwili
obecnej zleca obsługę informatyczną w formie umowy o dzieło jednej osobie. Aby
zapewnić poprawność wdrożenia oraz konfiguracji zakupionego sprzętu oraz
oprogramowania, specjalistyczna usługa konfiguracji posiadanego sprzętu oraz
zasobów zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu. Dzięki temu efekty projektu
zostaną osiągnięte, a realny poziom cyfryzacji urzędu z zachowaniem
bezpieczeństwa wobec pojawiających się wyzwań (phishing, maleware) zostanie
trwale podniesiony. W ramach projektu zaplanowano również usługę doradczą
obejmującą wsparcie w zakresie oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków
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w ramach Grantu oraz wsparcie w procedowaniu wniosku o dofinansowanie. Projekt
przyczyni się do osiągnięcia celów POPC oraz celów działania określonych w
SZOOP. Nastąpi poprawa cyberbezpieczeństwa i zminimalizowane zostanie ryzyko
przerwania ciągłości działania systemów informatycznych realizujących zadania
jednostki. Poprawi się sytuacja Gminy w zakresie realizacji usług publicznych na
drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy
w Miedznie. Kwota Grantu 114.030,00zł.

VIII. POLITYKA SPOŁECZNA.
W dniu 26 lutego 2021 roku Rada Gminy Miedzna przyjęła15 Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedzna na lata 2021-2027. Co
roku na Sesji Rady Gminy w miesiącu lutym aktualizowany jest rozdział „Plan
wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki mi Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok”. Także
co roku w miesiącu lutym przedstawiane jest Radzie Gminy sprawozdanie
merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz ze sprawozdaniem finansowym.
8.2. W dniu 22 lutego 2019 roku Rada Gminy Miedzna przyjęła16 3 -letni Gminny
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miedzna na lata 2019 – 2021. Jednostką
odpowiedzialną za realizacje programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Miedznie.
8.3. W dniu 29 listopada 2017 roku Rady Gminy Miedzna uchwaliła17 Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Miedzna na lata 2017-2022. Jednostką odpowiedzialną za
realizacje programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie.
8.4. W dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Gminy w Miedznie uchwaliła18 Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022. Jednostkami
odpowiedzialnymi za realizację programu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
placówki oświatowe oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
8.5. W dniu 28 października 2020r. Rada Gminy Miedzna przyjęła19 Roczny Program
Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Program uchwalany jest na
każdy rok kalendarzowy, po wcześniejszych konsultacjach społecznych. Corocznie
także sporządzane jest sprawozdanie z realizacji programu.
8.1.

15

Uchwała Nr XX/141/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 lutego 2021r.
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 22 lutego 2019r.
17
Uchwała Nr XXVI/159/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 listopada 2017r.
18
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 kwietnia 2019r.
19
Uchwała Nr XVII/60/2020 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2020r.
16
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Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2021
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie20,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z
realizacji Programu współpracy za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 stworzono we
współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji w formie
przyjmowania pisemnych uwag i opinii za pomocą formularza opinii. Nie wpłynęły żadne
uwagi do programu.
Przedmiotem współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz z
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Programem Współpracy na
rok 2021 była realizacja zadań publicznych z zakresu:
1)
1)
2)
3)

kultury fizycznej i sportu,
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
wpieraniu aktywności osób starszych.

Głównym celem Programu było zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Celami szczegółowymi były:
1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych
3) podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych
4) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwoju wolontariatu.
Roczny Program współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
gminy na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 października 2020 r. Na realizację zadań publicznych objętych Programem
zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł.
W 2021 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert w zakresie:
1) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w czasie ferii
letnich 2021r.,
2) wspierania aktywności osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Miedzna,
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.
1057 ze zm.)
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3) organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie
letnim 2021r.
Pierwszy konkurs ofert, na realizację zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla
dzieci i młodzieży ogłoszony został Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Miedzna z
dnia 12 maja 2021 r. Na wyżej wymienione zadanie została złożona jedna oferta przez
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w dniu 28 maja 2021r. Komisja Konkursowa, oceniająca
ofertę została powołana Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Miedzna z dnia 7
czerwca 2021r.
Oferta Caritas spełniała wymogi oceny formalnej i merytorycznej - została
rozpatrzona przez komisję konkursową pozytywnie. Zawarta została umowa Nr 1/2021 z
dnia 22 czerwca 2021 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacyjna frajda
z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” pomiędzy Gminą Miedzna a Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł.
Głównym celem zadania była organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Miedzna.
Pięcioosobowa grupa dzieci z terenu gminy Miedzna wzięła udział w 10 dniowym
turnusie wypoczynkowym nad morzem Bałtyckim. Dzieci brały udział w wycieczce do
Pucka, Wejherowa, Rozewia, Władysławowa oraz uczestniczyły w rejsie statkiem.
Uczestniczyły również w grach i zabawach, zajęciach sportowych oraz terapii
wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom i przeciwdziałającej przemocy w rodzinie.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wykonanego w terminie od 28
czerwca do 31 sierpnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z umową Nr 1/2021 z dnia
22.06.2021 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania tj. 13.09.2021r.
Drugi konkurs ofert, na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym, w tym w szczególności wspieraniu aktywności osób w wieku
emerytalnym z terenu gminy Miedzna, ogłoszony został Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta
Gminy Miedzna z dnia 12 maja 2021 r. Na wyżej wymienione zadanie została złożona
jedna oferta przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom Dorosłym –
DOM w dniu 2 czerwca 2021r. Komisja Konkursowa, oceniająca ofertę została powołana
Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Miedzna z dnia 7 czerwca 2021r.
Oferta Stowarzyszenia DOM spełniała wymogi oceny formalnej i merytorycznej została rozpatrzona przez komisję konkursową pozytywnie. Zawarta została umowa Nr
2/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą „Senior z
pasją” pomiędzy Gminą Miedzna a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom, Młodzieży i
Osobom Dorosłym - DOM. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 5.000,00
zł.
Głównym celem zadania było wspieranie aktywności osób w wieku emerytalnym
z terenu gminy Miedzna.
W projekcie uczestniczyło 14 seniorów. Na jednego uczestnika przypadało 27
godzin zajęć warsztatowych. Zorganizowano również imprezę integracyjną dla
wszystkich uczestników projektu.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wykonanego w terminie
od 1 lipca do 30 września 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z umową Nr 2/2021 z dnia
22.06.2021 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania tj. 21.10.2021r.
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Trzeci otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu organizacji zajęć
sportowych ogłoszony został Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Miedzna z dnia 12
maja 2021r. Na wyżej wymienione zadanie została złożona jedna oferta przez Uczniowski
Klub Sportowy Miedzanka przy Szkole Podstawowej w Miedznie. Komisja Konkursowa,
oceniająca ofertę została powołana Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Miedzna z
dnia 7 czerwca 2021 r.
Oferta Uczniowskiego Klub Sportowego Miedzanka przy Szkole Podstawowej w
Miedznie spełniała wymogi oceny formalnej i merytorycznej - została rozpatrzona przez
komisję konkursową pozytywnie. Zawarta została umowa Nr 3/2021 z dnia 22 czerwca
2021 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia sportowe dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2021r.” pomiędzy Gminą Miedzna
a Uczniowskim Klubem Sportowym Miedzanka przy Szkole Podstawowej w Miedznie.
Na realizację zadania „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna
w okresie letnim 2021” przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł. Uczniowski klub
sportowy wykorzystał kwotę 4996,80 zł.
Głównym celem zadania była organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Miedzna w okresie letnim w formie turniejów z różnych dyscyplin
sportowych.
W zorganizowanych zajęciach w ramach programu uczestniczyło 102 uczestników.
Zorganizowano zajęcia z siatkówki, lekkoatletyczne, z tenisa stołowego oraz treningi
koszykarskie. Ostatnim elementem programu były konkursy biegowe.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wykonanego w terminie
od 29 czerwca 2021r. do 30 września 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z umową Nr
3/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania, tj. 20.10.2021r.
Łącznie na współpracę z podmiotami, które otrzymały dotacje na realizację zadania
publicznego w otwartych konkursach ofert wydatkowano kwotę 14.996,80 zł.

IX.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Miedzna funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych: OSP Miedzna, OSP Międzyleś, OSP Wrotnów, OSP Zuzułka, OSP
Żeleźniki, OSP Wola Orzeszowska, OSP Poszewka, OSP Ugoszcz, OSP Wrzoski,
OSP Orzeszówka.
Wyposażenie i wyszkolenie jednostek mobilnych:
Jednostka OSP
Wyposażenie
i wyjazdy do
akcji w 2021r.
2 samochody – FORD, Volvo
Miedzna
27 wyjazdy
wraz
z
niezbędnym
wyposażeniem,
motopompa
Tohatsu, pompa pływająca
Niagara, 2 pompy szlamowe
(Honda, Robin),
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Wyszkolenie
7 - dowódca,
5- kierowcy-konserwatorzy,
1 – komendant gminny,
4 – naczelnik,
4 – operator sprzętu OSP
9-ratownictwo techniczne,

12-kwalifikowana pierwsza
pomoc,
12 – ratownictwo
techniczne,
5 – współdziałanie z
Lotniczym Pogotowiem
Ratowniczym,
1 - dowódca,
2- kierowcy-konserwatorzy,
1-operator sprzętu OSP,
16-strażak ratownik,
5-kwalifikowana pierwsza
pomoc,
1-współdziałanie z
Lotniczym Pogotowiem
Ratowniczym,

Międzyleś
18 wyjazdów

2 samochody - Star 266, Ford
Transit wraz z niezbędnym
wyposażeniem,
motopompa
Polonia PO-5, pompa szlamowa
(Honda),

Wrotnów
10 wyjazdów

1 samochód – Star 244 wraz z 2-dowódca,
niezbędnym
wyposażeniem, 2-kierowca,konserwator,
motopompa M8-8, pompa 2-naczelnik OSP
szlamowa,
2-operator sprzętu,
7-strażak ratownik,
3– ratownictwo techniczne,
6-kwalifikowana pierwsza
pomoc,
1 samochód – Star 200, 9- ratownicy,
motopompa
M8-08,pompa 2-kierowcy-konserwatorzy,
szlamowa,
4-kwalifikowana pierwsza
pomoc,

Zuzułka
3 wyjazdy

W roku 2021 Gmina Miedzna utrzymywała 10 jednostek OSP. Finansowała
ekwiwalenty za udział w akcjach i badania lekarskie członków OSP,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech kierowców samochodów
pożarniczych, koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego (samochody,
budynki), zakup paliwa, materiały do remontów i uzupełnienie wyposażenia.
W roku 2021 wykonano „Modernizację dachu na remizie OSP w sołectwie
Ugoszcz”. Wymieniono pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych na
blachę trapezową. Zadanie sfinansowane zostało częściowo ze środków funduszu
sołeckiego Sołectwa Ugoszcz w wysokości 10.000zł oraz 34.000zł pochodziło z
budżetu gminy.

X.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI

10.1. Gmina Miedzna jest członkiem Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie. Na Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 1992
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10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

roku radni postanowili21 o przystąpieniu do Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.
W dniu 16 grudnia 1999 roku Gmina Miedzna przystąpiła22 do Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Nadbużańskich.
W dniu 26 lutego 2014 roku Gmina Miedzna przystąpiła23 do Stowarzyszenia –
Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
W dniu 28 czerwca 2016 roku Gmina Miedzna przystąpiła24 do Stowarzyszenia –
Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski.
W roku 2020 Gmina Miedzna przystąpiła do Partnerstwa „Razem dla Rozwoju
Doliny Liwca”, partnerstwo zostało utworzone na mocy listu intencyjnego z dnia 23
września 2020r. W dniu 2 grudnia 2020 roku podpisany został aneks do listu
intencyjnego. Jego sygnatariuszem było 10 jednostek samorządu terytorialnego.
Deklarowanym celem partnerstwa jest określenie wspólnej polityki rozwoju dla
obszaru partnerstwa, polegającej na zainicjowaniu działań wpływających na rozwój
gospodarczy, turystyczny, usług społecznych oraz kulturowych, zmierzających do
wspólnej realizacji zintegrowanych projektów. Ze względu na wyjątkowe walory
rolnicze oraz przyrodniczo-klimatyczne sygnatariusze listu intencyjnego
zadeklarowali współpracę w szczególności w takich obszarach jak: tworzenie
warunków dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolnospożywczego; rozwój istniejącego przemysłu; wspieranie działań integrujących
mieszkańców z regionem; rozwój działań związanych z turystyką i promocją.
Organem decyzyjnym Partnerstwa jest Rada Partnerstwa, która dąży do
podejmowania decyzji w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia
konsensusu decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum
połowy składu Rady Partnerstwa. Działania w ramach Partnerstwa prowadzone są
w oparciu o Plan Pracy przyjęty przez Radę Partnerstwa dnia 10 grudnia 2020 roku.
Określono w nim harmonogram oraz zakres i podział zadań poszczególnych
podmiotów, a także wskazano zakres i sposób włączenia w proces interesariuszy.
Grupę interesariuszy stanowią instytucje i organizacje istotne z punktu widzenia
celów partnerstwa, w tym samorząd wojewódzki i samorząd powiatowy, jak
również lokalni liderzy, w szczególności przedstawiciele środowisk społecznych i
gospodarczych. Partnerstwo „Razem dla Rozwoju doliny Liwca” obejmuje obszar
dwóch powiatów: węgrowskiego i wołomińskiego. W skład partnerstwa wchodzi
Powiat Węgrowski oraz siedem gmin z terenu powiatu węgrowskiego oraz dwie
gminy z powiatu wołomińskiego.
W dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Gminy w Miedznie podjęła uchwałę o
przystąpieniu do opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla
obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata
2021-2030.25
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Uchwała Nr XVI/92/92 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 kwietnia 1992r.
Uchwała Nr XII/73/99 Rady Gminy w Miedznie z dnia 16 grudnia 1999r.
23
Uchwała Nr XXVI/164/2014 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 lutego 2014r.
24
Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 czerwca 2016r.
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Uchwała Nr XXIII/156/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 czerwca 2021r.
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W 2021 roku została opracowana Strategia Terytorialna Partnerstwa, w ramach
której zaplanowano realizację jednego projektu strategicznego oraz siedmiu
projektów uzupełniających.
Projekt strategiczny „Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza” jest projektem
zintegrowanym - łączy w sobie zróżnicowane zakresy przedmiotowe, rozwiązuje
szerszy zakres problemów, wykorzystuje szerszy zakres potencjałów, odpowiada
na potrzeby różnych grup odbiorców. Dla całego zakresu projektu strategicznego
została opracowana Wstępna analiza wykonalności, której celem była m.in.
weryfikacja zaplanowanych w ramach projektu strategicznego przedsięwzięć, w
szczególności określenie stopnia przygotowania ich do realizacji, zdefiniowanie
korzyści oraz zidentyfikowanie ryzyk związanych z jego realizacją, a także
określenie katalogu działań, które należy podjąć w celu realizacji projektu
strategicznego.
Ostatni etap prac to Zarys wniosku o dofinansowanie. Wieloaspektowość projektu
strategicznego uniemożliwia włączenie całego zakresu rzeczowego projektu
strategicznego do Zarysu wniosku o dofinasowanie, dlatego Partnerstwo musiało
zdecydować o podziale projektu strategicznego na kilka mniejszych wiązek
projektów, a następnie wybrać jedną wiązkę, dla której zostanie opracowany Zarys
wniosku o dofinansowanie. Szczegółowy opis tego procesu zawiera rozdział
pierwszy niniejszego opracowania. Kolejne rozdziały dotyczą wyłącznie zakresu
rzeczowego projektu, na realizację którego Partnerstwo zamierza aplikować o
środki zewnętrzne.
Prace nad Zarysem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z założeniami Projektu
pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, rozpoczęły się w styczniu 2022 niezwłocznie po zakończeniu prac nad Wstępną Analizą Wykonalności.
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