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ZA 2019 ROK
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I. Wstęp
Opracowanie i przedstawienie raportu o stanie gminy wynika z przepisów
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z zapisem art. 28 aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dodanym przez wyżej
wymienioną ustawę organ wykonawczy co roku przygotowuje i przedstawia
Radzie Gminy do 31 maja raport o stanie gminy. W raporcie znajduje się
podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim obejmującej
miedzy innymi realizację budżetu, polityk, programów i strategii oraz uchwał
Rady Gminy.
Raport niniejszy sporządzony został za rok 2019, w którym funkcję Wójta
pełnił, wybrany na kadencję 2018-2023, Pan Jacek Szewczuk. Skład Rady
Gminy wybranej w 2018 roku nie uległ zmianie.

II. Informacje ogólne
Gmina Rokitno położona jest 140,8 km2 i obejmuje swym zasięgiem 17
sołectw:
1) Cieleśnica
2) Cieleśnica PGR
3) Derło
4) Hołodnica
5) Klonownica Duża
6) Kołczyn
7) Kołczyn Kolonia
8) Lipnica
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9) Michałki
10) Michałki Kolonia
11) Olszyn
12) Pokinianka
13) Pratulin
14) Rokitno
15) Rokitno Kolonia
16) Zaczopki
17) Zaczopki Kolonia
Na terenie Gminy Rokitno funkcjonuje 4 jednostki organizacyjne. Są to:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3) Gminna Instytucja Kultury
4) Gminna Biblioteka Publiczna
Na terenie Gminy Rokitno działa 7 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych: w Rokitnie, w Olszynie, w Kołczynie, w Klonownicy Dużej,
w Lipnicy, w Cieleśnicy i w Zaczopkach. Jednostki OSP Rokitno i Olszyn
należą do Krajowego Systemu Ratownictwa - Gaśniczego . Ogółem jednostki
OSP zrzeszają 169 członków ochotników, w tym 51 czynnie biorących udział
w różnego rodzaju akcjach.
Na wyposażeniu Jednostek OSP mamy 10 samochodów pożarniczych,
w tym 3 bojowe z pełnym wyposażeniem.
W 2019 roku pozyskano dodatkowe środki zewnętrzne dla Ochotniczych
Straży Pożarnych:
1) Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji każda
jednostka OSP po 5 000,00 zł. Łącznie Gmina otrzymała 35 000,00 zł.
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2) Ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników
6 jednostek OSP (Rokitno, Olszyn, Klonownica Duża, Lipnica,
Cieleśnica, Kołczyn) otrzymało po 5 250,00 zł. Łącznie Gmina otrzymała
dofinansowanie kwocie 31 500,00 zł.
Z pozyskanych środków w łącznej wysokości 66 500,00 zł zakupiono
ubrania bojowe, ubrania wyjściowe oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych.

Liczba mieszkańców w 2019 roku zmniejszyła się o 37 osób, przez co
na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3017 osób, w tym 1492 kobiety i 1525
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) liczba mieszkanek wynosiła
231, a liczba mieszkańców 218,
 w wieku produkcyjnym liczba mieszkanek (15-59 lat) wynosiła 822,
a liczba mieszkańców (15-64) wynosiła 1092,
 w wieku poprodukcyjnym liczba mieszkanek wynosiła 439, a liczba
mieszkańców 215.
W 2019 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 6 chłopców,
a zmarło 45 osób, w tym 24 kobiety i 21 mężczyzn. Wobec tego przyrost
naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł - 28. Nie odnotowano zgonów
niemowląt.
W gminie 258 osób w wieku 18-24, które stanowią 8,56 % osób w tym
wieku, z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym, nie kontynuowało nauki.
W 2019

roku zarejestrowanych było 73 przedsiębiorców, w tym 6

nowych. Działalność gospodarczą prowadziło 71 osób fizycznych i oraz 2 osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne. Najczęściej przedmiotem działalności
tychże przedsiębiorstw było budownictwo – 17 spośród 73 zarejestrowanych.
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W 2019 r. wyrejestrowano 4 przedsiębiorców - osoby fizyczne prowadzące
działalność w zakresie budownictwa oraz handlu i usług.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie 17 organizacji
pozarządowych, w tym 9- stowarzyszeń, 1- klub sportowy, 7- kół gospodyń
wiejskich. Na koniec roku również funkcjonowało tyle organizacji.
Do Urzędu Gminy w 2019 roku wpłynęło 46 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. Dotyczyły one:
- współpracy z innymi podmiotami,
- zamówień publicznych,
- majątku gminy,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- inwestycji,
- oświaty,
- ochrony środowiska,
- oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w Urzędzie Gminy,
- ewidencji ludności,
- budżetu gminy,
- organizacji pozarządowych,
- gospodarki odpadami,
- promocji gminy,
- programów zdrowotnych.
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W przypadku 46 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły)
informacja została udostępniona wnioskodawcy.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.
W sprawozdawanym roku wpłynęła jedna petycja w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.
W 2019 r. przeprowadzono 2 konsultacje społeczne z mieszkańcami:
1) dotyczącą

projektu

Programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku
publicznego na rok 2020,
2) dotyczącą nadania nazwy i zmiany nazw miejscowości.
W 2019 r. odbyły się również wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję
2019-2024.

III. Sytuacja finansowa gminy

1. Wykonanie budżetu gminy
Budżet Gminy Rokitno na 2019 rok został przyjęty do wykonania
na podstawie uchwały Rady Gminy Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018
roku.
Zmiany w budżecie w ciągu roku wprowadzone zostały jedenastoma
uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestoma pięcioma zarządzeniami Wójta
Gminy.
Budżet gminy za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości
15.222.071,79zł na plan 16.029.957,40 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie
7

1.419.122,91, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 14.509.743,66 zł
na plan 16.091.307,67 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.909.288,77zł .
W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 2.132.899,68 zł,
oraz przychód w kwocie 2.464.899,68 zł z tytułu kredytów i pożyczek –
2.000.000,00 oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy – 142.972,22 zł, który zamierzono przeznaczyć na pokrycie planowanego
deficytu – 1.668.000,00 zł oraz na spłatę kredytu w kwocie 332.000,00 zł.
Faktycznie na dzień 31.12.2019 r. wynik budżetu stanowił nadwyżkę
dochodów nad wydatkami o kwotę 712.328,13 zł., co jest wynikiem m.in.
prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej.
Budżet omawianego roku

pozwolił na realizację zaplanowanych

w projekcie zadań.
Wykonanie planowanych dochodów w wysokości 94,96 % pozwoliło
na realizację wydatków w wysokości 90,17%
Struktura dochodów budżetu gminy Rokitno w 2019 r.:
Lp. Rodzaj dochodu

Wykonanie

%

1

Udziały w PIT i CIT

1.140.339,02

7,49

2

Subwencje

5.712.648,00

37,53

3

Dochody własne

1.906.036,39

12,52

4

Dotacje i środki przeznaczone na cele
bieżące

5.043.925,47

33,14

5

Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje

1.411.083,41

9,27

6

Dochody ze sprzedaży majątku

8.039,50

0,05

Ogółem

15.222.071,79

Największą pozycję dochodów budżetu gminy

100,00

stanowiły subwencje,

które wynosiły 37,53 % ogółu dochodów. Subwencja oświatowa wyniosła
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2.797.704,00 zł , co stanowiło 18,38% wykonanych dochodów ogółem. Drugą,
co do wielkości pozycją dochodową są dotacje i środki na cele bieżące pochodzące
z

budżetu

państwa

przeznaczone

głównie

na

pomoc

społeczną

i rodzinną. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 33,14% ogółu
dochodów.
Na trzecim miejscu są dochody własne i z podatku, które stanowią 12,52 %
dochodów ogółem. Udziały PIT i CIT wynosiły 7,49%. Dotacje i środki
przeznaczone na inwestycje wyniosły 9,27 % dochodów ogółem . Kolejną pozycję
w strukturze dochodów stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które wpłynęły
w wysokości 0,05 % ogółu dochodów.
Struktura wydatków budżetu gminy Rokitno na 2019 r.:
Lp. Rodzaj wydatku

Wykonanie

%

1

Rolnictwo i łowiectwo

587.720,57

4,05

2

Transport i łączność

822.244,83

5,67

3

Gospodarka mieszkaniowa

277.041,99

1,91

4

Działalność usługowa

3.389,60

0,02

5

Informatyka

29.845,92

0,21

6

Administracja publiczna

1.840.039,93

12,68

7

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

8

Obrona narodowa

9

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

47.843,23
0,33
200,00

publiczne

i

ochrona

0,00

165.771,22
1,14
30.164,73

0,21

4.189.229,46

28,87

Ochrona zdrowia

27.644,93

0,19
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Pomoc społeczna

767.678,06

5,29

14

Edukacyjna opieka wychowawcza

193.920,67

1,34

10

Obsługa długu publicznego

11

Oświata i wychowanie
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9

4.009.141,23

27,63

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

791.582,24

5,46

17

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

662.215,69

4,56

18

Kultura fizyczna

64.069,36

0,44

14.509.743,66

100.00

15

Rodzina

16

Ogółem

Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na oświatę,
bo stanowiąca 28,87 % w strukturze wydatków ogółem. Wydatki gminy
na oświatę wynosiły 4.189.229,46zł, z czego 2.797.704,00 zł (66,78 %) pokryte
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Druga co do wielkości pozycja wydatków na rodzinę tj. 30,64 %
wydatków ogółem.
Trzecią co do wielkości pozycją w strukturze wydatków jest kwota
na Administracja publiczną, bo stanowi 12,68% wydatków ogółem.
Obsługa długu stanowi zaledwie 0,21 % wydatków ogółem.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8.698,21
wypłacono świadczeń, których beneficjentami było 8 osób (67 dodatków).
Podstawą ich przyznania była ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia
21 czerwca 2001 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 180).
Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie kwotę
253.994,24 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 233.303,07 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Lp
.

Nazwa
sołectwa

1 Cieleśnica

Środki
funduszu
przypadając
e na dane
Dzi Rozdzi
sołectwo
ał
ał
(art.. 2 ust.
1 Ustawy o
funduszu
sołeckim)

15 264,64

600

60016

§

Wydatki w
Przedsięwzięcia
ramach
Wykonani
przewidziane do
funduszu
e na
realizacji według
na
31.12.2019
wniosku sołectwa 31.12.2019
r.
r

Projekt remontu
drogi gminnej
przez wieś
4270 Cieleśnica
Remont drogi
gminnej nr 100204
we wsi Cieleśnica

0,00

0,00

15 264,64

15 252,00
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2

Cieleśnica
PGR

18 036,48 921

600
3 Derło

4 Hołodnica

5

Klonownica
Duża

6050

60016

Tablice
kierunkowe z
4210
numerami do
posesji

13 039,36

700

70005

12 414,72 600

60016

600

60016

Uporządkowanie
działki gminnej nr
4300 408 i 409 wraz z
wytyczeniem
geodezyjnym
Remont dróg Nr
76, 49, 119
mieszanką
żwirowo-piaskową
4270 - 3414.72zł i
nr119 gresem lub
kamieniem frakcji
31.5 do 50 mm 9000.00zł
Odprowadzenie
nadmiaru wody
6050
opadowej z drogi
gminnej

19 285,76
921

92109

4300

921

92109

4210

6 Kołczyn

10 657,92 921

92109

6050

Kołczyn
Kolonia

11 438,72 921

92109

6050

7

Doposażenie placu
zabaw

92109

Zorganizowanie
festynu
rekreacyjnego dla
mieszkańców wsi
Klonownica Duża
Zakup rolet i
moskitier do
świetlicy wiejskiej
Współfinansowani
e wymiany
ogrodzenia i
utwardzenia
kostką części
działki nr 487 przy
świetlicy w
Kołczynie
Współfinansowani
e wymiany
ogrodzenia i
utwardzenia
kostką części
działki nr 487 przy
świetlicy w
Kołczynie

18 036,48

17 176,95

3 039,46

3 039,46

9 999,90

9 999,90

12 414,72

11 881,80

14 385,76

14 385,76

1 900,00

1 900,00

3 000,00

1 419,14

10 657,92

10 657,92

11 438,72

11 438,72
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8 Lipnica

9 Michałki

10

Michałki
Kolonia

11 Olszyn

600

60016

Remont przepustu
na drodze gminnej
4270
nr 100256L obok
posesji nr 5

921

92109

Remont budynku
4270 remizy OSP w
Lipnicy

921

92109

4210

Zakup grilla
ogrodowego

1 500,00

1 500,00

92109

Przeniesienie
bezodpływowego
zbiornika ścieków
4300
znajdującego się
przy świetlicy w
inną lokalizacje

2 164,00

2 091,00

10 000,00

9 876,54

0,00

0,00

900,00

856,08

24 165,76

13 664,00

9 838,08

921

Wykonanie placu
zabaw przy
6050
świetlicy w
Michałkach
wykonanie
stabilizacji
4270 betonowej na
odcinku 1500 mb
jako wkład
Tablice
kierunkowe z
4210
numerami do
posesji

10 000,00

10 000,00

14 165,76

14 145,00

921

92109

600

60016

600

60016

600

60016

Zakup żwiru na
4270 drogi gruntowe
kolonijne

8 938,08

8 856,00

600

60016

4270

Zakup żwiru na
drogi kolonijne

13 709,12

13 505,40

4210

Zakup rolet do
świetlicy wiejskiej

2 000,00

1 435,05

4210

Zakup grilla
ogrodowego

1 000,00

1 000,00

10 775,04

10 627,20

10 111,36

0,00

16 709,12
921

92109

12 Pokinianka

10 775,04 600

60016

13 Pratulin

10 111,36 900

90015

Remont dróg
gruntowych 4270
mieszanka
żwirowo-piaskowa
Współfinansowani
e budowy sieci
kablowej NN
6050
oświetlenia
drogowego w
Pratulinie

12

14 Rokitno

15

Rokitno
Kolonia

16 Zaczopki

Zaczopki
17
Kolonia

Suma środków
przypadających na
wszystkie sołectwa
w gminie

34 862,72 926

92695

Współfinansowani
e zadania pn.
6050
"Skwer
rekreacyjny"

600

60016

6050

600

60016

4210

600

60016

4270

11 985,28 921

92109

6050

600

60016

4270

600

60016

4270

x

x

x

11 594,88

10 150,40

253 994,24

Współfinansowani
e projektu drogi
gminnej nr
100200L na
odcinku od drogi
powiatowej nr
1036L do drogi
gminnej nr
100244L
Tablice
kierunkowe z
numerami do
posesji
Remont dróg
gruntowych mieszanka
żwirowo-piaskowa
Remont świetlicy
wiejskiej wymiana dwóch
drzwi
zewnętrznych,
malowanie ścian i
sufitu wewnątrz
budynku, wykonie
podbitki dachowej
Remont dróg
gruntowych
mieszanką
żwirowo-piaskową
Profilowanie
równiarką dróg
gruntowych
x

34 862,72

30 299,00

0,00

0,00

3 200,00

2 035,32

8 394,88

7 970,40

11 985,28

11 985,28

8 150,40

7 970,40

2 000,00

1 998,75

253 994,24 233 303,07

2. Poziom zadłużenia
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. wyniosło
1.800.000,00 zł i stanowi 11,82% wykonanych dochodów. Zobowiązania te
obejmują kredyty zaciągnięte w latach 2017-2019 i są następujące :
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 kredyt z 2017 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu –
800.000,00zł
 kredyt z 2019 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu –
1.000.000,00zł
Polityka ograniczania i zmniejszania zadłużenia jest prowadzona od kilku
lat. Zobowiązania mogłyby być jeszcze mniejsze, jednakże skala działań
inwestycyjnych wymaga zapewnienia przez gminę wkładu własnego do wielu
zadań.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art.
243 ustawy finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 2,34 %i
spełnia warunek określony w ww. przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego
wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 6,2%.
3. Zaległości podatkowe
Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 746.495,03 zł
i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 5.988,49 zł
i pozostałych należności w kwocie – 740.506,54 zł w tym m.in.: z tytułu
podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych - 280.867,80 zł, z tytułu
czynszów – 6.672,55 zł należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 433.642,15 zł,

jak

również opłaty za składowanie odpadów komunalnych - 25.462,49 zł .
Pozostałe należności w kwocie 6.111,28 zł to należności niewymagalne,
których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw
towarów i usług – 2.233,78 zł, oraz podatków i opłat – 3.877,50 zł.
Konsekwentnie prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania
należności

budżetowych,

ciągły

monitoring

należności,

prowadzone

bezpośrednie bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły
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wykonawcze, spowodowały iż część należności została uregulowana w I
kwartale 2020 r.
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Lp.

1
2

3

4

5

Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa wodociągu w Pratulinie
Projekt wodociągów w gminie w miejscowościach: Hołodnica,
Cieleśnica PGR, Klonownica Duża
Budowa drogi gminnej nr 100242L od 0+0500.0 do km 0+884,6 oraz
drogi gminnej Nr 100271L od km 0+000.0 do km 0+015.4, w
miejscowości Olszyn
Budowa drogi gminnej nr 100248L na odcinku od km 0+052.0 do km
0+869,3 wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok
autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L w miejscowości
Rokitno Kolonia, gmina Rokitno
Budowa drogi gminnej nr 100256L na odcinku od km 0+003,0 do km
1+723,1 wraz z przebudową sieci teletechnicznej, słupów
energetycznych oraz hydrantów w miejscowości Michałki Kolonia,
gmina Rokitno

wykonanie na
31.12.2019 r.
zł
76 324,20
16 000,00
51,70

31 018,35

120 048,49

6

Odwodnienie drogi gminnej w Klonownicy Dużej

25 830,00

7

Modernizacja budynku usługowego (mieszczącym Aptekę i Pocztę) w
Rokitnie - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz wymiana dachu
z dociepleniem

246 320,91

8

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rokitnie

395 857,64

9

Monitoring Urzędu Gminy

10

Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły (przekształcenie
budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi na budynek przedszkola

11

Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny

12

"Czysta Energia dla Gminy Rokitno" - Studium wykonalności

13

Budowa sieci kablowej NN oświetlenia drogowego w Pratulinie

14

Wymiana ogrodzenia i utwardzenia kostką części działki Nr 487 przy
świetlicy w Kołczynie

11 010,94
500,00
294 462,00
19 926,00
3 298,68

25 514,35
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15

Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Kołczynie

99 781,45

16

Termomodernizacja budynku świetlicy w Zaczopkach

39 975,00

17

Wykonanie placu zabaw we wsi Michałki

18

Doposażenie placu zabaw w Cieleśnicy

17 176,95

1

Wykonanie Skweru Rekreacyjnego w Rokitnie - Etap I

30 299,00

9 876,54

Razem:

1 463 272,20

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 74,54%. Większość zaplanowanych
zadań inwestycyjnych została wykonana, dotyczy to zwłaszcza inwestycji
kontynuowanych.
Wydatki inwestycyjne stanowią 10,08% ogółu wydatków budżetu.

IV. Stan mienia komunalnego
Na

dzień 31grudnia 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował

mieszkania znajdujące się w

Cieleśnicy PGR – w budynku znajdują się

3 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 172,32 m2 oraz 3 lokale socjalne
o łącznej powierzchni 120,69 m2 (71,56 m2 ;71,56 m2; 29,20 m2; 29,20 m2;
45,78 m2; 45,69 m2).
Mieszkania komunalne są wynajmowane natomiast lokale socjalne są
niezamieszkałe z uwagi na zły stan techniczny i konieczność przeprowadzenia
remontu .
Ponadto Gmina posiada 5 lokali użytkowych, z których
wynajmowane

przez:

NZOZ

„PROVITA”,

Indywidualną

4

są

Praktykę

Stomatologiczną, „VITA” s.c., Pocztę Polską S.A. i Orange Polska S.A..
W związku z likwidacją apteki rozwiązano umowę najmu na lokal, w którym
była prowadzona działalność . Obecnie lokal nie jest wynajmowany.
W 2019 roku wpływy czynszu za wynajem lokali wyniosły 32 659,00 zł
brutto.
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Gmina Rokitno jest właścicielem 282,7489 ha gruntów, z czego 60,5414
ha stanowią grunty rolne, a 221,6527 ha stanowią drogi. 8 działek o łącznej
pow. 0,5548 ha jest w użytkowaniu wieczystym.
Środki transportowe, stanowiące własność Gminy, wykorzystywane przez
Ochotnicze Straże Pożarne to 10 samochodów pożarniczych , w tym 3 bojowe
z pełnym wyposażeniem. Samochody są wykorzystywane do akcji ratowniczych
i ćwiczeń bojowych.
Własność Gminy stanowią również: oczyszczalnia ścieków w Cieleśnicy,
ujęcie i stacja uzdatniania wody w Rokitnie, sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

V. Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje 348,1 km dróg. Drogi asfaltowe
stanowiły na koniec 2019 roku 19,8 km. Drogi utwardzone tłuczniowe stanowiły
3,4 km, na dzień 31 grudnia 2019 roku, 1,4 km to drogi utwardzone
brukowcowe.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na
poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący:
 drogi asfaltowe – stan dobry,
 drogi tłuczniowe – stan zadowalający,
 drogi brukowcowe –stan zadowalający.

W 2019 roku realizowano inwestycje dotyczące projektów pn.:
1. „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowej w świetlicy w Kołczynie”,
wiązała się ona z poniesieniem kosztów w wysokości 79 343,73 zł,
finansowanie zewnętrzne ze środków PROW wyniosło 33 175,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Biała Podlaska – Rokitno” wartość robót
budowlanych 16 158 869,58 zł – udział Gminy w 2019 r. wyniósł 439 244,07 zł.
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 –2020.
3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rokitnie” wartość inwestycji
wyniosła

391 507,64

współfinansowany

z

zł,

a

dofinansowanie

Europejskiego

Funduszu

219 144,28
Rozwoju

zł.

Projekt

Regionalnego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 –2020.
4. „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
lider projektu Gmina Wisznice – na terenie gminy Rokitno wymieniono 345 szt.
opraw oświetlenia ulicznego na LED za kwotę 505 723,49 zł.
5. „Budowa drogi gminnej nr 100256L w miejscowości Michałki Kolonia” projekt współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 20192020. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 096 216,52 zł, a dofinansowanie
767 351,00 zł.
6. „Budowa drogi gminnej nr 100248L w miejscowości Rokitno Kolonia” projekt współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 20192020. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 815 466,46 zł, a dofinansowanie
553 113,00 zł.
7. „Przebudowa budynku usługowo-magazynowego z przeznaczeniem na
budynek usługowo-handlowy” – Wartość robót budowlanych I etapu w 2019
roku wynosiła 240 170,91 zł.
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pratulinie – wartość robót budowlanych ze
środków własnych wyniosła 68 119,53 zł.
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VI. Polityka społeczna
Z pomocy społecznej w 2019 roku korzystało 119 rodzin, w tym 389 osób
w rodzinie, co stanowiło 12,89 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku
2019, w stosunku do 2018 r., łączna liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia zwiększyła się. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy
społecznej ich liczba osiągnęła poziom 89 osób, co oznaczało spadek
w stosunku do roku 2018 o 9 osób. W Gminie Rokitno najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było
kolejno: długotrwała choroba, bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność,
alkoholizm.
W Gminie Rokitno środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu
polityki społecznej wyniosły w 2019 roku 4 847 622,00 zł. Poziom wydatków
w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 626 608,00 zł (co stanowi 14,85 %).
W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4 009 142,00 zł, co stanowi
82,70 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 766 980,00 zł, co stanowi
15,82 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
W dziale 851 - Ochrona zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii wydatkowano 27 644,00 zł, co stanowi 0,57 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej.
W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano
43 855,20 zł, co stanowi 0,91% ogólnych wydatków w zakresie polityki
społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe:
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne.
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1. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej:
 Dożywianie - Na podstawie przepisów Uchwały Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 prowadzone
były działania mające zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom
do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu
ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz działania zmierzające
do zapewnienia posiłku lub żywności osobom tego pozbawionym. Chodzi
głównie o długofalowe działania zapobiegające zjawisku niedożywienia
oraz poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.
W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie:
 gorących posiłków w szkole i oddziału przedszkolnego dla dzieci
i młodzieży,
 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.
Programem objęto 113 osób, w tym:
 105 dzieci i młodzieży (liczba posiłków 12 188) na łączną kwotę
33 297,37 zł, w tym z dotacji – 19 330,42 zł i środków własnych
13 966,95 zł;
 zasiłki celowe: 8 osób, w 8 rodzinach, wypłacono 15 świadczeń w łącznej
wysokości 1 920 zł, w tym ze środków własnych 120 zł i z dotacji
1 800 zł.
 Praca socjalna – w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
to

działalność,

we

wzmacnianiu

mająca

na

celu

lub odzyskiwaniu

pomoc

osobom

i

rodzinom

zdolności do prawidłowego

funkcjonowania społecznego. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela
się niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny, nie wymaga
to przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W 2019 roku
pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 74 rodzinom.
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 Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych
potrzeb życiowych i opiekę higieniczną, zapewnienie w miarę możliwości
kontaktów z otoczeniem, wykonywanie podstawowych czynności
domowych, pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych,
rodzinnych oraz załatwianie spraw urzędowych. W 2019 r. z tej formy
pomocy skorzystało 4 osoby, a wydatkowana kwota na ten cel
to 1 396,41 zł, zrealizowano 71 godzin usług opiekuńczych. Koszt jednej
godziny usług wynosił 14,70 zł.
 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - Zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały. Dotyczy to osób, które nie podlegają
ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W ramach tego świadczenia
w 2019 r. opłacano składkę zdrowotną za:

16 osób (144 składki)

pobierających w GOPS zasiłek stały w kwocie 7 296,52 zł.
 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych osoby, które nie są ubezpieczone na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają prawo
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu
państwa. W 2019 r. przeprowadzono 5 wywiadów środowiskowych,
na

podstawie

których

wydano

5

decyzji

administracyjnych

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
 Kierowanie do domu pomocy społecznej - W 2019 r. GOPS ponosił
częściową odpłatność za 7 mieszkańców Gminy Rokitno przebywających
w domach pomocy społecznej. Mieszkańcy Gminy Rokitno przebywali w
5 domach pomocy społecznej tj. w: Kozuli, Kodniu, Kostomłotach,
Konstantynowie, Chojnie Nowym Pierwszym. Na ten cel w 2019 roku
wydatkowano kwotę 166 788,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie było
osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
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 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Specjalistyczne usługi opiekuńcze są
to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia
ze

lub

niepełnosprawności,

specjalistycznym

przygotowaniem

świadczone

przez

zawodowym.

W

osoby
2019

r.

ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 4 dzieci. Usługi
świadczone były przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom
Autystycznym, Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach
„Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej – zrealizowało 639 godzin usług.
Na

realizację

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 39 618 zł.
2. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
 Zasiłek stały - w 2019 r. z tego świadczenia skorzystało 17 osób,
w tym 13 samotnie gospodarujących i 4 w rodzinie (155 świadczeń)
na łączną kwotę 83 437,15 zł.
 Zasiłek okresowy - na tę formę pomocy w 2019 r. wydatkowano kwotę
16 985,82 zł, środki pochodziły z dotacji Wojewody Lubelskiego.
Zasiłki okresowe przyznano 19 rodzinom (61 świadczeń). Powodem
przyznania tego świadczenia było w szczególności: bezrobocie – w 13
rodzinach; długotrwała lub ciężka choroba – w 6 rodzinach.
 Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - Na zasiłki celowe w 2019 r.
wydatkowano kwotę 13 928,80 zł. Pomoc udzielono 47 rodzinom.
Specjalne zasiłki celowe udzielono 10 rodzinom na kwotę 3 000,00 zł.
3. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin
W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
wsparciem zatrudnionego asystenta rodziny objęto łącznie 8 rodzin liczących 27
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dzieci. Spośród tych rodzin 2 zobowiązanych było przez sąd do pracy
z asystentem.
4. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Wypłacane świadczenia to :
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 217
decyzji, wypłacono kwotę 531 989,16 zł,
 zasiłek pielęgnacyjny – wydano 13 decyzji, wypłacono kwotę 112 565,90
zł,
 specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 5 decyzji, wypłacono kwotę
21 700,00 zł,
 świadczenie pielęgnacyjne – wydano 17 decyzji, wypłacono kwotę
231 118,00 zł,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 19 decyzji,
wypłacono kwotę 19 000,00 zł,
 świadczenie rodzicielskie – wydano 4 decyzje, wypłacono kwotę
51 577,00 zł,
 jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „Za życiem” – wydano
1 decyzję na kwotę 4 000,00 zł,
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 16 decyzji, wypłacono
kwotę 19 000,00 zł,
 świadczenia wychowawcze – przyznano 407 świadczeń, wypłacono kwotę
2 670 424,66 zł,
 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla
opiekuna – wypłacono świadczenia na kwotę 10 266,01 zł.
Od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 22 913,70 zł, wypłacono
kwotę 114 620,00 zł.
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5. Rządowy program „Dobry Start”
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje jednorazowo w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego: dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku
życia, dziecku lub osobie uczącej się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub
osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na
podstawie 333 złożonych wniosków świadczenia przyznano 384 uczniom
na łączną kwotę 115 200,00 zł.
6. Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. W
2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie 128
wniosków, w tym zarówno w formie tradycyjnej jak i za pośrednictwem
Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Kartę Dużej Rodziny wydano dla
312 osób (dla rodziców/małżonków i dzieci).
7. Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Na podstawie wydanych 12 decyzji wypłacono dodatki
mieszkaniowe na łączną

kwotę 8 698,21 zł. Wydano 8 decyzji w sprawie

zryczałtowanego dodatku energetycznego i wypłacono kwotę 748,40 zł.
8. Stypendia i zasiłki szkolne
W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. przyznano stypendium szkolne
dla 32 uczniów na kwotę 19 506,00 zł, a w okresie wrzesień - grudzień 2019 r.
przyznano stypendium dla 48 uczniów na kwotę 19 419,20 zł. Ponadto w 2019 r.
przyznano 5 uczniom zasiłek szkolny na kwotę 3 100,00 zł.
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Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. to 8 pracowników
realizujących zadania służbowe w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Rokitnie (1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie
wychowawczym).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 w ramach umów
cywilno – prawnych był związany umowami zlecenia na: obsługę inspektora
ochrony danych, obsługę informatyczną oraz realizację usług opiekuńczych.
VII. Działalność oświatowa
W Gminie Rokitno w 2019 r. funkcjonowała

1 szkoła podstawowa

z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjum.
Łącznie w roku szkolnym 2018/2019:
1) do szkoły podstawowej uczęszczało 238 uczniów, z tego:
 do klasy I – 24
 do klasy II –32
 do klasy III – 16
 do klasy IV – 44
 do klasy V – 42
 do klasy VI – 37
 do klasy VII – 27
 do klasy VIII – 16;
2) do klasy III oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 36 uczniów;
3) do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 72 przedszkolaków, w tym:
 sześciolatków – 29
 pięciolatków – 22
 trzy i czterolatków – 21
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W

roku szkolnym 2018/2019 w

indywidualnego.

Z

szkole

obowiązkowego

nie

prowadzono

indywidualnego

nauczania

wychowania

przedszkolnego przez okres 6 miesięcy korzystała 1 uczennica.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na szkołę z budżetu gminy kształtowały się
na poziomie 12 684,19 zł.
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 4 253 514,49 zł, z czego 2 789 468,00 zł (
65,58%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu
państwa.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 243 uczniów,
z tego:
w klasie I szkoły podstawowej – 29 uczniów,
w klasie II szkoły podstawowej – 22 uczniów,
w klasie III szkoły podstawowej – 31 uczniów,
w klasie IV szkoły podstawowej – 14 uczniów,
w klasie V szkoły podstawowej – 45 uczniów,
w klasie VI szkoły podstawowej – 40 uczniów,
w klasie VII szkoły podstawowej – 35 uczniów,
w klasie VIII szkoły podstawowej – 27 uczniów,
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego uczyło się
243 uczniów, a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego uczyło się 62
uczniów.
Do jednej klasy w 2019 r. uczęszczało średnio 17 osób. Najwięcej

– 23

uczniów w klasie, najmniej – 13 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono nauczycieli 32 (31,56 w przeliczeniu na pełne etaty),
tym 2 nauczycieli kontraktowych ( 1,56 w przeliczeniu na pełne etaty),
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3

nauczycieli

mianowanych,

27

nauczycieli

dyplomowanych.

Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,81 uczniów.
W szkole zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych i 13
pracowników obsługi, w tym 1 na zastępstwo i 1 na umowę na czas określony.
W roku szkolnym

2018/2019 szkołę ukończyło 36 uczniów oddziałów

gimnazjalnych i 16 uczniów szkoły podstawowej.
Jeden uczeń nie otrzymał promocji do kolejnej klasy z powodu nie opanowania
materiału.
72 uczniom zostały przyznane stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów wyniosła 9 490,00 zł.
Ze zorganizowanego przez gminę dowożenia środkami transportu publicznego
korzystało 205 uczniów, co stanowi 65,29 % wszystkich uczennic i uczniów.
Z kolei 34,71 % uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do
szkół za sprawą innych prywatnych form transportu.
Oddziały przedszkolne
W

2019

r.

przedszkolnych

funkcjonowało
uczęszczało

3 oddziały przedszkolne.
71

dzieci.

Do

oddziałów

Do oddziałów
przedszkolnych

uczęszczały dzieci z następujących roczników:
 rocznik 2016 – dzieci 3-letnie - 9 dzieci,
 rocznik 2015 – dzieci 4-letnie - 16 dzieci,
 rocznik 2014 – dzieci 5-letnie - 21 dzieci,
 rocznik 2013 - dzieci 6 –letnie - 23 dzieci,
 rocznik 2012 - dzieci 7 letnie -1 odroczony obowiązek szkolny,
 rocznik 2011- dziecko 8 letnie - 1 odroczony obowiązek szkolny
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W 2019 roku na prowadzenie oddziałów przedszkolnych Gmina wydała
371 969,04 zł.

VIII. Działalność kulturalna
W gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna (GBP), której
księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 roku liczył 8850 woluminów. W ciągu
roku przybyło 532 woluminów. Na koniec roku 2019 księgozbiór GBP liczył
9382 woluminów. Średnio na jednego mieszkańca na początku roku przypadało
2,95 wolumina, natomiast na koniec 2019 roku było to 3,15 wolumina.
W ciągu roku zarejestrowano 388 czytelników, wypożyczono 5987
książek i czasopism. Wydzieloną w bibliotece czytelnię odwiedziło 1460 osób,
którym udostępniano na miejscu księgozbiór podręczny, czasopisma, a także
korzystanie z Internetu (2554 udostępnień).
W bibliotece był i jest zatrudniony jeden pracownik na cały etat.
W bibliotece użytkowane są trzy komputery: dwa dla czytelników jeden dla
pracownika
Katalog biblioteczny utworzony w programie Mateusz nie funkcjonuje on-line.

W 2019 roku GBP zorganizowała następujące wydarzenia:

 Głośne czytanie przedszkolakom – 28 spotkań - 482 uczestników
 Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom – 5 spotkań - 134 uczestników
 Światowy Dzień Pluszowego Misia – 3 spotkania - 59 uczestników
 Tydzień Bibliotek - 4 spotkania – 71 uczestników
 Mama w poezji - uczestniczyło 34 osoby
 Piknik z książką – uczestniczyło 24 osoby
 Narodowe Czytanie Stefana Żeromskiego - udział wzięło 157osób
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 Ferie zimowe - 7spotkań - 74 uczestników
 Walentynki z Książką – uczestniczyło 19 osób
 Stroik wielkanocny - uczestniczyło 6 osób
 Kartka walentynkowa – uczestniczyło 12 osób
 Wycieczka do biblioteki – uczestniczyło 6 osób
 Kultura ludowa – Co to jest? - uczestniczyło 15 osób

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura
i czytelnictwo ”Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
do biblioteki zakupiono książki na kwotę 2 337,00 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie „Mała książka wielki
człowiek”. Projekt był realizowany w drugim półroczu i będzie realizowany
w latach następnych. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat.
W ramach Programu każde dziecko otrzymuje wyprawkę czytelniczą.
W ramach uczestnictwa w Programie „Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa
na wspólne czytanie” biblioteka otrzyma dwie pufy i książki dla dzieci
i młodzieży na ogólną kwotę 5 000,00 zł.
Budżet biblioteki w roku 2019 wyniósł -

82 479,67 zł,

w tym dotacja

z Biblioteki Narodowej - 2 337,00 zł.
W Gminie Rokitno w 2019 roku funkcjonowała jedna Gminna Instytucja
Kultury w Rokitnie. Działalność prowadziła w budynku dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budżet Gminnej Instytucji Kultury w

Rokitnie

wyniósł

333 283,83 zł

zatrudnienie dyrektor 1 etat, główny księgowy 3/8 etatu, instruktor
1 etat, sprzątaczka 1/2 etatu, pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza
1/2 etatu od października 1 etat.
29

W 2019 roku Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie zorganizowała
następujące wydarzenia kulturalne:
1) „Kolędowanie

2019”.

Na

scenie

zaprezentowały

się

zespoły

i indywidualni wykonawcy z Gminy Rokitno m.in. Julia Stefaniuk,
Michał Mikołajczuk, Julia Mikołajczuk, Zespół „Podlasianki”, Zespół
„Olszyna”, Koła Gospodyń Wiejskich z: Rokitna, Kołczyna, Derła,
Pratulina, Cieleśnicy PGR, Lipnicy, Cieleśnicy, oraz Stowarzyszenie
„KLON” z Klonownicy Dużej. Zaprezentowano inscenizację słownomuzyczną pt: „Kolęda na ziemi” przygotowaną przez dzieci z Rokitna
i Lipnicy. KGW z Olszyna i dzieci z Olszyna również zaprezentowały
przedstawienie pt: „Ratujemy Święta”. W kolędowaniu uczestniczyło 150
osób.
2) „Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych 2019” w Klonownicy Dużej.
W programie spotkania odbył się koncert pieśni wielkopostnych
w wykonaniu zespołów: „Podlasianki”, „Czeremcha”, i „Olszyna”.
Odbyły się również konkursy na „Najsmaczniejszą Babkę Wielkanocną”
dla organizacji pozarządowych oraz na „Palmę Wielkanocną” w kategorii
indywidualnej oraz zespołowej. W tradycjach uczestniczyło 130 osób.
3) XVIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną w Rokitnie. Na scenie
wystąpiło 100 wykonawców, w tym 12 solistów i 11 zespołów z powiatu
bialskiego. Pierwsze miejsce w kategorii klasa 4-6 zajęła Amelia Wojdat
z Rokitna, II miejsce Wiktoria Suszczyńska (Rokitno), II miejsce Julia
Stefaniuk (Klasa 7-9 ,Gimnazjum). W swojej kategorii wiekowej: zespoły
szkoła podstawowa, zespoły działające przy GIK zajęły: ,,Śnieżynki”
- I miejsce, a zespół ,,Kolorowe Nutki” - II miejsce i III miejsce
„Fantazja”.
4) Imprezę gminną pod nazwą „Fajne Lato”. Podczas imprezy rywalizowały
ze sobą drużyny piłkarskie z powiatu bialskiego ( GLKS Rokitno, LZS
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Dobryń Duży, GKS „ Janowia” Janów Podlaski, Lutnia Piszczac, LZS
Roskosz-Grabanów oraz Oldboye Rokitno), Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy Rokitno rywalizowały w turnieju pierogowym, a jednostki OSP
rozegrały turniej siatkówki plażowej. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej ogłosił konkurs plastyczny „Stop nałogom- trzeźwy umysł” w
ramach akcji o tej samej nazwie dzieci miały zorganizowane dmuchawce,
animatorów i cukrową watę. W imprezie uczestniczyło 350 osób.
5) „ XVII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych”.
Przegląd został zorganizowany w miejscowości Lipnica. Zaprezentowały
się zespoły ludowe z powiatu bialskiego m.in: „Bokinczanka” z Bokinki
Królewskiej,

„Dobrynianki”

z

Dobrynia,

„Macierz”

z

Ortela

Królewskiego, „Kalina” z Perkowic, zespół „Jutrzenka” z Rogoźnicy,
oraz

3

zespoły

z

gminy

Rokitno:

„Podlasianki”,

„Olszyna”

i „Czeremcha”. W imprezie uczestniczyło 120 osób.
6) Koncert śpiewaków z Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w
Lublinie. Podczas koncertu zostały zaprezentowane utwory Stanisława
Moniuszki. Na scenie wystąpiły Panie Joanna Kędzior, Joanna
Laszczkowska, Małgorzata Mierczak i Pan Rafał Polek. W koncercie,
który odbył się w Gminnej Instytucji Kultury uczestniczyło 70 osób.
7) Uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości oraz Nadanie Sztandaru
Bialskiemu Batalionowi Polskich Drużyn Strzeleckich im. ks. gen.
Stanisława Brzóski. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele
parafialnym, podczas której

poświęcony został sztandar, następnie

poczty sztandarowe , strzelcy i zaproszeni goście przemaszerowali
do siedziby GIK, gdzie wręczono odznaczenia zasłużonym. Spotkanie
umilił

chór

z

Worońca,

który

wykonał

pieśni

patriotyczne.

W uroczystości uczestniczyło 200 osób.
8) I Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Podczas imprezy
odbyły się konkursy „Najsmaczniejsze Kluski z makiem” dla sołtysów
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i „Stół wigilijny” dla organizacji pozarządowych. Czas umiliły występy
zespołów: „Czeremcha”, „Olszyna” i

„Podlasianki”. W Przeglądzie

wzięło udział 180 osób.
9) Jasełka w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie. Dzieci wraz
z

rodzicami przedstawiły Narodzenie Jezusa. Wspólnie śpiewane były

kolędy i pastorałki. W jasełkach uczestniczyło 190 osób.
10) Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wykonały
piękne kartki. Uczestniczyło 34 osoby.
11) Ferie Zimowe z Gminną Instytucją Kultury w Rokitnie. W tych dniach
dzieci uczestniczyły aktywnie w różnotematycznych warsztatach, m.in.:
„splątane niteczki”, „bałwankowy zawrót głowy”, zimowe pejzaże. Nie
zabrakło też zajęć ruchowych i zdrowej rywalizacji. Przez dwa tygodnie
ferii GIK odwiedziło 260 osób.
12) „Babiniec”. Zabawa rozpoczęła się Polonezem, który sprawił wielką
niespodziankę

kobietom

z

Gminy

Rokitno.

Była

to

impreza

zorganizowana po raz czwart. W imprezie uczestniczyło 90 pań.
13) Dzień Kobiet w Gminie Rokitno pod hasłem „Dzieci- Kobietom”.
Oddział przedszkolny zaprezentował się w „ Tańcu Babuszek”, „Być
Kobietą” oraz w piosence pt. „Wymarzona”. Wójt Gminy Jacek Szewczuk
wręczył statuetki „Aktywny Mieszkaniec Gminy Rokitno” Annie Stefaniuk
i Danucie Romaniuk, oraz statuetkę „Przyjaciel Gminy” –Anecie Plażuk.
Atrakcją była loteria fantowa. W imprezie uczestniczyło 240 osób.
14) warsztaty plastyczne dla dzieci pt: „Upominek dla mamy”. Dzieci
wykonały piękne lampiony, które wręczyły swoim mamom z okazji Dnia
Matki. W warsztatach uczestniczyło 28 dzieci.
15) Wystawę z krótka lekcja historii w pigułce dotyczącą 75 Rocznicy Bitwy
pod Monte Cassino.
16) Spotykania z dziećmi w miejscowościach leżących w naszej Gminie.
Podczas spotkań dzieci uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych na
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świeżym powietrzu. Praktykanci prowadzili grę Twister z elementami
języka angielskiego. W zajęciach uczestniczyło 65 osób.
17) Warsztaty dla

Kół Gospodyń Wiejskich w Rokitnie, Lipnicy, Derle,

Olszynie, Kołczynie, Cieleśnicy, Cieleśnicy PGR, Pratulinie. Wykonane
przez Koła pająki ludowe zaprezentowane zostały na Dożynkach
Powiatowych na stoisku Gminy Rokitno. W warsztatach uczestniczyło 80
osób.
18) „Sabat Październikowy”. Była to impreza dla kobiet z gminny Rokitno,
ale też ich koleżanek z innych gmin. Panie miały okazję miło spędzić czas
w swoim towarzystwie. W imprezie uczestniczyło 85 osób.
19) XVII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. Do zawodów stanęło 30
zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Wójt Gminy Rokitno wręczył
także statuetki dla najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju.
20) Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano
spotkanie integracyjne i opłatkowe dla dzieci niepełnosprawnych z gminy
Rokitno. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 2550 mieszkańców.
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 13 006,11 zł.
Przy

Gminnej

Instytucji

Kultury

funkcjonują

następujące

grupy

artystyczne: zespoły dziecięce: Stokrotki, Kolorowe Nutki i Fantazja, zespoły
śpiewacze: Podlasianki, Olszyna, Czeremcha, sekcje fitness z elementami
aerobiku, nordic walking oraz Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszające
210 mieszkańców.
Działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich. KGW funkcjonują w następujących
miejscowościach : Rokitno, Lipnica, Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Olszyn,
Kołczyn, Derło, Pratulin oraz stowarzyszenie „ Klon” z Klonownicy Dużej.
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IX. Gospodarka odpadami
Z oczyszczalni ścieków komunalnych w roku 2019 korzystało 210
mieszkańców zamieszkałych w Cieleśnicy PGR, co stanowi 7,00% wszystkich
mieszkańców Gminy.
Na terenie Gminy nie było działających ani dzikich wysypisk śmieci.
Wszystkie odpady odbierane były przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej.
Wpływy z opłat za odpady komunalne w 2019 roku wyniosły 176 394,00 zł.
Zaległości w opłatach od 2013 r. wynoszą 24 791,16 zł.
Wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wyniosły 210 692,69 zł, w tym:
 za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 153 900,00 zł,
 wynagrodzenie pracownika – 42 831,44 zł,
 prowizje dla sołtysów – 9 526,33 zł,
 pozostałe wydatki – 4 434,92 zł
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wynosiła 89,27 km.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 90 % mieszkań.
X. Realizacja uchwał Rady Gminy
W 2019 roku Rada Gminy VIII kadencji podjęła 75 uchwał, w tym w sprawach:
- budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej – 22 uchwały,
- oświaty - 5 uchwał,
- pomocy społecznej – 6 uchwał,
- podatków lokalnych – 3 uchwały,
- pozostałe sprawy gospodarcze- 39 uchwał.
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XI. Realizacja programów
W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanego do organizacji
pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadania publicznego pod
nazwą „Upowszechnianie kultury i sportu w Gminie Rokitno w 2019 r.”. Na
realizacje zadania wpłynęła 1 oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
„Rokitno” , opiewającą na kwotę 31 000,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.
Na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę
22 884,55 zł, zapewniając opiekę dla 11 bezdomnych zwierząt, z tego:
1) na utrzymanie psów w schronisku - 10 050,00 zł
2) za odławianie bezdomnych zwierząt i przekazanie do schroniska 9 600,00 zł
3) za zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom - 1 090,80
zł
4) za odbiór odpadów zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych - 221,40 zł
5) na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1922,35 zł
W schronisku w 2019 roku znajdowało się na koniec:
1) I kwartału - 6 psów
2) II kwartału - 4 psy
3) III kwartału - 7 psów
4) IV kwartału - 6 psów
Gmina miała podpisana umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt „AZYL” w Białej
Podlaskiej. Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku wynosiły: 300 zł brutto przy
przyjęciu do schroniska i 150 zł za każdy miesiąc jego pobytu w schronisku.
Łącznie w 2019 roku odłowiono 17 bezdomnych psów.
Ponadto w Gminie realizowane są:
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1) Program

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i narkotykowych.
2) Program wspierania rodziny na lata 2019-2021.
3) Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 20182028.
4) Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022.

Rok budżetowy 2019, to rok ważnych inwestycji z udziałem środków
zewnętrznych. Największym wyzwaniem była inwestycja drogowa drogi
powiatowej Biała Podlaska – Rokitno. Było to przedsięwzięcie trzech
samorządów: Powiatu Bialskiego, Gminy Rokitno i Gminy Biała Podlaska.
Pozostałe inwestycje: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana
oświetlenia tradycyjnego na ledowe w całej gminie, realizacja funduszu
sołeckiego czy remonty m.in. budynku usługowego w Rokitnie i świetlicy
w Kołczynie, to dowód na to że skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne.
Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji czy oświetlenia
ledowego, to nie tylko estetyka ale duże oszczędności finansowe. Przygotowane
zostały także projekty m.in. na budowę Przedszkola w Rokitnie, rozbudowę
wodociągu w Cieleśnicy PGR, Hołodnicy i Klonownicy Dużej, oświetlenia
ulicznego i infrastruktury turystycznej w Pratulinie. Jesteśmy przygotowani na
kolejne inwestycje. Jednak nie na wszystkie planowane inwestycje możemy
pozyskiwać

środki

zewnętrzne,

barierą

są

ograniczone

możliwości

zabezpieczenia wkładu własnego gminy. Trzeba takie inwestycje rozkładać w
czasie.
W

2019

roku

zostały

rozpoczęte

dwie

inwestycje

drogowe

z dofinansowaniem 70% środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).
Dotyczy to budowy dróg gminnych w Michałkach Kolonii i Rokitnie Kolonii.
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Kolejną inwestycją ze wsparciem środków FDS będzie dokończenie budowy
drogi gminnej w Olszynie. Te inwestycje drogowe, to kolejne drogi o
nawierzchni asfaltowej w naszej gminie, to bardzo ważne przedsięwzięcia
dotyczące infrastruktury drogowej.
Stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy odgrywają bardzo
ważną rolę. Koła Gospodyń Wiejskich, Jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych czy Klub Sportowy, mają także duże możliwości pozyskiwania
środków finansowych spoza budżetu gminy i tak też się dzieje. Przykładem są
pozyskane w 2019 roku środki finansowe dla Jednostek OSP m.in. z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Funduszu Składkowego czy ze środków w
ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To jest bardzo duży
zastrzyk finansowy dla naszej gminy. Koła Gospodyń Wiejskich także
skutecznie pozyskują finanse na swoją działalność, co jest pozytywnym
przykładem zaangażowania naszych pań skupionych w KGW.
Ważna jest współpraca Gminy Rokitno z innymi Samorządami,
a do takiej możemy zaliczyć współpracę z Powiatem Bialskim oraz z innymi
gminami w ramach inwestycji oświetlenia drogowego czy inwestycji
infrastruktury turystycznej. Gmina Rokitno należy do Obszaru Funkcjonalnego
„Aktywne Pogranicze” i Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania.
Rok 2019 był bardzo pracowity i udany dla naszej gminy.
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