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Zespól ładu społecznego – analiza SWOT 
 
Uwarunkowania zewnętrzne 
Lp. Szanse Siła oddziaływania 

szansy od +1 do +5 
Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 

zagrożenia od -1 do -5 
Trend 

1 Problem analizowany: Sport      
1. Ustawodawstwo wspierające rozwój sportu +2 → Niska ogólna sprawność fizyczna (uczniów) -2 → 
2. Ukształtowanie terenu oraz dostępność rzeki 

Bug (do uprawiania narciarstwa, sportów 
zimowych, sportów wodnych) sprzyjające 
rozwojowi różnych dyscyplin sportowych  

+3 → Kwestie własności gruntów pod potencjalne 
stoki do narciarstwa zjazdowego 

-3 → 

3. Zawody w narciarstwie biegowym w 
Serpelicach 

+2 → Stoki od strony południowej – nie utrzyma się 
śnieg 

-4 → 

4. Zainteresowanie kwestią rozwoju sportu ze 
strony władz centralnych (poziom krajowy, 
europejski) 

+1 → Brak chęci do uprawiania sportu -3 ↑ 

5. Popularyzacja przez środki masowego przekazu 
imprez sportowych 

+3 ↑ Spadek zainteresowania sportem -3 ↑ 

6. Liczne transmisje ważnych imprez sportowych 
w TVP i regionalnej TVP Białystok oraz 
rozgłośniach radiowych 

+4 ↑ Komercjalizacja sportu dążenie do wyniku za 
wszelka cenę 

-3 ↑ 

7. Promocja gminy poprzez osiągnięcia sportowe 
drużyny sportowej na arenie krajowej i 
międzynarodowej  

+4 ↑    

2 Problem analizowany: Aktywność społeczna       
8. Wzrasta świadomość, że trzeba mieć wpływ na 

sprawy które nas dotyczą 
+4 ↑ Nie zawsze władze cenią sobie społeczników, 

nie popierają ich inicjatyw 
-1 → 

9. Wiele programów i działań w skali kraju, 
powiatów, gmin nastawionych jest na 
pobudzanie świadomości i aktywności 
społecznej 

+2 → Brak świadomości tego, że nie wszystkie 
inicjatywy mogą być od razu realizowane 

-1 → 

10. Wspieranie środkami unijnymi poprzez system 
konkursów organizacji pozarządowych 
realizujących działania na rzecz społeczności 
lokalnych  

+2 ↓ Niebezpieczeństwo, że jednostki, które wyszły 
z jakąś inicjatywą będą się zniechęcały jeśli nie 
znajdą od razu wsparcia 

-2 → 

11. Istnienie prawodawstwa prawnego 
sprzyjającego rozwojowi aktywności społecznej 

+2 → Brak mechanizmów wsparcia finansowego 
aktywności społecznej nie zorganizowanej w 

-3 → 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

poprzez działalność w różnego rodzaju 
organizacjach  

ramach formalnych (brak osobowości prawnej) 

12. Uruchomienie funduszu sołeckiego, który może 
wpierać aktywność społeczności lokalnych  

+2 ↑ Dominacja w życiu społecznym na poziomie 
kraju wszelkiego rodzaju form aktywności 
politycznej kosztem aktywności 
pozapolitycznej  

-4 ↑ 

13. Propagowanie przez media osób aktywnych 
działających na rzecz zmian prospołecznych  

+1 → Niska skłonność społeczeństwa do działań pro 
bono  

-2 ↑ 

14.    Izolowanie się dużych grup społecznych od 
aktywnych form udziału w życiu społeczny i 
politycznym  

-4 ↑ 

15.    Niska świadomość konieczności 
samoorganizacji społeczeństwa w różnego 
rodzaju organizacjach  

-3 → 

3 Problem analizowany: Bezpieczeństwo 
publiczne 

     

16. Możliwość współpracy SG (Straży Granicznej) 
z policją (ustawowo) czasowa współpraca, 
patrole np. wspólnie ze strażą graniczną w 
okresie letnim, w weekendy, w czasie imprez 

+3 ↑ Przekraczanie prędkości w terenie 
zabudowanym 

-1 → 

17. Poczucie duże bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców 

+4 → Możliwość cięcia etatów w SG -3 → 

18. Niska przestępczość na terenie gminy +5 → Weekendowe i wakacyjne zjazdy młodzieży  -2 → 
19. Brak większych problemów wychowawczych w 

szkole 
+3 → Obojętność wychowawcza części rodziców -3 → 

20. Wzrost patroli policji na terenie gminy +4 ↑ Ogólny wzrost agresji wśród młodzieży -3 ↑ 
21. Patologia środowiskowa - niewielka +2 → Napływ ludzi z zewnątrz – z sąsiednich gmin, 

osoby będące przejazdem – najbardziej 
zagrożony Mielnik, Sutno, Wajków? 

-2 ↑ 

22. Wola współpracy między SG (Straży 
Granicznej) i Policją 

+3 ↑ Zbyt mała liczba mieszkańców, żeby 
utrzymywać w Gminie posterunek policji 

-2 → 

23.    Okresowy wzrost nieporządku i wykroczeń – 
okres od maja do września  

-2 ↑ 

24.    Duże bezrobocie -3 → 
25.    Starzejące się społeczeństwo -4 ↑ 
26.    Internet jako zagrożenie zwłaszcza dla -2 → 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

młodzieży 
27.    Rozległa sieć dróg (duża przestrzeń do 

patrolowania) 
-1 → 

4 Problem analizowany: Kultura i jej rozwój      
28. Możliwość korzystania z dotacji Unijnych na 

rozwój kultury  
+4 ↓ Stopniowe zmniejszanie się puli środków 

unijnych na rozwój kultury 
-2 ↓ 

29. Możliwość korzystania z innych dotacji 
zewnętrznych pozaunijnych na rozwój kultury 

+3 → Uwarunkowania prawno-formalne rozwoju 
działalności kulturalnej 

-1 → 

30. Uwarunkowania prawno-formalne rozwoju 
działalności kulturalnej  

+2 → Konieczność finansowania z budżetu własnego 
inwestycji dofinansowanych ze środków 
unijnych i innych (wkład własny, finansowanie 
po zakończeniu okresu dotowanego) 

-2 ↓ 

31. Położenie w regionie wielokulturowym +5 ↑ Położenie geograficzne („zaułek odcięty od 
świata”) 

-1 → 

32. Położenie geograficzne (rzeka, styk trzech 
województw, granica, „zaułek odcięty od 
świata”) 

+3 ↑ Planowana budowa korytarza transportowego 
europejskiego w kierunku Moskwy (II 
paneuropejski korytarz transportowy: Berlin - 
Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżnyj 
Nowgorod) na terenie województwa 
lubelskiego i mazowieckiego sąsiedniego z 
gminą Mielnik (okolice Białej Podlaskiej) 

-1 ↓ 

33. Rozwój europejskiego korytarza 
transportowego w kierunku Moskwy(II 
paneuropejski korytarz transportowy: Berlin - 
Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżnyj 
Nowgorod) na terenie województwa 
lubelskiego i mazowieckiego sąsiedniego z 
gminą Mielnik (okolice Białej Podlaskiej) 

+1 ↑ Budowa mostu na Bugu (utrata „spokojnego 
zaułka”) 

-1 ↓ 

34. Budowa mostu na Bugu w miejscowości 
Mielnik 

+1 ↑ Ścieranie się wpływów kulturowych na terenie 
gminy Mielnik polskich, ukraińskich oraz 
białoruskich  

-2 → 

35. Ciekawa historia Ziemi Mielnickiej (szlak 
jagielloński, Unia Mielnicka, obszary 
pogranicza, zabytki, bunkry) 

+4 ↑ Niedorozwój ponadgminnych placówek kultury 
o znaczeniu regionalnym na obszarze powiatu 
siemiatyckiego oraz powiatu bielskiego i 
łosickiego sąsiadujących z gminą Mielnik  

-2 → 

36. Granica Unii Europejskiej +1 →    
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

37. Plany wpisania szlaku (traktu) jagiellońskiego 
na listę UNESCO 

+1 ↑    

5 Problem analizowany: Zachowanie i ochrona 
zabytków 

     

38. Ustawodawstwo prawne – obowiązki nałożone 
na posiadacza obiektu zabytkowego w zakresie 
jego ochrony 

+2 ↑ Ustawodawstwo – ograniczenia np. gdy zabytek 
jest własnością prywatną 

-2 ↓ 

39. Prawo własności obiektów zabytkowych 
rozszerzone na osoby fizyczne 

+4 ↑ Nieuregulowane kwestie własności obiektów 
zabytkowych 

-2 ↓ 

40. Na terenie gminy są jeszcze obiekty zabytkowe  +3 → Brak „kultury architektonicznej” właścicieli 
budynków zabytkowych 

-1 ↓ 

41. Możliwość korzystania z dofinansowań (środki 
unijne, celowe) na prowadzenie prac 
związanych z ochroną zabytków 

+2 ↓ Zbyt niski poziom edukacji w zakresie 
dziedzictwa kulturowego społeczności regionu  

-4 ↓ 

42. Natura 2000 ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i materialnego zabytkowego 

+2 → Natura 2000 zbyt duże restrykcje w zakresie 
korzystania z obiektów zabytkowych 

-3 → 

43. Rzeka Bug jako zabytek przyrody 
(nieuregulowana) 

+1 → Słabo rozpropagowane zabytki militarne (Linia 
Mołotowa, ruiny zamków Mielnik, Niemirów) 
na terenie gminy 

-3 → 

44. Położenie Mielnika na historycznym szlaku 
jagiellońskim  

+3 →    

45. Położenie na terenie gminy Brzeskiego Rejonu 
Umocnionego Linii Mołotowa Punk oporu 
Mszczona Królewska 

+2 →    

6 Problem analizowany: Komunikacja      
46. Możliwość w przyszłości dotowania kursów 

PKS (pod dużym znakiem zapytania) 
+2 ↑ Sukcesywnie odwoływane kursy PKS na 

terenie naszej gminy 
-2 → 

47. Możliwość wykorzystania lokalnych, 
prywatnych przewoźników 

+3 ↑ Ograniczenia prawne (prawo finansowe) w 
finansowaniu, dotowaniu PKS 

-2 → 

48. Brak przeciwwskazań prawnych przeciw 
tworzeniu gminnej komunikacji lokalnej 

+3 ↑ Jedyna gmina w powiecie bez połączenia 
bezpośredniego z miastem wojewódzkim i 
stolicą 

-4 → 

49. Dobre przykłady rozwiązań organizacji 
komunikacji lokalnej w Polsce 

+1 ↑ Czynniki zewnętrzne utrudniające korzystanie z 
promu (np. woda za niska lub za wysoka) 

-2 → 

50. Promy – możliwość wykorzystywania jako 
uzupełniający środek transportu i skracający 

+2  Peryferyjne położenie gminy (brak tras 
przelotowych) utrudniające rozwój komunikacji 

-1 → 
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Lp. Szanse Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Zagrożenia Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

drogę na drugą stronę Bugu publicznej  
51. Środki zewnętrzne (UE) na infrastrukturę 

komunikacyjną – możliwe do pozyskania 
+3 ↓ Wzrastające koszty transportu zbiorowego 

powodujące brak opłacalności tego typu 
działalności na terenie gminy 

-2 ↑ 

52. Plany związane z budową mostu na Bugu w 
Mielniku bądź w okolicy 

+5 ↑ Niedorozwój transportu pasażerskiego 
kolejowego  

-2 ↑ 

53. Rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce 
wschodniej budowa drogi ekspresowej 
Białystok –Rzeszów (autostrady - II 
paneuropejski korytarz transportowy: Berlin - 
Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżnyj 
Nowgorod) na terenie województwa 
lubelskiego i mazowieckiego sąsiedniego z 
gminą Mielnik (okolice Białej Podlaskiej) 

+4 ↑ Zawieszanie połączeń autobusowych na liniach 
nierentownych 

-2 → 

54. Inne możliwości: ryksze (rowery, highwaye), 
dorożki, Przywrócenie komunikacji konnej  

+1 ↓    

Trend: wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Siła oddziaływania: 1 – bardzo mała, 2 – mała, 3 – przeciętna, 4 – duża, 5 – bardzo duża 
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Uwarunkowania wewnętrzne 
Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 

szansy od +1 do +5 
Trend Słabe strony Siła oddziaływania 

zagrożenia od -1 do -5 
Trend 

1 Problem analizowany: Sport      
1. Dobre zaplecze sportowe głównie do piłki 

nożnej 
+3 ↑ Brak przeprowadzanych testów sprawności 

uczniów w szkole 
-1 → 

2. Dobre warunki naturalne (ukształtowanie 
terenu) do uprawiania sportów zimowych  

+3 ↑ Zaplecze sportowe dostosowane tylko do piłki 
nożnej (brak bieżni przy stadionie, brak toru do 
skoku w dal) 

-2 → 

3. Potencjał kadrowy – nauczyciele, trenerzy, 
instruktorzy sportu do rozwoju sportu 

+3 ↑ Brak zaplecza i sprzętu (wypożyczalnie) do 
sportów zimowych (lodowisko, trasy 
narciarstwa biegowego) 

-2 → 

4. Plany budowy basenu  +3 ↑ Brak przystani kajakowej i miejsca do 
wygodnego wodowania łódek, kajaków 

-2 → 

5. Plany budowy kąpieliska  +3 ↑ Brak kąpieliska gminnego (jak ze stanem wody 
– czy są badania sanepidu?) 

-2 → 

6. Plany rozwoju infrastruktury sportowej (Orlik, 
ścieżki rowerowe w ramach projektu „Bug – 
rajem dla turysty”, marina) 

+4 ↑ Nierównomiernie rozkładane nakłady na sport 
(większość dostaje klub sportowy) 

-2 → 

7. Powstanie i plany powstania innych kółek 
sportowych niż piłka nożna – Taekwon-Do 

+1 → Za mało graczy z Mielnika w klubie MKS 
Mielnik (kupowanie graczy spoza gminy) 

-4 → 

8. Istnienie piłkarskiego klubu ligowego +4 → Wydawanie pieniędzy na klub ligowy 
(niepotrzebnie, zamiast inwestować w 
sprawność fizyczną, rozwój młodzieży) 

-3 → 

9. Uzyskanie tytułu „Sportowa gmina” +3 ↑ Brak imprez dodatkowych o tematyce 
sportowej, zachęcającej do uprawiania sportu – 
np. spotkania ze znanymi sportowcami 

-1 ↓ 

10. Istnienie siłowni w GOKSiR +1 ↑ Łączenie chłopców i dziewcząt na zajęciach w-
fu 

-2 → 

11. Istnienie hali sportowej +3 ↑ Brak (?) realizowanych zajęć sportowych dla 
przedszkolaków – dostosowanych do wieku – 
np. przy wykorzystaniu hali sportowej 

-2 → 

12. Osoby zainteresowane rozwojem sportu w 
gminie (zarówno osoby prywatne, społecznie 
działające, jak i osoby decyzyjne, władze) 
wspomagaj rozwój baz sportowej 

+2 ↑ Brak ciekawej zorganizowanej oferty zajęć 
sportowych dostosowanych do wieku, płci, 
zainteresowań 

-1 → 

13. Samoorganizowanie się osób zainteresowanych 
sportem, rekreacją 

+3 ↑ Brak basenu -2 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

14. Sukcesywne wyposażanie wsi na terenie gminy 
w infrastrukturę sportową 

+2 ↑ Brak dobrej współpracy nauczycieli w-fu z 
GOKSirem i innymi inicjatorami 

-1 → 

15. Istnienie prężnie działającego klubu sportowego 
– MKS Mielnik 

+5 → Mniejszy dostęp do zajęć i infrastruktury 
sportowej dla osób spoza Mielnika (inne wsie) 

-1 → 

16.    Brak koordynacji i komunikacji między 
osobami i podmiotami zajmującymi się sportem 

-1 ↓ 

2 Problem analizowany: Aktywność społeczna       
17. Działalność samorządu uczniowskiego – dzieci 

uczą się samorządności od wczesnych lat 
+2 ↑ Małe zainteresowanie niektórych radnych 

dodatkowymi inicjatywami np. zespoły ds. 
strategii (ile osób?) 

-3 → 

18. Aktywne uczestniczenie mieszkańców w 
działaniach typu zespoły ds. strategii 

+4 ↑ Niska aktywność wielu lokalnych organizacji 
pożytku publicznego są ale działają na 
podstawowym poziomie 

-2 → 

19. Duża ilość stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych na terenie gminy 

+2 → Zbyt mała współpraca między wszystkimi 
organizacjami pożytku publicznego i 
jednostkami gminnymi 

-2 → 

20. Spotkania kierowników jednostek gminnych 
okazją do podejmowania współpracy między 
jednostkami 

+1 → Mała świadomość możliwości pozyskiwania 
środków na działalność w wielu organizacjach 

-2 ↓ 

21. Planowane spotkanie przedstawicieli opp 
(organizacje pożytku publicznego) i jednostek 
gminnych 

+1 → Mała świadomość i chęć by wyjść poza ramy 
podstawowej działalności 

-2 ↓ 

22. Kobiety na wsiach są coraz bardziej aktywne – 
koła gospodyń wiejskich, zespoły, 
uczestniczenie w warsztatach itp. 

+2 → Brak na terenie gminy wparcia potrzebujących 
w formie wolontariatu  

-2 → 

23. Społeczność gminna pokazała w ostatnich 
wyborach samorządowych, że chce o sobie 
decydować (frekwencja wyborcza w II turze 
jedna z największych w kraju) 

+4 ↑    

24. Uczestnictwo gminy w akcji „Super samorząd 
2011” 

+2 ↑    

25. Działalność na terenie gminy licznych 
jednostek OSP  

+3 ↑    

3 Problem analizowany: Bezpieczeństwo 
publiczne 

     

26. Zaplecze (potencjalne) dla policji oraz straży +1 → Brak posterunku policji na terenie gminy -2 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

granicznej (stary budynek po policji) (kwestia pieniędzy + sprawy formalne?) 
27. Dobra współpraca między Urzędem Gminy 

Mielnik a Podlaskim Oddziałem Straży 
Granicznej 

+3 ↑ Brak radarów na terenie gminy -1 → 

28. Gmina dysponuje środkami finansami do 
wparcia działań realizowanych na terenie 
gminy przez Straż Graniczną i Policję 
poprawiających bezpieczeństwo publiczne 

+2 → Brak kamer monitorujących w newralgicznych 
miejscach, np. na Topolinie? (z podglądem np. 
w straży granicznej, która w razie potrzeby 
zawiadamia policję lub sama interweniuje) 

-3 ↑ 

29. Plany założenia systemu monitoringu 
kamerowego w Mielniku i innych większych 
miejscowościach  

+2 → Weekendowe imprezy organizowane dla 
młodzież (dyskoteki, zabawy wiejskie itp.) 

-1 → 

30. Dotacja z budżetu gminy na SG +2 → Wakacyjne imprezy, festyny  -1 → 
31. Brak anonimowości mieszkańców w 

społeczności lokalnej 
+3 → Brak pracy i innych zajęć powodujący wzrost 

patologii społecznych 
-5 ↑ 

32.    Niewystarczająca oferta zajęć dla młodzieży, 
głównie w sołectwach 

-4 ↑ 

33.    Nauczyciele lub inne autorytety nie pokazują 
się np. na meczach i w innych miejscach gdzie 
przebywają dzieci 

-2 → 

34.    Brak miejsc pracy -4 → 
35.    Brak (masowych) imprez sportowo-

rekreacyjnych dla gminy i gmin ościennych – 
integracja, promocja aktywnych form spędzania 
czasu 

-3 → 

4 Problem analizowany: Kultura i jej rozwój      
36. Dobra baza materialna placówek kultury na 

terenie gminy 
+4 ↑ Znikoma oferta atrakcji kulturalnych dla gości i 

mieszkańców zimą 
-2 → 

37. Liczne świetlice wiejskie funkcjonujące  +2 ↑ Niedostateczna oferta atrakcji kulturalnych dla 
turystów 

-2 → 

38. Duże grono twórców miejscowych (muzyka, 
plastyka, …) 

+3 ↑ Zanikanie bezpośrednich interakcji (brak 
czegoś, co zastąpi dawne ławeczki przed 
domami) 

-1 ↑ 

39. Duże grono twórców odwiedzających gminę +3 ↑ Brak powszechnego dostępu do Internetu na 
terenie gminy 

-4 → 

40. Potencjał warunków krajobrazowych i 
przyrodniczych do wykorzystania w rozwoju 

+1 → Brak pełnej infrastruktury dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

-1 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

kultury 
41. Dobre możliwości finansowe gminy w zakresie 

wsparcia działalności kulturalnej na terenie 
gminy 

+3 ↑ Zbyt mała informacja na temat organizowanych 
imprez kulturalnych na terenie gminy 

-2 → 

42. Wzrastająca świadomość mieszkańców w 
zakresie potrzeb kulturalnych 

+2 ↑ Problem komunikacji wewnątrzgminnej 
publicznej 

-2 → 

43. Otwartość mieszkańców na gości z zewnątrz +2 ↑ Duży obszar gminy – rozproszenie przestrzenne 
mieszkańców/ placówek kultury (utrudniony 
dostęp, duże koszty obsługi placówek) 

-2 ↑ 

44. Wielokulturowość społeczeństwa gminy +1 → Zanikanie na terenie gminy form kultury 
ludowej w wyniku umierania osób starszych i 
nie podejmowania działalności w tym obszarze 
przez osoby młode  

-3 ↑ 

45. Zachowana kultura materialna ludowa na 
terenie gminy 

+1 →    

46. Działania promocyjne realizowane przez Urząd 
Gminy i GOKSiR 

+3 →    

47. Bliskość Św. Góry Grabarki sanktuarium 
prawosławnego  

+2 →    

48. Wspieranie rozwoju nowoczesnych form 
przekazu informacji (Internet) skierowanego do 
mieszkańców na terenie gminy 

+3 ↑    

49. Zainteresowanie Mielnikiem osób 
niepełnosprawnych (dobre warunki 
przyrodnicze i społeczne) 

+1 →    

50. Aktywność stowarzyszeń działających w 
obszarze kultury (np. Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński”) 

+2 →    

51. Linia Mołotowa – jedyny pas umocnień na 
terenie Polski i gminy 

+1 →    

52. Działalność ludowych zespołów śpiewaczych 
na terenie gminy  

+2 →    

53. Liczne imprezy kulturalne organizowane przez 
GOKSiR promujące lokalną kulturę ludową  

+4 ↑    

5 Problem analizowany: Zachowanie i ochrona 
zabytków 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

54. Duża ilość zabytków architektury na terenie 
gminy 

+4 → Brak woli Kościoła Rzymskokatolickiego 
(parafii) w kwestii zabezpieczenia góry 
zamkowej, podobnie gminy żydowskiej w 
kwestii zabezpieczenia cmentarza żydowskiego 

-2 → 

55. Dotacje z budżetu gminy na renowację 
zabytkowych budynków sakralnych 

+4 ↑ Dużo zabytkowych budynków z początku XX 
wieku straciło swoją formę 

-2 → 

56. Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu 
środków na ochronę zabytków 

+3 ↑ Nieprzestrzeganie przepisów – np. dotyczących 
ochrony układu przestrzennego przez 
mieszkańców (ale też urzędy!! np. pozwalają 
budować jako budynki gospodarcze, same 
zalecają wyburzenie) 

-1 → 

57. Dobry przykład restauracji i zagospodarowania 
budynku zabytkowego – Galeria Vava 

+5 ↑ Niekontrolowana ingerencja w zabytkową 
substancję architektoniczną 

-2 ↓ 

58. Duża ilość zabytków wpisanych do rejestrów i 
podlegających ochronie 

+1 ↑ Nieodpowiednio zabezpieczony i niszczejący 
cmentarz żydowski 

-1 → 

59. Zabytki na terenie gminy stanowią atrakcję 
turystyczną (mocną stroną jest ich ilość i stan 
zachowania) 

+2 ↑ Zabytki słabo przystosowane do potrzeb 
„nowoczesnego” turysty – brak odpowiedniego, 
atrakcyjnego zagospodarowania (np. działań 
wokół zabytku) 

-1 → 

60. Dobry stan zachowania wielu zabytków na tle 
innych gmin 

+2 →    

61. Informacja o zabytkach skierowana do turystów 
i mieszkańców – oznakowanie, informacja o, 
kierunkowskazy 

     

62. Wyjątkowość zabytków (kościoły, nekropolie) +2 ↑    
63. Promowanie obiektów zabytkowych przez 

gminę 
+3 →    

6 Problem analizowany: Komunikacja      
64. Możliwość stworzenia lokalnego transportu 

gminnego (?) 
+3 ↑ Brak połączeń PKS w weekendy -2 → 

65. Dobra sieć układu dróg na terenie gminy +4 → Niewystarczające połączenia PKS w tygodniu -3 → 
66. Projekt ścieżek rowerowych – uzupełnienie 

potrzeb komunikacyjnych (ale nie zawsze dla 
starszych) 

+3 → Niewystarczająca komunikacja PKS na terenie 
gminy, powiatu, województwa 

-3 → 

67. Życzliwość – ludzie się podwożą +2 → Brak dojazdu na terenie gminy na wybory i inne 
tego typu ważne okazje oraz imprezy 

-2 → 
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Lp. Mocne strony Siła oddziaływania 
szansy od +1 do +5 

Trend Słabe strony Siła oddziaływania 
zagrożenia od -1 do -5 

Trend 

kulturalne, uroczystości religijne 
68. Duża liczna samochodów osobowych 

zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy 
w ramach świadczenia usług na własne 
potrzeby  

+2 → Słaby dojazd do promu po stronie Sarnak i 
Gnojna 

-3 → 

69. Posiadanie na terenie miasta Siemiatycze w 
sąsiedztwie gminy stacji kolejowej osobowej 

+1 → Nieregularność dostępu do promu w Mielniku -2 → 

70.    Mała ilość osób chcących korzystać z 
transportu zbiorowego (?) 

-2 → 

71.    Brak mostu na Bugu lub mostu pontonowego 
lub porządnego promu w Mielniku 

-2 ↑ 

72.    Brak lądowiska dla śmigłowców (?) -1 ↑ 
73.    Mała liczba osób stale 

korzystających/potrzebujących korzystać z 
transportu na terenie gminy (co powoduje, że 
często „nie opłaca się” inicjować takich 
transportów) 

-2 ↑ 

Trend: wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Siła oddziaływania: -1 – bardzo mała, -2 – mała, -3 – przeciętna, -4 – duża, -5 – bardzo duża 
 
 
 


