Raport
o stanie Gminy Wojciechów
za 2020 r.

1. WSTĘP
Szanowni Państwo,
przekazuję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Wojciechów”, którego obowiązek
corocznego sporządzania wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Ma on stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
Przygotowany Raport to spojrzenie na aktualną sytuację Gminy Wojciechów
w poszczególnych

dziedzinach

jej

funkcjonowania.

Najważniejszym

z

założeń

przygotowanego Raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego zakresu działalności Gminy
w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje pozyskane
i przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest
monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem
informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzję o ścieżkach dalszego rozwoju
naszej małej Ojczyzny.
Co roku mieszkańcom Gminy Wojciechów będą przedstawiane możliwie szczegółowe dane
o funkcjonowaniu Gminy, co da Państwu możliwość porównania aktualnej sytuacji Gminy
w odniesieniu do lat poprzednich w zakresie m. in. działań inwestycyjnych, oświaty, pomocy
społecznej, usług komunalnych oraz oferty kulturalnej i turystycznej i wielu innych obszarów.
Wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania składam wszystkim pracownikom Urzędu
Gminy Wojciechów i innym osobom, które przyczyniły się do opracowania tego dokumentu.
Przygotowując Raport korzystałem z materiałów wielu instytucji, w szczególności Urzędu
Gminy w Wojciechowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych – Gminnego Ośrodka
Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu publikacja zawiera informacje,
pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane z rozwojem społecznogospodarczym Gminy Wojciechów.
Raport będzie reprezentowany na sesji absolutoryjnej. W debacie publicznej, dotyczącej
tego dokumentu ma prawo również wypowiedzieć się społeczeństwo. Dlatego zachęcam
wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.
Z poważaniem
Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE
Gmina Wojciechów leży w Powiecie Lubelskim (jednym z 24 powiatów województwa
lubelskiego) na zachód od Lublina, na obrzeżu trójkąta turystycznego Nałęczów – Kazimierz
Dolny – Puławy. Od północy sąsiaduje z gminą Nałęczów, od wschodu z gminami Jastków
i Konopnica, od południa z gminami Bełżyce i Poniatowa, a od zachodu z gminą Wąwolnica.
Gmina Wojciechów zlokalizowana jest przy trasie komunikacyjnej Bełżyce – Sadurki (droga
wojewódzka nr 827). Od Lublina – miasta wojewódzkiego dzieli ją 27 km (dojazd m. in. drogą
wojewódzką nr 830). Gmina zajmuje obszar 8070,96 ha, z czego 7387,41 ha (91,53%) stanowią
użytki rolne, 438,38 ha (5,43%) to lasy oraz zadrzewienia i zakrzaczenia a 245,17 ha (3,04%)
pozostałe grunty. Podział użytków rolnych jest następujący: 6496,28 ha (80,49%) to grunty
rolne, 197,33 ha (2,45%) to łąki i pastwiska, 362,30 ha (4,49%) to sady, 322,64 ha (3,99% to
grunty pod budynkami) i 8,86 ha (0,11%) to rowy. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31
grudnia 2020 r. wynosiła 5964 osoby. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Wojciechów.
Herb gminy Wojciechów przedstawia w polu czerwonym srebrny Odrowąż ponad podkową.
Odrowąż jest herbem pierwszych właścicieli Wojciechowa – Szczekockich. Podkowa jest
najbardziej rozpoznawalnym wyrobem związanym z kowalstwem. Przez teren gminy
przepływają rzeki Bystra oraz Czerka i Ciemięga. Jest to gmina tradycyjnie rolnicza,
ale wychodząca naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, kultywująca dziedzictwo
jak również innowacyjna i bogata w lokalne produkty turystyczne, przyjazna mieszkańcom
i gościom. Wojciechów to gmina słynąca z tradycji kowalskich. Jej malownicze krajobrazy
kuszą do spacerów i wycieczek rowerowych, a unikatowe zabytki takie jak Wieża Ariańska czy
modrzewiowy kościół parafialny w Wojciechowie, czynią tę gminę perełką wśród gmin
regionu. Niezwykłą atrakcją dla dzieci i dorosłych jest zwiedzanie jedynego w Polsce Muzeum
Kowalstwa oraz 100-letniej kuźni. Dziś Wojciechów znany jest w całym kraju
z organizowanych od kilkudziesięciu lat imprez kowalskich. Co roku odbywają się
Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej, a co dwa lata Ogólnopolskie Spotkania Kowali. W tym czasie Wojciechów odwiedza kilkanaście tysięcy
osób z całego kraju, a na wszystkich pragnących zatrzymać się tu na dłużej, czekają kwatery
agroturystyczne z doskonale rozwiniętą bazą noclegową. Wojciechów to właściwe miejsce aby
tu mieszkać, uczyć się i pracować, odpoczywać i rozwijać zainteresowania. Wyjątkowość tego
miejsca tworzy lokalna historia i miejscowe zabytki, bogactwo zasobów natury i kultury,
otwarci, pomysłowi i życzliwi ludzie, tradycje ludowe i rzemieślnicze, piękno przyrody
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i nieskażone środowisko. Gmina jest otwarta na nowe inicjatywy i nie boi się stawiać czoła
trudnym wyzwaniom. Atutem jest łączenie tradycji z nowoczesnością, przeszłości z potrzebą
jutra. Stawiamy na rozwój obszarów wiejskich, na lokalną tożsamość nową wiedzę
i technologie, aktywną współpracę instytucji i mieszkańców.

Fot. 1. Lokalizacja gminy Wojciechów na tle województwa lubelskiego.
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Fot. 2. Lokalizacja gminy Wojciechów na tle gmin powiatu lubelskiego.
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Fot.3. Mapa gminy Wojciechów.

Na terenie gminy znajdują się 23 miejscowości (Cyganówka, Góra, Halinówka, Ignaców,
Łubki, Łubki Kolonia, Łubki Szlachta, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Miłocin, Nowy Gaj,
Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Romanówka, Sporniak, Stary Gaj, Stasin, Szczuczki,
Szczuczki VI Kolonia, Tomaszówka, Wojciechów, Wojciechów Kolonia Piąta, Wojciechów
Kolonia Pierwsza), z których utworzono 21 jednostek pomocniczych, czyli sołectw (Góra,
Halinówka, Ignaców, Łubki, Łubki Kolonia, Łubki Szlachta, Maszki, Maszki k/Wojciechowa,
Miłocin, Nowy Gaj, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Sporniak, Stary Gaj, Stasin, Szczuczki,
Szczuczki VI Kolonia, Wojciechów - część I, Wojciechów - część II, Wojciechów Kolonia
Piąta, Wojciechów Kolonia Pierwsza). Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie
wiejskie a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Zasady i tryb
wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa. Zgodnie z ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Do

zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,

w szczególności dotyczących:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

8

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,

w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu

przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r., poz.
37);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
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Demografia w gminie Wojciechów
Tabela 1. Sytuacja demograficzna w gminie Wojciechów (stan na 31.12.2020 r.).

Przedział

Kobiety

Mężczyźni

Łącznie

0-3

120

130

250

4-6

99

102

201

7-18

383

416

799

19

26

32

58

20-59

1566

1648

3214

60-64

199

179

377

65-74

331

266

597

75-79

120

62

182

80+

218

68

286

Łącznie

3062

2902

5964

Procent

51,3

48,7

wiekowy

Tabela 2. Zestawienie zbiorcze mieszkańców gminy Wojciechów, zameldowanych na pobyt stały lub
czasowy (stan na 31.12.2020 r.).
Lp.

Miejscowość

Pobyt

Pobyt

stały

czasowy

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1.

Cyganówka

74

0

40

34

74

2.

Góra

128

1

68

61

129

3.

Halinówka

103

0

55

48

103

4.

Ignaców

314

1

160

155

315

5.

Łubki

187

0

99

88

187
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6.

Łubki Kolonia

159

3

79

83

162

7.

Łubki Szlachta

176

0

86

90

176

8.

Maszki

458

4

231

231

462

9.

Maszki

161

5

93

73

166

k/Wojciechowa
10.

Miłocin

578

1

295

284

579

11.

Nowy Gaj

60

0

31

29

60

12.

Palikije Drugie

466

3

235

234

469

13.

Palikije Pierwsze

524

5

270

259

529

14.

Romanówka

116

0

64

52

116

15.

Sporniak

410

7

210

207

417

16.

Stary Gaj

238

0

119

119

238

17.

Stasin

189

0

96

93

189

18.

Szczuczki

158

3

84

77

161

19.

Szczuczki VI Kolonia

142

0

73

69

142

20.

Tomaszówka

101

0

54

47

101

21.

Wojciechów

536

5

280

261

541

22.

Wojciechów

Kolonia

385

3

200

188

388

Kolonia

259

1

140

120

260

5922

42

3062

2902

5964

Piąta
23.

Wojciechów
Pierwsza
Razem

Gmina Wojciechów ma charakter typowo rolniczy. Na terenie gminy prowadzonych jest
1467 indywidualnych gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha.
W granicach gminy Wojciechów występują gleby pseudobielicowe ze znaczną przewagą
pyłu drobnego i materiału pyłowo ilastego. Gleby brunatne wyługowane i kwaśne znajdują się
w okolicach Wojciechowa i Miłocina i przy wschodniej granicy gminy. Mady, muły i torfy
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oraz czarne ziemie zalegają w dolinach Bystrej, Czerni i Ciemięgi. Na terenie gminy grunty
orne i sady występują w klasach bonitacyjnych I; II; IIIa; IIIb; IVa; IV b; V; VI; VIz. łąki
i pastwiska w klasach I; II; III; IV; V; VI, lasy w klasach I; II; III; IV; V; VI; oraz pozostałe
sklasyfikowane jako Liz; Lzr; Wsr; Br; W.
Najczęściej uprawiane są zboża i buraki cukrowe. Uprawiana jest również kukurydza
(na pasze), ziemniaki, rzepak, rzepik, warzywa. Na terenie gminy występują sady,
a w krajobrazie zaznaczają się uprawy chmielu. Obserwowana jest tendencja wykorzystania
gruntów ornych na zakładanie sadów i ogrodów warzywnych z nastawieniem na produkcję
towarową. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy wynosi 298. Większość
funkcjonujących tutaj przedsiębiorstw to niewielkie firmy, należące do osób fizycznych.
Wiodącymi dziedzinami działalności podmiotów gospodarczych są: działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną, działalność związana z budownictwem i prowadzeniem
prac wykończeniowych, działalność gastronomiczna, transport drogowy towarów, konserwacja
i naprawa pojazdów, sprzedaż detaliczna.

4. ORGANY GMINY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest rada gminy, do której
należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, jeżeli ustawy
szczególne nie stanowią inaczej. W skład Rady Gminy Wojciechów wchodzi 15 radnych
wybieranych w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu wyborczego.
Do wyłącznej właściwości i niezbywalnych kompetencji Rady Gminy należą sprawy określone
przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz innych odrębnych przepisach prawa. Rada
Gminy działa na sesjach przez komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje
on uchwały Rady.
Tabela 3. Skład Rady Gminy Wojciechów na kadencję 2018 – 2023.

Imię i Nazwisko
Michał Sumiński
Stanisław Kamela

Okręg

Funkcja/Inne

Wojciechów (od nr 78 Przewodniczący Rady Gminy
do końca), Tomaszówka
Wojciechów Kolonia Piąta
Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy, Wiceprzewodniczący
Komisji Prawa, Porządku
Publicznego,
Rolnictwa,
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
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Grzegorz Piróg

Dariusz Kołodziejczyk

Wojciechów
Kolonia Wiceprzewodniczący
Rady
Pierwsza, Nowy Gaj
Gminy
Miłocin (od nr 1 do nr 89)
Przewodniczący
Komisji
Infrastruktury,
Inwestycji
i
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego
Palikije Pierwsze (od nr 81
do końca)
Szczuczki
VI
Kolonia, Radna od 21.05.2020 r.
Szczuczki, Góra
Stary Gaj, Łubki

Tomasz Kowalski

Maszki

Tomasz Madej

Sporniak

Dariusz Malik

Maszki k/Wojciechowa

Grzegorz Matyjasik

Ignaców

Marcin Mirosław

Wojciechów (od nr 1 do nr Wiceprzewodniczący Komisji
77),
Infrastruktury,
Inwestycji
Romanówka, Cyganówka
i
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego
Palikije Pierwsze (od nr 1 do Przewodniczący
Komisji
nr 80), Stasin
Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa,
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej,
Wiceprzewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury Zdrowia
i Spraw Społecznych
Palikije Drugie (od nr 1 do nr Wiceprzewodnicząca Komisji
34A i od nr
Rewizyjnej
Łubki
Kolonia,
Łubki Przewodniczący
Komisji
Szlachta, Halinówka
Rewizyjnej, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
Zdrowia i Spraw Społecznych,
Przewodniczący
Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Szczuczki
VI
Kolonia, Radny do 25.02.2020 r.
Szczuczki, Góra

Miłosz Adamczyk

Mariusz Błaszczak
Bogusława Anna Grzelak

Andrzej Twardowski

Anna Zabiegła
Jarosław Zubrzycki

Kazimierz Żywicki

Przewodniczący
Budżetowej

Komisji

Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Od listopada 2018 roku funkcję tę sprawuje Artur
Markowski.
Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przedstawianie Radzie Gminy spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowanie projektów
uchwał w tych sprawach wraz z niezbędnymi materiałami i uzasadnieniem,
2) wykonywanie uchwał Rady Gminy,
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3) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy, w porozumieniu z jednostkami
pomocniczymi i organizacyjnymi gminy,
4) wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców gminy o budżecie i wykorzystaniu
środków budżetowych oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej,
5) podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem gminy, a zwłaszcza:
– zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
nieprzekraczającej wielkości sumy ustalonej corocznie przez Radę,
– zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej
wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
6) zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę,
7) gospodarowanie mieniem komunalnym,
8) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych
jednostek czynności przekraczających zakres udzielanego pełnomocnictwa,
10) określanie zakresu spraw gminy, które mogą być powierzone sekretarzowi gminy
lub Zastępcy Wójta,
11) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
12) decydowanie o wystąpieniu w sprawach spornych na drogę sądową oraz ustalanie
warunków ugody w tych sprawach,
13) przedkładanie pod obrady sesji sprawozdań ze swojej działalności,
14) ogłaszanie i organizowanie przetargów publicznych.
W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw
określających jego kompetencje. W sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania
urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także innych z zakresu tzw. kierownictwa
wewnętrznego Wójt Gminy wydaje zarządzenia. Forma ta wynika z uprawnień Wójta jako
kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto
w formie zarządzenia, Wójt jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań
gminy. Zarządzenia te jednak nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego. Jednakże
w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy prawa miejscowego mogą zostać wydane
w formie zarządzenia. Wówczas zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji
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Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia
do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia
lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy
obowiązującej.
Zarządzenie porządkowe podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono
moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej
sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia
Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
W 2020 roku Wójt Gminy Wojciechów wydał 118 zarządzeń, które w szczególności dotyczyły:
– zmian w budżecie i planie finansowym,
– zatwierdzenia sprawozdań finansowych,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
– powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 30 000 euro dla Gminy Wojciechów
w 2020 roku,
– organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 roku,
– wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Szkołach Podstawowych
w: Łubkach, Miłocinie i Palikijach,
– ustalenia terminów przeprowadzenia i terminu składania dokumentów do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów na rok szkolny 2020/2021,
– aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
Wojciechów,
– ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej, w tym sportu w 2020 roku na terenie gminy Wojciechów,
– przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie,
– powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru członków Gminnej Rady
Seniorów w Wojciechowie,
– przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2019 rok,
– powołania Koordynatora jst do reprezentowania Gminy Wojciechów wchodzącej w skład
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
– powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
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– wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wojciechowie ograniczeń w wykonywaniu zadań
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
– powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań pożytku publicznego w 2020 roku,
– zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Wojciechów,
– wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,
– powołania Komisji Odbioru Inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej nr 106903L
w miejscowości Szczuczki,
– zmiany Kalendarza Wyborczego w wyborach do Gminnej Rady Seniorów stanowiących
załącznik do zarządzenia nr 17/20 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie,
– powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin posesji Łubki Kolonia dotyczące naruszenia
wymagań co do użytkowania i postępowania ze środkami ochrony roślin,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie,
– upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wojciechów do sporządzania aktów
pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,
– upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wojciechów do dokonywania czynności
związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień
28 czerwca 2020 roku,
– powołania gminnego zespołu informatycznego gwarantującego obsługę w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,
– wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura
Spisowego w Wojciechowie,
– powołania Komisji Odbioru Inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 292
w miejscowości Palikije Pierwsze”,
– ustalenia norm zużycia paliw w eksploatacji samochodów i sprzętu silnikowego
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędzie Gminy Wojciechów,
–

ogłoszenia

wykazu

nieruchomości

stanowiących

własność

Gminy

Wojciechów

przeznaczonych do wydzierżawienia oraz najmu,
– powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego,
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– powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin posesji Palikije Pierwsze dotyczące
uciążliwej emisji uciążliwej zanieczyszczeń powietrza,
– powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin na działkach Palikije Pierwsze, dotyczące
zgromadzenia odpadów na gruntach przylegających do rzeki Bystrej,
– powołania Komisji Odbioru Inwestycji: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Góra”,
– sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Wojciechów-Kolonia Piąta”,
– przyjęcia polityki rachunkowości w urzędzie Gminy Wojciechów w związku z realizacją
projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wojciechów”,
– określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
Wojciechów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności,
– opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok,
– wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wojciechowie ograniczeń w wykonywaniu zadań
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
– ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Wojciechów
w Urzędzie Gminy Wojciechów i powołania komisji konkursowej,
– aktualizacji kart oceny ryzyka zawodowego na stanowisku,
– powołania członka komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”,
– projektu uchwały budżetowej gminy Wojciechów na 2021 rok,
– powołania Komisji Odbioru Inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach”,
– powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
– powołania Komisji do przeprowadzania oględzin posesji, dotyczące nieprawidłowości
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
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– wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej
instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Wojciechów.
W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Zatrudnianie
i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.
Jednostkami organizacyjnymi gminy są:
1) Urząd Gminy Wojciechów,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie,
3) Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie,
4) Szkoła Podstawowa w Łubkach,
5) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie,
6) Szkoła Podstawowa w Palikijach,
7) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.
Urząd Gminy jest jednostką budżetową Gminy Wojciechów. Osoby zatrudnione w urzędzie
są pracownikami samorządowymi, dla których Wójt jest pracodawcą.
Pracownicy samorządowi zatrudniani są:
1) na podstawie wyboru – Wójt,
2) na podstawie powołania – Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy,
3) na podstawie umowy o pracę – pozostali pracownicy.
Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
2) pomocniczych i obsługi.
Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa – o pracownikach
samorządowych oraz regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.
W Urzędzie Gminy Wojciechów na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnione było 23 osoby.
20 zatrudnionych to osoby na stanowiskach urzędniczych, 1 osoba to pracownik zatrudniony
na stanowisku pomocniczym 2 osoby to pracownicy gospodarczy. Od kilku lat Urząd Gminy
zatrudnia także pracowników w ramach przeciwdziałania bezrobociu, organizując we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie roboty publiczne i prace interwencyjne.
Na podstawie umowy zawartej z PUP urząd otrzymuje częściową refundację kosztów
wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego pracownika. Celem prac interwencyjnych jest
aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
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Fot. 4. Baner reklamowy Urzędu Gminy Wojciechów.
W Urzędzie Gminy organizowane są również staże. Staż jest organizowany na okres
do dwunastu

miesięcy.

Dzięki

temu

bezrobotny

nabywa

umiejętności

praktyczne

do wykonywania pracy na określonym stanowisku bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą. Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych
organów funkcjonujących w strukturze gminy.
W skład Urzędu Gminy Wojciechów wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
– Wójt Gminy,
– Zastępca Wójta Gminy,
– Sekretarz (wakat do 16.12.2020 r.),
– Skarbnik Gminy,
– Urząd Stanu Cywilnego (Kierownik USC – stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych),
– Referat finansowy (stanowisko ds. finansowo-księgowych, 2 stanowiska ds. księgowości
budżetowej, stanowisko ds. księgowości i finansów, stanowisko ds. wymiaru podatków,
stanowisko ds. wymiaru, księgowości, podatków i opłat),
– Referat inwestycji i rozwoju (Kierownik referatu – stanowisko ds. zamówień publicznych,
stanowisko ds. promocji gminy i rolnictwa, stanowisko ds. funduszy i integracji
europejskiej, stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa),
Samodzielne stanowiska pracy:
– stanowisko ds. oświaty i kadr,
– stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
– stanowisko ds. obrotu nieruchomościami i działalności gospodarczej,
– stanowisko ds. społecznych, gospodarki komunalnej, OC i zarządzania kryzysowego
oraz spraw wojskowych,
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– stanowisko ds. informatyki,
– stanowisko ds. gospodarki odpadami,
– pomoc gospodarcza (2 osoby).
5. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH GMINY WOJCIECHÓW
(POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII)
1. Strategia Rozwoju Gminy Wojciechów do roku 2020 – uchwała Nr XVII/64/15 Rady
Gminy Wojciechów z dnia 15.12.2015 r.
Dominującym dokumentem o charakterze strategicznym jest przyjęta w 2015 r. Strategia
Rozwoju Gminy Wojciechów do roku 2020. Określa ona politykę rozwojową gminy w wielu
obszarach. W dokumencie zostały określone cele strategiczne i operacyjne określone
w poszczególnych celach strategicznych.
Cele strategiczne:
1. Poprawa funkcjonalności logistycznej gminy.
a) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
b) Poprawa funkcjonalności oraz spójności dróg gminnych z drogami powiatowymi.
c) Poprawa systemu komunikacji gminy.
2. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich.
a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich.
b) Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
c) Wzrost aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci.
3. Redukcja kosztów energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
a) Zmniejszenie kosztów zużycia energii w budynkach sektora publicznego;
b) Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii; Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska.
4. Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.
a) Zwiększenie rozpoznawalności marki Gminy Wojciechów jako miejsca atrakcyjnego
do wypoczynku i rekreacji.
b) Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę, np. wycieczki rowerowe (pobyty
jednodniowe).
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c) Wzrost liczby osób korzystających z oferty agroturystycznej (pobyty dłuższe).
d) Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych
i kulturowych Gminy Wojciechów.
5. Wzrost gospodarczy oraz poprawa rynku pracy.
a) Rozwój inwestycji na profesjonalnie przygotowanych terenach inwestycyjnych.
b) Wzrost przychodów do budżetu gminy w wyniku rozwoju działalności gospodarczej.
c) Wyspecjalizowanie produkcji rolnej na konkretne produkty oraz ich skuteczna sprzedaż.
d) Wzrost miejsc pracy oraz wysokości dochodów.
6. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej.
a) Poprawa funkcjonalności infrastruktury społecznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna).
b) Wzrost udziału ogółu ludności korzystających z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
7. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako obszaru odpowiedniego do zamieszkania.
a) Zwiększenie poziomu integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców gminy.
b) Poprawa warunków życia mieszkańców.
c) Stworzenie marki Gminy Wojciechów jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania.
d) Zmniejszenie migracji ludzi młodych i wykształconych z obszaru gminy.
8. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
a) Rozwój infrastruktury historyczno-kulturowej na terenie Gminy Wojciechów.
b) Kształtowanie tożsamości historyczno-kulturowej regionu poprzez pielęgnowanie
historii, tradycji i kultury ludowej.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojciechów – uchwała Nr XVII/65/15 Rady
Gminy Wojciechów z dnia 15.12.2015 r. oraz uchwała Nr XVIII/121/20 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej w Gminie Wojciechów”
Określa on politykę gminy w obszarach ochrony środowiska (ochrona klimatu)
oraz produkcji i oszczędności energii. W dokumencie zostały określone najważniejsze cele
strategiczne i operacyjne. Celem opracowania Planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji
pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
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zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii

finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Celem Gminy Wojciechów jest dalszy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej jakości środowiska naturalnego. W szczególności oznacza to ograniczenie
zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku energii.
Przyjmuje się że Gmina Wojciechów powinna osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020
w wysokości co najmniej 20% emisji wyznaczonej dla roku bazowego 2014. Celem głównym
jest zatem osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 80% poziomu z roku 2014.
Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 80% poziomu z roku
bazowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii
finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii
na terenie Gminy Wojciechów. Główny cel strategiczny w dokumencie został określony jako
poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wojciechów poprzez trwały i zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy następujący bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną
i finalną.
Realizując wyznaczone cele na rok 2020, polityka władz Gminy Wojciechów jest
ukierunkowana na osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu (rok 2030 i kolejne lata):
• możliwie neutralnego dla środowiska i życia mieszkańców wpływu działań władz Gminy
na rzecz ograniczenia emisji,
• maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego,
• maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie
Gminy,
• maksymalnie największego udziału dostaw gazu sieciowego do jak największej liczby
odbiorców,
• umożliwienie mieszkańcom systematycznego zastępowania indywidualnych źródeł ciepła

opartych na paliwach kopalnych źródłami niskoemisyjnymi,
• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.
Dla skutecznej realizacji celów wybrano następujące priorytetowe obszary działań, które
charakteryzują się największym potencjałem ograniczania emisji:
- gminne jednostki organizacyjne – jest to obszar istotny ze względu na łatwość
implementacji działań oraz znaczenie w propagowaniu działań i postaw wśród mieszkańców
gminy (urząd i jednostki podległe powinny być przykładem i wzorem do naśladowania).
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Europejskie dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej podkreślają wzorcową rolę
sektora publicznego w tym zakresie,
- mieszkalnictwo – jest to obszar, na który władze gminy mają istotny wpływ (zwłaszcza zasób
budynków komunalnych) – szczególnie poprzez prowadzenie działań podnoszących
świadomość korzystania z energii, a także wprowadzanie systemów zachęt finansowych.
Mieszkalnictwo cechuje się bardzo dużym potencjałem redukcji emisji,
- transport – jest kluczowym obszarem działalności ze względu na jeden z największych
udziałów w emisji z obszaru gminy. Intensywny, dotychczasowy i prognozowany, wzrost
liczby pojazdów i natężenia ruchu (szczególnie na drodze tranzytowej) wymaga od władz
gminy działań w celu minimalizacji jego wpływu na środowisko i klimat, np. poprzez
poprawienie stanu technicznego dróg.
Cele szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów
interwencji, jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach:
(1) poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wojciechów, (2) zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Wojciechów,
(3) wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, (4) wzorcowa rola
Gminy Wojciechów w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii finalnej w jednostkach
sektora publicznego, (5) kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz
promocja rozwiązań ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii
finalnej.
Gmina Wojciechów sukcesywnie realizuje założenia przyjęte w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej. Główną aktywnością w tym zakresie jest realizacja projektów związanych
z Odnawialnymi Źródłami Energii. Są to działania spójne z wizją gminy, która jest miejscem
atrakcyjnym turystycznie. Wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska,
ochrony klimatu, zarządzania energią i jej pozyskiwania są zgodne z założeniami planu oraz
realizują postawione w niej cele. Należy zauważyć większą aktywność w kierunku realizacji
zadań w obszarze nieruchomości mieszkańców gminy, pozostają do realizacji zamierzenia
związane z budynkami publicznymi. Opóźnienia w realizacji niektórych przedsięwzięć
wynikają z ograniczeń w dostępności środków na realizację poszczególnych zadań. Należy
jednak podkreślić, że pomimo braku niekiedy bezpośrednich źródeł finansowania gmina
realizuje cele przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków.
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3. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Wojciechów
na lata 2015 – 2032 – uchwała Nr XIII/43/15 Rady Gminy Wojciechów z dnia
18.08.2015 r.
Celem opracowania Programu było zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców
i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca
2032 r. Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia:
1. Identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, jakie
są wykorzystywane na terenie Gminy Wojciechów,
2. Przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
3. Opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych,
4. Określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojciechów,
5. Określenie listy firm prowadzących działalność w zakresie usuwania wyrobów azbestowych
z terenu Gminy Wojciechów,
6. Przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady
zawierające azbest.
Realizacja programu została podzielona na dwa etapy: pierwszy etap to lata 2014-2022, drugi
to lata 2023-2032. W pierwszym etapie zaplanowano następujące działania:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
2. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Wojciechów,
3. Implementacja danych do bazy azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl),
4. Stała aktualizacja bazy danych,
5. Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu,
6. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych,
7.

Akcje

informacyjne

wśród

mieszkańców

dotyczące

obowiązków

związanych

z koniecznością usunięcia wyrobów azbestowych, sposobów i terminów inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest oraz procedur związanych z postępowaniem z azbestem
prowadzone poprzez ulotki, broszury, media lokalne (gazety, radio, internet, billboardy
i plakaty na terenie Gminy Wojciechów),
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

24

8. Akcje edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców powinny zostać oparte na edukacji dzieci
i młodzieży szkolnej. Akcja edukacyjna powinna być połączona z informacyjną poprzez
organizowanie, tzw. imprez ekologicznych, festynów, wystaw, konkursów czy też
wycieczek ekologicznych,
9. Bezpieczne usunięcie wyrobów azbestowych wraz z wymianą pokryć dachowych.

W

2020

zawierających

r.

kontynuowano
azbest

w gminie

sukcesywne
Wojciechów

usuwanie
na

azbestu

podstawie

z Województwem Lubelskim z dnia 2 lutego 2018 roku.

umowy

i

wyrobów
współpracy

Całkowita ilość wyrobów

zawierających azbest usuniętych w 2020 r. – 196,68 Mg (tony). Działania podjęte w 2020 r.
w tym zakresie były zgodne z przyjętym programem i objęły 88 gospodarstw.
Według inwentaryzacji z 2014 r. na terenie gminy znajdowało się 8631 Mg azbestu.
Do końca 2020 r. usunięto łącznie 1655 Mg azbestu (20%).
4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojciechów na lata
2014 – 2020 – uchwała Nr XLIII/192/14 Rady Gminy Wojciechów z dnia 6.11.2014 r.
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej, która jest elementem polityki społecznej
państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
której nie są w stanie pokonać samodzielnie. Polega ona w szczególności na przyznawaniu
i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu
nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Na szczeblu Gminy zadania te wykonują ośrodki pomocy społecznej, w przypadku Gminy
Wojciechów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie.
Zadaniem obowiązkowym każdej gminy jest opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Powinna ona uwzględniać tworzenie programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Cel strategiczny to aktywna
polityka społeczna Gminy Wojciechów służąca wsparciu osób i rodzin wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie temu wykluczeniu, dzięki
czemu możliwe będzie podniesienie jakości życia oraz wyrównanie szans rozwoju
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mieszkańców gminy, jak również integracja społeczności lokalnej i zapobieganie zjawisku
marginalizacji. Cele operacyjne Strategii:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podjęcie aktywizacji osób bezrobotnych,
2. Zmniejszenie skutków ubóstwa i bezrobocia,
3. Wprowadzenie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju
przedsiębiorczości w Gminie,
4. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu osób starszych i samotnych poprzez rozwijanie
systemu wsparcia i integrację ze środowiskiem lokalnym,
5. Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Gminy Wojciechów,
6. Rozwój potencjału instytucji działających w obszarze pomocy społecznej,
7. Poprawa stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego,
8. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
9. Profesjonalizacja działań edukacyjnych, kulturalnych oraz rozwój oddziaływań
profilaktycznych i wychowawczych,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia,
11. Poprawa warunków funkcjonowania i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej.
5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 – uchwała Nr XLVII/228/18
Rady Gminy Wojciechów z dnia 20.03.2018 r.
Ważnym elementem jest tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną oraz praca socjalna. W tym celu jest tworzony Gminny Program Wspierania Rodziny.
Celem głównym programu jest budowa spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w gminie Wojciechów.
Cele szczegółowe programu:
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny w szczególności
poprzez:
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a) objęcie dożywianiem wszystkie tego wymagające dzieci, uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w formie ciepłych posiłków na terenie placówek oświatowych
do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy Wojciechów oraz dofinansowanie innych
wydatków związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży przebywających w szkołach
lub placówkach innego rodzaju poza terenem gminy Wojciechów,
b) monitorowanie sytuacji bytowej, zdrowotnej, materialnej, edukacyjnej dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub innymi patologiami społecznymi poprzez
kontakt i współpracę z podmiotami i instytucjami z gminy Wojciechów, jak również z terenu
innych gmin,
c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom na podstawie:
− ustawy o pomocy społecznej, między innymi poprzez przyznawanie zasiłków i innych
świadczeń materialnych i rzeczowych,
− ustawy o świadczeniach rodzinnych,
− ustawy o systemie oświaty na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacji,
− ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
− ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
− na podstawie innych ustaw i programów.
2.

Zapobieganie

powstawaniu

sytuacji

kryzysowych

wymagających

interwencji

oraz rozwiazywanie już istniejących problemów, w szczególności poprzez:
a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników
socjalnych, asystenta rodzin, pedagoga szkolnego oraz przedstawicieli innych zawodów
kontaktujących się z rodziną,
b) udzielanie w ramach posiadanych własnych uprawnień i możliwości wsparcia
psychologicznego, terapeutycznego i prawnego na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem,
jak również korzystanie w tym zakresie ze specjalistycznej pomocy fachowców i instytucji
zewnętrznych,
c) podejmowanie działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców,
d) organizowanie narad, szkoleń i spotkań informacyjnych służących doskonaleniu systemu
współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się pracą z rodziną,
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e) umożliwianie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych
pracowników socjalnych, asystenta rodziny, poprzez udział w warsztatach, szkoleniach,
kursach i innych formach edukacyjnych.
3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
a) monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym przez pracowników
socjalnych i asystenta rodziny,
b) zachęcanie dzieci z rodzin wieloproblemowych do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach
szkolnych organizowanych przez placówki edukacyjne,
c) wspieranie i promocja inicjatyw lokalnych w zakresie wsparcia rodziny i dzieci.
4. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym
niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w rodzinach, w szczególności poprzez:
a) profilaktykę, edukację oraz wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych uzależnieniami,
b) intensyfikację i koordynację działań podejmowanych w ramach „Gminnego Programu
Wpierania Rodziny”, „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.
5. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin, w szczególności poprzez:
a) koordynację podejmowanych w ramach programu działań i bieżące organizowanie
współpracy podmiotów prowadzących różnorodne działania na rzecz dzieci i młodzieży,
b) wspieranie i finansowanie edukacji służb społecznych w zakresie wykorzystania metody
pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
c) dobór działań naprawczych na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o działania
interdyscyplinarne we współdziałaniu z innymi służbami i instytucjami.
6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
– uchwała Nr XVII/112/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r.

Cele programu:
1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
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2) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
3) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami
poprzez:
− ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,
− zmianę zachowań i postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem,
− budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie),
− zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania gminnego programu:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu poprzez:
a) prowadzenie punktu konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, poprzez wprowadzenie dyżurów,
b) szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób
pomagających uzależnionym oraz ich rodzinom, w tym szkolenie podstawowe
i specjalistyczne (w szczególności dla: członków Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policji i innych instytucji),
c) wspieranie działalności grup samopomocowych zajmujących się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, w tym w szczególności grup Anonimowych Alkoholików,
d) uwzględnianie w podejmowanych działaniach propozycji służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych zgłaszanych przez organizacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne
oraz instytucje.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy
alkoholowe,
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b) wpisanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych do programów
wychowawczych szkół w celu ich realizacji,
c) utworzenie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zintegrowanie
działalności następujących służb i instytucji: Policji, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół, stowarzyszeń, organizacji społecznych
oraz parafii.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
a) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Palikijach Pierwszych,
w tym: wyposażenie świetlicy środowiskowej, zatrudnienie pedagoga do pracy w świetlicy,
dożywianie dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej,
b) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie, w tym: wyposażenie świetlicy środowiskowej, zatrudnienie pedagoga do pracy
w świetlicy, dożywianie dzieci w czasie zajęć w świetlicy,
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym obozów i kolonii profilaktycznych
i terapeutycznych na podstawie przedstawionych programów i statutów przez podmioty
publiczne i organizacje pozarządowe,
d) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania
napojów alkoholowych i problemów wynikających z jego nadużywania, celem
zagospodarowania ich wolnego czasu, oraz realizacja programów i akcji profilaktycznych
w tym zakresie, w tym w szczególności dla dzieci z rodzin zagrożonych występowaniem
niekorzystnych zjawisk spowodowanych nadużywaniem alkoholu,
e) upowszechnianie informacji na temat zjawiska alkoholizmu oraz skutków nadużywania
alkoholu oraz informacji na temat instytucji zajmujących się pomocą osobom i rodzinom,
w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
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f) organizacja szkoleń dla: nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia,
urzędników i innych osób uczestniczących w realizacji programu, jak również dla osób,
które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z osobami uzależnionymi od alkoholu,
g) promowanie imprez oraz innych działań bezalkoholowych dla dzieci i młodzieży m.in.
poprzez: pozalekcyjne zawody sportowe, konkursy, olimpiady wiedzy,
h) organizacja imprez rozrywkowych i edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży
(w tym zorganizowanie festynu na Dzień Dziecka), mających wyraźne odniesienie
profilaktyczne odbywających się bez udziału alkoholu.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
a) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami życia społecznego
w zakresie wypracowanych form i możliwości realizacji wybranych zadań gminnego
programu,
b) zajęcia warsztatowe, treningi umiejętności trzeźwienia życia „TAZA” itp. (grupa trzeźwości
AA - „Kuźnia Trzeźwości” w Wojciechowie”),
c) upowszechnianie zdrowego stylu życia bez spożywania alkoholu oraz promowanie
aktywnego spędzanie czasu wolnego np. poprzez: zajęcia sportowe, kółka zainteresowań
itp., oraz wspieranie w tym zakresie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób
fizycznych.
5. Kontrola przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach detalicznych
i gastronomicznych, w tym podejmowanie interwencji w związku z ich naruszeniem.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – uchwała Rady Gminy
Wojciechów Nr XVII/113/20 z dnia 23.01.2020 r.
Główne cele programu:
1. Realizacja działań profilaktycznych
a) wspieranie społeczności lokalnych mające na celu zapobieganie używaniu środków
psychoaktywnych,
b) wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjum w rozwijaniu działań profilaktycznych,
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c) wspieranie programów dla dzieci i młodzieży będących alternatywą wobec używania
narkotyków,
d) wspieranie rozwoju profesjonalnych programów profilaktycznych adresowanych
do określonych grup społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem oraz ich rodziców.
2. Edukacja publiczna i szkolenia przedstawicieli różnych grup społecznych
a) organizowanie i zlecanie szkoleń dotyczących problemów narkomanii dla poszczególnych
grup zawodowych: pracowników szkół i placówek oświatowych, pracowników pomocy
społecznej, funkcjonariuszy policji,
b) współpraca z mediami w zakresie przekazu profesjonalnej wiedzy na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów narkomanii,
c) prowadzenie kampanii edukacyjnych w obrębie gminy adresowanych do określonych grup
społecznych,
d) opracowanie oraz upowszechnianie na terenie gminy materiałów informacyjno–
edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,
e) współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i innymi podmiotami
w ramach realizacji edukacji publicznej.
3. Doskonalenie struktur lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych
a) realizacja programów redukcji szkód,
b) ścisła współpraca z Wojewódzkim Biurem ds. Przeciwdziałania narkomanii w zakresie
organizowania szkoleń.
4. Współpraca z samorządem wojewódzkim i powiatowym oraz policją, służbami działającymi
na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz innymi podmiotami zajmującymi się tym
zagadnieniem
a) pomoc przy tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania narkomanii,
b) prowadzenie doradztwa i pomocy merytorycznej dla pracowników samorządu gminy
ze strony samorządów powiatowych i wojewódzkiego.
5. Monitorowanie stanu problemów związanych z narkomanią
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a) utworzenie bazy danych podmiotów zajmujących się profilaktyką, leczeniem
oraz rehabilitacją osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, stałe aktualizowanie
oraz upowszechnianie informacji na ten temat,
b) współpraca z Krajowym Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wojciechów na rok 2020 – uchwała Nr XIX/126/20 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 21.05.2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest
programem uchwalanym każdego roku do końca marca na dany rok budżetowy. W roku 2020
z powodu sytuacji epidemicznej COVID-19 program na terenie całego kraju został przyjęty
w maju. Dokument zakłada formy zapobiegania bezdomności zwierząt. Są to:
1. odławianie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających
się po terenie Gminy Wojciechów,
2. poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt,
3. zmniejszaniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację,
4. dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów żyjących
na wolności,
5. edukacja mieszkańców Gminy Wojciechów w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających
na właścicielach i opiekunach zwierząt,
6. podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy,
7. tworzenie rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt.
W 2020 r. realizowano wszystkie postanowienia przyjęte w programie. Wydatkowane środki
na ten cel wyniosły: 38.012,94 zł. Koszty zostały poniesione na: usługi weterynaryjne,
odławianie i umieszczanie zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.
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9. Roczny Program Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok – uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia
28.11.2019 r.
Przyjęcie

Rocznego

Programu

Współpracy

zostało

poprzedzone

konsultacjami

społecznymi. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie Urzędu Gminy
Wojciechów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojciechów i tablicy ogłoszeń.
W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła uwag do programu.
Współpraca Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku odbywała się na zasadach:
•

pomocniczości,

•

suwerenności stron,

•

partnerstwa i dialogu,

•

efektywności,

•

uczciwej konkurencji,

•

legalności i jawności podejmowanych działań,

Nadrzędnym celem programu współpracy było kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele
szczegółowe m.in. :
•

poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wojciechów,
a w szczególności w zakresie aktywności fizycznej – sportu i turystyki,

•

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

•

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Wojciechów.

Współpraca odbywała się w dwóch formach, finansowej i pozafinansowej. Współpraca
pozafinansowa

polegała

na

wymianie

informacji,

wzajemnym

informowaniu

się

o planowanych kierunkach działalności, wspólnej realizacji zadań, konsultowaniu projektów
uchwał Rady Gminy Wojciechów podejmowanych w dziedzinach działalności organizacji.
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Przedmiotem współpracy finansowej Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym sportu.
W ramach uchwalonego programu współpracy w budżecie Gminy przeznaczono na ten cel
środki finansowe na 2019 rok w wysokości 20 000 zł., z czego wykorzystano 11 000 zł.
Z powodu sytuacji epidemicznej COVID-19 realizacja zadań była utrudniona, a w dwóch
przypadkach niemożliwa do realizacji. Nie udzielono dotacji w trybie uproszczonym
(pozakonkursowym) na realizacje zadań publicznych. Zlecanie realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji odbyło się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono Zarządzeniem Wójta nr 16/20 z dnia 2 marca
2020 r., a do opiniowania ofert w konkursie powołano komisję konkursową Zarządzeniem
Wójta nr 25/20 z dnia 19 marca 2020 r. W trybie tym, na zadania z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej, w tym sportu udzielono dotacje.
10. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wojciechów – uchwała Nr XVI/103/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia
30.12.2019 r.
Niniejsza zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wojciechów” została opracowana na podstawie uchwały nr XXXI/137/16 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechów. Projekt studium został
sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz z wymogami
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz.
1233). Zmiany zaproponowane w opracowanym dokumencie służą przede wszystkim
dostosowaniu polityki przestrzennej gminy do wymogów cytowanej wyżej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz istniejących uwarunkowań rozwoju.
Kierunki zmian w polityce przestrzennej gminy uwzględniają zarówno oczekiwania władz
samorządowych jak i mieszkańców oraz pozwalają na zachowanie zasad zrównoważonego
rozwoju i kształtowanie ładu przestrzennego. Przyjęte w studium kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy zostały oparte na analizie istniejącego zagospodarowania, ocenie
zapisów

obowiązującego

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego oraz na prognozie potrzeb i celów rozwojowych gminy. Przyjęte w studium
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

35

rozwiązania mają na celu umożliwienie rozwoju gminy i poprawę jakości życia mieszkańców
z jednoczesnym zachowaniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego oraz poszanowania
dziedzictwa kulturowego uwzględniają opracowane dokumenty strategiczne gminy. Zostało
to zapewnione m. in. poprzez: (1) wskazanie terenów pod rozwój układu komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej, (2) wskazanie terenów przeznaczonych pod zabudowę głównie
mieszkaniową, usługową i produkcyjną, (3) ochronę walorów przyrodniczych, (4) ochronę
dziedzictwa kulturowego i zabytków.

W celu kształtowania ładu przestrzennego m. in.

w rozwiązaniach, dotyczących rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę
nie rozpraszania zabudowy poza ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój
przestrzenny osadnictwa powinien polegać na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej
oraz jej rozbudowę poprzez dołączanie nowych terenów przylegających do niej, utrzymując
dwa ośrodki usługowe w części południowej i północnej gminy. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r., poz. 647 ze zm.) studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest jednak podstawowym
dokumentem planistycznym, kształtującym politykę przestrzenną

oraz wyznaczającym

kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowane Studium stanowi dokument
kierunkowy, określający wytyczne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, programów inwestycyjnych i operacyjnych

oraz innych przedsięwzięć

związanych z zarządzaniem przestrzenią. Dzięki temu pozwala na prowadzenie gospodarki
przestrzennej w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz rozważne
planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Granice poszczególnych
obszarów odpowiadają dokładnością skali mapy. Ich uściślenie oraz dostosowanie do granic
ewidencyjnych

nieruchomości

nastąpi

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego.
11. Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Wojciechów – zarządzenie Nr 109/19 Wójta
Gminy Wojciechów z dnia 28.10.2019 r.
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Wojciechów została przyjęta Zarządzeniem Wójta
nr 109/19 z dnia 28 października 2019 r. Obowiązek prowadzenia Gminnej Ewidencji
Zabytków przez Wójta Gminy wynika z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Zgodnie
z w/w przepisami prawa powinny być w niej ujęte:

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

36

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Mając powyższe na uwadze została sporządzona dokumentacja ewidencyjna w postaci kart
adresowych według obowiązującego wzoru kart adresowych dla: zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków, dla zabytków nieruchomych znajdujących się
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dla zabytków (stanowisk) archeologicznych
znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz dla zabytków nieruchomych
wyznaczonych przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wykonano mapy stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków,
sporządzono wykaz wraz z dokumentacja fotograficzną i uzasadnieniem dla obiektów
nieistniejących lub których stan uniemożliwia włączenie ich do GEZ, a które figurowały
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Założenie Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnie
z art. 22 ust.5, pkt.3 cytowanej ustawy wymagało porozumienia z wojewódzkim
konserwatorem zabytków. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną
opinię w dniu 18 października 2019 r. nie wnosząc uwag odnośnie zawartości dokumentacji
stanowiącej podstawę do założenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
12. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechów na lata 2021 – 2024 –
uchwała nr XXI/139/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.07.2020 r.
Program został opracowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa
realizując wymóg art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2021 r. poz. 710) oraz dokumentami programowymi o zasięgu
ogólnokrajowym oraz wojewódzkim, powiatowym, gminnym.
Wiele elementów budujących Program zaczerpnięto z odpowiednich polityk, programów
i planów sektorowych o randze krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Zaproponowane
w programie opieki nad zabytkami działania mają pomóc w poprawie substancji zabytkowej,
jej rewaloryzacji oraz w upowszechnianiu i promowaniu dziedzictwa kulturowego zaś
proponowane rozwiązania odpowiadają ustawowym regulacjom z zakresu ochrony zabytków.
Zgodnie z w/w przepisami prawa program ma na celu w szczególności :

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

37

1. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
2. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
3. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
4. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
5. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
6. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
Program Opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Gminy po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię w dniu 6 lipca 2020 r.
nie wnosząc uwag do projektu Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Wojciechów.

6. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY WOJCIECHÓW
PODJĘTYCH W 2020 R.
XVII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 23 stycznia 2020 r.
1. Uchwała Nr XVII/110/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
2. Uchwała Nr XVII/111/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Wojciechów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 20192020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – uchwała zrealizowana w 2020
r.
3. Uchwała Nr XVII/112/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 rok – uchwała zrealizowana w 2020 r.
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4. Uchwała Nr XVII/113/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – uchwała
zrealizowana w 2020 r.
5. Uchwała Nr XVII/114/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie zniesienia
pomnika przyrody – uchwała zrealizowana w 2020 r.
6. Uchwała Nr XVII/115/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości Łubki z dotychczasowym najemcą
– uchwała zrealizowana w 2020 r.
7. Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości Wojciechów z dotychczasowym
najemcą – uchwała zrealizowana w 2020 r.
XVIII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 27 lutego 2020 r.
8. Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
9. Uchwała Nr XVIII/118/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej – uchwała zrealizowana w 2020 r., WPF dostosowano
do bieżących potrzeb
10. Uchwała Nr XVIII/119/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu –
uchwała niezrealizowana, na planowane zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej Nr 827 Sadurki Bełżyce z drogą powiatową 2236L w miejscowości Wojciechów
wraz z wykonaniem przejść dla pieszych” zaplanowana została pomoc finansowa w formie
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wojciechów na rok 2020 w wysokości 88.029,50
zł. Zadanie nie doszło do skutku z powodu zmiany koncepcji przebudowy skrzyżowania
na rondo jednopasowe.
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11. Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Wojciechów w roku szkolnym 2019/2020 – uchwała
zrealizowana w 2020 r.
12. Uchwała Nr XVIII/121/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wojciechów” – uchwała
w trakcie realizacji
XIX Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 21 maja 2020 r.
13. Uchwała Nr XIX/122/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
14. Uchwała Nr XIX/123/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Województwu
Lubelskiemu – uchwała w trakcie realizacji. W uchwale Nr XVIII/119/20 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. zmieniona została nazwa zadania i obecnie brzmi: „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 827 w miejscowościach Wojciechów i Wojciechów
Kolonia Piąta”.
15. Uchwała Nr XIX/124/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu – uchwała
zrealizowana w 2020 r. Gmina Wojciechów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, ze środków budżetu gminy, w wysokości 15 000,00 zł na zadanie polegające
na zakupie nowego serwera do medycznego systemu informatycznego dla SP ZOZ nr 1
w Bełżycach.
16. Uchwała Nr XIX/125/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu – uchwała
zrealizowana w 2020 r. Gmina Wojciechów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, ze środków budżetu gminy, w wysokości 349 102,87 zł na realizację zadania pn.
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L,
poprawiająca bezpieczeństwo na terenie gminy Wojciechów”.
17. Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wojciechów na 2020 rok” – uchwała zrealizowana w 2020 r.
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18. Uchwała Nr XIX/127/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
– uchwała zrealizowana w 2020 r.
19. Uchwała Nr XIX/128/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym
najemcą – uchwała zrealizowana w 2020 r.
20. Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów – uchwała
zrealizowana w 2020 r. Wykonano aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
21. Uchwała Nr XIX/130/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego Rady Gminy Wojciechów – uchwała zrealizowana w 2020 r. Wykonano
aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
XX Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 25 czerwca 2020 r.
22. Uchwała Nr XX/131/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
23. Uchwała Nr XX/132/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy Wojciechów – uchwała zrealizowana w 2020 r.
24. Uchwała Nr XX/133/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie
powołania Skarbnika Gminy Wojciechów – uchwała zrealizowana w 2020 r.
25. Uchwała Nr XX/134/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów”
– uchwała w trakcie realizacji i obowiązuje od 1.01.2021 r.
26. Uchwała Nr XX/135/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała
w trakcie realizacji i obowiązuje od 1.01.2021 r.
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27. Uchwała Nr XX/136/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów – uchwała
zrealizowana w 2020 r. Wykonano aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
28. Uchwała Nr XX/137/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 25.06.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów –
uchwała zrealizowana w 2020 r. Wykonano aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
XXI Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 30 lipca 2020 r.
29. Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.07.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
30. Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.07.2020 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechów na lata 2021 – 2024
– uchwała w trakcie realizacji
31. Uchwała Nr XXI/140/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.07.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wojciechów" – uchwała w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację dotychczasowych
zapisów uchwały
XXII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 10 sierpnia 2020 r. (nadzwyczajna)
32. Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10.08.2020 r. w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy – uchwała zrealizowana w 2020 r.
33. Uchwała Nr XXII/142/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10.08.2020 r. w sprawie
powołania Skarbnika Gminy – uchwała zrealizowana w 2020 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 28 sierpnia 2020 r.
34. Uchwała Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
35. Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Jabłonna na usuwanie skutków trąby powietrznej –
uchwała zrealizowana w 2020 r. Gmina Wojciechów udzieliła pomocy finansowej w formie
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dotacji celowej, ze środków budżetu gminy, w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem
na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej
36. Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum zaufania – udzielono votum zaufania Wójtowi
Gminy Wojciechów
37. Uchwała Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok – zatwierdzono sprawozdanie
38. Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok
– udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów
39. Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.08.2020 r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie
Wojciechów – uchwała zrealizowana w 2020 r.
XXIV Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 24 września 2020 r.
40. Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 24.09.2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej – uchwała zrealizowana w 2020 r. WPF dostosowano
do bieżących potrzeb
41. Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 24.09.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
42. Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 24.09.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok – uchwała zrealizowana w 2020 r. Wykonano
aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
XXV Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 29 października 2020 r.
43. Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej – uchwała zrealizowana w 2020 r. WPF dostosowano
do bieżących potrzeb
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44. Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
45. Uchwała Nr XXV/154/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie
udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – uchwała
zrealizowana w 2020 r. Gmina Wojciechów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, ze środków budżetu gminy, w wysokości 3 222,75 zł
46. Uchwała Nr XXV/155/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Sprawny
dojazd do szkoły i na rehabilitację” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” – uchwała w trakcie realizacji
47. Uchwała Nr XXV/156/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok – uchwała zrealizowana w 2020 r. Wykonano
aktualizację dotychczasowych zapisów uchwały
48. Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechów – uchwała zrealizowana w 2020 r. Uznano
skargę na Wójta Gminy Wojciechów za zasadną
XXVI Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 26 listopada 2020 r.
49. Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej – uchwała zrealizowana w 2020 r. WPF dostosowano
do bieżących potrzeb
50. Uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy na rok 2020 – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
51. Uchwała Nr XXVI/160/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
– realizacja uchwały w 2021 r.
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52. Uchwała Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Wojciechów na 2021 rok – realizacja uchwały w 2021 r.
53. Uchwała Nr XXVI/162/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 –
realizacja uchwały w 2021 r.
54. Uchwała Nr XXVI/163/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na 2021 rok” – realizacja uchwały w 2021 r.
55. Uchwała intencyjna Nr XXVI/164/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26.11.2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur ustanowienia sztandaru dla Gminy
Wojciechów – uchwała w trakcie realizacji
XXVII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 10 grudnia 2020 r. (nadzwyczajna)
56. Uchwała Nr XXVII/165/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmian
w budżecie – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
XXVIII Sesja Rady Gminy Wojciechów w dniu 30 grudnia 2020 r.
57. Uchwała Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej – uchwała zrealizowana w 2020 r. WPF dostosowano
do bieżących potrzeb
58. Uchwała Nr XXVIII/167/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy na rok 2020 – zrealizowano w stopniu jak zaprezentowano
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok
59. Uchwała Nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie
zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wojciechów na rok 2021
– realizacja uchwały w 2021 r.
60. Uchwała Nr XXVIII/169/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 2021 rok – realizacja uchwały w 2021
r.
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7. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY WOJCIECHÓW PODJĘTYCH
W 2019 ROKU OBEJMUJĄCYCH SWYM ZAKRESEM 2020 R.
1. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.02.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – uchwała w trakcie realizacji,
2. Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 19.06.2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy
Wojciechów – uchwała w trakcie realizacji,
3. Uchwała Nr XI/56/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 4.07.2019 r. w sprawie odstępstwa
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Wojciechów – uchwała w trakcie realizacji,
4. Uchwała Nr XI/61/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 4.07.2019 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojciechów – uchwała w trakcie
realizacji,
5. Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 12.09.2019 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – uchwała w trakcie realizacji,
6. Uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2020 rok” – realizacja uchwały w 2020 r.,
7. Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – uchwała w trakcie
realizacji,
8. Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie
powołania Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie oraz nadania jej statutu – realizacja
uchwały w 2020 r.,
9. Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w gminie Wojciechów – uchwała w trakcie realizacji,
10. Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020 – uchwała realizowana w 2020 roku.
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8. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.
Budżet Gminy Wojciechów na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Wojciechów
uchwałą nr XXIX/171/21 w dniu 21 stycznia 2021 r.

Rada Gminy określiła dochody

w wysokości 29 166 117,66 zł. Na dzień 31.12.2020 r. po zmianach dokonanych przez Radę
Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan dochodów budżetowych uległ zmianie i wynosił
34 662 899,20 zł.
W roku 2020 dochody budżetu gminy wykonane zostały na kwotę 33 983 637,31 zł co stanowi
98,04% wielkości planowanej.
Dochody bieżące budżetu gminy wykonane zostały w kwocie: 30 393 477,92 zł, tj. 99,16%
wielkości planowanej w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami: 10 966 726,89 zł, 99,80% wielkości planowanej;
- dochody bieżące własne gminy: 19 202 605,83, tj. 99,66 kwoty planowanej zł;
- dochody bieżące gminy – środki Unii Europejskiej 224 145,20 zł, tj. 73,83% kwoty
planowanej;
- dochody majątkowe budżetu gminy 3 590 159,39 zł, tj. 89,50% kwoty planowanej w tym:
dochody majątkowe – środki Unii Europejskiej: 320 035,73 zł, tj. 53,69% kwoty planowanej.
9. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.
Rada Gminy określiła wydatki w wysokości 30 915 246,58 zł. Na dzień 31.12.2020 r.
po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan wydatków
budżetowych uległ zmianie i wynosił 32 700 341,39 zł. W roku 2020 wydatki budżetu gminy
wyniosły 30 411 386,07 zł co stanowi 93,00% wielkości planowanej.
Wydatki gminy na zadania własne: 18 826 226,39 zł, w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
10 966 726,89 zł, tj. 99,80% planu;
- wydatki bieżące gminy na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
216 472,75 zł, tj. 61,51% planu;
- wydatki majątkowe gminy na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
401 960,04 zł tj. 96,96% planu;
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- wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
1 530 748,49 zł, tj. 100,00% planu.
10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Rada Gminy określiła przychody w wysokości 2 910 928,92 zł oraz rozchody budżetu
gminy w wysokości 1 161 800,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. po zmianach dokonanych przez
Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan przychodów budżetowych uległ zmianie
i wynosił 1 699 242,19 zł, a plan rozchodów wynosił 3 661 800,00 zł.
Przychody razem: 1 699 242,19 zł (plan), 1 806 019,41 zł (wykonanie), w tym:
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 200 000,00 zł (plan), 64 621,00 zł
(wykonanie),
- wolne środki: 1 499 242,19 zł (plan), 1 741 398,41zł (wykonanie).
Rozchody razem: 3 661 800,00 zł (plan), 3 583 392,00 zł (wykonanie), w tym:
- spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej: 577 800,00 zł (plan), 577 800,00 zł (wykonanie),
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 384 000,00 zł (plan),
384 000,00 zł (wykonanie),
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej: 200 000,00 zł (plan), 121 592,00 zł (wykonanie),
- przelewy na rachunki lokat 2 500 000,00zł (plan), 2 500 000,00zł (wykonanie).
11. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH, ZOBOWIĄZANIACH
I ZADŁUŻENIACH GMINY
Należności i zobowiązania
Należności budżetowe gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 059 091,98 zł
Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
4 997,05 zł,
Podatek od nieruchomości osób prawnych 7 038,60 zł,
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 91 591,14 zł,
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Podatek rolny od osób fizycznych 208 710,40 zł,
Podatek rolny od osób prawnych 2,00 zł,
Podatek leśny od osób fizycznych 4 528,45 zł,
Podatek od środków transportu osób fizycznych 25 905,80 zł,
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 85,41 zł,
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych 748,46 zł,
Wpływy z usług 1 876,85 zł,
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 665,00 zł,
Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 103,25 zł.
Pomoc społeczna
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 81 035,85 zł (domy pomocy społecznej),
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 539 730,32 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 102,40 zł.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Należność z tytułu opłat za odpady komunalne 88 971,00 zł.
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5 690 200,00 zł, w tym:
Kredyty długoterminowe zaciągnięte na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS
w Wojciechowie: 3 000 000,00 zł,
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Bank S.A. w Sieradzu: 2 328 000,00 zł,
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ Lublin na zadania realizowane ze środkami
budżetu Unii Europejskiej: 362 200,00 zł.
Tabela 4. Informacja o zaciągniętych kredytach.

Bank/ Data

Termin spłaty

Przeznaczenie

Kwota

Wysokość

Płatność

zaciągnięcia

kredytu

kredytu

kredytu

raty

odsetek

(zł)

(zł)

2 200 000,00

40 300,00

BOŚ
28.06.2012 r.

31.03.2013 r. –

finansowanie

31.05.2022 r.

inwestycji

miesięcznie

co
2 miesiące,
ostatnia rata
39 800,00 zł

SGB-Bank S.A.

1.04.2019 r. –

28.08.2018 r.

31.12.2027 r.

deficyt budżetu
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kwartalnie –
ostatnia rata
60 000,00
BS Poniatowa

31.03.2021 r. –

20.12.2019 r.

31.12.2027 r.

deficyt budżetu

3 000 000,00

108 000,00

do 10-go po

kwartalnie –

kwartale

ostatnia rata
84 000,00
Tabela 5. Terminarz spłaty kredytów.
Rok /

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Razem

BOŚ

241 800

120 400

SGB-Bank

336 000

252 000

336 000

420 000

336 000

336 000

312 000

2 328 000

432 000

324 000

432 000

540 000

432 000

432 000

408 000

3 000 000

1 009 800

696 400

768 000

960 000

768 000

768 000

720 000

5 690 200

Kredyt
362 200

S.A.
BS
Poniatowa
Razem

12. REALIZACJA PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 071,36 zł, tj. 51,19% planu. Jest
to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
wraz z niewielkimi odsetkami.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej: 565 715,10 zł, tj. 99,93% planu, w tym:
– podatek od nieruchomości 528 033,10 zł,
– podatek rolny 37 607,00 zł,
– podatek leśny 66,00 zł,
– odsetki za zwłokę 9,00 zł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
1 916 960,37 zł, tj. 97,01% planu, w tym:
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– podatek od nieruchomości: 287 073,10 zł,
– podatek rolny 1 168 336,32 zł,
– podatek leśny 14 503,19 zł,
– podatek od środków transportowych 117 190,20 zł,
– podatek od spadków i darowizn 58 793,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych 261 922,37 zł,
– odsetki za zwłokę 9 142,19 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 3 214 025,98 zł, tj. 97,10 %
planu, w tym:
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa
3 208 026,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5 999,98 zł.
Tabela 6. Zestawienie wpłat podatku w poszczególnych sołectwach gminy Wojciechów w 2020 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miejscowość
Góra
Ignaców
Halinówka
Łubki
Łubki Kolonia
Łubki Szlachta
Maszki
Maszki k/
Wojciechowa
Miłocin
Nowy Gaj
Palikije Drugie
Palikije
Pierwsze
Sporniak
Stary Gaj
Stasin
Szczuczki
Szczuczki VI
Kolonia
Wojciechów,
cz. I
Wojciechów,
cz. II

Saldo
za 2019 r.
(zł)
10 850,60
7 978,56
3 923,00
2 945,60
3 451,16
1 680,00
12 627,60
3 020,60

Przypisy
na 2020 r.
(zł)
37 128,00
73 131,00
27 877,00
56 725,00
50 409,00
69 803,00
97 336,00
38 089,00

Odpisy
za 2020 r.
(zł)
861,00
496,00
412,00
2 172,00
0,00
2 054,00
1314,00
199,00

Wpłaty
w 2020 r.
(zł)
44 782,50
71 605,38
28 439,31
51 848,20
50 141,44
67 237,20
94 461,32
33 202,38

Saldo
na koniec
2020 r. (zł)
2 335,10
9 008,18
2 948,69
5 650,40
3 718,72
2 191,80
14 188,28
7 708,22

Zaległości
(%)

12 830,60
5 228,67
9 165,10
43 886,60

107 230,00
18 227,00
83 086,00
130 094,00

2 654,00
10,00
860,00
1 995,00

101 678,99
18 754,20
71 129,40
118 974,10

15 727,61
4 691,47
20 261,70
53 011,50

14,67
25,74
24,39
40,75

20 064,80
21 405,20
5 802,00
7 752,00
6 000,00

85 613,00
55 930,00
65 085,00
49 778,00
39 610,00

1 314,00
194,00
1543,00
1 036,00
705,00

75 974,40
56 654,65
60 232,10
47 528,03
38 283,32

28 389,40
20 486,55
9 111,90
8 965,97
6 621,68

33,16
36,63
14,00
18,01
16,72

19 207,50

123 813,00

2 153,00

118 152,60

22 714,90

18,35

23 941,60

197 458,80

10 906,00

171 341,09

39 153,31

19,83
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20.
21.

Wojciechów
Kolonia Piąta
Wojciechów
Kolonia
Pierwsza
Razem

13 896,00

114 304,00

5 175,00

102 051,74

20 973,26

18,35

10 994,00

55 301,00

631,00

55 179,80

10 484,20

18,96

246 651,19

1 576 027,80

36 684,00

1 477 652,15

308 342,84

19,29

13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
Tabela 7. Wykaz mienia komunalnego gminy.
Lp. Wyszczególnie
nie

1
1.

2
Grunty
ogółem (ha)
w tym:
rolne

Stan na
Planowane
Sposób zagospodarowania powierzchni
dzień
zwiększeni
Inne formy
31.12.2020
a
w
w zarządzie dzierżawa,
wieczyste
(udziały
r.
(+)
bezpośred
jednostki
najem,
użytkowanie w akcjach, spółkach
zmniejszeni
nim
komunalnej
leasing
użyczenie,
a
zarządzie
współwłasność)
(-)
gminy
stanu
3
4
5
6
7
8
9
133,4515

-

111,6049

4,9761

12,4205

1,84

2,61

22,0548

-

9,635

-

12,4198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

działki
budowlane
tereny
rekreacyjne
pozostałe

0,25

-

111,1467

-

101,9699

4,9761

0,0007

1,84

2,36

2.
3.

Lasy (ha)
Parki (ha)

0,83
-

-

0,11
-

0,72
-

-

-

-

4.

Budynki liczba
ogólem
w tym:
mieszkalne

28

-

11

5

6

-

6

3

-

1

-

2

-

-

obiekty szkolne

6

-

1

4

-

-

1

obiekty
kulturalne
obiekty służby
zdrowia
pozostałe
obiekty
użyteczności
publicznej
inne

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

2

1

-

-

-

15

-

7

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

Budowle i
urządzenia
techniczne w
tym:
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wodociągi liczba

38,2

-

-

-

-

-

-

154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,1028
87
1

-

-

-

-

-

-

93,1028
87
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537

+8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości,
wyposażenie,
w tym:

-

-

-

-

-

-

-

zespoły
komputerowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- długość w km
oczyszczalnie
ścieków
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
komunalne
solary
wysypiska
(liczba)

6.

7.

8.

ulice, drogi
(ha)/(km)
obiekty
sportowe
kanalizacja liczba
długość w km
oświetlenie
uliczne
- słupy
oświetleniowe
w szt.
Środki
transportu
(szt.)

Inwestycjestan
zaangażowania
(w zł)

9.

Lokaty
kapitałowe
10. Pożyczki
udzielone
(w zł)
11. Obligacje
własne
Sprzedaż
(w zł )
12. Udziały w
spółkach
13. Pozostałe prawa
ogranicz.
rzeczowe
w tym:
-służebność
drogowa
zarząd i
użytkowanie,
użyczenie
dzierżawy
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Budynki, których właścicielem jest Gmina Wojciechów
– 3 budynki mieszkalne w miejscowościach Palikije Drugie, Szczuczki

i Stary Gaj

(nie użytkowany),
– 1 budynek – stacja wodociągowa Palikije SHR,
– 2 budynki administracyjne – siedziba Gminy,
– 1 budynek gospodarczy – Urzędu Gminy,
– 2 budynki w Wojciechowie (była lecznica weterynaryjna, byłe przedszkole),
– 1 budynek gospodarczo-garażowy przy byłej lecznicy weterynaryjnej,
– 2 budynki gospodarcze w Starym Gaju (obora, stodoła - nie użytkowane),
– 6 budynków szkolnych: Wojciechów, Maszki, Miłocin, Palikije Pierwsze, Łubki, Szczuczki,
– 1 budynek – hala sportowo-widowiskowa w Wojciechowie,
– 5 budynków OSP : Wojciechów, Palikije Pierwsze, Łubki, Góra, Szczuczki,
– 1 budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie,
– 1 budynek gospodarczo-garażowy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie,
– 1 budynek kaplicy na cmentarzu w Szczuczkach,
– 1 budynek garażowy przy Domu Nauczyciela w Palikijach Pierwszych,
W sumie na stanie mienia Gminy Wojciechów jest 28 budynków.
Sposób zagospodarowania budynków
W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 28 budynków, z czego: 3 budynki
nie użytkowane (dom mieszkalny, obora, stodoła w Starym Gaju), 5 budynków oddanych
w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, tj.: szkoły w Wojciechowie, Palikijach,
Miłocinie i Łubkach oraz hala sportowo – widowiskowa w Wojciechowie,
8 budynków użyczonych na rzecz OSP, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji wsi Maszki.
Gmina posiada w budynkach stanowiących mienie gminne lokale użytkowe i lokale
mieszkalne. 5 lokali mieszkalnych wynajmowanych na podstawie umowy najmu w budynkach
byłej lecznicy weterynaryjnej w Wojciechowie, w budynku w Palikijach Drugich
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oraz w budynku przy Szkole w Szczuczkach, 2 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie
umowy najmu w budynku po przedszkolu (poczta, salon fryzjerski), 1 lokal użytkowy wynajęty
na prowadzenie Gabinetu Stomatologicznego w Wojciechowie, 1 lokal wynajęty na Punkt
Apteczny w Palikijach Pierwszych, 2 lokale wynajęte dla telekomunikacji na centralę
w Palikijach Drugich i Łubkach, 4 lokale użytkowe użyczone na prowadzenie działalności
statusowej na rzecz OPS, GOK w Palikijach Drugich i Szczuczkach i ZOZ w Palikijach
Pierwszych, 5 garaży wynajmowanych jest na podstawie umów najmu w miejscowości
Wojciechów i Palikije Pierwsze.
Lokale użytkowy i mieszkalny w budynku po byłym przedszkolu nie są wynajmowane
ze względu na zły stan techniczny.
Lokal użytkowy wraz z przynależnym budynkiem gospodarczo-garażowym znajdujący się
na działce nr 1377/3 w Wojciechowie usytuowany w budynku po lecznicy weterynaryjnej nie
jest wynajęty.
Tabela 8. Zestawienie dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów.

Lp.

1.
2.

Numer
drogi

Przebieg drogi

Klasa
drogi

106901L
106902L

Borek – Kolonia Łubki
Łubki (droga powiatowa nr 2236L) –
(droga gminna nr 107370L) Łubki
Szlachta
Łubki Szlachta – Szczuczki (droga
powiatowa nr 2237L)
Szczuczki – Chmielnik (droga
powiatowa nr 2237L – droga
powiatowa nr 2239L)
Łubki – droga powiatowa nr 2235L
(granica gminy Wąwolnica)
Łubki (wieś)
Stary Gaj – Kolonia Halinówka –
Szczuczki VI
Kolonia Szczuczki VI – Cyganówka
(droga powiatowa nr 2238L)
(droga
powiatowa
nr
2238L)
Cyganówka – Kukawka
Stary Gaj – Nowy Gaj – Kolonia
Palikije – droga powiatowa nr 2233L
Stary Gaj – Wojciechów Kolonia V
Wojciechów Kolonia I – Romanówka –
Księdze – droga wojewódzka nr 827

D

3.

106903L

4.

106904L

5.

106905L

6.
7.

106906L
106907L

8.

106908L

9.

106909L

10.

106910L

11.
12.

106912L
106913L
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Długość Nawierzchnia
(km)
asfaltowa
(km)
1,700
1,700
0,900
0,900

L
D

2,000

1,150

1,600

0,600

D

2,900

0,600

L
D

1,250
4,400

1,250
2,050

D

2,100

1,100

D

3,500

3,500

D

7,000

2,700

D
D

3,000
5,200

1,100
4,200

D
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13.

106914L

14.
15.

106915L
106916L

16.

106917L

17.
18.

106918L
106919L

19.
20.
21.

106920L
106921L
106922L

22.
23.

106923L
106924L

24.

106925L

25.
26.

106926L
106927L

27.
28.
29.

106928L
106929L
106930L

30.
31.

107370L
112532L

32.

33.

34.

35.

112533L

112534L

112574L

112575L

Wojciechów I – Księdze – Ignaców –
Choiny – Podole II
Wojciechów I – Ignaców – Kukawka
Wojciechów – droga wojewódzka
nr 827
Wojciechów – Maszki – Kolonia
Maszki – droga wojewódzka nr 830
Palikije – Maszki
Kolonia Palikije I – droga powiatowa
nr 2233L
Maszki – droga wojewódzka nr 830
Kolonia Czajki – Kolonia Palikije
Kolonia Palikije I – droga powiatowa
nr 2229L
Kolonia Miłocin – Kolonia Palikije
Kolonia Palikije II – Palikije – Kolonia
Palikije I
Kolonia Palikije I – Palikije – droga
powiatowa nr 2229L
droga gminna nr 106924L – Palikije I
Kolonia Palikije II – Saganów –
Sporniak Palikijski
droga powiatowa nr 2233L – Palikije II
Stasin – granica gminy Bełżyce
Wojciechów – Tomaszówka – droga
powiatowa nr 2233L
Łubki – Łubki Szlachta
droga położona na działkach nr ewid.
575 i 742 w Palikijach Pierwszych (od
drogi powiatowej nr 2229L do granicy
administracyjnej gminy Wojciechów)
droga położona na działce ewid. 531/2
w Nowym Gaju (od drogi gminnej
106910L do drogi wewnętrznej (na
działce nr ewid. 535))
droga położona na działkach nr ewid.
645 i 307 w Wojciechowie (od drogi
gminnej nr 106914L do drogi gminnej
nr 106909L)
droga położona na działkach nr ewid.
447 i 21/2 w Wojciechowie Kolonii
Piątej i działce nr ewid. 538 w Nowym
Gaju (od drogi wojewódzkiej nr 827
do drogi powiatowej nr 2234L)
Droga położona na działce nr ewid.
1120 W Wojciechowie, działce nr ewid.
793 w Maszkach k/Wojciechowa
(obręb Maszki Palikijskie) i działce nr
ewid. 735 w Maszkach (obręb Maszki
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3,500

2,350

D
L

4,500
0,800

3,850
0,800

D

6,400
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D
L

2,000
0,900

2,000
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D
D
D

2,000
2,800
1,500

2,000
2,500
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D
D

3,400
5,000

3,400
3,450

D

2,000

2,000

L
D

1,500
3,600

1,500
2,650

L
L
D

1,300
1,100
1,900

0,450
1,100
1,300

D

2,450

2,450

D

2,100

2,100

L

0,570

0,350

L

1,750

1,750

D

1,600

0,000

D

1,500

1,000
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Wojciechowskie) (od drogi powiatowej
nr 2229L do drogi gminnej nr 106917L)
36. 112576L Droga położona na działkach o nr ewid.
372/1 i 372/2 w Maszkach (od drogi
gminnej nr 106917L do drogi
wojewódzkiej nr 827)
37. 112577L Droga położona na działkach nr ewid.
365 i 20 w Maszkach (w ciągu drogi
gminnej 106917L)
38. 108047L Łubki
Kolonia
do
granicy
administracyjnej gminy
Łącznie
L – droga lokalna, D – droga dojazdowa

D

0,830

0,000

L

0,600

0,300

L

2,100

1,050

93,250

67,650

Tabela 9. Zestawienie dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów.

Lp.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Nr drogi
2229L
2233L
2234L
2235L
2236L
2237L
2238L

Nazwa ciągu drogowego
Wojciechów – Palikije – Sporniak - Motycz
Miłocin – Stasin - Podole
Nałęczów – Charz - Wojciechów
Wąwolnica – Stary Gaj
Niezabitów – Łubki – Wojciechów
Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki
Halinówka – Góra - Bełżyce
Razem

Długość (km)
6,58
7,15
3,75
5,32
7,24
1,17
2,75
33,96

Na terenie gminy znajduje się: 9,2 km dróg wojewódzkich (DW 827), 33,96 km dróg
powiatowych oraz 93,25 km dróg gminnych. Długość sieci gazowej 49,0 km, długość sieci
wodociągowej 38,20 km.
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14. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2020 R.

Budowa dróg gminnych ze środków własnych
W 2020 r. gmina zrealizowała dwa zadania drogowe. Pierwsze z nich pn. „Wykonanie
asfaltu na drodze gminnej nr 112574L” (na odcinku 150 mb. i szerokości 3m) zostało
zrealizowane w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta. Koszt zadania w wysokości
24959,37 zł został w całości pokryty z funduszu sołectwa Wojciechów kolonia Piąta.

Fot. 5. Wybudowany odcinek drogi gminnej nr 112574L w sołectwie Wojciechów Kolonia Piąta
(włączenie do drogi wojewódzkiej nr 827.

Drugie zadanie pn. „Wykonanie drogi asfaltowej do cmentarza parafii Łubki” (150 mb.
drogi o szerokości 3 m) zostało pokryte z funduszy sołeckich Halinówki (12 776,82 zł) i Łubek
(5 070,48). Koszt zadania: 17 847,30 zł
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Fot. 6. Wybudowany odcinek drogi do cmentarza parafii Łubki.

15. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I SPOŁECZNE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Budowa dróg gminnych w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych
W dniu 26 sierpnia 2019 r., gmina złożyła kolejne dwa wnioski, w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych (FDS), na drogi w miejscowościach Szczuczki – „Przebudowa drogi gminnej
nr 106903L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Szczuczki” i Palikije Pierwsze –
„Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 292 w miejscowości Palikije Pierwsze od km 0+000
do km 0+744”. W dniu 9 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, że oba w/w zadania zostały umieszczone na liście zadań
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 r.
Kosztorysy inwestorskie obu dróg wynosiły odpowiednio: 792 554,85 zł oraz 459 225,73 zł.
W wyniku przeprowadzonego w styczniu i lutym 2020 r. postępowania przetargowego
wyłoniono wykonawców tych inwestycji drogowych. Ich koszt po przetargu znacznie zmalał
i wyniósł odpowiednio: 474 334,17 zł oraz 280 557,55 zł. Obie drogi znalazły się na liście
z propozycją dofinansowania na poziomie 70% (odpowiednio: 332 033,92 zł i 196 390,28 zł,
łącznie: 528 424,20 zł). W kwietniu 2020 r. ogłoszona została lista inwestycji drogowych
podpisana przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego, zatwierdzająca nasze drogi

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

59

do realizacji. Gmina Wojciechów przeznaczyła na w/w zadania z budżetu gminy po 30%
wartości, tj. 142 300,25 zł (na drogę gminną nr 106903L w Szczuczkach) oraz ok. 84 167,27 zł
(na drogę wewnętrzną – działka nr 292 w Palikijach Pierwszych). Łącznie wkład własny
na obie drogi: 226 467,52 zł. Obie drogi zostały wykonane i odebrane przez powołaną do tego
komisję. Gmina Wojciechów otrzymała również zwrot środków z Funduszu Dróg
Samorządowych przewidzianych na realizację tych zadań.

Fot. 7. Przebudowa droga gminnej nr 106903L w miejscowości Szczuczki.

Fot. 8. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 292 w miejscowości Palikije Pierwsze.
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Budowa dróg powiatowych w ramach rządowego programu Fundusz Dróg
Samorządowych
W połowie marca 2019 r. Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek oficjalnie ogłosił
rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku
na zadania powiatowe i gminne. Dokumenty były przyjmowane do 15 kwietnia. W ramach
naboru wniosków Powiat Lubelski zgłosił do Funduszu zadanie pod nazwą „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L i 2238L poprawiająca
bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów”. Wniosek dotyczy
modernizacji ciągu drogowego Niezabitów – Łubki – Wojciechów i Halinówka – Góra –
Bełżyce na odcinku 3 km. Kosztorysowa wartość tego zadania wynosi 5 mln 600 tys. zł.
Poprzetargowa wartość tego zadania to ok. 3 mln 200 tys. zł Zadanie to zostało dofinansowanie
z FDS na poziomie 80%. Gmina Wojciechów będzie partycypowała w kosztach realizacji tego
zadania na poziomie 10% wartości (349 102,87 zł), drugie 10% będą pochodziły z budżetu
Powiatu Lubelskiego. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.

Fot. 9. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 2236L (Niezabitów –
Łubki – Wojciechów).
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Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
(FOGR))
W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego procedurą naboru
wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego
na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów
złożyła w dniu 6.03.2020 r. dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.: „Modernizacja
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów w obrębie miejscowości Wojciechów Kolonia
Piąta” (działka nr ew. 24) oraz „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów
w obrębie miejscowości Góra” (droga gminna nr 106904L). W pierwszym przypadku gmina
zamierza zrealizować zadanie na odcinku 670 mb. (od drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów
– Charz – Wojciechów) w kierunku Wojciechowa Kolonii Pierwszej. Wartość kosztorysowa
tej inwestycji to 275 tys. zł. W drugim natomiast na odcinku 990 mb. (od drogi powiatowej
nr 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) w kierunku Szczuczek). Wartość kosztorysowa tej
inwestycji to 450 tys. zł. Inwestycje mogą zostać dofinansowane do 60% kosztów
kwalifikowanych ich wartości po przetargowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. W maju 2020
r. odbyła się procedura przetargowa na realizację w/w zadań, w której wyłoniono
wykonawców.

Fot. 10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w obrębie miejscowości Góra” (droga gminna
nr 106904L).
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Po przetargowe koszty na realizację inwestycji uległy znacznemu obniżeniu i wyniosły:
w Górze wynosi 250 731,26 zł a w Wojciechowie Kolonii Piątej 161 022,64 zł. Gmina
Wojciechów otrzymała na w/w drogi dofinansowanie z FOGR odpowiednio: 100 000,00 zł i
76 795,00 zł. Obie drogi zostały wykonane i odebrane przez powołaną do tego komisję. Gmina
Wojciechów oczekuje na zwrot środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przewidzianych na realizację tych zadań.

Fot. 11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w obrębie miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta
(działka nr ew. 24).

Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek (projekt) w ramach konkursu Osi
Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2
Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek dotyczył „Termomodernizacji
budynku OSP w Łubkach”. W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa
Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty,
na której znalazł się również nasz. Całkowita wartość projektu: 397 655,04 zł, kwota
przyznanego dofinansowania: 218 309,48 zł, wkład własny: 179 345,56 zł. Przedmiotem
projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej. Wszystkie
koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego - ocieplenie ścian
zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropów części pierwotnie wybudowanej nad
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pomieszczeniami ogrzewanymi przy użyciu wełny, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropu
części dobudowanej pianką poliuretanową, wykonanie instalacji c.o., systemu zarządzania
energią

/wprowadzenie

programatora

pomieszczeniowego

pozwalającego

zarządzać

temperaturą wg określonego harmonogramu, montaż licznika ciepła, montaż nawiewników
higrosterowanych do istniejących okien. W ramach kosztów niekwalifikowalnych ujęto
wymianę pokrycia dachowego i wymianę źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane i odebrane przez komisję odbiorową w grudniu 2020
r. Budynek został przekazany do użytkowania.

Fot. 12. Budynek OSP Łubki po termomodernizacji.

Remont drogi Wojewódzkiej 827
W lipcu i listopadzie 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wykonał remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 827 (Sadurki – Wojciechów – Bełżyce) na łącznym
odcinku drogi 1800 mb. i szerokości 6 m w miejscowościach Maszki i Wojciechów Kolonia
Piąta. Remont polegał na sfrezowaniu nawierzchni i nałożeniu dwóch warstw bitumicznych
o łącznej grubości 10 cm. Koszt remontu wyniósł 670 000,00 zł i w całości został sfinansowany
ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
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Fot. 13. Droga wojewódzka nr 827 po wykonaniu remontu nawierzchni w Wojciechowie Kolonii Piątej.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę lub modernizację dróg
lokalnych”
W czerwcu 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek w ramach naboru na „Budowę
lub modernizację dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 10 października 2019 r. gmina
Wojciechów otrzymała, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, dotację
w wysokości 2.999.509,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L
Wąwolnica – Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów”. Celem operacji jest zwiększenie
dostępu mieszkańców do dwóch obiektów świetlic wiejskich w miejscowościach Wojciechów
Kolonia Pierwsza i Stary Gaj oraz zwiększenie dostępu do świadczonych usług
agroturystycznych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2235L na terenie Gminy
Wojciechów, na odcinku 5,332 km. Realizacja zadania wg kosztorysu inwestorskiego jest
wyceniana na prawie 6 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w styczniu i lutym 2020 r. wyłoniono wykonawcę tej inwestycji a koszt realizacji zadania
zmniejszył się do kwoty 4.826.049,14 zł (w tym: 2.999.509,00 zł dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, 935.717,57 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, 935.717,57
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zł środki własne). Zadanie było realizowanie w okresie od lutego do grudnia 2020 r. W dniu
10.12.2020 r. rozpoczęła się procedura odbioru technicznego drogi, po której droga została
przekazana do użytkowania.

Fot. 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów.

Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej pod względem spełnienia lokalnych
kryteriów wyboru operacji
W dniu 16.04.2019 r. w dworku Kossaków w Kośminie odbyło się posiedzenie Rady
Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Podczas tego posiedzenia Rada, której jestem
członkiem, dokonała oceny wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru,
dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.2 - Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej pod
względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji. Rada LGD podjęła uchwałę,
dotyczącą naboru w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 w sprawie m. in. przyjęcia listy operacji
wybranych. Miło mi Państwa poinformować, że wśród inwestycji zakwalifikowanych
do finansowania znalazły się wszystkie 3 wnioski z gminy Wojciechów. Są to następujące
zadania: (1) „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Szczuczki” wnioskodawca: OSP w Szczuczkach - kwota wnioskowanego wsparcia: 58 417,00 zł,
(2) „Budowa

siłowni

plenerowych

w miejscowościach

Maszki

i

Wojciechów”

-

wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Maszki z/s w Maszkach - kwota
wnioskowanego wsparcia: 70 440,00 zł. W dalszej kolejności zakwalifikowane wnioski będą
podlegały ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
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Zadania zostały zakwalifikowane do realizacji i wykonane i rozliczone w 2020 r.
Dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny na „Budowę siłowni plenerowych
w miejscowości Maszki i Wojciechów: 1 984,12 zł, dotacja celowa na budowę placu zabaw
i siłowni plenerowej - Ochotnicza Straż Pożarna Szczuczki: 1 777,00 zł.

Fot. 15. Siłownia plenerowa w Maszkach przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów.

Fot. 16. Siłownia plenerowa w Wojciechowie.
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Fot. 17. Plac zabaw i siłowni plenerowej przy budynku OSP Szczuczki.

Przywrócenie połączeń komunikacyjnych
Mieszkańcy gminy Wojciechów mogą 1.10.2020 r. ponownie korzystać z przewozów
lokalnych do Bełżyc. Zostały one uruchomione w czwartek 1 października, a będą finansowane
z kilku źródeł. Chodzi o dwie linie: Wojciechów - Ignaców - Bełżyce oraz Wojciechów Romanówka - Cyganówka - Halinówka - Łubki - Szczuczki - Góra - Bełżyce. Na pierwszej
trasie jest pięć kursów dziennie, zaś na drugiej - trzy. Linie zostały uruchomione w ramach
rządowego programu przywracania połączeń komunikacyjnych i wsparcia "Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych".
Organizatorem przewozów jest Powiat Lubelski. Obie linie obsługuje firma TRANS-BUS
z Lublina (www.trans-bus.com). Kursy odbywają się w dni powszednie od poniedziałku
do piątku. Wszelkich informacji udziela przewoźnik: tel. 609 219 100, biuro@trans-bus.com.
Gmina Wojciechów udzieliła w 2020 r. Powiatowi Lubelskiemu na realizację tego zadania
pomocy finansowej w wysokości 2 606,90 zł.
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16. WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ WOJCIECHÓW W 2020 r.
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH PRZYSZŁYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
na terenie gminy Wojciechów – „OZE w gminie Wojciechów”
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Złożony
został stosowny wniosek na budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Procent dofinansowania projektu to 60% wydatków
kwalifikowalnych. Gmina zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne u 130 odbiorców
i 80 kompletów kolektorów słonecznych. W dniu 17.01.2020 r. zakończyła się ocena formalna
wniosków. Nasz wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznej, która również była
pomyślna. Jej wyniki ogłoszono w marcu br. Całkowita wartość zadania: 2 827 377 zł (w tym
koszty niekwalifikowane 225 477 zł). Wnioskowane wsparcie: 1 204 093 zł. Umowa
na realizację tej inwestycji została podpisana 21.05.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. rozpoczęła
się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje to zadanie w 2021
r.
Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Wojciechów
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5
Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. W grudniu 2019 r. złożony został stosowny wniosek na wymianę
istniejącego oświetlenia ulicznego na lampy LEDowe w miejscowościach Wojciechów
i Wojciechów Kolonia Piąta - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wojciechów”.
Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie
tzw. niskiej emisji na terenie gminy Wojciechów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez
podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy
Wojciechów, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 130
opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć
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bezpieczeństwo na drogach w gminie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do września 2020 r.
Całkowita wartość zadania: 431 980 zł. Wnioskowane wsparcie: 298 522,76 zł. Realizacja
projektu jest przewidziana na lata 2020 – 2022.
Budowa sieci wodociągowej w gminie Wojciechów z dofinansowaniem Rządowego
Funduszu Inicjatyw Lokalnych
W dniu 30.09.2020 r. gmina Wojciechów złożyła, w ramach pierwszego naboru, wniosek
do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej
wraz z przyłączami w miejscowościach Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Drugie,
gm. Wojciechów o długości 6,672 km. Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 37
sztuk. Długość planowanych przyłączy wodociągowych – 0,557 km. Przewidywana liczba osób
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 150. W dniu 15.12.2020 r., podczas
spotkania w Urzędzie Miasta Bełżyce, z rąk Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki, Wójt
Gminy Wojciechów odebrał czek na kwotę 2 mln zł na realizację w/w zadania. Inwestycja
powinna zostać zrealizowana i rozliczona do grudnia 2022 r.

Fot. 18. Wsparcie gminy Wojciechów w Ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych na budowę
sieci wodociągowej.
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Wcześniej, 30.06.2020 r., podczas spotkania Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu lubelskiego
w Bełżycach, Wójt Gminy Wojciechów – Artur Markowski otrzymał z rąk Premiera Mateusza
Morawieckiego promesę na kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej
w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta i Wojciechów Kolonia Pierwsza (w kierunku Nowego Gaju
i Starego Gaju). Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami
na odcinku 4,669 km. Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 21 sztuk. Długość

planowanych przyłączy wodociągowych – 0,544 km. Przewidywana liczba osób
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 90.

Fot.19. Rządowe wsparcie na realizację inwestycji wodociągowych w gminie Wojciechów.

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata
w ramach projektu „Przedszkolaki z Lubelszczyzny”
Gmina Wojciechów (jako partner) wspólnie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (wnioskodawca) przystąpiła do naboru wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu
upowszechnienia usług w zakresie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie jej
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jakości

poprzez

utworzenie

25

nowych

miejsc

wychowania

przedszkolnego

w nowoutworzonym oddziale szkolno–przedszkolnym dla dzieci w wieku 3–4 lat w Szkole
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie oraz rozszerzenie oferty zajęć
edukacyjnych o dodatkowe zajęcia dla 50 dzieci w tej szkole a także nabycie przez nauczycieli
wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej
do 30.09.2022 r. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2021 i 2022.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1 - Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci
3 - 4 letnich w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 06.21 r. - 09.22
r.). W związku z brakiem wystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego zostanie
utworzony 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Utworzenie nowego oddziału wymaga
przeprowadzenia kompleksowych prac adaptacyjno–modernizacyjnych części budynku
szkolnego (ok. 120 m2) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie,
w którym będzie funkcjonował nowy oddział. Prace będą polegały na wymianie i ułożeniu
nowej instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, elektrycznej, postawieniu ścian działowych, ułożeniu
podłóg, malowaniu, urządzeniu sanitariatów, pomieszczeń do przygotowywania posiłków oraz
zrobieniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W nowoutworzonym oddziale zajęcia będą
odbywać się przez 5 dni w tygodniu w godz. 6:30-16:30. Godziny pracy oddziału wynikają
ze wstępnych deklaracji rodziców, związanych z ich życiem zawodowym. Praca oddziału
będzie odbywać się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie
z prawem oświatowym, realizowaną obecnie w Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Miłocinie. Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Wsparcie
realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dzieciom odkrywanie
własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej
do prawdy, dobra i piękna. W ramach podstawy będą realizowane 2 x tyg. x 30 min. zajęcia
z języka angielskiego i rytmiki każde. Dzieci będą miały zapewnione zbilansowane
całodzienne wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych na miejscu. Odpłatność
za posiłki i ubezpieczenie będzie finansowane ze środków własnych rodziców, w wysokości
nieograniczającej

dostępu

dla

wszystkich.

Zadanie

obejmuje

organizację

imprez

okolicznościowych, m.in. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Święto Rodziny,
wycieczki, itp. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 2 nauczycieli dyplomowanych
wychowania

przedszkolnego,

posiadających
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przedszkolnego oraz 2 pomoce nauczycielskie (2 x 1/2 etatu). Zatrudniona zostanie osoba
do utrzymania czystości (1/4 etatu).
Zadanie 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych
w Miłocinie (okres realizacji: 1.09.21 r. - 31.08.22 r.). Zgodnie z wynikami zatwierdzonej
diagnozy logopedycznej i psychologicznej przeprowadzonej w styczniu 2020 r. istnieje
konieczność

objęcia

dodatkowymi

zajęciami

wszystkie

25

dzieci

3-4

letnie

w nowoutworzonym oddziale oraz 25 dzieci w istniejącym oddziale w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Miłocinie. Zajęcia będą odbywać się poza bezpłatnym czasem
funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.
Zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji
przedszkolnej w Gminie Wojciechów z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji
po zakończeniu realizacji projektu przez nauczyciela zatrudnionego w placówce. W ramach
zadania będą realizowane: (1) zajęcia logopedyczne, których celem będzie usprawnienie
narządów mowy dzieci i rozwijanie u nich motywacji do porozumiewania się za pomocą mowy
- rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych. Działanie pozwoli na kształcenie kompetencji
z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym; (2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
które przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są one
ukierunkowane

na

usprawnienie

funkcjonowania

zaburzonych

(korekcja)

oraz na wspomaganiu funkcjonowania dobrze się rozwijających (kompensacja). W trakcie
systematycznej pracy z dziećmi istnieje szansa wczesnego rozpoznania ewentualnych
problemów a w/w zajęcia mogą w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie dzieci
w rzeczywistości przedszkolnej; (3) zajęcia sensoryczne, których celem jest kształtowanie
procesów poznawczych: zmysłu równowagi, czucia ciała, dotyku, słuchu, wzroku, smaku
i węchu. Ma to wpływ na kształtowanie się i dojrzewanie układu nerwowego, którego kondycja
determinuje jakość wielu zjawisk na aktualnym etapie rozwoju dziecka oraz w jego dorosłym
życiu. Dzięki właściwie rozwiniętemu układowi nerwowemu dziecko potrafi lepiej
rozpoznawać i regulować emocje, koncentrować się, uczyć, odczuwać ciało, budować postawę,
sprawniej rozwijać kompetencje językowe, bezpiecznie dla siebie wchodzić w interakcje
i budować więzi.
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia wychowania przedszkolnego
z przedszkola objętego wsparciem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie (okres
realizacji: 1.09.21 r. - 30.06.22 r.). Zakres doskonalenia nauczycieli jest zgodny z potrzebami
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placówek objętych wsparciem i wynika wprost z przeprowadzonych diagnoz. Efektywnie
prowadzona edukacja w przedszkolu zagwarantuje dzieciom sukces w kolejnych etapach
kształcenia. Dlatego w ramach diagnoz przeprowadzono również badania wśród nauczycieli
wychowania przedszkolnego w celu zdiagnozowania, na podstawie ich samooceny,
kompetencji zawodowych oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego.
W badaniu kompetencji nauczycieli wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę
ankiet.
Zadanie 4 - Utworzenie placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie
(okres realizacji: 1.06.21 r. - 31.08.21 r.). Mając na uwadze to, że głównymi determinantami
prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ruch i pobyt na świeżym
powietrzu, z terapeutycznego punktu widzenia, plac zabaw jest elementem niezwykle
wspierającym rozwój dzieci, zarówno fizyczny, jak i umysłowy (ćwiczy równowagę
i koordynację ruchową, wspiera planowanie i rozwój motoryczny, a także rozwój neuronalny).
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłocinie istnieje konieczność przystosowania terenu
o wymiarach 15 m x 5 m, przynależącego do przedszkola oraz wyposażenia placu w urządzenia
ze zjeżdżalniami, ściankami wspinaczkowymi, tunele, z daszkami z uwzględnieniem potrzeb
dzieci z niepełnosprawnością, które w przypadku zaistnienia sytuacji będą mogły korzystać
z placu i integrować się z dziećmi zdrowymi, co służy obu stronom - uczy tolerancji i oswaja
z niepełnosprawnością dzieci zdrowe i odwrotnie.
W dniach od 28 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie – Instytucji Organizującej Konkurs, została przeprowadzona ocena
formalno-merytoryczna projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór ogłoszony
w dniu 19 lutego 2020 r. W dniu 10 grudnia 2020 r. ogłoszona została lista projektów
skierowanych do etapu negocjacji. Na ósmym miejscu tej listy znalazło się zadanie
współrealizowane przez gminę Wojciechów. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu
etapu negocjacji (za ok. 3 miesiące) rozpocznie się realizacja tego zadania.
Budżet projektu (dofinansowanie): 456 825,00 zł (2021 r.), 243 425,00 zł (2022 r.). Łącznie:
700 250,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w Palikijach Drugich
W dniu 14.05.2020 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
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z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków
dla zespołu budynków wielorodzinnych w miejscowości Palikije Drugie”. Nakłady
inwestycyjne na realizację projektu określono zgodnie z kosztorysem inwestorskim w kwocie
prawie 350 tys. zł. W dniu 3.02.2021 r. ogłoszona została lista zakwalifikowanych
do współfinansowania operacji dla typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek złożony przez gminę Wojciechów został bardzo wysoko oceniony i znalazł się
na wysokim trzecim miejscu listy rankingowej. W efekcie otrzymaliśmy dofinansowanie
na poziomie 180 tys. zł (przy wkładzie własnym – z udziałem mieszkańców 168 500 zł).
W dniu 24.02.2021 r. gmina Wojciechów podpisanie stosowną umowę w Departamencie
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego na realizację tego zadania, co umożliwi nam dalsze działania – przygotowanie
procedury przetargowej, wybór wykonawcy i wykonanie prac budowlanych. Te są planowane
na 2021 rok.
Nabór na drogi gminne w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg
W dniu 10 sierpnia 2020 r., gmina złożyła kolejny wniosek, w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, na budowę drogę w miejscowościach Nowy Gaj – „Przebudowa drogi gminnej
nr 106910L i drogi wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 543/1 w miejscowości
Nowy Gaj” na odcinku 800 m. Kosztorys inwestorski drogi wynosi 799 989,00 zł. Wniosek
złożony przez gminę został dobrze oceniony, czego efektem jest decyzja z dnia 21.04.2021 r.
o dofinansowanie tej inwestycji na poziomie 60%, tj. w kwocie blisko 480 tys. zł. realizacja
inwestycji jest przewidziana na 2021 r.

17. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 339 825,62 zł (plan), 1 229 145,77
zł (wykonanie)
1. Dotacja podmiotowe: 967 500,00 zł (plan), 857 436,00 zł (wykonanie)
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie: 795 500,00 zł (plan), 685 436,00 zł (wykonanie),
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Gminna Bibliotek Publiczna w Wojciechowie: 172 000,00 zł (plan), 172 000,00 zł
(wykonanie).
2. Dotacje celowe: 372 325,62 zł (plan), 371 709,77 zł (wykonanie)
Starostwo Powiatowe w Lublinie: 349 102,87 zł (plan), 349 102,87 (wykonanie) – pomoc
finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L i 2238L, poprawiająca
bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów”,
Starostwo Powiatowe w Lublinie: 15 000,00 zł (plan), 15 000,00 zł (wykonanie) – pomoc
finansowa Powiatowi Lubelskiemu na zakup nowego serwera do medycznego systemu
informatycznego dla SP ZOZ w Bełżycach,
Starostwo Powiatowe w Lublinie: 3 222,75 zł (plan), 2 606,90 zł (wykonanie) – pomoc
finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadań związanych z uruchomieniem linii
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,
Gmina Jabłonna: 5 000,00 zł (plan), 5 000,00 zł (wykonanie) – pomoc finansowa
z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej
Dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych: 1 321 658,11 zł (plan),

1 184 301,01 zł (wykonanie)
1. Dotacja podmiotowe: 1 262 318,59 zł (plan), 1 133 961,49 zł (wykonanie)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach: 1 262 318,59 zł (plan),
1 133 961,49 zł (wykonanie),
2. Dotacje celowe: 59 339,52 zł (plan), 50 339,52 zł (wykonanie)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach: 8 078,40 zł (plan),
8 078,40 zł (wykonanie) – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników,
Dotacja celowa na wkład własny na „Budowę siłowni plenerowych w miejscowości Maszki
i Wojciechów: 1 984,12 zł (plan), 1 984,12 zł (wykonanie),
Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechów: 25 000,00 zł (plan), 25 000,00 zł (wykonanie) – dotacja
celowa dla OSP Wojciechów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa
technicznego,
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Ochotnicza Straż Pożarna Czajki: 1 500,00 zł (plan), 1 500,00 zł (wykonanie) – dotacja celowa
na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji ratowniczogaśniczych,
Ochotnicza Straż Pożarna Ignaców: 1 000,00 zł (plan), 1 000,00 zł (wykonanie) – dotacja
celowa na wykonanie instalacji kanalizacyjnej - zakup szamba.
Ochotnicza Straż Pożarna Szczuczki: 1 777,00 zł (plan), 1 777,00 zł (wykonanie) – dotacja
celowa na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej.
3. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 20 000,00 zł (plan), 11 000,00 zł
(wykonanie).
Plan dotacji 10 000,00 zł, wykonanie dotacji 6 500,00 zł – zorganizowanie obozów
profilaktycznych, na których były prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Plan dotacji 10 000,00 zł, wykonanie dotacji 10 000,00 zł – organizacja zawodów sportowych,
rozgrywki sportowe w zakresie piłki ręcznej i organizacji Biegu Ariańskiego.
Ogółem: plan dotacji 2 661 483,73 zł, wykonanie dotacji 2 413 446,78 zł.
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Tabela 10. Podział środków funduszu
sołeckiego.

Lp.

Sołectwo

1.
Góra
2.

Halinówka

3.

Ignaców

4.
Łubki

5.

Łubki Kolonia

6.
Łubki Szlachta
7.
Maszki

18. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Zadanie

Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP Góra
Geodezyjne
wytyczenie
drogi
wewnętrznej
w miejscowości Góra (działki nr 54 i 280)
Wykonanie drogi asfaltowej do cmentarza parafii Łubki
Utwardzenie drogi mielonym betonem (od sklepu do
młyna i Wojciechowa)
Ułożenie kostki przy pomniku w Ignacowie
Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej w Ignacowie
Dofinansowanie budowy drogi w kierunku cmentarza
Zakup materiałów do remontu garażu OSP w Łubkach
Zakup kruszywa
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi oraz remizy
OSP
Zakup materiałów budowlanych na remont sali budynku
OSP Łubki - Kolonia
Zakup kruszywa drogowego na remont drogi w obrębie
sołectwa
Zakup kruszywa na remont dróg w obrębie sołectwa
Dofinansowanie jednostki straży pożarnej w Łubkach
na zakup wyposażenia
Pomoc finansowa na remont w Szkole Podstawowej
w Maszkach
Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem
na utwardzenie dróg gminnych położonych na terenie
sołectwa
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Wartość zadania
(zł)
5 000,00
9 092,70
12 776,82
19 000,00

Razem
(zł)
14 092,70
12 776,82

Wykonanie
(zł)
5 000,00
9 092,70
12 776,82
18 999,97

22 115,36
1 000,00
2 115,36
5 070,48
2 755,20
4 469,79
4 174,32

16 469,79

13 535,93

905,00
2 078,39
5 070,48
2 755,20
4 469,79
4 174,32
13 535,93

15 535,93
2 000,00

2 000,00

13 342,44
3 000,00

13 342,44
2 989,26

16 342,44

8 142,96
10 000,00

8142,96
28 142,96
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10 000,00

8.
Maszki k.
Wojciechowa

9.
Miłocin

10.
11.

Nowy Gaj

Palikije Drugie

12.
Palikije Pierwsze
13.
Sporniak

Wykonanie przy Szkole Podstawowej w Maszkach
utwardzenia pobocza drogi gminnej w postaci wykonania
opaski bezpieczeństwa lub chodnika
Dofinansowanie remontu sali nr 2 w budynku Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach
Dofinansowanie zakupu odzieży dla straży pożarnej OSP Czajki
Wytyczenie drogi (działka nr ewid. 163)
Tłuczniowanie dróg sołectwa Miłocin
Zakup ogrodzenia panelowego dla Szkoły Podstawowej
w Miłocinie
Dofinansowanie dla OSP Czajki na zakup wyposażenia
osobistego strażaków
Zakup kamienia na drogę gminną nr 106910L
Opracowanie projektu budowlanego na budowę
oświetlenia drogowego w m. Palikije Drugie (drogi nr:
106918L i 106910L)
Zakup mundurów bojowych dla OSP w Czajkach
Zakup tłucznia na parking przy starej szkole w Palikijach
Drugich
Utwardzenie drogi w kierunku lasu pod Krzywiami
Utwardzenie drogi wewnętrznej (działka nr ewid. 474)
Wykonanie projektu oświetlenia pod Krzywiami
Wkład finansowy na rzecz dokończenia projektu
oświetlenia drogowego w Kolonii Sporniak Krzywie
Zakup kruszywa drogowego na drogę w m. Sporniak strona południowa
Zakup kruszywa na drogę przy lesie "bankowym"

10 000,00

10 000,00

4 000,00

4 000,00

5 105,46

5 105,46

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Sporniak

6 000,00

6 000,00
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2 000,00

15 408,59

9 408,59
22 854,67
8 000,00

2 000,00
9 408,59
22 854,67
8 000,00

32 854,67
2 000,00
11 121,35

2 000,00
11 121,35

20 000,00

11 121,35
20 000,00

28 694,78
2 000,00
6 694,78
20 741,65
4 500,00
6 000,00
10 000,00

2 000
6 694,78

31 241,65

5 000,00

20 741,65
4 500,00
6 000,00
10 000,00
5 000,00

26 105,46
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14.

Stary Gaj

15.
Stasin

16.

Szczuczki

17.

Szczuczki VI
Kolonia
Wojciechów
Kolonia Piąta
Wojciechów
Kolonia Pierwsza

18.
19.

20.
Wojciechów, cz. I

21.
Wojciechów, cz. II

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Gaj zakup kruszywa drogowego
Zakup
ubrań
bojowych,
wentylacja
garażu
samochodowego
Zakup strojów ludowych; zakup i montaż żaluzji
okiennych, doposażenie kuchni KGW w remizie OSP
Stasin
Zakup tłucznia na remonty dróg
Wykonanie oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej
na odcinku od drogi powiatowej do końca „Kolonii”
Zakup i montaż altany drewnianej na plac zabaw
i rekreacji
Wykonanie asfaltu na drodze gminnej nr 112574L

17 955,46

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Utwardzenie drogi gminnej (działka ewid. nr 276) tłuczniem
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP
Wojciechów i terenu sołectwa
Zakup ławek, koszy oraz podbudowa z kostki pod ławki
Zakup kruszywa
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP
Wojciechów; terenu sołectwa, zakup oświetlenia
do altany przy OSP Wojciechów
Zakup ławek, koszy oraz podbudowa z kostki pod ławki
Zakup kruszywa
Ogółem

12 000,00
7 653,38
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17 955,46

4 000,00

17 955,46
4 000,00

4 000,00

16 299,99

4 000,00

8 299,99
15 451,04

15 451,04

8 299,99
15 451,04

14 602,08

14 602,08

14 602,08

24 959,37

24 959,37

24 959,37

19 653,38

11 999,77
7 653,38

7 000,00
5 000,00
13 214,05
7 000,00

7 000,00
25 214,05

5 000,00
13 214,05
7 000,00

27 718,48
5 000,00
15 718,48
432 756,35
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5 000,00
15 718,48
432 613,37

19. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego
W dniu 2 stycznia 2018 r. podpisano aneks do umowy o dzieło umowę na wykonanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W 2020 roku wykonano łącznie 77 szt. decyzji o warunkach zabudowy
oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 73 decyzje o warunkach
zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Spośród
73 wydanych decyzji o warunkach zabudowy 57 decyzji dotyczyły zabudowy mieszkaniowej
a 16 decyzji dotyczyły innej zabudowy. Dla porównania w 2019 r. wydano łącznie 131 szt.
decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym
114 decyzji o warunkach zabudowy i 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Spośród 114 wydanych decyzji o warunkach zabudowy 82 decyzje dotyczyły
zabudowy mieszkaniowej a 32 decyzje dotyczyły innej zabudowy.

20. PROMOCJA GMINY
W 2020 roku zostało wydanych łącznie 4 numery „Gazety Wojciechowskiej”. Zbieraniem
materiałów oraz redagowaniem tekstów zajmowali się pracownicy GOK-u. Poszczególne
numery lokalnej gazety wydawane były w nakładzie 400 szt. w kolorowej szacie graficznej.
Stałe rubryki w czasopiśmie to: informacje o pracy Rady Gminy, wieści ze szkół, wydarzenia
kulturalne. Poprzez wydawanie lokalnej gazety mogliśmy informować o najważniejszych
wydarzeniach w naszej gminie, o życiu kulturalnym i społecznym. Zamieszczaliśmy również
ogłoszenia i apele skierowane do mieszkańców. Duże zainteresowanie czasopismem świadczy
o potrzebie wydawania lokalnej gazety. W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury wydał
materiały reklamowe w postaci:
•

broszury infrmacyjno-promocyjnej,

•

katalogu

prac

konkursowych

w

korespondencyjnym

konkursie

kowalstwa

artystycznego,
•

katalogu podsumowującego projekt ,,Warsztaty z kulturą- kreatywny rozwój kapitału
społecznego w Gminie Wojciechów'',

•

widokówek promujących Wieżę Ariańską i atrakcje Ziemi Wojciechowskiej 5 rodzajów x 500 sztuk.
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Fot. 20. Strona tytułowa Gazety Wojciechowskiej.

Wyróżnienie dla Wieży Ariańskiej w konkursie Ministra kultury i Generalnego
Konserwatora Zabytków ,,Zabytek Zadbany 2020’’
Zdobyte dla Wieży Ariańskiej zaszczytne wyróżnienie w konkursie „Zabytek Zadbany”
przyczyniło się do szerokiej promocji obiektu i całego Wojciechowa w mediach. Wieża
znalazła się w Katalogu Laureatów Konkursu i kalendarzu na 2021 rok, wydanym przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa.
#hot16Challenge2
Celem tej akcji była zbiórka funduszy na rzecz personelu medycznego, w celu wsparcia go
w walce z koronawirusem, organizowana w serwisie siepomaga.pl. Nominację otrzymaliśmy
od

Pani

Dyrektor

Gminnego

Ośrodka

Kultury

i

Oświaty

w

Wisznicach.

Nasze nominacje to:
•

Gminny Ośrodek Kultury w Markuszowie

•

Nałęczowski Ośrodek Kultury

•

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

•

Kapela Wojciechowska

•

Orkiestra Dęta działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie
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Lato z TVP 3
W niedzielę 6 września przy Wieży Ariańskiej odbył się program „Lato z TVP 3”. Podczas
programu promowane były realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury projektach, dzięki
którym zmienia się Wieża Ariańska i jej otoczenie, kowalstwo, omówiona tegoroczna formuła
konkursu kowalstwa artystycznego w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali, a także
formy aktywizacji miejscowych Kół Gospodyń i organizacji. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Gajowianki” ze Starego Gaju, Zrzeszenia Kobiet Aktywnych „Sporniaczanki”, Koła
Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina, Koła Gospodyń Wiejskich „Jedyneczki”
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej i grupy Kobiet z Wojciechowa opowiadały o swojej
działalności oraz prezentowały prace wykonane w ramach projektu Edukacja Kulturalna 2020.

Fot. 21. Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2020 r.

Podczas tego wydarzenia mogliśmy obejrzeć efekty takich działań jak udział w Konkursie
„Zabytek Zadbany”, w którym Wieża Ariańska otrzymała wyróżnienie przyznane przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Konserwatora Zabytków.

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

83

Aby

promować

ten

zaszczytny

tytuł

została

wykonana

wystawa

fotografii

wielkoformatowej. Podczas wydarzenia odbyło się zakończenie realizacji projektu Warsztaty z
Kulturą 2020 w ramach którego panie z 5 miejscowości Gminy Wojciechów zrzeszone w
Kołach Gospodyń, grupach czy organizacjach uczestniczyły w warsztatach rękodzieła
artystycznego. Podczas Gali prezentowane były najpiękniejsze prace wykonane w ramach
projektu, a jego uczestniczki demonstrowały zdobyte umiejętności podczas pokazów.
Podsumowany został również projekt „Kultura w sieci” efektem którego jest szereg
przedsięwzięć mających na celu promocję Wieży Ariańskiej i mieszczących się w niej Muzeów
z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Ważnym elementem tego dnia było ogłoszenie wyników korespondencyjnego konkursu
kowalstwa artystycznego organizowanego w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali
Wojciechów 2020 oraz wystawa nadesłanych na konkurs lampek nocnych. Przez cały dzień
prowadzona była promocja walorów turystycznych i kulturalnych Gminy Wojciechów, a także
realizowanych przez GOK projektów w programie „Lato z TVP 3”.

Fot. 22. Wystawa fotografii wielkoformatowej realizowana w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”.
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Fot. 23. Uczestniczki projektu Edukacja Kulturalna 2020 i prezentowane przez nie prace wykonane w
trakcie warsztatów.

Fot. 24. Ogłoszenie wyników konkursu lampek nocnych w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań
Kowali.
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Fot. 25. Lampki nocne prezentowane podczas konkursu w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań
Kowali.

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE)
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich promowano działania Gminnego Ośrodka
Kultury dotyczące realizowanego projektu ze środków RPO WL. Nagrany film pt. „ Kowalskie
tradycje w Wojciechowie - Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020” prezentował dokonania
poczynione w ramach projektu „Modernizacja i roboty budowlane obiektu Wieży Ariańskiej –
Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” w latach 2018-2019.
Materiał upubliczniony na portalu YouTube a także na stronach internetowych i portalach
społecznościowych stanowił doskonałą promocję wyremontowanej obiektu Wieży Ariańskiej
a także tradycji kowalskich w Wojciechowie. Film reprezentował Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego na festiwalu filmowym Camer Image w kategorii „Fundusze
Europejskie w kadrze”.
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Fot. 26. Nocne kucie pod Wieżą Ariańską w ramach nagrywanego filmu pt. „Kowalskie tradycje
w Wojciechowie - Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020”.

Akcja krwiodawstwa w Wojciechowie połączona z promocją gminy Wojciechów –
2.08.2020 r.
Działający od kilku już lat Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Wojciechowie
po raz kolejny był organizatorem udanej akcji honorowego krwiodawstwa w Wojciechowie.
Przy pięknej, letniej pogodzie na parkingu hali widowiskowo-sportowej
i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie stanął krwiobus
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, namioty wirtualnego
kina 3 D, stoiska kilku firm, samochód OSP KSRG Wojciechów. Wojciechowski Klub w 2020
roku organizował donacje terenowe nie tylko w Wojciechowie, ale też w Lublinie, na wysokim
poziomie, co w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zostało dostrzeżone.
Aby uatrakcyjnić oddawanie krwi, a przy okazji pokazać Wojciechów, udało się pozyskać
wsparcie TVP Lublin. Z samego rana otwarto telewizyjne studio plenerowe, a dziennikarze
i kamera TVP równocześnie z rozmowami w studio, zaglądali do miejsc wartych pokazania nie
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tylko mieszkańcom naszego regionu. Dziennikarze odwiedzili wojciechowski kościół
parafialny, z którego transmitowano mszę świętą, ale też przeprowadzili interesującą rozmowę
z ks. kan. Janem Hałasą, zajrzeli i porozmawiali z dyrektor GOK w Wojciechowie - Agnieszką
Gąską, odwiedzili wojciechowską kuźnię, pokazywali to, co w Wojciechowie jest
najatrakcyjniejsze i godne obejrzenia nie tylko na ekranie telewizora. W rozmowach studyjnych
brali udział Wójt Gminy - Artur Markowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski, Prezes Rady Krajowej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP
- Tomasz Ogrodnik, Prezes Mundurowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Życie” im. por.
Józefa Klarnera - Andrzej Moroz, organizator i gospodarz wydarzenia. Przed kamerami TVP
Lublin stawali też wojciechowscy strażacy, krwiodawcy zrzeszeni w wojciechowskim Klubie
oraz inni mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej. Ta, kolejna już w akcja pozyskiwania krwi
od dawców trudnym okresie światowej pandemii COVID-19, podobnie, jak poprzednia okazała
się sukcesem organizacyjnym, ale też sukcesem w ilości pozyskanej ilości krwi.

Fot. 27. Ambulans do pobierania krwi, oczekujący na dawców przed budynkiem Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.
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Fot. 28. Studio plenerowe TVP Lublin podczas akcji poboru krwi i promocji gminy Wojciechów.

Dożynki Wojewódzkie w Bełżycach
W niedzielę 30 sierpnia 2020 r. na terenie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
odbyło się Wojewódzkie Święto Plonów. Ze względu na epidemię koronawirusa dożynki miały
nietypowy, znacznie skromniejszy niż do tej pory charakter. Zabrakło tradycyjnego barwnego
korowodu dożynkowego, stoisk z produktami lokalnymi, kiermaszów czy prezentacji
rolniczego sprzętu. Na scenie nie prezentowały się również gwiazdy muzyczne, a na teren
bełżyckiego CKFiSu podczas wydarzenia mogli wejść tylko ci, którzy otrzymali wcześniej
stosowne zaproszenia. Przed Mszą Św. odbył się krótki obrzęd dożynkowy. Po Mszy Św. odbył
się krótki występ Kapeli Wojciechowskiej. Na zakończenie uroczystości nastąpiło
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Według
Komisji Konkursowej został nim wieniec tradycyjny przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich „Lawenda” ze Stasina. Ten olbrzymi sukces spowodował, że KGW „Lawenda”
będzie reprezentowało Lubelszczyznę podczas Dożynek Prezydenckich w 2021 r.
W Dożynkach

Wojewódzkich

w

Bełżycach

gminę

Wojciechów

reprezentowali:

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński – Przewodniczący Rady
Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina, Kapela Wojciechowska
oraz druhowie z OSP Stasin.
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Fot. 29. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina odbierają dyplom za zajęcie I miejsca
w konkursie wieńców tradycyjnych.

Fot. 30. Zwycięski wieniec podczas Dożynek Wojewódzkich 2020, przygotowany przez KGW
„Lawenda” ze Stasina.
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Fot. 31. KGW „Lawenda ze Stasina w towarzystwie władz Województwa Lubelskiego.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną”
Gmina Wojciechów zakwalifikowała się do finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną”!!!
Szanowni Państwo, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za Państwa działania
i aktywność podjętą w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Miło nam Państwa poinformować, że
na stronie www.gov.pl/web/bialoczerwona opublikowana została lista gmin (m. in. Gmina
Wojciechów), które spełniły warunki określone w regulaminie projektu i zakwalifikowały się
do finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną” związanego z realizacją zakupu i montażu
masztów z biało-czerwonymi flagami. W związku z sytuacją epidemiczną priorytetem działań
Rządu RP jest obecnie walka z koronawirusem i skutkami epidemii COVID-19. W związku
z tym termin realizacji kolejnego etapu projektu – zakupu i montażu masztów z flagami
w poszczególnych gminach, które spełniły warunki projektu zostaje przesunięty na termin
późniejszy w 2021 roku.
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21. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie gminy Wojciechów działa 12 jednostek OSP, w tym 1 w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. Każda z jednostek OSP posiada swoją strażnicę. W jednostkach OSP
jest 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym: 10 średnich, 3 lekkie oraz 1 samochód
osobowy Skoda Octavia pozyskana przez OSP Wojciechów z Komendy Miejskiej PSP
w Lublinie.
Tabela 11. Liczba członków OSP w gminie Wojciechów.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jednostka OSP
Czajki
Góra
Ignaców
Łubki
Łubki Kolonia
Palikije
Sporniak
Stary Gaj
Stasin
Szczuczki
Wojciechów
Wojciechów Kolonia Pierwsza
Ogółem

Mężczyźni
37
18
22
34
29
21
24
15
32
22
49
27
333

Kobiety
0
2
0
0
0
0
3
0
0
1
0
2
8

Ogółem
37
20
22
34
29
21
27
15
32
23
49
29
341

Tabela 12. Udział członków OSP w szkoleniach.

Lp.

1.

Nazwa jednostki OSP

Liczba
Liczba godzin
strażaków
lekcyjnych
Szkolenie w zakresie kursu pierwszej pomocy OSP
Wojciechów
10
Razem
10

Ekwiwalent
(zł)
2000
2000

Tabela 13. Wykaz remiz na terenie gminy Wojciechów.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jednostka OSP
Czajki
Góra
Ignaców
Łubki
Łubki Kolonia
Palikije
Sporniak
Stary Gaj
Stasin
Szczuczki
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Własność
OSP
Gminy (umowa użyczenia dla OSP)
OSP
Gminy (umowa użyczenia dla OSP)
OSP
Gminy (umowa użyczenia dla OSP)
OSP
OSP
OSP
Gminy (umowa użyczenia dla OSP)
92

11.
12.

Wojciechów
Wojciechów Kolonia Pierwsza

Gminy (umowa użyczenia dla OSP)
OSP

W roku 2020 na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę
509 002,50 zł. w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 303 855,10 zł wydatkowano na: udział w gaszeniu pożarów
13 445,00 zł, wynagrodzenie konserwatorów – kierowców (umowy zlecenia) 56 314,53 zł,
składki ZUS 6 493,05 zł, remonty strażnic 47 172,60 zł, badania lekarskie kierowców 6 050,00
zł, szkolenia OSP Wojciechów 1 200,00 zł, gaz i energia dla OSP 61 727,50 zł, abonament
alarmowy 169,88 zł , dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajkach 1 500,00 zł
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie 1 000,00 zł, ubezpieczenia budynków 11 111,00 zł,
wykonanie map OSP Ignaców 600,00 zł, serwis toalet 4 300,48 zł , serwis aparatów
powietrznych OSP Wojciechów 1 906,56 zł, sprawdzenie przewodów kominowych
w budynkach i sprawdzenie szczelności instalacji OSP 3 600,00 zł, przegląd sprężarki OSP
Wojciechów 1 008,60 zł, konserwację aparatów powietrznych OSP Wojciechów 2 336,23 zł,
remont instalacji elektrycznej OSP Stasin 4 500,00 zł, modernizację oświetlenia masztu w OSP
Wojciechów 553,50 zł, zakup kosiarki dla OSP Ignaców 1 200,00 zł, zakup munduru 786,15
zł, montaż bramy garażowej 11 500,00zł, naprawa samochodu 2 373,90zł, przeglądy
samochodów 2 440,60zł, przegląd gaśnic 758,00zł, sprawdzenie masek 691,94zł, prace
koparko-ładowarki 1 845,00zł, piach do remontu OSP Łubki 615,00zł, usługa budowlana OSP
Ignaców 5 166,00zł.
Pozostała kwota w wysokości 51 489,58zł przeznaczona została na zakup paliwa
do samochodów strażackich i motopomp, środków czystości, opryski, łańcuch do piły,
prenumerata prasy.
- wydatki bieżące - fundusz sołecki 78 358,54 zł,
- wydatki majątkowe 126 788,86 zł na zadania:
- wykonanie podjazdu do garażu remizy OSP Łubki 7 511,86 zł,
- zestaw elektrycznych narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem 50 000,00 zł,
- zestaw podpór do stabilizacji pojazdu 2800 wraz z osprzętem 42 500,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczkach 1 777,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie 25 000,00 zł.
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Fot. 32. Samochód osobowy Skoda Octavia pozyskana przez OSP Wojciechów z Komendy Miejskiej
PSP w Lublinie.

Na bieżąco realizowane były wydatki z budżetu, dotyczące m.in. zakupu części, remontów
samochodów, motopomp i sprzętu ratowniczego, wypłat ekwiwalentów, itp. W związku
z ogłoszeniem stanu pandemii, spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
na terytorium całego kraju nie odbyły się eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej pn.
„Młodzież zapobiega pożarom”. Z powyższego powodu nie odbyły się również obchody
Gminnego Dnia Strażaka, gminne zawody pożarniczo-gaśnicze oraz gminne ćwiczenia
jednostek OSP.

Fot. 33. Remiza OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza.
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Gmina Wojciechów otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Lublinie
z przeznaczeniem na remont garaży w OSP Ignaców i OSP Łubki Kolonia w kwocie 10 000,00
zł.

Fot. 34. Remiza OSP Łubki.

Fot. 35. Remiza OSP Wojciechów.
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Fot. 36. Remiza OSP Czajki.

Fot. 37. Remiza OSP Stasin.
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Fot. 38. Remiza OSP Ignaców.

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wojciechowie
W dniu 5 marca 2020 r. gmina Wojciechów wystąpiła z wnioskiem do Departamentu
Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań
jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy
pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na podstawie
złożonego wniosku zrealizowane zostanie zadanie pn. „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi
do ratownictwa technicznego”. Zestaw ten będzie służył do ratowania osób poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojciechowie. Jednostka OSP Wojciechów jest jedyną jednostką w gminie wchodzącą
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w związku z tym jest angażowana
do większości zdarzeń powstałych na terenie gminy Wojciechów, a także gmin ościennych.
Posiada wielu wyszkolonych druhów w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego.
W jej szeregach są ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, których
doświadczenie jest wykorzystywane podczas zdarzeń ratowniczych. Niejednokrotnie,
na swoim terenie działania, mieli sytuacje wymagające pilnego użycia sprzętu ratowniczego
do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach, więc pozyskany sprzęt będzie miał bardzo duże
znaczenie dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców nie tylko gminy Wojciechów,
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a także Powiatu Lubelskiego. W dniu 2 grudnia 2020 r. gmina Wojciechów otrzymała
informację z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości
o przyznaniu dotacji na wyżej opisane zadanie. W dniu 16 grudnia 2021 r. została podpisana
w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej

–

Funduszu

Sprawiedliwości.

Całkowity

koszt

przedsięwzięcia wyniósł 111.000 zł. Wkład własny gminy Wojciechów: 51.000 zł. Dotacja
otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości: 60.000 zł. Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.
Na mocy podpisanej umowy jednostka OSP Wojciechów zakupiła: zestaw podpór
dostabilizacji pojazdu, zestaw podkładów klinów do stabilizacji pojazdu, zestaw
zabezpieczający ostre krawędzie, akumulatorowy zestaw oświetleniowy Scene Light, parawan
ochronny do wypadków z taśmami z napisem, agregat prądotwórczy Honda EU 22L,
zabezpieczenie poduszki kierowcy Air Bag, akumulator li-Ion 5Ah do urządzeń serii eDraulic,
zasilacz do kontaktu 230V/50 Hz do urządzeń serii eDraulic, ładowarkę 230V do akumulatora
li-Ion eDraulic, matę sprzętową 2x2,5 m logo LUKAS, rozpieracz ramieniowy LUKAS typ SP
777 E2 serii eDraulic.

Fot. 39. Wyposażenie pozyskane przez OSP Wojciechów z Funduszu Sprawiedliwości.
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Fot. 40. Zestaw elektrycznych narzędzi do ratownictwa technicznego pozyskany przez OSP Wojciechów
z Funduszu Sprawiedliwości.
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Tabela 14. Zestawienie zdarzeń, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Wojciechów.

Lp.

Jednostki OSP

Pożary

Wiatrołomy

Akcje ratownicze

Zabezpieczenie

Ćwiczenia

Wolontariat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czajki
Góra
Ignaców
Łubki
Łubki Kolonia
Palikije
Sporniak
Stary Gaj
Stasin
Szczuczki
Wojciechów
Wojciechów Kolonia
Pierwsza
Łącznie

0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
5
5

5
0
3
0
0
6
1
4
2
0
11
3

0
0
8
0
0
3
2
0
4
0
32
8

0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

14

35

57

5

1
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Kwota (zł)

4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Razem
zdarzeń
9
0
17
2
0
9
3
5
7
0
49
16

5

117

13 295

100

1218
0
3985
120
0
801
260
1640
338
0
3901
1032

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Bełżycach
W formułowaniu zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez policjantów
Komisariatu policji w Bełżycach uwzględniono priorytety, wynikające z głównych kierunków
pracy Policji jak również w Strategii Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wynikającej
z diagnozy lokalnej. Realizując zadania przewidziane w ustawie o Policji funkcjonariusze KP
w Bełżycach w szczególności:
- dążyli do utrzymania niskiego poziomu zagrożenia przestępczością,
- dbali o wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań, celem utrzymania wysokiego
poziomu zaufania obywateli do Policji i poczucia bezpieczeństwa,
- utrzymywali ścisłą współpracę ze społecznościami lokalnymi

oraz wykorzystywali

informacje zawarte w Krajowej Mapie Zagrożeń, co pozwoliło skutecznie identyfikować
problemy,
- dążyli do utrzymania wysokiej skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed
wymiarem sprawiedliwości,
- podejmowali działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu drogowego,
- realizowali projekty profilaktyczne, mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa,
zapobieganie patologiom i kształtowanie właściwych zachowań,
- efektywnie wykorzystywali dostępne narzędzia celem ograniczenia przemocy domowej,
- podejmowali działania w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COWID-19, polegające
na sprawdzaniu osób podlegających kwarantannie, kontroli przestrzegania nakazów, zakazów
i ograniczeń, prowadzeniu czynności wyjaśniających w związku z nieprzestrzeganiem
nakazów, zakazów i ograniczeń, współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi
za realizację zadań związanych z COVID-19, podejmowaniu działań prewencyjnych.
Zagrożenia przestępczością ogólną i kryminalną w gminie Wojciechów
Wszczęte postępowania przygotowawcze:
- bójka/pobicie: 0 (2020 r.), 1 (2019 r.),
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- kradzież cudzej rzeczy: 3 (2020 r.), 3 (2019 r.),
- kradzież z włamaniem: 2 (2020 r.), 2 (2019 r.),
- przestępstwa rozbójnicze: 0 (2020 r.), 0 (2019 r.),
- uszkodzenie rzeczy: 2 (2020 r.), 0 (2019 r.),
- uszczerbek na zdrowiu: 0 (2020 r.), 3 (2019 r.),
- przestępczość narkotykowa: 2 (2020 r.), 2 (2019 r.),
- nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi; 11 (2020 r.), 8 (2019 r.),
- przestępczość znęcania się nad rodziną: 4 (2020 r.), 6 (2019 r.).
Zagrożenia wykroczeniami w gminie Wojciechów
- wykroczenia – kradzież mienia: 4 (2020 r.), 4 (2019 r.),
- wykroczenia – uszkodzenia mienia: 2 (2020 r.), 5 (2019 r.),
- wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: 8 (2020 r.), 14 (2019 r.),
- ilość przeprowadzonych interwencji: 667 (2020 r.), 678 (2019 r.),
- ilość czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia: 62 (2020 r.), 38 (2019 r.).
Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gminie Wojciechów
- liczba wypadków drogowych: 3 (2020 r.), 3 (2019 r.),
- liczba kolizji drogowych: 33 (2020 r.), 19 (2019 r.),
- liczba zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń (2020 r.): 31 (zgłoszone), 12 (potwierdzone).
22. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
Oświata i wychowanie to jedno z najważniejszych zdań samorządu gminnego, wiąże się
to również z wydatkowaniem dużych środków finansowych. W roku 2020 Gmina Wojciechów
wydała na swoje placówki oświatowe kwotę 9 393 107,69 zł (94,27% planu). Były to wydatki
na wynagrodzenia, wydatki związane z utrzymaniem placówek, zakup pomocy dydaktycznych,
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materiałów

biurowych.

Otrzymana

część

oświatowa

subwencji

ogólnej

wynosiła

6 235 447,00 zł.
Za realizację zadań oświatowych odpowiedzialne są szkoły podstawowe funkcjonujące
na terenie Gminy Wojciechów. Są to:
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

Fot. 41. Budynek Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

2. Szkoła Podstawowa w Palikijach

Fot. 42. Budynek Szkoły Podstawowej w Palikijach.
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3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Fot. 43. Budynek Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie.

4. Szkoła Podstawowa w Łubkach

Fot. 44. Budynek Szkoły Podstawowej w Łubkach.
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5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach.

Fot. 45. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach.
Gmina jest organem prowadzącym pierwszych czterech jednostek, Szkoła Podstawowa
w Maszkach prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Maszki.

Wydatki za 2020 r. zostały poniesione w poszczególnych szkołach w następujący sposób:
- Szkoła Podstawowa w Łubkach: 1 516 296,01 zł (95,98% planu), w tym: wydatki oddziału
przedszkolnego: 153 444,58 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie: 1 513 662,15 zł (98,12%
planu), w tym: wydatki oddziału przedszkolnego: 143 686,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palikijach: 1 568 567,22 zł (97,56% planu), w tym: wydatki oddziału
przedszkolnego 134 650,65 zł

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie: 3 399 718,80, zł (95,83%
planu), w tym: wydatki oddziału przedszkolnego 323 925,69 zł.
Gmina otrzymała dotację z Budżetu Państwa na organizację oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w kwocie 196 537,00 zł.
Ponadto przekazano dotację z budżetu gminy dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Maszkach: w kwocie 1 135 945,61 zł w tym: dla oddziału przedszkolnego
204 872,52 zł.
Koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się
następująco:
- Szkoła Podstawowa w Łubkach – 22 436,11 zł,
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- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie – 13 938,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palikijach – 13 055,96 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie – 15 180,75 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach 14 143,53 zł.
Wydatki na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:
- Szkoła Podstawowa w Łubkach – 8 797,63 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie – 4 635,06 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palikijach – 5 928,30 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie – 4 627,51 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach - 6 876,81 zł.
Gmina ponosi również wydatki na dowożenie dzieci do szkół.
W 2020 r. wydatki wyniosły 134 034,83zł (w tym: bilety miesięczne 61 964,00 zł, dowóz
dzieci niepełnosprawnych do szkół 46 509,12 zł,

zwrot rodzicom za dowóz dzieci

niepełnosprawnych do szkół) i były niższe od 2019 r. o kwotę 135 639,07 zł ze względu
na panującą pandemię COVID-19 i naukę zdalną.
Wszystkie placówki dysponują dobrą bazą lokalową i wyposażeniem. Szkoły posiadają
dobrze wyposażone sale dydaktyczne, każda placówka ma pracownię komputerową, a także
multimedialne centra, place zabaw i boiska. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie posiada pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową. Każda placówka ma
możliwość korzystania z internetu, prowadzi swoją stronę internetową i posiada konto poczty
elektronicznej. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi, placówki
na bieżąco wyposażane są w sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery z niezbędnym oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem włącznie z dziennikiem elektronicznym. Stan techniczny i funkcjonalność
budynków należy uznać za dobry. Jest to efekt dużej dbałości dyrektorów poszczególnych
placówek oraz stałych, dość dużych nakładów finansowych ponoszonych przez gminę od wielu
lat. Dzięki temu poprawie uległa sprawność techniczna obiektów, ich bezpieczeństwo
i funkcjonalność. Bieżącym roku szkolnym wykonane zostały prace remontowe, wynikające
z potrzeb prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szkół.
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Tabela 15. Liczba oddziałów i uczniów – rok szkolny 2019/2020.

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

Liczba uczniów
wychowania
przedszkolnego

12 + 4 OP

201

70

8 + 2 OP

108

25

8 + 2 OP

99

30

8 + 2 OP

57

25

8 + 2 OP

62

31

44 + 12 OP

527

181

Zatrudnienie
(etaty)

Nauczyciele
(etaty)

Obsługa
(etaty)

40,28

32,28

8

18,15

14,90

3,25

19,78

16,53

3,25

17,03

13,78

3,25

95,24

77,49

17,75

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła Podstawowa
w Palikijach
Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie
Szkoła Podstawowa
w Łubkach
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Szarych
Szeregów w Maszkach
Razem

Tabela 16. Zatrudnienie w szkołach – rok szkolny 2019/2020.

Lp.
1.

2.
3.

4.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła Podstawowa
w Palikijach
Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie
Szkoła Podstawowa
w Łubkach
Razem

W odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego nastąpiła zmiana (wzrost) w stanie
zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Marusarza o 1 etat woźnej. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim
z organizacji szkoły: liczby oddziałów, godzin obowiązkowych zajęć dodatkowych, pomocy
psychologiczno

–

pedagogicznej,

indywidualnego

nauczania

oraz

rewalidacji.

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie
z potrzebami i wymogami prawa, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli. W w/w okresie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
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wydatkowano kwotę 15 767,31 zł. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli
spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej
dwóch i więcej przedmiotów.
Tabela 17. Poziom wykształcenia nauczycieli – rok szkolny 2019/2020.

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Poziom
wykształcenia
Tytuł zawodowy
magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym
Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego,
tytuł licencjata z
przygotowaniem
pedagogicznym
Tytuł licencjata bez
przygotowania
pedagogicznego,
dyplom kolegium
nauczycielskiego,
kolegium języków
obcych
Pozostałe
kwalifikacje
Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnien
i
Razem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

6,69

16,69

8,53

45,58

77,49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
0,69

14
2,69

5
3,53

40
5,58

65
12,49

6,69

16,69

8,53

45,58

77,49

W roku szkolnym 2019/2020 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego,
2 nauczycieli – stopień nauczyciela mianowanego, a 7 nauczycieli – stopień nauczyciela
kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szkołach, w zakresie doboru kadry nauczycielskiej,
zapewnia dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują
nauczyciele ze stażem pracy w przedziale 15 – 40 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem
zawodowym pracują młodzi nauczyciele, co zapewnia pożądaną, dobrą jakość pracy.
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Tabela 18. Wyniki egzaminu klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020.

Część
humanistyczna
Nazwa szkoły
Język polski
Pkt. (%)
stanin
Szkoła Podstawowa
im.
Stanisława
Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła Podstawowa
w Palikijach
Szkoła Podstawowa
im.
Polskich
Olimpijczyków
w Miłocinie
Szkoła Podstawowa
w Łubkach
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im. Szarych Szeregów
w Maszkach
Średnia gminy

Część
matematyczno przyrodnicza
Matematyka
Pkt. (%)
stanin

Języki obce
Język angielski
Pkt. (%) stanin

59

5

44

4

40

4

60

5

37

3

52

5

64,5

6

51,6

7

51,4

5

50,4

3

27,3

2

23,8

1

62

6

37

4

39

3

60

41

43

Średnia powiatu

62

48

51

Średnia województwa

60

46

54

Osiągnięcia uzyskiwane przez uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym
stopniu zależą one od zdolności uczniów, ale także od środowiska rodzinnego. Badanie
postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to
sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Miernikiem poziomu
nauczania w szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty, a także ocena edukacyjnej
wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu końcowego do oceny efektów
nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego warunków indywidualnych, takich jak
zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych, wynikających z kapitału
kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych
– takich jak: kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody i warunki nauczania.
Wyniki uzyskane przez uczniów szkół z terenu gminy są różne w poszczególnych szkołach.
Tabela 18 przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali procentowej i staninowej.
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Staniny (1-3) – to poziom niski, (4-6) – poziom średni, (7-9) poziom wysoki. Nauczyciele
przedmiotów egzaminacyjnych przeanalizowali w zespołach wyniki egzaminów i sformułowali
wnioski do dalszej pracy. Należy podkreślić, że egzamin klas ósmych odbył się w okresie
pandemii COVID-19 w formie zdalnej.
Udział oraz osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
Uczniowie wszystkich szkół uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Sukcesy uczniów są oczywiście ich zasługą, ale nie
byłyby one możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli i rodziców. Szkoły uczestniczyły
w organizacji uroczystości i świąt gminnych oraz organizowały imprezy międzyszkolne.
Dzieci i młodzież aktywnie włączały się w akcje charytatywne, wśród których można wymienić
następujące: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
zbiórka pieniężna na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – „Twój dar
darem serca”, „Góra Grosza”, „Wieczór kolęd”, „Razem na Święta”, „Szlachetna Paczka”,
„Szkoła szkole”.
Poszczególne szkoły brały też udział w projektach podnoszących jakość edukacji. Były to:
„Narodowe czytanie”, „Przerwany Marsz”, „Szkoła Pamięta”, „Szkoła do Hymnu”, „Godzina
kodowania”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Dziel się uśmiechem”, „Najlepsi z najlepszych”,
„Lepsza szkoła”, „Zakręceni kulturalnie”.
Tabela 19. Udział uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wojciechów konkursach i zawodach
sportowych w roku szkolnym 2019/2020.

Ogólnopolski Konkurs OSE#Wyzwanie

nagroda – mobilna
pracownia multimedialna

III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski etap wojewódzki
„W kręgu poezji G. Chrostowskiej”
Szkoła Podstawowa
im.

i ogólnopolski – III
miejsce

Stanisława Przedmiotowe

konkursy

Marusarza

Kuratora Oświaty

w Wojciechowie

Ogólnopolski

Konkurs

Lubelskiego udział uczniów
„Mistrzowie wyróżnienie I stopnia

i Patrioci” pod patronatem Prezydenta RP
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Międzynarodowy

Konkurs

Klas III miejsce w regionie

„Matematyka bez granic”

i XIV miejsce w kraju

Konkursy plastyczne o różnej tematyce

nagrody i wyróżnienia

Igrzyska

w

Biegach I

Sztafetowych

Przełajowych

miejsce

chłopców

w powiecie i VII miejsce
w województwie

Igrzyska Piłki Ręcznej – Finał Piłki I
Ręcznej

miejsce

w

powiecie

dziewcząt i IV miejsce
chłopców

Konkurs kuratoryjny

finalista – język niemiecki

Konkurs polonistyczny

finalista

na

etapie

wojewódzkim
Ogólnopolski

konkurs

wokalny

„Do laureatka konkursu

Szkoła Podstawowa Hymnu”
w Palikijach

Ogólnopolski konkurs plastyczny

wyróżnienia i nagrody

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny udział uczniów
„Leon”
Powiatowy

Piosenki I miejsce zespołu

Festiwal

Patriotycznej
Tenis stołowy drużynowy

III

miejsce

dziewcząt

w powiecie
Powiatowe Igrzyska w pływaniu

VIII

miejsce

w województwie
Tenis stołowy dziewcząt (indywidualny II miejsce w powiecie i III
i drużynowy)
Ogólnopolski

miejsce w regionie
Konkurs

Przyrodniczy wyróżnienie

Szkoła Podstawowa „Albus”
im.

Polskich Konkurs

przedmiotowy

Olimpijczyków

polskiego,

w Miłocinie

matematyki i chemii

języka

z

języka udział uczniów

angielskiego,

Konkurs „W bieli i czerwieni”

wyróżnienie

Turniej tenisa stołowego

półfinał powiatowy
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Święto

Sportu Powszechnego – „Bieg I i III miejsce, nagrody

Ariański”

i wyróżnienia

Konkursy plastyczne o różnej tematyce na laureat
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
Konkursy

przedmiotowe

i

II

miejsce,

nagrody i wyróżnienia

Lubelskiego udział uczniów

Kuratora Oświaty
Szkoła Podstawowa Konkurs recytatorski i pięknego czytania

2 wyróżnienia

w Łubkach

Projekt „Drukuj z uśmiechem”

nagroda – 3 drukarki

Indywidualny turniej tenisa stołowego

półfinał powiatowy

Konkursy

plastyczne

i ogólnopolskie

wojewódzkie I

miejsca,

wyróżnienia,

nagrody

Święto Sportu Powszechnego – „Bieg wyróżnienia, nagrody
Ariański”
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich
szkołach podstawowych realizowane były zadania przyjętych programów wychowawczych
i programów profilaktyki.
W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów klasowych
i samorządu szkolnego, podjęto współpracę z rodzicami, która miała na celu przekazanie
informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a także zapobieganiu demoralizacji wśród dzieci
i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, prelekcje dla
rodziców, imprezy klasowe i szkolne).
Program profilaktyki służył poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu przejawów
agresji i nietolerancji. W ramach zadań tego programu realizowano różnorodne programy
profilaktyczne, których celem było dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach
towarzyszących nadużywaniu alkoholu, zażywaniu substancji uzależniających. Prowadzono
rozmowy na temat cyberprzemocy i zagrożeń płynących z internetu oraz zjawisk
samookaleczania się i nadmiernego odchudzania. Kolejny realizowany program „Spójrz
inaczej” miał na celu budowanie wysokiej samooceny uczniów, naukę o emocjach
oraz sposobach radzenia sobie z nimi, a także edukację na temat zjawisk przemocy i agresji
wraz ze sposobami przeciwdziałania im.
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W dobie zwiększonych zagrożeń, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie
ważne jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu wyeliminowania zagrożeń
okresowo dokonywano kontroli wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące
niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach w ramach bieżących
lub okresowych remontów i napraw. Wszystkie szkoły wyposażone zostały w monitoring
wizyjny. Zainstalowane kamery wewnętrzne i zewnętrzne pozwoliły w wielu przypadkach
na szybką reakcję ze strony nauczycieli oraz wykrycie osób zakłócających porządek
i dewastujących mienie.
We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowane zostały programy
chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych treści.
Zatrudniony w Szkole podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie pedagog
szkolny, w ramach swoich kompetencji oprócz zadań z zakresu ogólnej profilaktyki, szczególną
opieką pedagogiczno-psychologiczną otacza dzieci i młodzież tzw. trudną. We wszystkich
szkołach, w ramach godzin, zostali zatrudnieni psycholodzy. W ramach działań
wspomagających uczniów rozpoznane zostało ich środowisko, i o ile to było możliwe,
udzielona została stosowna pomoc dydaktyczna i materialna.
Tabela 20. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane w II semestrze roku szkolnego
2019/2020.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów, którym
przyznano stypendium

Szkoła
Podstawowa
im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła
Podstawowa
w Palikijach
Szkoła
Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie
Szkoła
Podstawowa
w
Łubkach
Łączna liczba stypendystów

26
24

Rodzaj stypendium
24 za wyniki w nauce
i 2 za szczególne osiągnięcia

13

19 za wyniki w nauce,
5 za wyniki sportowe i inne
13 za wyniki w nauce

9

9 za wyniki w nauce
72

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Gmina zobowiązana jest do zapewnienia dowozu dzieci do szkół w określonych ustawą
następujących przypadkach – gdy odległość dziecka od szkoły w obwodzie, której zamieszkuje
wynosi powyżej 3 km – klasy I-IV, powyżej 4 km – klasy V-VIII oraz uczniom
niepełnosprawnym. Obowiązek ustawowy realizowany jest poprzez zakup biletów
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miesięcznych wystawionych przez przewoźnika dla 116 uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Palikijach i Szkoły
Podstawowej w Łubkach. Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie transportu dzieci
niepełnosprawnych do specjalnych szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie
opieki podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do ośrodka
zapewniają rodzice.
Gmina zapewniała dowóz 17 uczniom niepełnosprawnym:
– zwracano koszt dowozu 12 rodzicom na podstawie umowy zawartej z wójtem gminy,
– zlecono przewóz 5 uczniów niepełnosprawnych prywatnemu przewoźnikowi.

Pomoc materialna dla uczniów
Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie
gminy wynikają z przepisów ustawy o systemie oświaty. Uszczegółowieniem zapisów ustawy
jest Regulamin udzielania pomocy materialnej przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wojciechów
z dnia 27 lipca 2018 r. Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020 r. wydatkowano
102 851 zł, przy czym wysokość otrzymanej dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa
wyniosła 89 351 zł, kwota udziału własnego Gminy na realizację w/w zadań wyniosła
22 665,67 zł. W 2020 roku przyznano stypendia szkolne dla 88 uczniów (62 uczniów szkół
podstawowych, 26 uczniów szkół ponadpodstawowych).
Szkoły

podstawowe

zostały

wyposażone

w

podręczniki,

materiały

edukacyjne

i ćwiczeniowe na kwotę 47 985,19 zł

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminę Wojciechów w roku 2020
Lublin – 5 dzieci,
Nałęczów – 16 dzieci,
Poniatowa – 3 dzieci,
Bełżyce – 6 dzieci,
Konopnica – 10 dzieci,
Niedrzwica Duża – 1 dziecko,
Jastków – 2 dzieci
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Łącznie: 43 dzieci

Liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do szkół w gminie Wojciechów w roku 2020
Jastków – 3 dzieci,
Bełżyce – 3 dzieci,
Nałęczów – 4 dzieci,
Karczmiska – 2 dzieci
Łącznie: 12 dzieci

Finansowanie zadań oświatowych
Łączna wartość subwencji oświatowej i dotacji celowych wynosiła w 2019 r. – 6 371 850,50
zł, a w 2020 r. – 6 472 833,00 zł.

Tabela 21. Wysokość środków budżetowych dla poszczególnych placówek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła Podstawowa
w Palikijach
Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie
Szkoła Podstawowa
w Łubkach
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Szarych
Szeregów w Maszkach
Przedszkola w innych
gminach
Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w
Maszkach
Razem
Ogółem (rok szkolny 2019/2020)

Dotacja
IX – XII 2019 r. (zł)

I – VIII 2020 r. (zł)

1 169 307,00

2 340 590,00

550 872,00

1 018 323,00

591 988,00

905 325,00

513 176,00

886 923,00

270 475,00

529 420,00

112 930,00

187 097,00

59 574,00

119 401,00

3 268 322,00
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Tabela 22. Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w szkołach prowadzonych
przez gminę Wojciechów w roku szkolnym 2019/2020.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie
Szkoła Podstawowa
w Palikijach

Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie

Szkoła Podstawowa
w Łubkach

Rodzaj zadania
- zakup 2 zestawów komputerów,
- zakup pompy c.o.,
- zakupy do szatni przedszkolaków,
- malowanie pomieszczeń,
- zakup kruszywa na parking
- naprawa instalacji gazowej,
- zakup mebli szkolnych,
- wykonanie obudowy grzejników,
- naprawa usterek kanalizacyjnych,
-naprawa usterek dachowych
- remont kotłowni,
- zakup mebli szkolnych oraz
wykładziny,
- malowanie pomieszczeń i zakup
verticali,
- zakup pomocy dydaktycznych
do pracowni z rezerwy 0,4%
- remont – wzmocnienie
i zabezpieczenie konstrukcji stropu
szkoły,
- wykonanie repliki drzwi
wejściowych,
- ogrodzenie studni,
- malowanie ławek przy szkole,
- wykonanie osłon na grzejniki
i drobnych remontów

Łączna wartość
zadań (zł)

11 700,00

7 400,00

100 737,00

61 488,00

Projekt „Zdalna Szkoła” (pierwszy nabór)
Gmina Wojciechów znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 59 175,20 zł na realizację projektu . „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią
na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Wniosek Gminy Wojciechów został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków
grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma kwotę 59.175,20
zł na zakup sprzętu. Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

116

Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie

1.1

„Wyeliminowanie

terytorialnych

różnic

w

możliwości

dostępu

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparciem w ramach grantu
objęte zostały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wojciecha Marusarza
w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła
Podstawowa w Łubkach oraz Szkoła Podstawowa w Palikijach, do których w ramach projektu
trafiło łącznie 28 laptopów z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem (mysz +
słuchawki + torba).

Fot. 46. Sprzęt komputerowy pozyskany w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

Projekt „Zdalna Szkoła” (drugi nabór)
Gmina Wojciechów po raz drugi znalazła się w gronie beneficjentów Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała 74.970 zł ,tym razem w ramach projektu
grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”,
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania
nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. Projekt jest
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, spowodowaną zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie
nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów,
w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin
znajdujących

się

w

trudnej

sytuacji

materialnej,

mających

techniczne

problemy

z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa. Nowe standardy
prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast
w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Wsparciem w ramach grantu objęte zostały cztery szkoły: Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Wojciecha Marusarza w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła Podstawowa w Łubkach oraz Szkoła
Podstawowa w Palikijach, do których w ramach projektu trafiło łącznie 28 laptopów wraz
z oprogramowaniem Office oraz pełnym wyposażeniem (mysz + słuchawki + torba).
Beneficjentem ostatecznym są nauczyciele i uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).
Akcja „Lubelskie Wspiera Uczniów”
Gmina Wojciechów otrzymała 10 szt. tabletów z szybkim internetem zakupionych z budżetu
samorządu województwa lubelskiego dla tegorocznych ósmoklasistów wykluczonych cyfrowo,
tj. nie posiadających sprzętu z internetem potrzebnym do zdalnego nauczania, które zostaną
rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Kuratorium Oświaty w Lublinie
przez Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Wojciechów. Podziękowania
kierujemy na ręce Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego
i całego Zarządu Województwa.
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23. OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działania związane ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii na terenie gminy
Wojciechów podejmowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wojciechowie. Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o odpowiednie
akty prawne w tym ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojciechowie
w 2020 r. prowadzone były zgodnie z Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Gminy Wojciechów
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2020 rok oraz zgodnie z Uchwałą

Nr XVII/113/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
W ramach realizacji powyższych programów podejmowane były działania prowadzące
do zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu poprzez: prowadzenie punktu konsultacyjnego przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie działalności grup samopomocowych
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym w szczególności grup
Anonimowych Alkoholików, uwzględnianie w podejmowanych działaniach propozycji
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych zgłaszanych przez organizacje,
stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz instytucje.
W ramach realizacji programów udzielano rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej poprzez: działalność świetlic środowiskowych dla
dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz poprzez wpisanie zadań
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych do programów wychowawczych.
Podejmowano również profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
wobec dzieci i młodzieży, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
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w ramach działalności świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej w Palikijach
i Miłocinie.
Dodatkowo upowszechniano informację na temat zjawiska alkoholizmu i narkomanii
oraz skutków wynikających z tych uzależnień oraz udzielano informacji na temat instytucji
zajmujących się pomocą osobom i rodzinom, w których występuje problem uzależnień.
W ramach realizacji programów wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
z organizacjami pozarządowymi i

współpracę

innymi podmiotami życia społecznego w zakresie

wypracowanych form i możliwości realizacji wybranych zadań gminnego programu.
Wspierano zajęcia warsztatowe, treningi umiejętności trzeźwienia życia „TAZA” itp. (grupa
trzeźwości AA - „Kuźnia Trzeźwości” w Wojciechowie”). Upowszechniano zdrowy styl życia
bez

spożywania

alkoholu

oraz

promowano

aktywne

spędzanie

czasu

wolnego

np. poprzez: kółka zainteresowań itp., oraz wspierano w tym zakresie działalności instytucji,
stowarzyszeń oraz osób fizycznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojciechowie była
odpowiedzialna za koordynację i realizację gminnych programów. W 2020 roku Komisja
odbyła 8 posiedzeń, w trakcie których opiniowała przedkładane przez Wójta Gminy
Wojciechów Radzie Gminy akty prawa miejscowego związane z profilaktyką uzależnień,
a także wydała 12 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji przeprowadzali również rozmowy motywacyjne z osobami
nadużywającymi alkoholu.
Zrealizowane działania profilaktyczne finansowane były z opłat pochodzących z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku z tego tytułu uzyskano przez gminę środki
finansowe w wysokości 101 486,62 zł, z czego na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę
64 433,73 zł.
Tabela 23. Wydatki Gminnego
w gminie Wojciechów w 2020 roku.

Programu

Rozwiązywania

Lp.

Cel wydatków

Miejsce realizacji
programu,
klasy objęte programem

1.

Utrzymanie punktu
konsultacyjnego

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Wojciechowie
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Alkoholowych

Kwota wydatków
3773 zł
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Opłacenie biegłych
z Poradni Odwykowej
i Psychiatrycznej
(wydawanie opinii
o stopniu uzależnienia)
Udział członków komisji
w posiedzeniach
i kontrolach

Poradnia

300 zł

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

3300 zł

Prowadzenie świetlicy
środowiskowej

Szkoła Podstawowa
w Palikijach

7000 zł

5.

Prowadzenie świetlicy
środowiskowej

Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie

2800 zł

6.

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

OSP Czajki z/s w Palikije
Drugie

2399 zł

OSP Stasin

2000 zł

2.

3.

4.

7.
8.
9.
10.
11.

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia

1968 zł

OSP Sporniak
Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych
„Sporniaczanki”

2243,74 zł

Sołectwo Stary Gaj

2497 zł

Sołectwo Ignaców

791,99 zł

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

12.

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

OSP Wojciechów Kolonia
Pierwsza

1867 zł

13.

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

Sołectwo Łubki Kolonia

2499 zł

14.

Upowszechniane zdrowego
stylu życia bez spożywania
alkoholu oraz promowanie
aktywnego spędzania czasu
wolnego dzieci, młodzieży
oraz seniorów

Fundacja SADownia

3000 zł

15.

Zakup wyposażenia

Koło Gospodyń Wiejskich
w Stasinie

2000 zł

16.

Organizacja i realizacja
programów i zajęć
profilaktycznych oraz
ruchowych

Szkoła Podstawowa
w Palikijach

5300 zł
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Organizowanie olimpiad
wiedzy o tematyce,
dotyczącej szkodliwości
spożywania napojów
alkoholowych
i problemów wynikających
z jego nadużywania, oraz
organizowanie akcji
profilaktycznych
Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Marusarza
w Wojciechowie

3100

OSP Szczuczki

1995 zł

19.

Organizacja i realizacja
programów i zajęć
profilaktycznych, zawodów
sportowych oraz szkoleń

Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie

9600 zł

20.

Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej

OSP Wojciechów

4500 zł

21.

Zakup wyposażenia

Stowarzyszenie
„Zakręcone-Kulturalnie”

1500 zł

17.

18.

Razem
Tabela 24. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wojciechów w 2020 roku.

Miejsce
realizacji
programu

Lp
.

Cel wydatków

1

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności edukacyjno –
szkoły
informacyjnej oraz
szkolenie nauczycieli
i członków komisji
Zakup i dystrybucja
szkoły
materiałów informacyjno
ośrodki
– edukacyjnych /broszury,
sklepy
ulotki/
Razem

2.

Klasy objęte
programem

Kwota wydatków

teren gminy
Wojciechów

500 zł

teren gminy
Wojciechów

500 zł
1000 zł

Sfinansowane zostało prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej
w Miłocinie oraz w Szkole Podstawowej w Palikijach. Wspierano działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych: Czajki, Ignaców, Wojciechów, Sporniak, Stasin, Stary Gaj, Wojciechów
Kolonia Pierwsza, Szczuczki.
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Wspierana

była

również

działalność

Stowarzyszenia

„Zakręcone

kulturalnie”,

Stowarzyszenia Kobiet „Sporniaczanki”, Koła Gospodyń Wiejskich w Stasinie, sołectw Stary
Gaj, Ignaców i Łubki Kolonia oraz działalność Fundacji SADownia w Starym Gaju.
W ramach realizacji programów finansowano także działalność punktu konsultacyjnego
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Ośrodki zdrowia w gminie
Głównym celem ośrodków zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności
zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze Gminy Wojciechów. Zakład może również udzielać
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom innych gmin na zasadach określonych odrębnie.
Świadczenia medyczne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny w tym:
1. Gminny Ośrodek Zdrowia Wojciechów – lekarz medycyny, 2 pielęgniarki oraz położna,
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia Szczuczki – lekarz medycyny, 2 pielęgniarki oraz położna,
3. Punkt Lekarski Palikije Wiejskiego Ośrodka Zdrowia – lekarz medycyny, 2 pielęgniarki
oraz położna.
Tabela 25. Zestawienie deklaracji POZ w SP ZOZ NR1 w Bełżycach (stan na 31.12.2020 r.).

Lp.
1.
2.
3.

Ośrodek
Gminny Ośrodek Zdrowia Wojciechów
Wiejski Ośrodek Zdrowia Szczuczki
Punkt Lekarski Palikije

Liczba pacjentów
1035
2992
1412

Tabela 26. Liczba udzielonych porad w 2020 r.

Lp.
1.
2.
3.

Ośrodek
Gminny Ośrodek Zdrowia Wojciechów
Wiejski Ośrodek Zdrowia Szczuczki
Punkt Lekarski Palikije

Liczba porad
5394
11 539
7516

w tym wizyty domowe
118
67
23

Funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w czasie epidemii
koronawirusa
W związku z wystąpieniem w sąsiednich gminach przypadków koronawirusa, Wójt Gminy
w dniu 11.03.2020 r. wydał zarządzenie nr 23/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. W skład Zespołu weszli: Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy,
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Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Wójta Gminy, członkowie Zespołu: Skarbnik
Gminy, Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Komendant Gminny OSP, Dzielnicowy
Komisariatu Policji w Bełżycach.
W związku zaistniałą sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju Wójt Gminy wydał
szereg zarządzeń, dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy Wojciechów (godzin pracy,
ograniczenia dostępu interesantów). W okresie marzec – czerwiec 2020 r. wprowadzone zostały
również zmiany w zasadach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka
Kultury (Muzeum Kowalstwa, Muzeum Regionalnego, Gminnej Biblioteki Publicznej), szkół
podstawowych na terenie gminy. Sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji stałych Rady
Gminy odbywały się w trybie zdalnym.
Lubelski Urząd Wojewódzki, na bieżąco informował o miejscach kwarantanny i izolatoriach
domowych osób z terenu naszej gminy. Pracownicy OPS Wojciechów i Urzędu Gminy
Wojciechów dostarczali we wskazane miejsca worki na odpady medyczne.
Podczas drugiej – jesiennej fali koronawirusa, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2.11.2020 r. wprowadzono zapisy prawne, zalecające wprowadzenie pracy zdalnej
w urzędach i jednostkach organizacyjnych. Urząd Gminy Wojciechów i jednostki podległe
funkcjonował w oparciu i powyższe przepisy do końca 2020 r. W okresie 6.11.2020 r.
13.11.2020 r. nie pracował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie z powodu
potwierdzenia zachorowań na COVID-19 wśród pracowników.
W związku z wystąpienie epidemii i jej przeciwdziałaniem zakupiono następujący
asortyment: osłona na biurko (2 szt.), rękawice nitrylowe (3400 szt.), maska ochronna (4470
szt.), fartuch ochronny (50 szt.), płyn do dezynfekcji (30,5 l), mydło antybakteryjne (5 l),
opryskiwacz spalinowy (1 szt.), kombinezon ochronny (27 szt.), worki (czerwone) na odpady
medyczne (600 szt.). Poniesiony koszt: 23 735,46 zł. Wydatki na utylizację odpadów
medycznych z 56 posesji (494 kg) – 9 268,28 zł.
Środki ochrony indywidualnej otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, przekazane Urzędowi Gminy Wojciechów, jednostkom podległym, jednostkom
OSP z terenu gminy: maseczki jednorazowe (6100 szt.), termometry (8 szt.), płyny
do dezynfekcji (417 l), przyłbice (97 szt.), rękawice nitrylowe (1200 szt.)
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24. POMOC SPOŁECZNA
Podstawowym aktem regulującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem pomocy społecznej jest
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W chwili, gdy człowiek pozostaje
bezradny wobec narastających problemów może zgłosić się do instytucji pomocy społecznej.
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w naszej gminie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wojciechowie, jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Działalność Ośrodka finansowana
jest z budżetu wojewody i budżetu gminy. Z mocy ustawy Ośrodek realizuje zadania własne
gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie w zakresie ustalonym ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie
z porozumieniami, umowami i decyzjami właściwych organów. Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje także zadania przekazane do realizacji mocą uchwał Rady Gminy Wojciechów
oraz na podstawie upoważnień Wójta Gminy Wojciechów.
Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie
Kadrę realizującą powyższe działania tworzy dziewięciu pracowników zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowie w tym:
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonuje merytoryczny nadzór nad
wykonywanymi zadaniami oraz organizuje pracę Ośrodka Pomocy Społecznej, ponosi również
odpowiedzialność finansową za realizację powierzonych zadań,
– Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – wykonuje mi. in. zadania merytoryczne
oraz administracyjne

w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”, w ramach realizacji
świadczenia „Dobry Start” oraz ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.
– Konsultant ds. świadczeń – wykonuje mi. in. zadania merytoryczne oraz administracyjne
w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”, w ramach realizacji świadczenia „Dobry
Start” oraz w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.
– Główny księgowy – odpowiada za wykonanie budżetu i organizuje gospodarkę finansową
Ośrodka. Odpowiada za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości: syntetyki i analityki
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kont. Prowadzi ewidencję majątku Ośrodka. Sporządza i przesyła dyspozycje rozliczeniowe.
Prowadzi sprawy kadrowe – płacowe oraz rozliczeniowe pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojciechowie i zleceniobiorców,
– Asystent rodziny – wykonuje szereg czynności na rzecz rodzin z terenu gminy Wojciechów,
które wykazują zaburzenia związane z pełnieniem funkcji opiekuńczo – wychowawczych
wobec swoich dzieci w celu zdobycia przez nie kompetencji w zakresie pełnienia ról
społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
– Aspirant pracy socjalnej – wykonuje mi. in. zadania merytoryczne oraz administracyjne
w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, wykonuje także
m. in.

zadania w zakresie realizacja postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

realizacji stypendiów szkolnych, realizacji dodatków mieszkaniowych, prowadzi sprawy
rozliczeniowe w zakresie realizacji dożywania dzieci i młodzieży w szkołach, sporządza listy
wypłat świadczeń z pomocy społecznej oraz ewidencję z tym związaną, prowadzi sprawy
związane z zamówieniami publicznymi. Do zadań stanowiska pracy należy również m. in.
prowadzenie rejestrów świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, sporządzenie list wypłat
świadczeń pieniężnych i nie pieniężnych z pomocy społecznej i przekazywanie ich do głównej
księgowej celem realizacji. Prowadzenie dziennika korespondencji oraz obsługa skrzynki
e – maile.
– Pracownicy socjalni (3 etaty) – wykonują pracę socjalną w terenie, pozostały czas
to kompletowanie dokumentacji. Ponadto pracownicy organizują pomoc osobom, rodzinom
i grupom społecznym, prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych i innych
w zależności od zgłaszanych wniosków i potrzeb, współdziałają ponadto z instytucjami
i organizacjami z terenu naszej gminy i z poza niej. Do głównych zadań pracowników
socjalnych należy w szczególności: (1) pomoc w uzyskaniu: świadczeń emerytalno
- rentowych, świadczeń z tytułu alimentów i ich podwyższeń, wsparcia materialnego
od organizacji pozarządowych, ulg, umorzeń, (2) pomoc w realizacji: recept, pobytu, dojazdu
do szpitala, wizyty domowe lekarza, załatwieniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę,
kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, (3) działania interwencyjne: w sytuacji osoby
zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy, w ustalaniu stopnia niezdolności do pracy
lub stopnia niepełnosprawności, (4) wystąpienie do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo –
wychowawczych, (5) współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,
w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, (6) wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

126

oraz

udzielanie

informacji

o

kompetencjach

policji,

prokuratury,

sądu

i

inne,

(7) doprowadzenie do konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej, a także podjęcia leczenia,
(8) uczestnictwo w interwencji przeciwdziałania alkoholizmowi, pomoc w wyrabianiu
dokumentów tożsamości, w uzyskaniu porady prawnej, w załatwieniu spraw urzędowych,
(9) współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osoby dorosłej, zwłaszcza
po opuszczeniu zakładu karnego, (10) porady indywidualne i poradnictwo specjalistyczne,
(11) rozwiązywanie problemów edukacyjnych dzieci podopiecznych w ścisłej współpracy
z oświatą, (12) zaopatrzenie w żywność, opał, odzież, wyposażenie mieszkań,
(13) rozładowywanie konfliktów rodzinnych i przekazywanie tych danych policji, sądowi,
kuratorom, (14) inne realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb przez petentów OPS.
Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie wynikające
z ustawy o pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną

organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie,
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa powyżej przez
podejmowanie

działań

zmierzających

do

życiowego

usamodzielnienia

osób

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być
odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą
się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej
są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc społeczna świadczona jest zatem na zasadzie pomocniczości polegającej
na obowiązku państwa udzielenia obywatelowi pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji
materialnej, w jakiej się znajduje on lub jego rodzina. Przywołany obowiązek państwa nie jest
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jednak bezwzględny, nie można go sprowadzać do konieczności wyręczania jednostki
w zadaniach, które może ona zrealizować samodzielnie. Pomoc społeczna powinna zostać
udzielona dopiero wtedy, gdy jednostka lub rodzina po wykorzystaniu swoich uprawnień,
zasobów i możliwości przestaje być samowystarczalna.
Ponadto podkreślić należy, iż pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom, które
spełniają jednocześnie dwa kryteria, a mianowicie: kryterium dysfunkcji, o którym mowa w art.
7 ustawy o pomocy społecznej, oraz kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 wyżej rzeczonej ustawy, ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, dla osoby w rodzinie na kwotę 528,00 zł miesięcznie, a dla
osoby samotnie gospodarującej na kwotę 701,00 zł miesięcznie.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej, przysługuje: (1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania

i

przebywającym

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

(2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: (a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, (b) w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych
lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania
oraz zasiłku celowego, (3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich
rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy
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z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.
176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych
ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form
pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek
zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie realizacji zadań
z pomocy społecznej należy: (1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, (2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny
w zakresie pomocy społecznej, (3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, (4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych, (5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, (6) przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
(7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, (8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego, (9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki

nad

długotrwale

lub

ciężko

chorym

członkiem

rodziny

oraz

wspólnie

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, (10) praca socjalna, (11) organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
(12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, (13) dożywianie dzieci,
(14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, (15) kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, (16) pomoc
osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
(17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
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w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
(18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników, (19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
(20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym należy: (1) przyznawanie
i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, (2) przyznawanie i wypłacanie pomocy
na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
(3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, (4) opracowanie
i realizacja projektów socjalnych, (5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych, (6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert
pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
(1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
(3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, (4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia, (5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa
w art. 5a, (6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia
oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody
na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, (7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
W 2020 roku w ramach realizacji zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej 619
osobom przyznano decyzją świadczenia, w tym 311 osobom przyznano świadczenia pieniężne,
a 308 osób otrzymało świadczenia niepieniężne.
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Liczba rodzin objętych pomocą w roku sprawozdawczym wynosi 352, a liczba osób
w tych rodzinach 981, w tym 353 osób w rodzinach otrzymało pomoc pieniężną, a 628 osób
objętych było pomocą niepieniężną w tym pracą socjalną.
Analiza udzielonych świadczeń
1. Zasiłek stały: otrzymywało 25 osób, w tym 20 osób samotnie gospodarujących
i 5 osób w rodzinach. Wypłacono łącznie 244 świadczeń w tym 204 świadczeń dla osób
samotnie gospodarujących i 40 świadczeń dla osób w rodzinach. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła: 145 889 zł,
2. Zasiłek okresowy: przyznano 114 osobom i rodzinom w tym 272 osobom
w rodzinach. Wypłacono łącznie 770 świadczeń. Łączna kwota wypłaconych świadczeń
w 2020 roku wyniosła: 315 948 zł,
3. Pomocy rzeczowej w formie posiłków realizowanych dla uczniów w szkołach i dla
innych osób: przyznano 277 osobom i rodzinom w tym 605 osobom w rodzinach.
Zrealizowano łącznie 23 542 świadczeń (liczba posiłków). Łączna wartość świadczeń
w 2020 roku wyniosła: 220 866 zł,
4. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku: przyznano 30 osobom lub rodzinom w tym
121 osobom w rodzinach. Wypłacono łącznie 51 świadczenia. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła: 17 982 zł,
5. Usługi opiekuńcze: przyznano 16 osobom w rodzinach. Liczba zrealizowanych
świadczeń 8 656 (godzin usług). Łączna kwota realizacji świadczeń w 2020 roku
wyniosła: 146 957 zł,
6. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd:
przyznano 1 osobie. Liczba zrealizowanych świadczeń 12. Łączna kwota realizacji
świadczeń w 2020 roku wyniosła: 3 000 zł,
7. Zasiłek celowy i specjalne zasiłki celowe: przyznano 205 osobom i rodzinom w tym
457 osobom w rodzinach. Wypłacono łącznie 201 świadczeń. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła: 181 011 zł,
8. Dom pomocy społecznej: liczba osób umieszczonych 9. Wypłacono łącznie 108
świadczeń. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła:
268 002 zł,
9. Praca socjalna: liczba korzystających rodzin 352 w tym 981 osób w rodzinach.
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Powody przyznania pomocy (z uwzględnieniem, iż w przypadku jednej rodziny może
być kilka powodów przyznania pomocy):
1. Ubóstwo: 179 rodzin i 456 osób w rodzinach,
2. Potrzeba ochrony macierzyństwa: 163 rodzin i 679 osób w rodzinach, w tym 208 osób
w rodzinach wielodzietnych,
3. Bezrobocie: 118 rodzin i 308 osób w rodzinach,
4. Niepełnosprawność: 68 rodziny i 153 osób w rodzinach,
5. Długotrwała lub ciężka choroba: 208 rodzin i 443 osoby w rodzinach,
6. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego: 12 rodziny i 46 osób w rodzinach, w tym: 29 osób w rodzinach niepełnych
oraz 13 osób w rodzinach wielodzietnych,
7. Alkoholizm: 9 rodzin oraz 21 osób w rodzinach,
8. Zdarzenie losowe: 2 rodziny oraz 9 osób w tych rodzinach,
9. Przemoc w rodzinie: 1 rodzina i 4 osoby w rodzinie.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną:
1. Rodziny ogółem: 352 w tym osób w rodzinach 981,
2. Osoby samotnie gospodarujące: 130,
3. Rodziny dwuosobowe: 45 w tym 90 osób w rodzinach,
4. Rodziny trzyosobowe: 45 w tym 135 osób w rodzinach,
5. Rodziny czteroosobowe: 68 w tym 272 osób w rodzinach,
6. Rodziny pięcioosobowe: 40 w tym 200 osób w rodzinach,
7. Rodziny sześcioosobowe i więcej: 24 rodziny w tym 154 osób w rodzinach,
8. Rodziny z jednym dzieckiem: 48,
9. Rodziny z dwojgiem dzieci: 64,
10. Rodziny z trojgiem dzieci: 33,
11. Rodziny z czworgiem dzieci i więcej: 9,
12. Rodziny niepełne ogółem: 38,
13. Rodziny emerytów i rencistów: 95 w tym 175 osób w tych rodzinach.
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Tabela 27. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie w 2020 roku - zadania własne.

Rozdział

Wydatki
(zł)

Cel wydatkowania

85202
85230
85508

268 001,52
238 847,79
35 983,47

85205

2 000,00

85504
85502

58 525,00
19 135,00

85213

12 433,93

85214
85216
85219
85295
85228
85326
85203
85415
Łącznie

502 960,26
145 889,38
486 727,10
57 393,14
148 570,80
9 249,94
7 888,00
112 016,67
2 105 622,00

Domy pomocy społecznej
Posiłek w szkole i w domu
Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Asystent rodziny
Świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki stałe
Ośrodki Pomocy Społecznej
Pozostała działalność
Usługi opiekuńcze
Opieka wytchnieniowa
Ośrodki wsparcia
Pomoc materialna dla uczniów

% udział wydatków
w odniesieniu do całości
budżetu
2,17
1,93
0,29
0,01
0,47
0,15
0,10
4,07
1,18
3,94
0,46
1,21
0,08
0,06
0,90

Tabela 28. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie w 2020 roku – zadania zlecone.

Rozdział

Wydatki
(zł)

85502

2 856 719,49

85513

27 689,67

85219

3 045,00

85501
85503
85504
Łącznie

7 113 301,22
231,68
245 220,00
10 246 207,06

Cel wydatkowania
Świadczenia rodzinne,
świadczenie
z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Wynagrodzenie z tytułu
sprawowania opieki ustalone
przez sąd rodzinny
Świadczenie wychowawcze
Karta dużej rodziny
Dobry Start
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% udział wydatków
w odniesieniu do całości
budżetu
23,14

0,23
0,02

57,59
0,001
2,00
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Łącznie w ramach realizacji zadań własnych i zleconych w 2020 roku wydatkowano kwotę:
12 351 829,06 zł, z czego 11 072 201,43 zł czyli 89,64%, pochodziło z dofinansowania
wojewody do realizacji zadań własnych i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, a 1 279 627,63 zł czyli 10,36 %, pochodziło ze środków własnych gminy
Wojciechów.
25. DZIAŁANIA I PROGRAMY REALIZOWANE M.IN. W RAMACH PROJEKTÓW
UNIJNYCH PRZEZ OPS W WOJCIECHOWIE
Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie
finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowy w szczególności

dla: dzieci

do czasu

podjęcia nauki

w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym. Warunkiem pełnego korzystania ze wsparcia przewidzianego
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin jest przyjęcie przez gminę
odpowiednich uchwał. Dzięki przyjętym i obowiązującym na ternie gminy rozwiązaniom
możliwe było w 2020 roku dożywianie 254 dzieci w szkołach na terenie gminy Wojciechów
oraz innych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz 23 osoby dorosłe – koszt
realizacji tego zadania wyniósł 220 866 zł (pełne koszty realizacji posiłków wraz ze środkami
własnymi przeznaczonymi na ten cel). W ramach „Programu” przyznano także 51 zasiłki
celowe na zakup żywności na łączną kwotę 17 982 zł. Dodatkowo objęto 28 uczniów szkół
z terenu gminy Wojciechów pomocą w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzania
wywiadu środowiskowego – koszt realizacji tego zadania wyniósł 10 589 zł. W dalszej
perspektywie przewiduje się zwiększanie liczby osób korzystających z dostępnych świadczeń
w

ramach

programu

w

szczególności

samotnych,

długotrwale

chorych

oraz

niepełnosprawnych.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie w 2020 roku we współpracy
z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża prowadził dystrybucję
żywności dla mieszkańców gminy Wojciechów. Z pomocy żywnościowej w ramach
Podprogramu 2020 r. mogły korzystać osoby posiadające aktualne skierowania wydane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie, których dochód nie przekraczał kwoty 1402 zł
miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 1056 zł miesięcznie. W ramach realizacji programu
z pomocy żywnościowej skorzystało 450 osób z terenu gminy. Wydano 32 170 kg żywności
o łącznej wartość 150 761 zł.
Działania podejmowane w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
Nadrzędnym celem programu „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem. Choć
zanieczyszczenie powietrza w Polsce ma wiele źródeł, podstawową przyczyną smogu jest tzw.
niska emisja, czyli szkodliwa działalność sektora komunalno-bytowego oraz transportu
spalinowego. Dominującą rolę w tworzeniu smogu odgrywają nieekologiczne piece grzewcze
w domach jednorodzinnych oraz kotłownie węglowe. Do zanieczyszczeń obecnych w niskiej
emisji można zaliczyć m.in. dwutlenek węgla, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły zawieszone i inne szkodliwe substancje.
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.
Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków oraz dokonać wymiany
starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie uczestniczy w realizacji programu poprzez
wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domowego, które niezbędne jest do złożenia wniosku
o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska.
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Zadania realizowane, wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie na podstawie art. 66 ust. 1
pkt 26,28,28a,28b w zw. z art. 79 ust. 1 wyżej rzeczonej ustawy zobowiązany jest do opłacania
składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki,
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: (1) pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (2) osoby
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego

okresu

jego

pobierania,

przyznane

na

podstawie

przepisów

o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu, (3) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, (4) osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany
na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Z powyższego tytułu OPS Wojciechów w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla kilkudziesięciu osób w łącznej kwocie 40 124 zł.
Zadania realizowane, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

ustawy

o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” oraz uchwały w sprawie ustanowienia
rządowego programu „Dobry start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie z upoważnienia Wójta Gminy Wojciechów
realizuje

zadania

przewidziane

w

powyższych

ustawach

jako

zadania

zlecone

z zakresu administracji rządowej, których realizacja łącznie z kosztami ich obsługi jest
finansowana w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Świadczeniami rodzinnymi - w rozumieniu powyższej ustawy są:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie
wydatków na utrzymanie dziecka,
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2. Świadczenia opiekuńcze w tym:
a) zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
b) specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje
z tytułu nie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności

albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Zasiłek dla opiekuna - przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw z dniem 1 lipca 2013 r.
Analiza zadań w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.:
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
a) Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 489,
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 7852,
c) Liczba rodzin którym przyznano świadczenia: 237,
d) Liczba osób w rodzinach: 948,
e) Liczba dzieci w rodzinach: 509,
f)

Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami: 853 334 zł.

2. Zasiłki pielęgnacyjne
a) Liczba osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego: 121,
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 1388,
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c) Liczba rodzin: 112,
d) Łączna kwota wydatkowanych środków: 297 983 zł.
3. Świadczenie pielęgnacyjne
a) Liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 53,
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 472,
c) Liczba rodzin: 42,
d) Liczba osób w rodzinach: 146,
e) Liczba dzieci w rodzinach: 56,
f)

Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego:
847 895 zł.

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
a) Liczba osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego: 23
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 195
c) Liczba rodzin: 21
d) Liczba osób w rodzinach: 61
e) Liczba dzieci w rodzinach: 8
f)

Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami: 119 640 zł.

5. Zasiłek dla opiekuna
a) Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna: 17
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 170
c) Liczba rodzin: 15
d) Liczba osób w rodzinach: 37
e) Liczba dzieci w rodzinach: 2
f)

Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę zasiłków dla opiekuna: 105 400 zł.

6. Świadczenia opiekuńcze łącznie
a) Liczba osób uprawnionych do świadczenia opiekuńczego: 168
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 2225
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c) Liczba rodzin: 158
d) Liczba osób w rodzinach: 306
e) Liczba dzieci w rodzinach: 66
f) Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę świadczenia: 1 370 919 zł.
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
a) Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 41,
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 41,
c) Liczba rodzin którym przyznano świadczenia: 41,
d) Liczba osób w rodzinach: 157,
e) Liczba dzieci w rodzinach: 75,
f)

Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę świadczenia: 41 000,00 zł.

8. Świadczenie rodzicielskie
a) Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 23,
b) Liczba wypłaconych świadczeń: 153,
c) Liczba rodzin którym przyznano świadczenia: 22,
d) Łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę świadczenia: 140 933 zł.
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dostarczanie środków utrzymania
osobom,

które

nie

są

w

stanie

samodzielnie

zaspokoić

swoich

potrzeb,

a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanym
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada
pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od
osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób
zobowiązanych do alimentacji, czemu służyć ma przede wszystkim realizacja ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Powyższa ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów
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na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania
podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
W 2020 roku wydano 37 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przyznając świadczenie 36 osobom uprawnionym na łączną kwotę
169 148 zł.
Ponadto podejmowano następujące działania wobec 25 dłużników alimentacyjnych:
przeprowadzano wywiady alimentacyjne, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na
utrzymanie osoby uprawnionej, odbierano od dłużników oświadczenia majątkowe oraz
informowano dłużników o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji
gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, w razie powstania zaległości
za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność
prowadzonej

egzekucji,

w

szczególności

zawarte

w

wywiadzie

alimentacyjnym

oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - celem świadczenia wychowawczego
„500+” jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka.

Świadczenie

wychowawcze

przysługuje

osobom,

o

których

mowa

w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze
przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie
na dziecko w rodzinie. W 2020 roku w okresie do stycznia do grudnia 2020 roku świadczenie
wychowawcze wypłacano na 1247 dzieci. Wypłacono łącznie 14 177 świadczenia na łączą
kwotę 7 053 347 zł. Ze świadczenia skorzystało 736 rodzin.
Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” – realizację powyższej ustawy
dokonuje się poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 4 000,00 zł,
z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, dotyczące ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w

prenatalnym

okresie

rozwoju

dziecka
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w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W 2020 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojciechowie dokonał wypłaty jednego świadczenia „Za życiem” w łącznej
kwocie 4 000 zł dla jednej rodziny.
Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” - uchwała określa
rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych
z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku,
świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł. Świadczenie „dobry start” przysługuje
bez względu na dochód rodziny. W 2020 roku w gminie Wojciechów w ramach programu
objęto 791 uczniów w tym: 496 uczniów szkół podstawowych, 292 uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz 3 uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 245 220 zł.
Zadania realizowane, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, o systemie oświaty
oraz o dodatkach mieszkaniowych
Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - związanych
z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy
przez gminy związany z przyznaniem Karty jest finansowany ze środków budżetu państwa.
Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej. Wójt Gminy Wojciechów upoważnił w tym zakresie Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojciechowie, do realizacji zadań wynikających z powyższej ustawy.
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form
działalności. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez
którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci.
W 2020 roku na terenie gminy Wojciechów Kartę Dużej Rodziny posiadało 686 osoby
w tym 50 osobom wydano Kartę po raz pierwszy, 304 Kart posiadają rodzice dzieci,
a 382 Kart przyznanych jest dzieciom.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty - stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
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na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł miesięcznie. Rada
gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W 2020 roku w ramach pomocy materialnej dla uczniów realizowanej na podstawie ustawy
o systemie oświaty stypendia szkolne otrzymało 88 uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów. Koszt realizacji
powyższego zadania wyniósł: 112 016 zł.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych – dodatek
mieszkaniowy, przysługuje: (1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (2) osobom
mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego, (3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
(4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem, (5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu
prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Dodatek
mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z powyższych tytułów. Ponadto dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Zadania

realizowane

przez

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Wojciechowie wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
Przemoc w rodzinie, należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

142

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą. Przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem, jak
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań
agresywnych, o dużej szkodliwości społecznej. Ponieważ prowadzi ona do poważnych
naruszeń norm moralnych i prawnych, bardzo często tragicznych w skutkach, zarówno pod
względem psychologicznym jak również w skrajnych przypadkach prowadzić może,
do poważnych obrażeń ciała, a nawet zabójstw. Przemocy w rodzinie nie jest także zjawiskiem
marginalnym i może występować w każdej rodzinie, nawet w takiej, która z pozoru
nie wykazuje żadnych zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu. Podkreślenia wymaga
również fakt, iż znęcanie się nad osobami najbliższymi jest najczęściej popełnianym
przestępstwem w Polsce, które powoduje u osób nim dotkniętych powstanie, często na całe
życie silnych doświadczeń traumatycznych. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie
niekorzystnym skutkom, jakie powstać mogą w związku ze stosowaniem przemocy, czemu
służyć ma realizacja niniejszego programu.
Szacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne, gdyż towarzyszą jej
zachowania nieakceptowane społecznie i z tego powodu bardzo często ukrywane,
w szczególności przez osoby jej doświadczające. Jednakże wskazać należy, iż skala przemocy
w rodzinie na terenie gminy Wojciechów, może być znaczna i dotyczyć może, nawet kilkuset
mieszkańców.
W 2020 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie realizowano był głównie w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W skład
Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i podmiotów:
(1) Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, (2) Komisariatu Policji w Bełżycach, (3)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, (4) Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Wsi Maszki – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
w Maszkach, (5) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, (6)
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, (7) przedstawiciel Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojciechowie.
W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia oraz utworzono 3 grupy
robocze, które odbyły 7 posiedzeń. Pomocą objęto 12 rodzin z terenu gminy Wojciechów:
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w tym 28 osób w tych rodzinach z tego 12 kobiet, 10 mężczyzn oraz 4 dzieci. Udzielono
pomocy 16 osobom doświadczającym przemocy w tym: 12 kobietom oraz 4 dzieci. Udzielono
12

osobom

poradnictwa

socjalnego.

Pracownicy

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Wojciechowie sporządzili 1 formularz „Niebieskich Kart” – A, a funkcjonariusze Policji
sporządzili 11 takich formularzy. W ramach prac Zespołu sporządzono dodatkowo 21
formularze „Niebieskich Kart” – C, oraz 19 formularzy „Niebieskich Kart” – D. W związku
z zaprzestaniem stosowania przemocy lub z uwagi na brak zasadności podejmowania dalszych
działań zakończono 12 procedur Niebieskie Karty. W związku z prowadzeniem procedury
w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie sporządzano do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz jeżeli zaszła taka potrzeba formułowano również
wnioski

o

przymusowego

leczenia

odwykowego

osób

podejrzanych

o stosowanie przemocy. Wnioskowano do Komisariatu Policji w Bełżycach prośby
o monitorowanie bezpieczeństwa osób narażonych na przemoc w rodzinie. Dodatkowo
w ramach prac Zespołu udzielano także ofiarom przemocy w rodzinie pomocy w postaci: porad
prawnych,

psychologicznych,

wsparcia

materialnego

i

rzeczowego

w

zależności

od występujących potrzeb. Podejmowano w stosunku do sprawców przemocy działania
w kierunku zaprzestania przez nich przemocy w szczególności poprzez informowanie
o

konsekwencjach

prawnych

i

psychologicznych

stosowania

przemocy.

Zespół

Interdyscyplinarny oprócz przedstawicieli instytucji będących w jego składzie, współpracował
również z innymi instytucjami m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach,
Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Wojciechowie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej w Bychawie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Koszt realizacji
zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz powyższego
programu w 2020 roku wyniósł 2 000 zł.
Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny
Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny która jest najbardziej stabilnym
punktem odniesienia w jego życiowym doświadczeniu i która powinna zapewnić
bezpieczeństwo emocjonalne i harmonijny rozwój. Rodzina oddziałuje w sposób świadomy
i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój system wartości, tradycje,
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ukierunkowuje jego aktywność i bardzo często postępowanie na całe życie. Dlatego, jeśli
w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje ma ona prawo do specjalnej ochrony
i pomocy państwa, a instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane
są do podjęcia na jej rzecz określonych działań zaradczych. Praca z rodziną przedstawicieli
służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również
bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną rodziny. Ponadto powinna być
prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz
podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz
rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej
roli opiekuńczej i wychowawczej rodziców w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę
w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić
jej

prawidłowe

funkcjonowanie,

temu

służyć

ma

m.in.

realizacja

ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacja Gminnego Programu
Wspierania Rodziny. Jak wynika to z analizy posiadanych danych w 2020 roku 12 rodziny
i 46 osoby w tych rodzinach skorzystało ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, co stanowi około 5% ogółu powodów korzystania ze świadczeń z pomocy
społecznej. Te dane pokazują, że liczba rodzin które mogą być potencjalnie zagrożone
niewywiązywaniem się ze swoich obowiązków opiekuńczo – wychowawczym jest stosunkowo
duża i dotyczyć może znacznej liczby mieszkańców gminy Wojciechów. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że w rodzinach nie objętych systemem pomocy społecznej mogą również
występować problemy natury opiekuńczej, co w znaczący sposób może powiększać powyżej
przedstawione dane. To wszystko sprawia, iż zasadnym jest wprowadzenie spójnego systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w zakresie ustalonym powyższą ustawą, spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację
o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy oraz dokonuje analizy
sytuacji rodziny, i jeżeli z przeprowadzonej analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie
asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje, o to do kierownika ośrodka pomocy
społecznej, który po otrzymaniu takiego wniosku i uznaniu go za uzasadniony przydziela
rodzinie asystenta rodziny.
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Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: (1) opracowanie i realizacja planu pracy
z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
(2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej, (3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego, (4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
(5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
(6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
(7) wspieranie aktywności społecznej rodzin, (8) motywowanie członków rodzin
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, (9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu,
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, (10) motywowanie do udziału w zajęciach
grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, (11) udzielanie wsparcia dzieciom,
w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, (12) podejmowanie działań
interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
(13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
(14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, (15) dokonywanie okresowej
oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, (16) monitorowanie funkcjonowania
rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, (17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie
i jej członkach, (18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi

organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

i

osobami

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, (19) współpraca z zespołem
interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna
za niezbędną.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę. W 2020 roku asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wojciechowie podejmował powyższe działania we wskazanej formie
i przewidzianej ku temu procedurze dla 13 rodzin w których znajdowało się łącznie 28 dzieci.
Ponadto w ramach realizacji powyższej ustawy dokonywano odpłatności za pobyt dzieci
w rodzinach

zastępczych.

Łączna

kwota

realizacji

zadań

wynikających

z ustawy w 2020 roku wyniosła 94 508 zł.
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W ramach realizacji programu współpracowano z:
- placówkami oświatowymi,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczne w Bełżycach,
- Sądem Rejonowym w Opolu Lubelskim,
- kuratorami zawodowymi i społecznymi,
- Komisariatem Policji w Bełżycach,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojciechowie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie,
- Powiatowym Urząd Pracy w Lublinie,
- niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
- organizacjami pozarządowymi,
- parafiami z terenu gminy Wojciechów,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Punktem Konsultacyjnym do spraw uzależnień,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie,
- świetlicami środowiskowymi.
Przystąpienie do „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2020 roku
w obszarze D - likwidacja barier transportowych
Gmina Wojciechów złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) zakupu pojazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu. Gmina
zamierza realizować projekt pn. „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilitację”. Projekt
ma na celu wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wojciechów,
w szczególności dzieci będących w wieku szkolnym w dotarciu do placówek edukacyjnych
oraz rehabilitacyjnych. Poprzez realizację projektu możliwe będzie włączenie osób
niepełnosprawnych w życie społeczne co zapobiegać będzie ich dyskryminacji i wykluczeniu.
Gmina Wojciechów nie posiada własnego pojazdu, który mógłby służyć do przewozu osób
niepełnosprawnych i nie jest w stanie pokryć kosztów zakupu pojazdu w całości w ramach
środków własnych. Uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON jest warunkiem
niezbędnym do realizacji projektu. Obecnie niepełnosprawne dzieci przewożone są na zajęcia
edukacyjne i rehabilitacyjne przez zewnętrznego przewoźnika. Dodatkowo gmina finansuje
koszty dowozu dla rodziców osób niepełnosprawnych, które własnymi środkami transportu
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dowożone są na zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację. Powyższe przewozy generują dla
budżetu gminy znaczne koszty. Rozeznanie potrzeb w tym zakresie wskazuje również, iż liczba
osób z terenu gminy Wojciechów, które mogłyby skorzystać ze wsparcia w ramach projektu
w dotarciu

do

placówek

edukacyjnych

oraz rehabilitacyjnych

wynosi

20

osób

niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci. We wrześniu 2020 r. otrzymaliśmy zapewnienie
dofinansowania do zakupu pojazdu do zakupu osób niepełnosprawnych w wysokości 90 tys. zł
ze środków PFRON. Samochód ma być przeznaczony do przewozu 9 osób wraz z kierowcą,
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich (miejsce na minimum 1 wózek). Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny
od wad, rok produkcji 2020, spełniający wymogi normy EURO 6 oraz spełniający warunki
dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi
posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób
niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W dniu 19.11.2020 r.
Gmina Wojciechów ogłosiła przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych.

Fot. 47. Samochód zakupiony przez gminę Wojciechów do przewozu osób niepełnosprawnych.
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W dniu 27.11.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Po zakończeniu procedury przetargowej
pojazd marki RENAULT został dostarczony do Urzędu Gminy przed końcem 2020 r.
Całkowity koszt pojazdu wyniósł 136 200 zł (z czego z budżetu gminy Wojciechów 46 200 zł).

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów
społecznych

prowadzona

na

bieżąco

przez

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Wojciechowie, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej
oraz zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie określa
następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:
1. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej
poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej,
2. Poszerzanie działań służących aktywizacji społecznej osób marginalizowanych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. Wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki
i wychowywania dzieci,
4. Zapewnianie osobom i rodzinom niezbędnego schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli są
tego pozbawione,
5. Udzielanie wsparcia osobom w podeszłym wieku, długotrwale lub ciężko chorym
oraz niepełnosprawnym poprzez rozwój i upowszechnianie usług opiekuńczych,
przyznawanie pomocy finansowej, żywnościowej oraz zapewnienie środków
na kierowanie takich osób do domów pomocy społecznej,
6. Poprawa sytuacji lokalowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie.
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26. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, został uruchomiony od 1 lipca 2013 r.
Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu
jest

Gmina.

Właściciele

nieruchomości

nie

podpisują

indywidualnych

umów

z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych, a zobowiązani są do składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Gmina w drodze przetargu wybiera firmę
odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W 2020 roku gmina realizowała
obowiązki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Obecnie na terenie gminy zamieszkuje
5403 osoby - stan na 31.12.2020 r. (dane z deklaracji). Liczba złożonych deklaracji wynosiła
1844, wszystkie dotyczyły zbiórki w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uległa zmianie i od 01.01.2020 r. wzrosła dla odpadów zbieranych
w sposób selektywny z 6zł/osobę na miesiąc do 12 zł/osobę na miesiąc. Ustalona została także
podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny w wysokości 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych) miesięcznie od jednego
mieszkańca. Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję (nie tylko
zameldowane). Opłaty dokonywane są kwartalnie z dołu do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 30
września i 31 grudnia bieżącego roku.
Gmina Wojciechów ze względu na swoje położenie należy do Regionu CentralnoZachodniego. Odpady zmieszane zebrane z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy
trafiły do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa
35A, 24-200 Bełżyce. Zbieranie odpadów przez mieszkańców opiera się o system
pojemnikowo-workowy. W pojemniku gromadzone są zmieszane odpady komunalne,
natomiast w workach dostarczonych przez firmę odbierającą odpady gromadzone są odpady
selektywnie zebrane. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane
odbierane są raz w miesiącu.
System odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów objął nieruchomości
zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzących działalność
gospodarczą podpisują umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechów.
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Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Wojciechów zorganizowała przetarg
na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Wojciechów, przetarg wygrała firma Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Bełżycach Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce. Umowa została zawarta na
okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W ramach systemu właściciele
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania
odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Odbiorem odpadów „u źródła”
zostały objęte 3 podstawowe frakcje odpadów segregowanych zbierane w workach 120 l z folii
LDPE:
•

papier i tektura – worki koloru niebieskiego

•

szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – worki koloru zielonego

•

tworzywa sztuczne, drobne metale i opakowania wielomateriałowe – worki koloru
żółtego

Odpady zmieszane są gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l. Zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów dwa razy
w 2020 roku organizowana była tzw. „wystawka” odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
Gmina Wojciechów wspólnie z Gminą Konopnica utworzyła PSZOK - Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest pod adresem: Zakład
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Kozubszczyzna 56A, 21-030 Motycz. W zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć:
odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi zbierania odpadów w każdy wtorek miesiąca
od 900do 1700.
Gmina Wojciechów należy do gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB.
W 2020 roku gmina uiściła składkę członkowską w kwocie 31 646,00 zł dla Celowego Związku
Gmin „PROEKOB”. Jest to zrzeszenie 15 gmin, którego głównym celem była realizacja
Projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb
Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach”. Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Bełżycach został otwarty i rozpoczął przyjmowanie odpadów od czerwca 2014
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roku.

W

chwili

obecnej

nie stwierdzono

potrzeb

inwestycyjnych

związanych

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku wyniosły
563 575,48 zł. z czego:
a) wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych – 127 920,24 zł
b) wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 332 090,37zł
c) wydatki związane z prowadzeniem i obsługą PSZOK – 35 439,87 zł
d) składka członkowska Celowego Związku Gmin „PROEKOB” – 31 646,00 zł
e) koszty administracyjne – 30 181,30 zł
Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 685
256,50 zł. Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest
niższy niż wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 121 681,02 zł.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Wojciechów w 2020 r.:
a) zmieszane odpady komunalne 20 03 01 – 609,840 Mg
b) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 3,68 Mg
c) opakowania z metali 15 01 04 – 0,667 Mg
d) opakowania ze szkła 15 01 07 – 109,52 Mg
e) opakowania z papieru i tektury 15 01 01 – 32,545 Mg
f) opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 – 90,105 Mg
g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36 – 21,33 Mg
h) odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – 103,85 Mg
i) odpady budowlane 17 01 07, 17 09 04 – 50,835 Mg
j) zużyte opony 16 01 03 – 18,787 Mg
k) inne odpady nie nieulegające biodegradacji 20 02 03 – 9,56 Mg
l) tekstylia 20 01 11 – 0,12 Mg
m) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 15 01 10* - 0,32 Mg
Na terenie Gminy Wojciechów w roku 2020 wytworzono w sumie 1 051,159 Mg (w 2019 r.
wytworzono w sumie 1 031,048 Mg odpadów).
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Wydatki poniesione na system gospodarki
odpadami komunalnymi w Gminie Wojciechów
w 2020 roku
składka
członkowska
„PROEKOB”
6%

koszty
administracyjne
5%
odbiór i transport
odpadów
komunalnych
23%

prowadzenie i
obsługa PSZOK
6%

zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
60%

Wykres1. Wydatki poniesione na system gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie analizy gospodarki odpadami komunalnymi można stwierdzić, że zmalała
ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych z 625,94 Mg w 2019 r do 609,84 Mg
w 2020 r. Wzrosła ilość odpadów zebranych selektywnie: papier, plastik, szkło, z 187,318
w 2019 r. do 232,17 Mg w 2020 r. Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w 2019
roku zebrano 20,34 Mg, a w 2020 roku 21,33 Mg. Odpady wielkogabarytowe w 2019 roku
zebrano 133,55 Mg a w 2020 roku 103,85 Mg.
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Ilość odpadów komunalnych zebranych
z terenu Gminy Wojciechów w 2020 roku
609,84
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(Mg)
300
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109,52
100

103,85

90,105

50,835
32,545
0

3,68 0,667

21,33

18,787 9,56

0,12

0,32

Wykres 2. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wojciechów w 2020 r.
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Porównanie ilości odebranych odpadów
komunalnych w latach 2019 i 2020
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Wykres 3. Porównanie ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2019 i 2020 z terenu Gminy
Wojciechów.
Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Wojciechów

Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie
w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej, będziemy
dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób i zwiększania
odzysku i recyklingu śmieci.
Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane
do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
•

w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być
zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości
co najmniej 50% wagowo;

•

w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej
70% wagowo.
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Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając
w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.
(poz. 2167) dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Tabela 29. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu gminy Wojciechów w okresie 2012 –
2020.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

16,00

22,30

26,20

42,30

41,70

29,50

34,78

40,33

53,20

Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkło
Poziom
osiągnięty
przez
gminę

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 r. gmina Wojciechów osiągnęła poziom
recyklingu 53,2% przy minimalnym poziomie na 2020 r., który wynosił 50 %.
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunlanych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych
z obszaru Gminy Wojciechów
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Wykres 4. Osiągnięte poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2012 –
2020, odebranych z terenu gminy Wojciechów.
Tabela 30. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych
niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, osiągnięty przez gminę Wojciechów w latach 2021
– 2020.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Rok
Inne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

0

100

0

72,90

81,67

100

100

98,40

90,30

niż

niebezpieczne
odpady
budowlane
i rozbiórkowe
Poziom
osiągnięty
przez gminę

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 r. Gmina Wojciechów osiągnęła wymagany
poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 90,3%
przy minimalnym poziomie w 2020 r., który wynosił 70 %.
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe osiągnięty przez
Gminę Wojciechów
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Wykres 5. Wymagany i osiągnięty przez gminę Wojciechów poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia i odzysku, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w okresie 2012 – 2020.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
•

w 2019 r. do nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

•

do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposób ich obliczania został
określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały
poziomy przedstawione w Tabeli 31.
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Tabela 31. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć (w latach 2016 – 2020).
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach
Rok
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Wykres 6. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, osiągnięty przez gminę Wojciechów w okresie 2017 – 2020.
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Tabela 32. Zestawienie wpłat za odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miejscowość
Góra
Ignaców
Halinówka
Łubki
Łubki Kolonia
Łubki Szlachta
Maszki
Maszki k/
Wojciechowa
Miłocin
Nowy Gaj
Palikije Drugie
Palikije
Pierwsze
Sporniak
Stary Gaj
Stasin
Szczuczki
Szczuczki VI
Kolonia
Wojciechów,
cz. I
Wojciechów,
cz. II
Wojciechów
Kolonia Piąta
Wojciechów
Kolonia
Pierwsza
Razem

Zaległości na
31.12.2019 r.
(zł)
1 170,00
6 085,20
1 272,00
498,60
1 758,00
270,00
4 678,40
553,40

Przypis
za 2020 r.
(zł)
14 532,00
39 780,00
13 806,00
25 074,00
19 458,00
21 300,00
66 624,00
18 660,00

Należność
(zł)

Zaległości na
31.12.2020 r.
(zł)
1 584,00
7 867,00
2 703,60
390,00
1 575,00
816,00
7 526,80
1 236,00

Zaległość
(%)

15 702,00
45 865,20
15 078,00
25 572,60
21 216,00
21 570,00
71 302,40
19 213,40

Wpłaty
w 2020 r.
(zł)
14 118,00
37 998,20
12 374,40
25 182,60
19 641,00
20 654,00
63775,60
17 977,40

6 652,00
359,60
3 803,00
8 893,29

77 502,00
8 520,00
65 574,00
68 450,41

84 154,00
8 879,60
69 377,00
77 343,70

75 382,50
8 174,60
62 817,20
62 301,10

8 771,50
705,00
6 559,80
15 042,60

11
8
10
21

6 991,60
905,60
1 264,10
569,60
2 537,60

57 186,00
29 916,00
23 424,00
16 860,00
17 352,00

64177,60
30 821,60
24 688,1
17 429,60
19 889,60

54 023,70
28 656,00
23 536,10
16 571,60
16 941,00

10 153,90
2 165,60
1 152,00
858,00
2 948,60

17
7
5
5
17

4 909,20

46 812,00

51 721,20

45 511,00

6 210,20

13

4 787,20

57 852,00

62 639,20

55 339,40

7 299,80

12

1 456,40

49 956,00

51 412,40

49 735,20

1 677,20

3

575,60

31 368,00

31 943,60

30 215,20

1 728,40

6

770 006,41 829 996,80

741 025,80

88 971,00

11

59 990,39

Ochrona środowiska naturalnego to jedno z głównych zadań nałożonych na samorząd
gminny. Wójt Gminy działa w tym obszarze zarówno jako inwestor skoncentrowany
na aspektach środowiskowych, sprawny gospodarz dbający o stan środowiska w gminie oraz
jako organ administracji publiczny, realizujący swoje zadania ustawowe. Pierwsze dwa
zagadnienia dotyczą realizacji polityki inwestycyjnej i komunalnej. Ochrona środowiska
naturalnego jest bardzo szeroką tematyką o dotyczy zarówno ochrony przyrody, ochrony
środowiska (klimatu), gospodarkę wodnościekową czy zaopatrzenie w energie. Działania
te zostały szczegółowo omówione w analizie dokumentów strategicznych tj. Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Wojciechów – uchwała Rady Gminy Wojciechów nr XVII/65/15 z dnia
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11
20
19
2
8
4
11
6

15 grudnia 2015 r., Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy
Wojciechów na lata 2015 – 2032 – uchwała Rady Gminy Wojciechów nr XIII/43/15
z 18 sierpnia 2015 r., Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2020 rok – uchwała Rady Gminy
Wojciechów nr XIX/126/20 z 21.05.2020 r. W zakresie trzeciej roli Wójt Gminy Wojciechów
realizował zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawy
o ochronie przyrody, Ustawy o ochronie zwierząt.

27. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie działa w oparciu o ustawę z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której
działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę
oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala
w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 17.00, w soboty od 10.00 – 17.00 w zależności od prowadzonych
imprez.
W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w 2020 roku Gminny
Ośrodek Kultury współpracował z: Urzędem Gminy Wojciechów, Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Centrum
Kultury, Starostwem Powiatowym w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Lokalną Grupą Działania
„Zielony Pierścień”, Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”,
Szkołą Podstawową im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, Szkołą Podstawową
w Palikijach, Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkołą
Podstawową im. Szarych Szeregów w Maszkach, Szkołą Podstawową w Łubkach,
Stowarzyszeniem Kowali Polskich, Parafią Rzymsko – Katolicką w Wojciechowie,
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Wojciechów.
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie prowadzi działalność w wielu obszarach.
Do stałych zajęć realizowanych w naszej placówce należą:
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Zajęcia wokalno–instrumentalne
W 2020 roku w zajęciach prowadzonych przez Tadeusza Kasprzaka uczestniczyło
ok. 15 dzieci. Zajęcia wokalne są najłatwiejszą formą działalności muzycznej, przez którą
rozwija się nie tylko aparat głosowy, ale także wrażliwość emocjonalna i estetyczna. Uczestnicy
zajęć mają możliwość własnej prezentacji podczas imprez organizowanych przez GOK, a także
mogą uczestniczyć w konkursach i przeglądach. Dzieci uczęszczające na zajęcia wokalno –
instrumentalne mają również możliwość nauki gry na instrumentach. Na potrzeby zajęć
muzycznych Gminny Ośrodek Kultury posiada 2 gitary klasyczne, gitarę elektryczną oraz
pianino cyfrowe.
Zajęcia taneczne
Na zajęcia uczęszczało ok. 20 dzieci w różnym przedziale wiekowym. Celem zajęć było
kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijanie
uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk. Występy zespołu tanecznego
uświetniały wiele imprez organizowanych przez GOK, m.in. Koncert Noworoczny, dając
dzieciom możliwość prezentowania swoich osiągnięć oraz obcowania z szerszą publicznością.
W roku 2020 zajęcia prowadzone były również w Szkole Podstawowej w Łubkach.
Zajęcia plastyczne
W 2020 w zajęciach prowadzonych przez wszechstronną artystkę, specjalizującą się
w rękodziele - uczestniczyło ok. 40 dzieci w różnym przedziale wiekowym. Głównym celem
zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu plastyki, zapoznanie z różnymi technikami
malarskimi, podstawą rysunku oraz rękodzieła (m.in. szycie, haftowanie, szydełkowanie,
makrama, decupage). Na zajęciach plastycznych dzieci mają szerokie możliwości rozwijania
zainteresowań i uzdolnień. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować odpowiednie cechy
w psychice dziecka, takie jak wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową,
pomysłowość,

cierpliwość

epidemiologiczną,

od

oraz
marca

sprawność
2020

manualną.

roku

zajęcia

Ze

względu
te

były

na

sytuację

prowadzone

w formie on-line, poprzez publikowanie zdjęć i filmów na stronach Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie.
Klub „Kulturka”
Klub działający na zasadzie wolontariatu zrzesza dzieci i młodzież z Gminy Wojciechów.
Na spotkaniach członkowie Klubu rozwijają swoje umiejętności oraz zainteresowania. Klub
ten integruje dzieci i młodzież w różnym wieku. Do Klubu „Kulturka” należy 20 osób uczących
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się w Szkole Podstawowej w Wojciechowie. Członkowie Klubu chętnie angażują się w akcje
charytatywne, m.in. w coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Koncert
Noworoczny.
Na terenie gminy Wojciechów działają następujące zespoły, którymi Gminny Ośrodek
Kultury opiekuje się merytorycznie: Kapela Wojciechowska, Orkiestra Dęta OSP Wojciechów
oraz Klub Seniora. Zespoły wielokrotnie reprezentowały gminę podczas lokalnych
i ponadlokalnych imprez promując folklor Ziemi Wojciechowskiej.
Kapela Wojciechowska – w 2020 roku Kapela Wojciechowska brała czynny udział m.in.
w Koncercie Noworocznym, Dożynkach Parafialno-Gminnych a także zaprezentowała swój
dorobek artystyczny podczas przygotowań materiału filmowego ,,Muzyka łączy pokolenia’’
do aplikacji mobilnej.

Fot. 48. Występ Kapeli Wojciechowskiej podczas promocji działań GOK.

Orkiestra Dęta – w skład Orkiestry wchodzi 25 osób. W 2020 roku Orkiestra Dęta OSP
występowała na wielu lokalnych imprezach, takich jak: Koncert Noworoczny, Dożynki
Parafialno – Gminne w Wojciechowie, uroczyste obchody upamiętniające Masowy Mord
w Szczuczkach oraz licznych uroczystościach religijnych. Zaprezentowała także swoje
umiejętności podczas przygotowań materiału filmowego ,,Muzyka łączy pokolenia”
do aplikacji mobilnej.
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Fot. 49. Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie podczas uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej w Szczuczkach.

Klub Seniora – Wojciechowski Klub Seniora liczy 20 osób. Jego członkowie skupiają się
na różnych formach działalności. Klub Seniora uświetnia swoimi występami uroczystości
gminne i kościelne. W 2020 r. Klub Seniora występował m.in. podczas Koncertu
Noworocznego.
W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zorganizował wiele licznych
wydarzeń, m. in.: XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny,
ferie w Wieży Ariańskiej, wystawa Litwa – Polska (Unia 1569), warsztaty z robienia mydełek
i kul kąpielowych, wirtualne spacery, warsztaty plastyczne (on-line), warsztaty z wykonywania
mis i doniczek z betonu, warsztaty filcowania na sucho, warsztaty szydełkowania
i wykonywania biżuterii, warsztaty wykonywania świec i mydełek oraz powertex, realizacja
projektu pn. „Aplikacja mobilna – oferta kulturalna w świecie wirtualnym”, konkurs
internautów na najciekawszą pracę przedstawioną do Konkursu Kowalstwa Artystycznego
organizowanego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Kowali Wojciechów 2020, konkurs
plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”.
Na szczególną uwagę zasługuje organizacja następujących wydarzeń:
Spotkanie Noworoczno – Kolędowe
W dniu 25 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie odbyła się druga edycja Spotkania Noworoczno – Kolędowego, które miało
na celu promocję regionalnych tradycji, pobudzanie kreatywności uczestników, integrację
oraz aktywizację lokalnych środowisk. Była to również bardzo dobra okazja do rozmów,
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promocji naszych artystów, wspólnego śpiewania kolęd, innych utworów i podziwiania
występów różnych grup wokalno – instrumentalnych, w tym dzieci ze szkół podstawowych
z terenu gminy Wojciechów. Organizatorami tego spotkania byli: Wójt Gminy i Rada Gminy
Wojciechów, proboszcz parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, Akcja Katolicka
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Oprócz bardzo licznie przybyłych
mieszkańców (ok. 400 osób) zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz
szczebla powiatowego, samorządowcy z okolicznych gmin, radni i sołtysi z terenu gminy
Wojciechów, Koła Gospodyń Wiejskich („Lawenda”ze Stasina, „Jedyneczki” z Wojciechowa
Kolonii Pierwszej, „Gajowianki” ze Starego Gaju), Stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne
(z Ignacowa, Stasina i Czajek), Akcja Katolicka przy parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie,
harcerze

(Harcerska

Organizacja

Patriotyczno

–

Wychowawcza

„Cichociemni”

z Wojciechowa) oraz wielu innych zacnych gości. Grając i śpiewając kolędy w świąteczną
atmosferę wprowadzili uczestników: Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie, Kapela
Wojciechowska, Klub Seniora, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Sporniaczanki”
ze Sporniaka, zespół „Rola” z Motycza, zespół „Gwiozdy” z Garbowa, Kapela Spontaniczna
oraz uczniowie ze szkół podstawowych w Łubkach (uczniowie wystawili przedstawienie
„Herody”), Wojciechowie (uczniowie wystawili m. in. jasełka), Miłocinie i Palikijch. Wśród
oklaskujących wojciechowskich artystów byli: Anna Matraszek – Furtak – naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, reprezentująca
Starostę Lubelskiego – Zdzisława Antonia, Joanna Kaznowska i Anna Rynkowska - radne
Powiatu Lubelskiego, Andrzej Sieńko – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Lublinie, Grzegorz Dobosz – kierownik obwodu drogowego w Bychawie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Lublinie, Marek Berger – dyrektor Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich
Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, Agnieszka Gąska – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wojciechowie, Anna Pyź – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie – Filia
w Bełżycach, Grzegorz Stachyra – kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Lublinie – Oddział w Bełżycach, młodszy brygadier Adam Pietrzak – dowódca Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej w Bełżycach, starszy chorąży sztabowy Janusz Majkut –
przedstawiciel 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, komisarz Agnieszka
Falandysz – Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach, młodszy aspirant Cezary Jurak –
dzielnicowy dla gminy Wojciechów, zastępca Wójta Gminy Wojciechów – Tomasz Zielonka,
Bogumił Siramowski – przewodniczący Rady Miasta Bełżyce, Ewa Żybura – przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica, Michał Sumiński – przewodniczący Rady Gminy Wojciechów,
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ks. Jan Hałasa - proboszcz parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, radni gminy Wojciechów
oraz sołtysi z terenu gminy. Kolędowaniu i występom różnych grup i środowisk w Szkole
Podstawowej w Wojciechowie towarzyszyła degustacja świątecznych potraw, których
przygotowanie było możliwe dzięki bardzo dużemu wsparciu samorządowców, właścicieli
restauracji, sklepów i firm, Kół Gospodyń Wiejskich, miejscowych stowarzyszeń
i poszczególnych mieszkańców gminy. Trud organizacji, przygotowania stołów i poczęstunku
podczas tego spotkania spoczywał na pracownikach Urzędu Gminy Wojciechów, natomiast za
część artystyczną odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Osoby biorące udział
w organizacji tej gminnej uroczystości wywiązały się ze swoich zadań wzorowo.

Fot. 50. Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

Fot. 51. „Herody” w wykonaniu dzieci ze Szkoły podstawowej w Łubkach.
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Fot. 52. Mieszkańcy i goście zgromadzeni na Spotkaniu Noworoczno-Kolędowym.

XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz XVIII Ogólnopolskie Spotkania Kowali
To

sztandarowe

imprezy

organizowane

przez

Gminny

Ośrodek

Kultury

w Wojciechowie. Imprezy te, to wielkie społeczności kowalskiej, a także całego Wojciechowa,
który nieprzerwanie od 36 lat w lipcu staje się stolicą tego zawodu. W tym wyjątkowym roku,
kiedy z powodu pandemii COVID–19 zamarło życie społeczne i kulturalne, Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie musiał nieustannie mierzyć się z nową rzeczywistością. Zakaz
robienia imprez masowych spowodował, że z wielkim żalem należało podąć decyzję
o zaniechaniu organizacji Ogólnopolskich Spotkań Kowali w dotychczasowej konwencji.
Historia konkursów w Wojciechowie sięga 1984 roku i organizatorom bardzo zależało, aby
rok 2020 nie był białą plamą w kalendarzu organizowanych tu imprez kowalskich. Dlatego
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności podjęta została decyzja o organizacji XXVI
Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich. Zainteresowanie imprezą było duże. Pomimo
świadomości zagrożeń chęć udziału w warsztatach wyraziło 30 osób z terenu całej Polski.
Komisja kwalifikacyjna na podstawie przysłanych ankiet wybrała 16 osób. Warsztaty
rozpoczęły się 7 lipca 2020 r. Ze względu na konieczność zachowania rygoru sanitarnego
i bezpiecznych odstępów, praktyczna nauka zawodu odbywała na placu przy Wieży Ariańskiej.
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Fot. 53. Uczestnicy XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich podczas zajęć praktycznych.

Dla zabezpieczenia uczestników i palenisk kowalskich przed warunkami atmosferycznymi
zostały zakupione i rozstawione wiaty namiotowe. Adepci sztuki kowalskiej nabywali
i doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem mistrzów kowalstwa. Swoją naukę rozpoczęli
od odbycia szkoleń BHP i PPOŻ pracy w kuźni, a także od wykładu na temat właściwości
cieplnych metali. Na początek udali się również do Muzeum Kowalstwa, gdzie obejrzeli prace
mistrzów i już pierwszego dnia stanęli do kowadeł. Zajęcia trwały po 8 – 10 godzin dziennie.
Adepci poznawali różnorodne techniki kowalskie i zdobnicze, wykonując coraz bardziej
skomplikowane wyroby min. gwoździe, podkowy, świeczniki, wieszaki, kwiaty oraz narzędzia.
Podczas zajęć teoretycznych zapoznali się z historią i cechami regionalnymi kowalstwa
polskiego, przepisami prawnymi przy organizowaniu i prowadzeniu własnej kuźni
oraz z podstawami marketingu. W drugim tygodniu nauki zwiedzili 100 letnią kuźnię
w Wojciechowie, gdzie obejrzeli pokaz kucia podkowy i podkuwania konia. Dużym
zainteresowaniem cieszył się również wykład na temat projektowania wyrobów kowalskich
oraz pokaz kucia noża. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów zostały sfotografowane
i upublicznione w formie animacji na portalach społecznościowych i stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Na koniec Warsztatów uczestnicy otrzymali
dyplomy pamiątkowe oraz upominki, w tym koszulki okolicznościowe i młotki podpisane
przez mistrzów.
Równocześnie trwały prace, zmierzające do organizacji XVIII Ogólnopolskich Spotkań
Kowali. Ponieważ przyjazd kowali do Wojciechowa w tym roku nie był możliwy, Gminny
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Ośrodek Kultury postanowił przeprowadzić konkurs kowalstwa artystycznego w formule
wirtualno - korespondencyjnej. Było to przedsięwzięcie nowatorskie, ryzykowne i wymagające
od dyrekcji i pracowników GOK wiele kreatywności. Wiadomo było, że jego powodzenie
zależy w głównej mierze od kowali i ich woli wzięcia udziału w konkursie, którego idea
polegała na wykonaniu i przysłaniu wykutych lampek nocnych. Prace te miały być wykonane
tradycyjnymi technikami kowalskimi z zachowaniem zasad funkcjonalności i estetyki, a także
zdobić wnętrze zarówno w dzień jak i w nocy. Na taką propozycję konkursu propozycję
odpowiedzieli kowale z całej Polski oraz z Węgier, nadsyłając na konkurs 20 lampek. Bardzo
cieszy fakt, że w tej formule konkursu wzięło udział wielu nowych kowali (w tym jedna
kobieta), którzy dotychczas nie przyjeżdżali do Wojciechowa. Część z nich to absolwenci
Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie. Nadsyłane prace na bieżąco były
spisywane i fotografowane oraz oznaczane numerem, gdyż w założeniu organizatora jury
konkursowe przy ocenie nie znało nazwisk wykonawców. Dodatkowo kowale nadsyłali filmiki
z procesu tworzenia prac, które posłużyły jako narzędzie promocyjne zarówno kowali jak
i całego wydarzenia. Już 6 września spotkała się komisja konkursowa i postanowiła przyznać
następujące nagrody:
- trzy równorzędne I nagrody dla: kowala z Sochaczewa - woj. mazowieckie, kowala
z miejscowości Fokos na Węgrzech, kowala z Jędrzejewa - woj. kujawsko–pomorskie;
- trzy równorzędne II nagrody dla: kowala z Wólki Panieńskiej - woj. lubelskie, kowala
z Zakopanego - woj. małopolskie, kowala ze Skórki - woj. wielkopolskie;
- cztery równorzędne III nagrody dla: kowala z Podkowy Leśnej - woj. mazowieckie, kowala
z Zawady - woj. podkarpackie, kowala z Wałycza woj. kujawsko– pomorskie,
kowala z Gorzejowej - woj. podkarpackie;
- cztery wyróżnienia pierwszego stopnia dla: kowala z Prądówki - woj. wielkopolskie, kowala
z Lachowic - woj. Małopolskie, kowala z Sandomierza - woj. świętokrzyskie, kowala
ze Żmigrodu - woj. dolnośląskie;
- sześć wyróżnień drugiego stopnia dla: kowala z Sandomierza - woj. świętokrzyskie, kowala
z Kielc woj. świętokrzyskie, kowala z Ustki - woj. pomorskie, kowala z Płońska - woj.
mazowieckie, kowala z Tuszymy - woj. podkarpackie, kowala z Kościana woj. wielkopolskie.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy w historii Rada Gminy Wojciechów postanowiła
ufundować nagrodę w tym konkursie. Komisja na czele z Przewodniczącym Michałem
Sumińskim uważnie obejrzała wszystkie nadesłane lampki i postanowiła przyznać nagrodę
pieniężną lampce wykonanej przez kowala z Jędrzejewa - woj. kujawsko – pomorskie.
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Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło podczas transmisji on-line w dniu 6 września 2020,
którą obejrzało ponad 8000 widzów. Przez cały dzień przy Wieży Ariańskiej gościła ekipa
Telewizji Lublin, która realizowała tu program „Lato z TVP 3”. Wiele w tym programie mówiło
się o kowalstwie, przeprowadzanym konkursie. Towarzyszyła mu również wystawa
wykonanych lampek. Za udział w konkursie mistrzowie wraz z pomocnikami otrzymali drogą
pocztową pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci konkursów otrzymali nagrody pieniężne
ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszej połowie
września prace konkursowe zostały sfotografowane i poddane obróbce z zastosowaniem
najnowszych technologii multimedialnych. Tak przygotowane fotografie zostały złożone
w formie wirtualnej wystawy, która została zamieszczona na stronach internetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz Stowarzyszenia Kowali Polskich, a także
w mediach społecznościowych. Ponadto został zorganizowany konkurs, w którym internauci
w drodze głosowania on – line wybierali ich zdaniem najlepszą pracę.
Rywalizacja była bardzo burzliwa i trwała do 30 września. Wystawa na portalu FB miała
blisko 72 tys. wyświetleń. Zdaniem internautów najlepszą lampkę wykonał kowal z Węgier
uzyskując 381 głosów. Laureat otrzymał nagrodę pieniężną natomiast wśród głosujących
zostały rozlosowane nagrody rzeczowe – podkowy na szczęście oraz albumy pt. „Kowalskie
dzieła sztuki”.

Fot. 54. Lampki nocne przesłane przez kowali z całej Polski na konkurs w ramach XVIII Ogólnopolskich
Spotkań Kowali.
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Pamiątką ze Spotkań Kowali będzie katalog prac konkursowych, w którym oprócz oferty 20
kowali znajdzie się krótka historia imprez kowalskich w Wojciechowie oraz artykuł o Alei
Zasłużonych Kowali wraz z sylwetkami osób na niej uhonorowanych. Wykonane lampki nocne
oraz prace uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich zdobią wnętrza Muzeum
Kowalstwa w Wojciechowie.
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
W dniu 12 lipca 2020 r. w miejscowości Szczuczki odbyły się wojewódzkie obchody Dnia
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom
polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną
uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę
w oddziałach partyzanckich, za aprowizację mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego
państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi,
rozstrzeliwanych,

wyrzucanych

z

domostw,

pozbawianych

dobytku,

wywożonych

do niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów oraz na przymusowe roboty.
12 lipca 1943 roku niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w województwie
świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu
dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a wieś legła w gruzach. Datę tych wydarzeń
uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców wsi polskich. 29 września 2017 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę ustanawiającą tę datę świętem państwowym.
Gmina Wojciechów czuje się wyróżniona przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, ponieważ w roku 2020 to właśnie miejscowość Szczuczki została wybrana
do upamiętnienia tak ważnych w historii wydarzeń. W dniu 1.10.1939 r. miał miejsce pierwszy
masowy mord ludności cywilnej na Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej. Tego dnia
Niemcy zamordowali 102 mężczyzn – mieszkańców Szczuczek i okolic.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych, a następnie
rozpoczęła się Msza Św. pod przewodnictwem ks. prob. parafii Łubki – Marka Jaworskiego.
Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości delegacje różnych środowisk
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Wojciechowie.
W uroczystościach w naszej gminie wzięli udział: kombatanci, posłowie na Sejm RP –
Kazimierz Choma, Jan Łopata, Krzysztof Szulowski, Marszałek Województwa Lubelskiego –
Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Zbigniew Wojciechowski,
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Członek Zarządu Województwa Lubelskiego - Sebastian Trojak, Przewodniczący Sejmiku
Województwa Lubelskiego - Jerzy Szwaj, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, przedstawiciel
posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana - Mateusz Winiarski, starostowie
powiatów województwa lubelskiego ze Starostą Lubelskim - Zdzisławem Antoniem, radni
wojewódzcy, powiatowi i gminni z terenu województwa lubelskiego, burmistrzowie
i wójtowie,

przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych na szczeblu

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, przedstawiciele Służb Mundurowych Wojska, Policji,
Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, delegacja
Wielonarodowej Brygady Polsko-Ukraińsko-Litewskiej z dowódcą Brygady płk. Dymytro
Bratishko, przedstawiciele Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
w Lublinie, poczty sztandarowe ze Sztandarem Wojska Polskiego na czele, mieszkańcy gminy
Wojciechów, a w szczególności mieszkańcy Szczuczek.

Fot. 55. Uczestnicy Wojewódzkich Obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Szczuczkach.
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Fot. 56. Zaproszeni goście, uczestniczący w Wojewódzkich Obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej w Szczuczkach.

Dożynki Parafialno – Gminne
W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. w Wojciechowie odbyły się Dożynki Parafialno– Gminne.
Organizatorem tego wydarzenia byli: Urząd Gminy w Wojciechowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechów, Rada Gminy Wojciechów oraz Parafia Rzymsko– Katolicka w Wojciechowie.
Korowód Dożynkowy ruszył spod kuźni wojciechowskiej. Na jego czele stanęli Starostowie
tegorocznych Dożynek: Beata Jędrej zamieszkała w Wojciechowie Kolonia Piąta oraz Piotr
Kwiatkowski z Wojciechowa. Z ramienia władz gminnych w korowodzie uczestniczyli Artur
Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy
Wojciechów, Michał Sumiński - Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Agnieszka Gąska
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz przedstawiciele Rady Gminy
Wojciechów.

Wieńce

dożynkowe

przygotowały:

Zrzeszenie

Kobiet

Aktywnych

„Sporniaczanki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina. Pomocą w transporcie
wieńców i obsłudze technicznej imprezy służyła Ochotnicza Straż Pożarna z Ignacowa.
Zarówno obecna sytuacja epidemiczna , jak również deszczowa pogoda spowodowały, że Msza
Św. Dożynkowa została odprawiona w kościele parafialnym w Wojciechowie. Przewodniczyli
jej ks. Rafał Kowalczuk – Dyrektor Katolickiego Radia Zamość oraz ks. proboszcz parafii
Wojciechów – Jan Hałasa. Oprawę muzyczną mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP
w Wojciechowie.
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Podczas Mszy Św. poświęcone zostały wieńce dożynkowe i odbył się obrzęd przekazania
chleba na ręce Wójta Gminy. Na pamiątkę Starostowie Dożynek otrzymali dyplomy oraz
okolicznościowe statuetki wykute przez Romana Czernica - kowala z Wojciechowa. Po Mszy
Św. wszyscy udali się na plac przy Wieży Ariańskiej, gdzie wysłuchali koncertów Orkiestry
Dętej i Kapeli Wojciechowskiej. am również zostały wręczone podziękowania i nagrody dla
delegacji Koła Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina oraz Zrzeszenia Kobiet Aktywnych
„Sporniaczanki” za podtrzymywanie tradycji wyplatania wieńców dożynkowych oraz za udział
w uroczystości. Oba wieńce zostały zgłoszone na Konkurs Powiatowy, w którym do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowano wieniec wykonany przez KGW „Lawenda” ze Stasina.
Podczas Dożynek Wojewódzkich wieniec ten zajął I miejsce i będzie reprezentował
Lubelszczyznę na Dożynkach Prezydenckich w Spale w roku 2021.

Fot. 57. Uczestnicy Dożynek Parafialno-Gminnych w kościele parafialnym w Wojciechowie.
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Fot. 58. Uczestnicy dożynek Parafialno-Gminnych pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie.

Złote Gody

Fot. 59. Dostojni Jubilaci podczas uroczystości „Złotych Godów”.
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W dniu 26 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia zaślubin 17 par małżeńskich
z terenu naszej gminy. Uroczystość odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym
w Wojciechowie,

podczas

której

dostojnym

jubilatom

wręczone

zostały

„Medale

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, okolicznościowe dyplomy, statuetki – podkowy i kwiaty.
W uroczystości wzięli udział: Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński
– Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów oraz Anna Ozimek – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Wojciechowie. Spotkanie jubilatów uświetnił występ Kapeli Wojciechowskiej.

II Rajd Pamięci Stanisława Zięby ps. „Tygrys” – 29.08.2020 r.
Już po raz drugi Ziemia Wojciechowska upamiętniła pieszym rajdem Stanisława Ziębę
ps. „Tygrys” – żołnierza Kedywu AK, który zginął w samotnej walce z Niemcami pod
Ignacowem. Ten 20-letni przedwojenny harcerz, pochodzący z Podola na trwałe wpisał się tym
samym w naszą przeszłość, ale też stał się jednym z symboli służby i ofiarności dla młodego
pokolenia. Rajd Pamięci „Tygrysa” jest lekcją historii, którą odrobiliśmy już po raz drugi.
Tegoroczny Rajd Pamięci Stanisława Zięby ps. „Tygrys” tradycyjnie już zorganizowany został
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” pod patronatem Wójta Gminy
Wojciechów - Artura Markowskiego, Harcerskiej Organizacji „Cichociemni” z Brzegu
Dolnego oraz Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Piłsudskiego z Poznania. Gośćmi
wyjątkowymi na tym Rajdzie był przyrodni brat „Tygrysa” – Zbigniew Nowak oraz bratanek
naszego bohatera - Andrzej Nowak. W Rajdzie na trasie Matczyn – Ignaców – Wojciechów
udział wzięła niewielka grupa uczestników. Wpływ na to miała przede wszystkim sytuacja
pandemii COVID-19. Mimo to na trasie Rajdu „Tygrysa”, zapoczątkowanej udziałem jego
uczestników we Mszy Św. w kościele parafialnym w Matczynie, mogliśmy spotkać
kilkadziesiąt osób, w tym: Wójta Gminy Wojciechów, przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bełżycach - Bogumiła Siramowskiego i sekretarz Miasta i Gminy Bełżyce - Joannę
Kaznowską. Po zakończeniu Mszy Św. zgromadzeni przeszli do grobu Stanisława Zięby
na miejscowym cmentarzu, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze.
Następnie uczestnicy Rajdu udali się w kierunku Ignacowa. Trasę wędrówki zabezpieczali
strażacy OSP Ignaców, OSP KSRG Wojciechów oraz karetka Stowarzyszenia Ratownictwa
Polskiego. Do pomnika w Ignacowie, pięknie odrestaurowanego przez druhów strażaków OSP
Ignaców, oraz regularnie porządkowanego przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Potrafisz”
(opiekuna tego miejsca) i harcerzy „Cichociemnych” grupa dotarła zgodnie z założonym
wcześniej planem. Warto tutaj zauważyć, że w świadomości uczestników Rajdu od ubiegłego
RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

176

roku miejsce pierwszego pochówku żołnierza Armii Krajowej, w którym ustawiono krzyżpomnik, jest odróżniane od miejsca jego faktycznej śmierci, które od tego roku na czas Rajdu
oznaczane będzie biało-czerwoną flagą. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, ale też
odczytaniu życiorysu „Tygrysa” i wysłuchaniu wspomnień przyrodniego brata Stanisława
Zięby, wyruszono świeżo utwardzoną drogą przez pola do Olszynek i dalej do Wojciechowa.

Fot. 60. Uczestnicy Rajdu przy grobie Stanisława Zięby „Tygrysa” na cmentarzu w Matczynie.

Fot. 61. Uczestnicy Rajdu przy krzyżu – pomniku w Ignacowie.

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

177

Tam, już tradycyjnie, oddano hołd wojciechowskim strażakom poległym w czasie II Wojny
Światowej, tym zamordowanym w Wojciechowie, Bełżycach, ale też pierwszemu prezesowi
wojciechowskich strażaków por. Józefowi Klarnerowi zamordowanemu przez sowietów
w Katyniu. Kolejnym etapem wędrówki był pomnik żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali
swoje życie w walce o wolną Polskę na frontach II Wojny Światowej. Trasa Rajdu zakończyła
się przy siedzibie Urzędu Gminy Wojciechów i tablicy przypominającej akcję odwetową
oddziału Armii Krajowej, wskutek której zlikwidowano miejscowy posterunek niemiecki.
Tutaj również zapłonęły znicze i złożone zostały wiązanki kwiatów.

Fot. 62. Uczestnicy Rajdu przy remizie OSP KSRG Wojciechów.

Fot. 63. Zakończenie II Rajdu Pamięci Stanisława Zięby ps. „Tygrys” pod Urzędem Gminy Wojciechów.
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81. rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach
Pierwsza niedziela października to czas kiedy tradycyjnie mieszkańcy Gminy Wojciechów
oraz zaproszeni goście zbierają się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby
uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r. W tym dniu,
w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to pierwszy
na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta,
a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy. Podczas tegorocznych
obchodów 81. rRocznicy tego wydarzenia przy kaplicy zebrało się bardzo wiele osób chcących
uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. W uroczystości wzięli udział m.in.: Kamila Szysiak Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, Artur Rumiński - Sekretarz
Powiatu Lubelskiego, Paweł Karczmarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa, Janusz
Nowomiejski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Poniatowa, Anna Rynkowska Radna Powiatu Lubelskiego, Joanna Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego, Bogumił
Siramowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach, Krzysztof Górecki - Prezes
Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”, Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Michał
Sumiński - Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka – Z-ca Wójta Gminy
Wojciechów, przedstawiciele Rady Gminy Wojciechów, przedstawiciele Żołnierzy i Przyjaciół
Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”: Artur
Kręcisz

- Wiceprezes, Bogdan Czuryszkiewicz, kpt. Jan Anasiewicz, przedstawiciele

wszystkich szkół z terenu Gminy Wojciechów oraz Harcerska Organizacja WychowawczoPatriotyczna „Cichociemni”. Na uroczystości nie mogło zabraknąć również pocztów
sztandarowych oraz druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy
Wojciechów, druhów z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Kraczewicach oraz Pocztu
Sztandarowego Koła Kombatanckiego z Bełżyc na czele z Generałem Brygady Henrykiem
Dziudkiem. Rocznicowe obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przed pomnikiem
pomordowanych przez przedstawicieli wielu instytucji, a także przez mieszkańców Wsi
Szczuczki. Część oficjalną uroczystości

rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu

Państwowego. Po wystąpieniach Wójta Gminy Wojciechów - Artura Markowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów - Michała Sumińskiego oraz zaproszonych gości,
pamięć o poległych swoimi koncertami uczciły Kapela Wojciechowska oraz Orkiestra Dęta
OSP w Wojciechowie. Głos również zabrał Jan Janusz Jastrzębski – poeta i fraszkopisarz
z Łukowa, który zaprezentował zebranym okolicznościowy wiersz. O godzinie 11.30 ks. Marek
Jaworski – proboszcz parafii Łubki odprawił Mszę Św. w intencji pomordowanych. O oprawę
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mszy zadbali członkowie Kapeli Wojciechowskiej oraz pan organista. Ukoronowaniem tej
pięknej i pełnej zadumy uroczystości była „Cisza” odegrana przez Kapelmistrza Orkiestry
Dętej - Kazimierza Kołodzieja. Na koniec poczty sztandarowe przy dźwiękach marsza
w wykonaniu Orkiestry zostały odprowadzone pod Szkołę – Pomnik.

Fot. 64. Uczestnicy obchodów 81. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach.

Wnioski realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zajmuje się przygotowywaniem, składaniem i
realizacją wniosków o fundusze zewnętrzne. W roku 2020 zostały zrealizowane następujące
wnioski:
a) Organizacja

XXVI

Ogólnopolskich

Warsztatów

Kowalskich

oraz

XVIII

Ogólnopolskich Spotkań Kowali Wojciechów 2020
Imprezy dofinansowane zostały przez:
•

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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•

Starostwo Powiatowe w Lublinie

•

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

•

dotacja Rady Gminy Wojciechów

Lipiec to miesiąc, w którym za sprawą odbywających się tu ogólnopolskich imprez kowalskich
o Gminie Wojciechów mówi się głośno w całym kraju. Imprezy te swą historią sięgają 1984 r.
i cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów.
Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie zostały zorganizowane w formie stacjonarnej przy Wieży
Ariańskiej w Wojciechowie, natomiast Ogólnopolskie Spotkania Kowali odbyły się w formie
wirtualno – korespondencyjnej.
b) Projekt „Warsztaty z kulturą - kreatywny rozwój kapitału społecznego w Gminie
Wojciechów”, w ramach programu Edukacja Kulturalna 2020.
Głównym założeniem tego projektu była organizacja warsztatów w odległych
miejscowościach wiejskich, tak aby ułatwić mieszkańcom dostęp do kultury. Szeroka oferta
działań animacyjnych pozwoliła zaangażować wiele osób, rozbudzić w nich zainteresowania
oraz umożliwić zdobycie nowych umiejętności twórczych. Zajęcia prowadzone były przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Warsztaty skierowane były do osób
dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Wojciechów. W ramach projektu odbyły się
następujące warsztaty:

Warsztaty z POWERTEXu
Podczas

warsztatów

uczestniczki

własnoręcznie

wykonały

niepowtarzalne

anioły

z zastosowaniem preparatu powertex, wielu materiałów, tkanin oraz dodatków, które zostały
utwardzone gliną, betonem, kamieniem, ceramiką i drewnem.
Warsztaty wykonywania mis i doniczek z betonu
Podczas

warsztatów

panie

stworzyły

własnoręczne

pomysłowe

ozdoby

z betonu.
Warsztaty wykonywania świec i mydełek
Na

zajęciach

powstały

świece

wykonane

przy

użyciu

parafiny

i stearyny oraz kostki mydła z dodatkiem kolorów, zapachów i produktów wzbogacających ich
wygląd w różnych formach i kształtach.
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Warsztaty filcowania na sucho
Zajęcia polegały na nauce techniki filcowania na sucho z wykorzystaniem narzędzi.
Uczestniczki warsztatów własnoręcznie tworzyły przedmioty użytkowe i ozdobne, dekoracyjne
o tematyce świątecznej, biżuterię a także filcowe aplikacje na odzież.
Warsztaty szydełkowe
Panie zapoznały się z podstawowymi splotami, ściegami szydełkowymi takimi jak łańcuszek,
oczko ścisłe, zamykające, półsłupek, słupek, słupki wielokrotnie nawijane. Podczas zajęć
powstały własnoręcznie wydziergane koszyki z włóczki z wykorzystaniem dna ze sklejki.
Warsztaty wykonywania biżuterii
Podczas zajęć panie własnoręcznie zaprojektowały i wykonały kolorowe bransoletki,
naszyjniki oraz kolczyki.
c) Projekt

„Aplikacja

mobilna

–

oferta

kulturalna

w

świecie

wirtualnym”

dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura w sieci”
W ramach zrealizowanego projektu powstała nowatorska, funkcjonalna, angażująca
użytkownika aplikacja mobilna. Pozwala ona odbiorcom na korzystanie z zasobów dziedzictwa
kulturowego wirtualnie. Aplikacja posiada następujące narzędzia:
•

„Zagraj z nami” – Quiz o kowalstwie nawiązuje do treści zawartych w aplikacji,

•

„Wirtualna wycieczka po Muzeum Kowalstwa” – wycieczka online, pokazanie
najciekawszych eksponatów,

•

„Wirtualne Muzeum Arianizmu”- sporządzone w formule prezentacji z lektorem
opowiadającym, zdjęciami/rycinami, animacjami,

•

„Kowalstwo artystyczne jakiego nie znacie” – narzędzie to umożliwia udostępnianie
filmów o sztuce kowalskiej,

•

„Muzyka łączy pokolenia” – prezentuje dorobek artystyczny Kapeli Wojciechowskiej
oraz Orkiestry Dętej.

Realizacja projektu pozwoliła na umiejscowienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie w sieci, zwiększając tym samym dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej.

RAPORT O STANIE GMINY WOJCIECHÓW ZA 2020 R.

182

d) Projekt „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne,
zakup wyposażenia, kampania promocyjna”
W dniu 18.09.2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wieża Ariańska wraz
z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania
promocyjna” w ramach konkursu ,, Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne’’.
Całkowita wartość projektu to 1 126 417,74 zł, kwota dofinansowania UE 772 569,57 zł Oś
priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nominacja dla Wieży Ariańskiej w konkursie Ministra Kultury i Generalnego
Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2020”
Wieża Ariańska przeszła pierwszy etap formalny i zakwalifikowała się do konkursu
„Zabytek Zadbany 2020”. Jest to ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków,
którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów
konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Wyróżnia właścicieli i zarządców,
którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.
Wieżę zakwalifikowano do konkursu w kategorii „UTRWALENIE WARTOŚCI
ZABYTKOWEJ OBIEKTU” ze wskazaniem wykonanych prac remontowych, zrealizowanych
w ramach projektu „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej
– Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” w latach 2018-2019.
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28. URZĄD STANU CYWILNEGO WOJCIECHÓW
Tabela 33. Informacja o aktach sporządzonych przez USC w Wojciechowie.

Sporządzone akty
Małżeństwa

Śluby

Śluby

Śluby

Śluby

Urodzenia Zgony Odpisy Zaświadczenia

konkordatowe cywilne cywilne ogółem
poza

w USC

lokalem
USC
26

0

2

30

2

23

399

33

29. EWIDENCJA LUDNOŚCI
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. (z WOWU) – 5964 osoby
Liczba wyborców na dzień 31.12.2020 r. – 4760 osób
Liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały w 2020 r. – 197 osób
Liczba osób, które zameldowały się na pobyt czasowy w 2020 r. – 54 osoby
Wymeldowania z pobytu stałego – 135 osób
Urodzenia – 61 osób
Małżeństwa – 38
Rozwody – 15
Zgony – 75
Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) – tryb zwykły
i szczególny – 55
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – 0
Czynności materialno–techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego – 10
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych – 399
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Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 33
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 124
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 459
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 472
Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – 3
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenia
powrotu z pobytu czasowego – 223
Usuwanie niezgodności danych – 429
Decyzje w sprawach meldunkowych – 5
Nadanie i zmiana numeru PESEL – 7
Udostępnianie danych z rejestru PESEL (od 1.07.2020 r.), rejestru mieszkańców (RM)
oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych (RDO) oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 60
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy,
z rejestru

mieszkańców

(RM)

oraz

rejestru

zamieszkania

cudzoziemców

(RZC)

oraz wydawania zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek
dotyczy – 142
Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji
o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO – 2
Wydawanie dowodów osobistych – 216
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 31
Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych – 0
Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – 26
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30. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOJCIECHOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowie oraz jej dwie filie: w Palikijach
i w Szczuczkach działają od 1992 r. w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.
Księgozbiór bibliotek liczy 19 477 woluminów, z czego :
•

w bibliotece w Wojciechowie – 7 914 woluminów

•

w Filii Palikije – 6 235 woluminów

•

w Filii Szczuczki - 5 328 woluminów.

W 2020 r. przybyło 375 woluminów. W ramach selekcji zubytkowano 662 woluminów.
Gmina Wojciechów to środowisko przyrodnicze. Dlatego obserwuje się sezonowość
czytania wśród osób starszych, tzn. zimą wzrasta liczba wypożyczeni literatury pięknej dla
dorosłych oraz literatury niebeletrystycznej. Popularnością cieszą się książki o tematyce
lekkiej: przygodowe, romanse. Około 1/3 czytelników bibliotek to dzieci i młodzież szkolna.
Wśród czytelników dorosłych

przewagę stanowią emeryci i renciści oraz osoby

niezatrudnione.
W 2020 r. przybyło 375 woluminów, w tym z budżetu organizatora zakupiono 205
woluminów na kwotę 5 054,25 zł a w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
czytelniczych dla bibliotek publicznych”. Dotacja dla bibliotek wyniosła 4 000 zł. Zakupiono
za nią 170 woluminów książek.
Biblioteki w 2020 r. zarejestrowały 304 czytelników:
•

w bibliotece w Wojciechowie - 162 osoby

•

w bibliotece w Palikijach

- 107 osób

•

w bibliotece w Szczuczkach

- 35 osób

którzy wypożyczyli 4139 woluminów:
•

w bibliotece w Wojciechowie - 2706 woluminów

•

w bibliotece w Palikijach

-1012 woluminów

•

w bibliotece w Szczuczkach

- 421 woluminów.

Biblioteka w Wojciechowie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 oraz
w sobotę w godz. 10.00 - 16.00. Filie biblioteczne obsługuje jedna osoba (po 0,5 etatu). Filia
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Palikije czynna jest w: środy, czwartki i piątki w godz. 9.00 - 17.00, natomiast filia Szczuczki
w: poniedziałki i wtorki w godz. 9.00 - 17.00. Z powodu pandemii skrócone zostały godziny
otwarcia bibliotek do godz. 16.00, W soboty biblioteki są nieczynne.
Imprezy zorganizowane w bibliotekach:
•

Lekcje biblioteczne; „Zapoznanie z biblioteką”

31. TURYSTYKA I REKREACJA
Gmina Wojciechów położona jest na terenie Płaskowyżu Nałęczowskiego w dolinie rzeki
Bystrej. Północna część gminy leży w strefie otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Dolina Bystrej stanowi korytarz ekologiczny pomiędzy obszarami chronionego krajobrazu
dolin Wisły, Bystrzycy i Wieprza, ponieważ stabilizuje warunki termiczno–wilgotnościowe
regionu. Wyklarował się tu specyficzny mikroklimat dolinny a różnorodności rzeźby terenu
dopełniają wąwozy i wzgórza.
Wieś Wojciechów szczyci się również bogatą przeszłością historyczną. Istniało
tu osadnictwo już w VIII w. Pierwszym znanym właścicielem Wojciechowa był kasztelan
lubelski Jan ze Szczekockich herbu Odrowąż. W połowie XIV w. pobudowano murowane
fortyfikacje obronne o strategicznym znaczeniu. W XV w. Pileccy ufundowali fortalicjum
z murowaną wieżą mieszkalną. Ta siedziba stanowiła jak na ówczesne czasy bardzo wygodny
obiekt mieszkalny. Miała obszerną klatką schodową, duże zdobione otwory okienne, trzon
kominowy i latrynę.
Wieża Ariańska stanowi największą atrakcję turystyczną Wojciechowa. Jej ciekawa historia
i wyjątkowość architektoniczna, a także instytucje w niej funkcjonujące sprawiają, że jest
to miejsce odwiedzane zarówno przez mieszkańców Gminy, jak również turystów z kraju
i zza zagranicy. W jej średniowiecznych murach mieści się Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie, który jest inicjatorem wielu imprez, szczególnie tych promujących polskie
kowalstwo artystyczne, dlatego Wieża i jej otoczenie obfituje głównie w atrakcje turystyczne
związane z kowalstwem. Samo otoczenie wieży z rozległym placem otoczonym
fosą i pozostałościami murów obronnych zachęca do wypoczynku i chwili refleksji. Plac
wyposażony w stoły i ławy oraz w miejsce na ognisko stanowi również doskonałe miejsce
rekreacyjne dla licznych wycieczek dziecięcych podążających śladami ginących zawodów.
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Fot. 65. Wieża Ariańska w Wojciechowie.

Wieża Ariańska jest ciekawym obiektem do zwiedzania również po zmroku. W roku 2013
została wykonana iluminacja wieży, której profesjonalne podświetlenie pozwoliło
na wyeksponowanie bryły budynków i najciekawszych detali architektonicznych.

Fot. 66. Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.
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Fot. 67. Aleja Zasłużonych Kowali ozdobioną szpalerem balustrad wykonanych w ramach konkursu
kucia artystycznego.

W 2019 r. przy Wieży otwarto Aleję Zasłużonych Kowali ozdobioną szpalerem balustrad
wykonanych w ramach konkursu kucia artystycznego. Odnowioną w bieżącym roku elewację
budynku zdobi wykute drzewo, a także duże podkowy stanowiące doskonałe tło do robienia
zdjęć.

Fot. 68. Muzeum Regionalne w Wieży Ariańskiej.
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Usytuowane na trzecim piętrze Wieży Ariańskiej Wojciechowskie Muzeum Regionalne
pozwala cofnąć się w czasie do lat 20 – tych XX w. Jego wnętrze stylizowane jest na wzór
chałupy Wojciechowskiej w pełni wyposażonej w sprzęty i narzędzia którymi posługiwali się
niegdyś nasi przodkowie. W drugiej części muzeum znajdują się eksponaty pochodzące
z wykopalisk

archeologicznych

min.

fragmenty

naczyń

i

kafle

średniowieczne.

Do najciekawszych eksponatów średniowiecznych można zaliczyć półgrosz świdnicki
oraz zapinkę do książki. W Muzeum eksponowana jest również historia folkloru Ziemi
Wojciechowskiej. Przy Muzeum działa Galeria Sztuki Ludowej, w której można nabyć
podkowę „na szczęście”, wyroby kowalskie, ceramiczne, szydełkowe, hafciarskie czy też
malarskie wykonane przez miejscowych twórców oraz wybić pamiątkową monetę. W Wieży
Ariańskiej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, w którym można zdobyć informacje
na temat bazy noclegowej oraz atrakcji turystycznych dostępnych w regionie.

Fot. 69. Punkt Informacji Turystycznej w Wieży Ariańskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie prowadzi obsługę turystyczną Muzeum
Kowalstwa i Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego. Działalność w tym zakresie polega na
świadczeniu usług przewodnickich. Czas zwiedzania Muzeów wynosi ok. 70 minut.
Największe nasilenie ruchu turystycznego przypada na miesiące letnie. Prowadzona jest
współpraca z biurami turystycznymi z całego kraju. Muzeum odwiedzają również liczne grupy
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szkolne oraz zagraniczne. Ze względu na sytuację panującą w kraju w roku 2020 Muzeum
Kowalstwa oraz Wojciechowskie Muzeum Regionalne zawiesiło swoją działalność w okresie
od 13 marca do 16 czerwca oraz od 15 października do 31 grudnia.
W roku 2020 r. sprzedano:
1. Bilety w cenie 8,00 zł – 1 307 szt.
2. Bilety w cenie 10,00 zł – 1 077 szt.
Łącznie sprzedano biletów na kwotę 21 226,00 zł.
Prowadzona jest również Galeria Sztuki Ludowej, w której sprzedawane są pamiątki
z Wojciechowa odwiedzającym ją turystom. Są to przedmioty zakupione w hurtowniach
oraz wykonywane przez miejscowych twórców. W roku 2020 obroty galerii wyniosły 3 866,50
zł.
Inne zabytki Wojciechowa to późnobarokowy drewniany kościół św. Teodora i drewniana
dzwonnica z 1725 r. oraz grobowiec Felicjana Grodzickiego, dawnego właściciela wsi,
znajdujący się na miejscowym cmentarzu. Unikalnym elementem wystroju kościoła
są kurdybany – obrazy malowane na skórach zwierząt.

Fot. 70. Późnobarokowy drewniany kościół św. Teodora w Wojciechowie.
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Fot. 71. Drewniana dzwonnica z 1725 r. przy kościele parafialnym w Wojciechowie.

Fot. 72. Grobowiec rodziny Grodzickich (właścicieli Wojciechowa).
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Fot. 73. Kaplica (grobowiec) rodziny Świeżawskich (właścicieli Palikij i Miłocina)

Wojciechów jest współczesną stolicą kowalstwa polskiego. Nieopodal zabytkowej
szesnastowiecznej wieży, znajduje się

prawie stuletnia kuźnia, jedna z nielicznych

na Lubelszczyźnie. To nie tylko warsztat pracy, ale również autorska galeria prac kowala –
właściciela.

Fot. 74. Kuźnia w Wojciechowie.
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W miejscowości Nowy Gaj istnieje Młyn Hipolit zbudowany w 1937 r., w którym mieści
się Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

Fot. 75. Muzeum Minerałów i Skamieniałości – Młyn Hipolit w Nowym Gaju.

Kolekcja liczy ok. 2 tysięcy eksponatów i zawiera: odmiany soli niebieskiej, bryłę węgla
brunatnego o masie ok. 40 kg z widoczną korą drzewa i słojami, skamieniałą rybę z przed 250
mln lat pochodzącą z Brazylii, z wyraźnie zachowaną skórą i łuskami. Bogata jest również
wystawa meteorytów z różnych części świata, tzw. "jagody marsjańskie", mikroskopowe
zdjęcia powierzchni pyłu księżycowego, który był przywieziony przez amerykańską załogową
misję na Księżyc - Apollo 11, ruchome piaski z Tanzanii poruszające się pod wpływem zmian
pola magnetycznego Ziemi, a także fulguryt z Arizony, czyli stopiona krzemionka pod
wpływem uderzenia pioruna.
Na terenie gminy warto zwrócić uwagę na: (1) kapliczkę ku czci pomordowanych
w Szczuczkach – kapliczka domkowa zbudowana w 1940 r. na miejscu tragedii, jaka miała
miejsce 1 października 1939 r. Niemcy zamordowali i spalili w miejscowej szkole ok. 100
mężczyzn. Kapliczka zbudowana została na mogile usypanej z kości i popiołów - obecnie
na marmurowych tablicach widnieją nazwiska ofiar hitlerowskiej zbrodni, (2) zespół dworskoparkowy z XIX w. w Łubkach – klasycystyczny, drewniany dwór z połowy XIX w. położony
nad rzeką Czerką. Należał do rodu Dąbrowskich, obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa.
Po okazałym niegdyś parku pozostały uznane za pomniki przyrody – dęby szypułkowe i sosna
czarna. Na terenie majątku znajduje się kamienna tablica ze złożonym tu sercem zmarłego
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4 sierpnia 1908 r. właściciela Mieczysława Dąbrowskiego, (3) zespół dworsko-parkowy
w Palikijach – murowany, otoczony zielenią (m.in. czerwony klon, wielowiekowe lipy, dęby
i świerki) i stawami dwór wzniesiony w 1906 r. na fundamentach pałacu z XV

II w.

Fot. 76. Kapliczka w Szczuczkach zlokalizowana w miejscu masowego mordu lokalnej ludności.

Obecnie stanowi własność prywatną i nie jest udostępniany do zwiedzania, (4) cmentarz założony w I połowy XIX w., łączy go z kościołem wspaniała Aleja Kasztanowa.

Fot. 77. Zespół dworsko-parkowy w Łubkach – klasycystyczny, drewniany dwór z połowy XIX w.
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Fot. 78. Zespół dworsko-parkowy w Palikijach. Dwór wzniesiony w 1906 r. na fundamentach pałacu
z XVII w. (Dwór Świeżawskich)

Fot. 79. Aleja Kasztanowa łącząca kościół parafialny św. Teodora w Wojciechowie z cmentarzem
cmentarz założonym w I połowy XIX w.
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Na cmentarzu przy kościele znajduje się drewniana, czworoboczna dzwonnica współczesna
kościołowi oraz wiele wyjątkowo okazałych nagrobków m.in. nagrobek Felicjany z Fredrów
Grodzickiej z 1892 r. Także płyta nagrobna z XVI w. Stanisława Spinki, herbu Prus.

Fot. 80. Dwór ziemiański z II połowy XIX w. – siedziba Urzędu Gminy w Wojciechowie.

Na uwagę zasługuje kaplica grobowa rodziny Świeżawskich, grobowiec Felicjana
Grodzickiego oraz grobowiec rodziny Dąbrowskich, (5) dwór ziemiański z II połowy XIX w.
Założony na planie prostokąta, murowany, z ganeczkiem wspartym na czterech kolumnach.
Dwór na początku XX w. przekazali ostatni właściciele Wojciechowa - Popławscy z
przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy. W ścianę budynku wmurowana jest tablica
upamiętniająca akcje żołnierzy AK.
Gmina Wojciechów jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych
Wąwozów”, która w 2019 r. otrzymała zaszczytny tytuł Polskiej Marki Turystycznej. Jest jedną
z pięciu destynacji turystycznych w Polsce, które mogą posługiwać się tym tytułem.
Organizacja skupia jeszcze 7 gmin zachodniej części Lubelszczyzny, tj.: Janowiec, Kazimierz
Dolny, Nałęczów, Poniatową, Wąwolnicę, Opole Lubelskie i miasto Puławy. Projekt
Zintegrowanej Sieci Szlaków Turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów powstał w celu jej
promowania na polskim rynku turystycznym. Silne więzi przyrodnicze, kulturowe i historyczne
stwarzają możliwość wygenerowania wspólnej przestrzeni, której walory warunkują
rozmieszczenie gęstej sieci szlaków: rowerowych, pieszych, kajakowych, ścieżek
dydaktycznych i spacerowych, a także tematycznych tras turystycznych.
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Fot. 81. Logotypy Polskiej Marki Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych
Wąwozów”.

Przez teren Krainy przebiega gęsta sieć szlaków o charakterze lokalnym a także liczne szlaki
ponadregionalne łączące ją z sąsiednimi krainami przyrodniczymi. Największy udział (aż 20)
stanowią szlaki o charakterze ścieżek dydaktycznych, spacerowych czy przyrodniczych,
o długościach od 2,5 km do 12,8 km. Kolejną grupę stanowią szlaki rowerowe (10). Ich dystans
to przedział od 8,5 km do 107 km. Dominują szlaki o charakterze lokalnym i regionalnym.
W następnej grupie znajduje się 7 szlaków pieszych – 2 ponadregionalne, 2 regionalne
i 3 lokalne. Ich długości wahają się od 12,6 km aż do 114,2 km, więc są to już wycieczki
kilkudniowe, w których bardzo ważną rolę odgrywa baza gastronomiczno – noclegowa.
W wielu przypadkach przebiegają przez główne miasta regionu (ze względu na atrakcje
turystyczne oraz w/w bazę): Puławy, czy Kazimierz Dolny, ale poza tym wytyczone są drogami
leśnymi i polnymi, co stwarza odpowiedni klimat dla piechura, który chce spędzić czas na łonie
przyrody. Pod względem tematycznym dominują tu szlaki przyrodnicze i historyczne. Ostatnia
grupa to szlaki o charakterze spływów kajakowych. Ich ilość uzależniona jest od liczby rzek
o odpowiedniej przepustowości. Do tej pory wykorzystano 4 główne rzeki przepływające przez
teren Krainy: Wisłę, Wieprz, Kurówkę i Chodelkę.
Przez Gminę Wojciechów biegnie Szlak Wyżynny Zachodni: Kazimierz Dolny –
Skowieszynek – Rąblów – Wąwolnica – Nałęczów –Wojciechów – Palikije – Dąbrowica –
Lublin o łącznej długości 60,8 km zarządzany przez PTTK Lublin.
Proponowany przez GOK w Wojciechowie do realizacji w przyszłości pieszy szlak
Kapliczek Ziemi Wojciechowskiej o długości 20 km zostanie włączony w szlak Kultury
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Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej przebiegający przez gminy Nałęczów, Wojciechów
i Wąwolnicę.
Przez gminę Wojciechów przebiegają również: Szlak Młynów Wodnych rzeki Bystrej
(Palikije – Nowy Gaj – Nałęczów – Wąwolnica – Bartłomiejowie – Celejów – Wierzchoniów
– Bochotnica), Szlak Kultury Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej (gminy Nałęczów – Wojciechów
– Wąwolnica), Szlak Muzeów (Wojciechów – Nowy Gaj – Nałęczów – Wąwolnica –
Karmanowice Kolonia – Celejów – Wierzchoniów – Bochotnica – Parchatka – Puławy – Gołąb
– Puławy (nowy most) – Bronowice – Góra Puławska – Oblasy – Janowiec – Kazimierz Dolny
– Uściąrz – Zagajdzie – Karczmiska – Głusko Duże – Wola Rudzka – Opole Lubelskie –
Elżbieta – Wrzelowiec – Kluczkowice).
Na podstawie już istniejących i projektowanych szlaków rowerowych wyznaczono trasę
integrującą gminy Krainy Lessowych Wąwozów o długości 126,5 km. Jej przebieg uwzględnia
wszystkie miejscowości gminne Krainy Lessowych Wąwozów. Powstawanie nowych szlaków
na terenie Krainy Lessowych Wąwozów to jeden z priorytetów regionu dla jego dalszego
rozwoju i dekoncentracji ruchu turystycznego. Niewątpliwie wiąże się to z wieloma
inwestycjami tworzenia infrastruktury turystycznej – wyznaczania i oznakowania szlaków,
przygotowania miejsc postojowych, odpowiedniej bazy gastronomiczno–noclegowej,
obiektów rekreacyjnych i

innych

elementów niezbędnych do

ich prawidłowego

funkcjonowania.

Fot. 82. Zoo w Wojciechowie.
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Dodatkowymi atrakcjami turystycznymi gminy Wojciechów, na które warto zwrócić uwagę są:
(1) Mini Zoo w Wojciechowie. Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku na świeżym
powietrzu,

w

bezpośrednim

kontakcie

z

naturą

i

zwierzętami.

Na

sporej

powierzchni żyje kilkadziesiąt gatunków zwierząt, w tym sporo egzotycznych. Dla dzieci
frajdą jest nie tylko ciekawie zaaranżowany i kolorowy plac zabaw lecz i to, że mogą
uczestniczyć

w

pokazie

karmienia

zwierząt,

a

nawet

samodzielnie

pod

okiem

instruktora karmić niektóre z nich. Zoo w Wojciechowie organizuje też zajęcia dydaktyczne
czy ogniska dla grup zorganizowanych, (2) Owadolandia. Jest to park edukacyjno-rekreacyjny,
w którym można spotkać ogromne repliki owadów, wielkości dorosłego człowieka. Wiernie
odtworzone modele owadów, zaprojektowane z dbałością o szczegóły anatomiczne. Miejsce
to przybliża wspaniały, do końca niezbadany, tajemniczy a jednocześnie niezwykły świat
owadów.

Fot. 83. Owadolandia w Wojciechowie Kolonii Piątej.

Dzieci dowiedzą się, dlaczego owady są ważne, jak nam służą, jak się z nimi obchodzić
i za co je kochać. Jest to idealne miejsce dla osób które chcą poznać świat owadów oraz spędzić
czas na świeżym powietrzu. W parku znajduje się ścieżka dydaktyczna z ciekawymi gatunkami
i odmianami roślin oraz tablice informacyjno-edukacyjne, przeznaczone do przeprowadzania
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zajęć na świeżym powietrzu. Celem pobytu jest edukacja, ale także wzbudzanie emocji
w chwili oglądania rzeźb owadów. Park edukacyjno-rekreacyjny Owadolandia jako kolejne
cenne narzędzie w rękach nauczycieli daje możliwość realizacji ram programowych poprzez
lekcje biologii w oparciu o realistyczne repliki owadów. Jest to miejsce wypoczynku i zabawy
dla całej rodziny (plac zabaw, miejsce do pikników).Na terenie parku znajduje się miejsce
na organizowanie ognisk. Oferta skierowana zarówno dla dzieci jaki dla dorosłych.
Warto też zwrócić uwagę na powstające w gminie Wojciechów centra jazdy konnej:
(1) Konie – Wojciechów (Wojciechów Kolonia Piąta). Jest to wspaniała okazja aby spotkać się
z końmi i przyjrzeć się im bliżej. Poznać świat w jakim funkcjonują, ich język, zachowania.
Codzienne treningi są dostosowane do umiejętności jeźdźców. Przez cały czas otwarcia stajni
dostępni są instruktorzy oraz opiekunowie, którzy organizują różne formy aktywności, gry
zespołowe, wykłady, zabawy z końmi. Jedną z ciekawych propozycji jest rajd przez Krainę
Lessowych Wąwozów – są to malownicze okolice, wśród rozległych pól, zielonych łąk
i pachnących lasów poprzecinanych lessowymi wąwozami, (2) Stajnia Dobry Początek
(Maszki). Jest to doskonałe miejsce dla dzieci, młodzieży, jak również dorosłych w stawianiu
pierwszych jeździeckich kroków. Instruktorzy pracują głównie metodami naturalnymi, łącząc
je z elementami klasyki, w oparciu o nawiązanie więzi pomiędzy człowiekiem, a koniem.

Fot. 84. Centrum jazdy konnej – Konie – Wojciechów (Wojciechów Kolonia Piąta).
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Fot. 85. Stajnia Dobry Początek w Maszkach.

Dzięki tym metodom i sercu włożonemu w pracę, konie z prowadzonej hodowli stają się
przyjaciółmi na długie lata. Stajnia Dobry Początek oferuje: zajeżdżanie młodych koni pod
siodłem i w zaprzęgu, przygotowanie i zaliczenie próby dzielności koni rasy huculskiej, jazda
konna (lekcje, tereny, minirajdy, kuligi oraz przejażdżki wozem), ogniska i imprezy
integracyjne, hodowlę koni huculskich.
Na terenie gminy Wojciechów funkcjonują kwatery agroturystyczne usytuowane w samym
Wojciechowie oraz okolicznych wsiach. Miejscowe lokale gastronomiczne to: karczma, zajazd
oraz bary.

32. REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOJCIECHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm. ) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu
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współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni oraz opublikować go
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Roczny program współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został
uchwalony uchwałą Nr XV/82/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28 listopada 2019 r.
Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Wojciechów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojciechów i tablicy ogłoszeń.
W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła uwag do programu.
Współpraca Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku odbywała się na zasadach:
•

pomocniczości,

•

suwerenności stron,

•

partnerstwa i dialogu,

•

efektywności,

•

uczciwej konkurencji,

•

legalności i jawności podejmowanych działań,

Nadrzędnym celem programu współpracy było kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele
szczegółowe m.in. :
•

poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wojciechów,
a w szczególności w zakresie aktywności fizycznej – sportu i turystyki,

•

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

•

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Wojciechów,

Współpraca odbywała się w dwóch formach, finansowej i pozafinansowej. Współpraca
pozafinansowa

polegała

na

wymianie

informacji,

wzajemnym

informowaniu

się

o planowanych kierunkach działalności, wspólnej realizacji zadań, konsultowaniu projektów
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uchwał Rady Gminy Wojciechów podejmowanych w dziedzinach działalności organizacji.
Przedmiotem współpracy finansowej Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym sportu.
W ramach uchwalonego programu współpracy w budżecie Gminy na 2020 rok przeznaczono
na ten cel środki finansowe w wysokości 20.000 zł., z czego wykorzystano 11.000 zł. Nie
udzielono dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizacje zadań publicznych.
Zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji odbyło się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłoszono
Zarządzeniem Wójta

nr 16/20 z dnia 2 marca 2020 r., a do opiniowania ofert

w konkursie powołano komisję konkursową Zarządzeniem Wójta nr 25/20 z dnia 19 marca
2020 r. W trybie tym, na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w tym sportu
udzielono dotacje.
Suma udzielonych dotacji w 2020 roku wyniosła 20.000 zł., z czego wykorzystano 11.000
zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości, przyczyną była pandemia COVID 19, która
skutecznie uniemożliwiła prawidłowe wykonanie przez organizacje określonych zadań
(kwota niewykorzystana: 9.000 zł.)
Wykaz zadań i wysokość środków jakie zostały przyznane w formie dotacji w 2020 r.

(1) Organizacja Sportowego Turnieju Miast i Gmin
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „ U Źródeł Ciemięgi”
Przyznano dotację w wysokości: 3.000 zł
Zgodnie z założeniami udział w Turnieju wzięły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
z

terenu

Gminy

Wojciechów

oraz

seniorzy.

W

czasie

turnieju

zorganizowano

współzawodnictwo w różnych dziedzinach i kategoriach wiekowych. Podczas wydarzenia
uczczono 101 rocznicę powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe medale i znaczki turniejowe. Uczestnicy otrzymali wyżywienie i napoje. Dla
najlepszych były nagrody i puchary. Promowano zdrowy styl życia bez uzależnień. Z uwagi na
zagrożenie

epidemiologiczne

COVID

19

wydarzenie

zorganizowano

w

trzech

miejscowościach, aby zachować bezpieczeństwo uczestników i organizatorów oraz
zastosowano wszystkie niezbędne wymogi sanitarne.
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(2) Międzynarodowy Bieg Ariański
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „ U Źródeł Ciemięgi”
Przyznano dotację w wysokości: 2.500 zł
W ramach realizacji zadania zorganizowano bieg na obiektach sportowych przy Szkole
Podstawowej w Łubkach, Szkole Podstawowej w Palikijach i Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Miłocinie. Założone cele zostały osiągnięte. W biegu udział wzięły dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Wojciechów. Dla uczestników zapewniono
wyżywienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięscy zawodów
otrzymali puchary. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje w/w wydarzenie, które cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli oraz wzbudza zainteresowanie
mieszkańców gminy Wojciechów, i zachęca do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. Zostały zachowane wszystkie niezbędne wymogi sanitarne związane
z zagrożeniem epidemicznym COVID 19.
(3) Turniej piłki siatkowej
Zadanie miało zostać zrealizowane przez Klub Sportowy „Strażak”.
Przyznano dotację w wysokości: 3.500,00 zł
Z powodu panującej na terenie całego kraju sytuacji epidemiologicznej COVID 19 w dniu
29.10.2020 r. zostało zawarte porozumienie stron rozwiązujące umowę o realizację zadania
publicznego. Wystąpiły okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiły wykonanie zadania.
(4) Europejski tydzień sportu
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „ U Źródeł Ciemięgi”
Przyznano dotację w wysokości: 3.000 zł
W ramach realizacji zadania zorganizowano różnego rodzaju zadania sportowe na obiektach
sportowych przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkole
Podstawowej w Łubkach i Szkole Podstawowej w Palikijach. Założone cele zostały osiągnięte.
W

rozgrywkach

udział

wzięły

dzieci

i

młodzieży

ze

szkół

podstawowych

z terenu Gminy Wojciechów. Dla uczestników zapewniono wyżywienie, a najlepsi otrzymali
pamiątkowe puchary. Tydzień sportu wzbudził zainteresowanie mieszkańców gminy
Wojciechów, i zachęcił do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 wydarzenie zorganizowano
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w trzech miejscowościach, aby zachować bezpieczeństwo uczestników i organizatorów oraz
zachowano wszystkie niezbędne wymogi sanitarne.
(5) Wojciechowska Liga Tenisa Stołowego
Zadanie miało zostać zrealizowane przez Klub Sportowy „Strażak”.
Przyznano dotację w wysokości: 3.500,00 zł
Z powodu panującej na terenie całego kraju sytuacji epidemiologicznej COVID 19 w dniu
29.10.2020 r. zostało zawarte porozumienie stron rozwiązujące umowę o realizację zadania
publicznego. Wystąpiły okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiły wykonanie zadania.
(6) Organizacja zajęć z Nordic Walking
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „ Zakręcone – Kulturalnie”
Przyznano dotację w wysokości: 2.500,00 zł
W ramach realizacji zadania zostały zakupione kijki do Nordic Walking (16 szt.) oraz
zorganizowano nieodpłatne zajęcia, które odbywały się na terenie Gminy Wojciechów.
Uczestnikami w/w zajęć byli mieszkańcy Gminy Wojciechów. Zajęcia miały na celu
zapoznanie uczestników z prawidłową techniką Nordic Walking oraz doskonalenie nabytych
umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do promocji aktywnego trybu życia,
a także było działaniem o charakterze integracyjnym. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne
COVID 19 przy organizacji zajęć

zachowano wszystkie niezbędne wymogi sanitarne,

aby zachować bezpieczeństwo uczestników i organizatorów.

(7) Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.000,00 zł
Kwota nie została wydatkowana, ze względu na to, że nie wpłynęła żadna oferta na realizację
tego zadania.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o pożytku publicznym i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm. ) organizacje
złożyły sprawozdania z realizacji wykonania zadań publicznych.

Działania prowadzone

w ramach realizacji zadań publicznych propagują i upowszechniają kulturę fizyczną, turystykę
i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wojciechów.
Są propozycją zagospodarowania wolnego czasu i przyciągającą wielu chętnych. Aktywna
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działalność organizacji pozarządowych jest ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa

obywatelskiego.

Podjęte

w

2020

roku

działania

wpisują

się

w oczekiwania i potrzeby mieszkańców naszej Gminy, a część imprez kulturalnych
i sportowych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego na stałe wpisało się
do kalendarza imprez cyklicznych Gminy Wojciechów. Ze sprawozdań złożonych przez
organizacje wynika, że podstawowym źródłem finansowania ich działalności były dotacje
z Gminy Wojciechów. Chęć współpracy samorządu, jaki i pomoc finansowa i pozafinansowa
udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływa na wzajemnie relacje i kontakty.
Program współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłoszenia o konsultacjach
dotyczących projektu programu na dany rok, informacje o ogłaszanych konkursach
na wspieranie realizacji zadań publicznych, jak i o wyborze ofert, zamieszczone są na tablicy
ogłoszeń, stronie internetowej Gminy Wojciechów i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wojciechów.

33. POWSZECHNY SPIS ROLNY
W dniu 30 listopada 2020 r. zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Wzięli w nim
udział wszyscy rolnicy (867 gospodarstw) z terenu gminy Wojciechów wskazani przez Urząd
Statystyczny w Lublinie. Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy za udział
w tym bardzo ważnym dla Polski działaniu. Wyniku spisu rolnego są jedynym źródłem, które
pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą one władzom lokalnym
i centralnym do podejmowania strategicznych decyzji, opartych na analizie danych. Dziękujmy
wszystkim rachmistrzom za realizację wywiadów. W tym bardzo trudnym czasie epidemii
koronawirusa wykonali swoją pracę celująco. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy
organizowali i nadzorowali całość prac spisowych oraz wszystkim osobom, które pomagały
i promowały to przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie, życzliwość,
zrozumienie i wsparcie działań spisowych.
34. LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
Podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy
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finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21
gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew,
Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków),
w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów,
na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy
obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Gmina
Wojciechów przystąpiła zatem do elitarnego grona, w którym przede wszystkim z najbliższymi
sąsiadami będzie realizowała wspólne zadania. W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli
Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach
przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii
Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne inwestycje służące mieszkańcom
metropolii, kontynuujące działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w latach 2014-2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów
transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian
klimatu dla LOM do roku 2030. Obsługę techniczną i merytoryczną zapewni, tak jak do tej
pory, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Lublin.
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35. PODSUMOWANIE
Raport o stanie Gminy Wojciechów za rok 2020 ma przede wszystkim przybliżyć ogólny
stan rozwoju gminy, podsumować wybrane kierunki rozwoju i być podstawą do dyskusji
na temat dalszego jej rozwoju.
Po analizie zebranego materiału pojawiają następujące wnioski:
1. Gmina posiada dość dobre wskaźniki demograficzne, co świadczy o skuteczności
prowadzonej polityce społecznej.
2. Gmina dobrze realizuje politykę finansową z dużą skutecznością pozyskuje środki
zewnętrzne.
3. Gmina często działa w partnerstwach (Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”,
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, Lubelski Obszar
Metropolitalny) co umożliwia skuteczną realizację zadań bądź oszczędność środków.
4. Gmina dobrze realizuje przyjęte strategie, polityki i programy, działania te są spójne
i wzajemnie skoordynowane. Oparcie polityk rozwojowych na tradycji, kulturze i turystyce
jest działaniem skutecznym, które należy kontynuować.
5. Niezwykle ważną rolę pełni Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie. Poza
ustawowymi działaniami, aktywnie włącza się w realizację licznych projektów z zakresu
polityki społecznej, aktywizacji seniorów.
6. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność grup społecznych (dzieci i seniorów) w realizacji
różnych

przedsięwzięć

w Wojciechowie.

Stale

przy

znaczącym

wzrasta

liczba

udziale
Kół

Gminnego

Gospodyń

Ośrodka

Wiejskich,

Kultury

działających

w poszczególnych sołectwach gminy.
7. Ważną rolę funkcjonowaniu gminy i jej bezpieczeństwie odgrywają druhowie
z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy. Często włączają się w realizację
różnych projektów, uroczystości religijnych i patriotycznych. Podnoszą swoje umiejętności,
biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach, korzystając z zewnętrznych środków
poprawiają wyposażenie i stan remiz.
8. Gmina systematycznie i w dużym tempie rozbudowuje i modernizuje sieć dróg
(wojewódzkich, powiatowych i gminnych).
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9. Gmina Wojciechów bardzo dobre realizuje zadania z zakresu kultury i dziedzictwa
narodowego, konsekwentnie modernizując gminne zabytki. Ogromna w tym zasługa
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, który aktywnie składa wnioski do różnych
instytucji i pozyskuje środki zewnętrzne.
10. Dużą zaletą jest atrakcyjne usytuowanie naszej gminy w pobliżu Kazimierza Dolnego,
Nałęczowa i Lublina. Spory potencjał stanowi obszar turystyki, w którym dostrzegam
jeszcze duże rezerwy i możliwości. Wyrażam nadzieję, że w ramach wspólnych działań,
podejmowanych w obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, sytuacja ulegnie
jeszcze poprawie.
11. Konieczna jest dalsza rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz stacji
uzdatniania wody, indywidualnych oczyszczalni ścieków w związku z niewystarczającą
ilością w odniesieniu do potrzeb. Gmina skutecznie pozyskuje środki na realizację zadań
z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
12. Należy dokonać rewitalizacji dolin rzecznych i stawów (zapewnienie miejsc rekreacji
na potrzeby mieszkańców).
13. Pilnie należy usprawnić transport publiczny pomiędzy gminami i miastem Lublin. Na
obecną chwilę poprawiona została dostępność komunikacji publicznej na trasach
Wojciechów - Bełżyce.
14. Niewystarczająca jest liczba mieszkań socjalnych.
15. Potrzebny jest stały rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w tym nowych linii
komunikacyjnych oraz budowa (wymiana) energooszczędnego oświetlenia.
16. Poprawy wymaga poziomu świadczenia usług publicznych (informatyzacja procesów
administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację).
17. Należy termomodernizować budynki użyteczności publicznej i mieszkalne oraz dokonać
na nich montażu instalacji OZE.
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18. Istnieje potrzeba wydzielenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje usługowo –
przemysłowe, co pozwoli zwiększać dochody gminy.
19. Zakup osprzętu do zakupionego ciągnika w celu zimowego utrzymania chodników,
koszenia poboczy dróg i utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.
20. Dostrzegam potrzebę w przyszłości, w oparciu o fundusze zewnętrzne, rozbudowy
Gminnego Ośrodka Kultury (sala widowiskowa, sala baletowo – taneczna, pracownie
tematyczne (plastyczna, muzyczna, teatralna, fotograficzna)).
21. Rozważyć należy przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wojciechów.
22. Należy podjąć działania do utworzenia Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów przez
dzielnicowego.
23. Wskazane jest nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi w kraju i za granicą.
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