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    Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy przedstawia niniejszym raport o stanie gminy 

Głusk w roku 2019. 

Wstęp: 

Gmina Głusk  położona jest w bliskim sąsiedztwie Lublina i Świdnika.  Podmiejski 

charakter miejscowości wchodzących w skład gminy sprawia, że jest to idealne miejsce        

do zamieszkania dla osób pracujących w Lublinie, ceniących spokój i ciszę wiejskiego 

środowiska, chcących uciec od wielkomiejskiego hałasu. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. 

Ważnym ośrodkiem jest miejscowość Dominów, gdzie utworzone zostało nowe Centrum 

Gminy Głusk, a od grudnia 2013 r. mieści się siedziba Urzędu Gminy. Urząd przeniesiony 

został do nowoczesnego, trzykondygnacyjnego obiektu przystosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ponadto w budynku funkcjonuje Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z 

o.o., a po wielu latach swoją działalność wznowiła Biblioteka - Centrum Kultury. Kilka 

pomieszczeń zostało wynajętych na cele komercyjne – bank, sklep spożywczo                          

- przemysłowy, gabinet stomatologiczny oraz przedszkole. Głównym punktem centrum 

gminy jest rynek z zabudową pierzejową. W pobliżu siedziby urzędu powstało również 

targowisko „Mój rynek” oraz jedno i wielorodzinna zabudowa szeregowa. Na uwagę 

zasługuje fakt, że według danych statystycznych Powiatu Lubelskiego, powierzchnia naszej 

gminy, która wynosi  64 km
2
 jest najmniejszą spośród wszystkich gmin w powiecie. Drugą 

gminą pod tym względem jest Borzechów – 68 km
2
, kolejne to Wólka – 73 km

2
, Zakrzew – 

75 km
2
. Z kolei największy obszar w naszym powiecie zajmują gminy Bychawa – 146 km

2
, 

Niemce – 141 km
2
,   Bełżyce – 134 km

2
 oraz Jabłonna – 131 km

2
. 

Tabela nr 1 Powierzchnia gmin Powiatu Lubelskiego 
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Mieszkańcy gminy: 

 W gminie Głusk co roku notujemy znaczny przyrost liczby mieszkańców. Wynika           

to z wielu czynników takich jak min. dynamiczny rozwój gminy, atrakcyjne położenie          

w pobliżu miasta Lublin, dostęp do placówek oświatowych. Według danych statystycznych 

Urzędu Stanu Cywilnego na koniec 2019 roku liczba mieszkańców wynosiła 11 252 osób 

stale zamieszkujących naszą gminę oraz 104 z meldunkiem czasowym, co łącznie daje liczbę 

11 356 osób, w tym 5 851 kobiet i 5 505 mężczyzn. W stosunku do końca roku 2018 liczba 

mieszkańców zwiększyła się o 513 osób. Pod tym względem gmina Głusk plasuje się na 

pierwszym miejscu spośród wszystkich szesnastu gmin Powiatu Lubelskiego. 

 

Tabela nr 2 Zestawienie ilości mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. – dane USC 

Lp. Miejscowość m. stałe m. czasowe Kobiety Mężczyźni Razem 

1.  Abramowice Kościelne  9 0 4 5 9 

2.  Abramowice Prywatne 587 5 311 281 592 

3.  Ćmiłów 1 153 12 619 546 1 165 

4.  Dominów 1 241  13 623 631 1 254 

5.  Głusk 0 1 0 1 1 

6.  Głuszczyzna 432 0 231 201 432 

7.  Kalinówka 1 947 30 1 009 968 1 977 

8.  Kazimierzówka 551 10 287 274 561 

9.  Kliny 296 2 161 137 298 

10.  Majdan Mętowski 221 0 112 109 221 

11.  Mętów 1 473 4 757 720 1 477 

12.  Nowiny 204 2 110 96 206 

13.  Prawiedniki 1 194 14 620 588 1 208 

14.  Prawiedniki-Kolonia 182 2 102 82 184 

15.  Wilczopole 591 2 309 284 593 

16.  Wilczopole-Kolonia 560 2 280 282 562 

17.  Wólka Abramowicka 381 5 199 187 386 

18.  Żabia Wola 230 0 117 113 230 

19.  RAZEM 11 252 104 5 851 5 505 11 356 
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Tabela nr 3 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach – dane USC 
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Dla porównania przedstawiamy Państwu dane statystyczne Powiatu Lubelskiego dotyczące 

liczby ludności w poszczególnych Gminach, które zawarte zostały raporcie o stanie Powiatu 

za 2019 r. Dane te nieznacznie różnią się z danymi, które są w naszym posiadaniu. Nie znamy 

niestety źródła,  na podstawie których opierało się Starostwo tworząc swój raport.  

Tabela nr 4 Liczba ludności gmin Powiatu Lubelskiego – dane Starostwo Lubelskie 

 

Realizacja uchwał Rady Gminy Głusk: 

  W 2019 r. Rada Gminy Głusk obradowała na 12 sesjach, na których podjęto                

109 uchwał,   z czego 103 uchwały zostały wykonane, natomiast 6 jest w trakcie realizacji. 

Spośród podjętych uchwał organ nadzoru unieważnił jedną uchwałę w części.                

W uchwale Nr XIII/117/19 Rady Gminy Głusk z dnia 3 października 2019 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk                           

w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka stwierdzono 

nieważność w części obejmującej jej § 14 ust. 6 pkt. 2 w brzmieniu: „których maksymalna 

wysokość przekracza 5m” oraz § 19 ust. 4 pkt. 8 lit a w brzmieniu „komercyjnych”. 
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Obrady Rady Gminy Głusk VIII Kadencji 

 

Realizacja Zarządzeń Wójta: 

W 2019 r. Wójt Gminy Głusk wydał 208 zarządzeń. Pod tym względem był to rok 

rekordowy.  

Najwięcej zarządzeń - 85 związanych było z aktualizacją i zmianami w budżecie gminy 

oraz wieloletniej prognozie finansowej. Wynikało to z podjętych w tym temacie uchwał przez 

Radę Gminy.  

33 zarządzenia dotyczyły powołania komisji przetargowych w związku z ogłoszonymi 

przetargami na inwestycje gminne, również przy udziale środków UE. Zadania te najczęściej 

realizowali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.  

Kolejna grupa zarządzeń – 19 związanych było z działalnością Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 18 dotyczyło działalności Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół. 

Pozostałe zarządzenia wynikały z bieżącej działalności i potrzeb Urzędu Gminy,                

a związane były min. z powołaniem Zastępcy Wójta, objęciem stanowiska przez Skarbnika 

Gminy, aktualizacją Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, aktualizacją polityk przy realizacji 

projektów ze środków UE czy też wyborami sołtysów w poszczególnych sołectwach. 
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Finanse gminy: 

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku jest budżet. Zaplanowane 

w budżecie gminy Głusk na 2019 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie      

72 643 236,43 zł, a wydatki – w kwocie 76 192 331,98 zł. Deficyt budżetu (stanowiący 

różnicę między dochodami a wydatkami) pokryty został przychodami z zaciągniętych 

kredytów. W 2019 r. gmina dokonała również spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych   

w latach ubiegłych, w łącznej kwocie 3 022 838,80 zł.  

W 2019 r. z budżetu gminy poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne 

w  kwocie 24 835 106,41 zł, co stanowi 32,6 % łącznej kwoty wydatków zrealizowanych 

w 2019 r. Na sfinansowanie tych zadań gmina pozyskała dochody majątkowe w wysokości 

16 474 444,05 zł, w tym środki Unii Europejskiej  w kwocie 12 567 285,48 zł, środki 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 610 100,00 zł, środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 1 010 909,00 zł oraz dotacje celowe z Powiatu Lubelskiego 

w kwocie 613 889,20 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniosło 25 800 000,00 zł. W całości jest do dług     

z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2019 i w latach ubiegłych. Spłata zadłużenia 

zaplanowana zostało do końca 2028 r. 

  

Środki do dyspozycji sołectwa tzw. „Budżet obywatelski”               

– realizacja w 2019 r.: 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania 

Środki 

wydatkowane         

na sołectwo 

1 

Abramowice 

Prywatne 

Geodezyjne wydzielenie i utwardzenie drogi 

między ul. Sasankową do składu opału i 

docelowo wyasfaltowanie tej drogi oraz zakup 

krawężników drogowych do zjazdu na ul. 

Srebrzystą 20 789, 51 zł 

2 

Ćmiłów 

Asfaltowanie drogi w Ćmiłowie 29 094, 00 zł 

Zakup wiaty przystankowej  5 043, 00 zł 

Festyn wiejski  635, 05 zł 

3 

Dominów 

Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 

112505L i 112456L w m. Dominów 20 000, 00 zł 

Remonty bieżące dróg 18 094, 00 zł 

4 

Głuszczyzna 
Zakup ławek parkowych i namiotu 6 328, 20 zł 

Wydzielenie geodezyjne dróg  6 800, 00 zł 

5 

Kalinówka 

Projekt drogi w Kalinówce wg ZRID 
12 094, 00 zł 

Monitoring placu zabaw 
1 045, 50 zł 

Zakup urządzeń na plac zabaw i boisko 
18 945, 50 zł 
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Festyn wiejski 
5 999, 19 zł 

6 Kazimierzówka Dofinansowanie do budowy świetlicy 27 008, 65 zł 

7 Kliny Budowa chodnika przy drodze powiatowej 18 361, 31 zł 

8 

Majdan 

Mętowski 

Budowa oświetlenia w Majdanie Mętowskim 14 400, 00 zł 

Wykonanie trzech tablic informacyjnych dla 

sołectwa 
1 200, 00 zł 

9 

Mętów 

Zakup 2 wiat przystankowych 
9 840, 00 zł 

Zakup mat zabezpieczających na plac zabaw 
6 000, 00 zł 

Budowa chodnika na odcinku 1.0 km od mostu 

przy szkole do grobli 
Brak realizacji 

Organizacja stoiska podczas dożynek i 

organizacja innych imprez kulturalnych 
4 771, 87 zł 

10 

Nowiny 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 
13 885, 22 zł 

Zakup przyczepki samochodowej do celów 

ochrony przeciwpożarowej   
1 200 zł 

11 

Prawiedniki 

Podziały geodezyjne w celu wydzielenia działek 

pod budowę chodnika przy wygonie szkolnym  
23 200, 00 zł 

Zakup materiałów do szkoły 
8 194, 00 zł 

12 

Prawiedniki 

Kolonia 

Modernizacja drogi dojazdowej 
10 734, 65 zł 

 
 

13 Wilczopole Projekt i budowa oświetlenia drogowego  
28 989, 53 zł 

14 

Wilczopole 

Kolonia 

Zakup szafek szatniowych dla szkoły 
3 915, 00 zł 

Zakup samochodu z drabiną dla OSP 
25 000, 00 zł 

15 

Wólka 

Abramowicka 
Asfaltowanie ul. Lawendowej 

21 942, 14 zł 

16 Żabia Wola Budowa oświetlenia drogowego  
16 304, 23 zł 
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W gminie Głusk w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne przyjęte przez Radę Gminy :  

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025  

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017 – 2023 

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głusk 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk   

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk  

- Program ochrony środowiska Gminy Głusk  

- Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Głusk 

na lata 2018 - 2021 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głusk 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głusk na lata 2016-2026 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  

Przemocy w rodzinie w Gminie Głusk  

-  Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Głusk na lata 2019- 2021  

- Program  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.  

- Program osłonowy w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na 

lata 2014-2020 

- Roczny program współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. 

Działania gminy dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w wodę        

i odprowadzenie ścieków ujęte w następujących dokumentach 

strategicznych: 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

Program ochrony środowiska Gminy Głusk 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Głusk na 

lata 2018 - 2021  

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

1. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk”. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach. Projekt wpisuje się ponadto w założenia Strategii Rozwoju 

Gminy Głusk na lata 2016-2025.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalinówce 

W ramach realizacji zadania w roku 2019 zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Abramowice Prywatne, Kalinówka i Dominów. Dzięki realizacji projektu 

wybudowane  zostało w miejscowościach:  

- Abramowice Prywatne 10,06 km sieci kanalizacji sanitarne o wartości netto                

3 063 309,52 zł.  

- Kalinówka 10,23 km sieci kanalizacji sanitarnej  o wartości netto 4 666 946,45 zł.  

- Dominów 0,99 km sieci kanalizacji sanitarnej  o wartości netto 191 719,25 zł.  

Wydatki projektowe: 

Wydatki ogółem: 10 389 877,93 zł 

Koszty kwalifikowane: 8 488 451,49 zł  

Wartość dofinansowania UE : 5 411 387,82 zł 

Wkład własny: 4 978 490,11 zł  

w tym podatek VAT podlegający zwrotowi z US: 1 865 403,84 zł  

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano i zrealizowano do 31.03.2020 roku.   
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2. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach.  

W 2019 roku zostały podpisane kolejne trzy umowy w ramach których Wykonawca będzie 

kontynuował roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Mętów i Głuszczyzna. Przedmiot umów obejmuje budowę sieci głównych 

grawitacyjnych, sieci tłocznych, odcinków przyłączeniowych, tłoczni ścieków P4 wraz           

z przyłączami wodnym i elektrycznym oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg 

prywatnych i publicznych. Jedno z zdań realizowane jest w trybie „projektuj- buduj”, które 

swoim zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. oraz budowę 11 

odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. W sumie wartość podpisanych umów wynosi 

7 831 926,15 zł netto, 9 633 269,17 zł brutto. Zakończenie robót związanych z budową 

kanalizacji sanitarnej  planowane jest do końca listopada 2020 r.  

Wydatki ogółem: 18 330 773,47 zł 

Koszty kwalifikowane: 14 930 359,84 zł  

Wartość dofinansowania UE : 9 518 104,39 zł 

Wkład własny: 8 812 669,08 zł  

w tym podatek VAT podlegający zwrotowi z US: 3 343 746,26 zł  

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do 31.12.2020 roku.   

3.  „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową 

kanalizacji deszczowej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, Oś priorytetowa 6, Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów,  Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.  
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Modernizacja sieci wodociągowej w Prawiednikach 

W pierwszym kwartale 2019 roku w ramach Zadania nr 1 „Roboty budowlane – sieć 

wodociągowa” został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania 

polegającego na modernizacji 4 ujęć wody, oraz na modernizacji sieci wodociągowej węzłów  

i zasuw. W dniu 19.03.2019 r. została podpisana umowa na remont ujęć wodociągowych w 

miejscowościach Kalinówka, Kliny, Wilczopole i Prawiedniki, której zakończenie 

zaplanowano do 15.06.2019 r. Natomiast w dniu 26.03.2019 r. Gmina Głusk podpisała 

umowę na wymianę zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej na 

terenie gminy. Wartość podpisanych umów- 1 324 595,00 zł netto, 1 629 251,85 zł brutto.  

W ramach realizacji projektu został wykonany również serwis internetowy, służący do 

komunikacji z użytkownikami gminnej sieci wodociągowej poprzez obsługę indywidualnych 

profili odbiorców usług komunalnych.  

Wydatki projektowe: 

Wydatki ogółem: 4 845 112,23 zł 

w tym podatek VAT podlegający zwrotowi z US: 1 084 034,55 zł  

 

Wydatki kwalifikowane: 3 761 077,68 zł 

Wartość dofinansowania UE: 3 196 916,01 zł 

 

Realizację projektu zakończono 31.12.2019 roku.   
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4. „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głusk”. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa                

6- Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,  Działania 6.4 Gospodarka 

wodno-ściekowa. 

 

Modernizacja ujęcia w Klinach 

W dniu 25.07.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach 

którego zaplanowano działania polegające na modernizacji ujęcia wody Czerniejów oraz 

płukaniu odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki 

Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski i Kazimierzówka w celu usunięcia z rurociągu osadu 

żelaza.  

Modernizacja ujęcia wody Czerniejów będzie polegała m.in. na kompleksowej wymianie 

technologii wydobycia i uzdatniania wody,  robotach ogólnobudowlanych polegających na 

malowaniu, układaniu glazury, terakoty, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu 

ścian budynku oraz dachu , robotach zewnętrznych związanych z remontem dojazdu do ujęcia 

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wymianie ogrodzenia i bramy wjazdowej, 

rekultywacji terenu ujęcia poprzez uzupełnienie warstwy humusu i wysianie trawy, montażu 

oświetlenia zewnętrznego zasilanego z odnawialnego źródła energii (panel fotowoltaiczny). 

Wydatki projektowe: 
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Wydatki ogółem: 2 786 966,18 zł 

w tym podatek VAT podlegający zwrotowi z US: 502 440,83 zł  

Wydatki kwalifikowane: 2 284 525,35 zł 

Wartość dofinansowania UE: 1 941 846,54 zł 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do 31.12.2021 roku.   

Projekt wpisuje się zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Działania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku: 

Działania Gminy dotyczące ochrony środowiska ujęte w następujących dokumentach 

strategicznych:  

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

Program ochrony środowiska Gminy Głusk 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głusk 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Głusk 

 

Program: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 

lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (BEZPIECZNI BEZ AZBESTU).   

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Głusk realizowane jest zgodnie z „Planem 

gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, na bazie którego przyjęto 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk”.  

 

Odbiór odpadów komunalnych w Kazimierzówce 
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 Gmina Głusk  zorganizowała odbiór odpadów komunalnych  wyłącznie  od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  – zgodnie z art. 6c ust. 1 Ustawy                     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  

Właściciele pozostałych nieruchomości niezamieszkałych, w tym miejsca prowadzenia 

działalności  gospodarczej  (gdzie powstają odpady komunalne)  oraz budynki użyteczności 

publicznej,  są zobowiązani do posiadania umowy z  przedsiębiorcą wpisanym  do rejestru 

działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk. 

Gmina dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  przyjmując 

metodę od gospodarstwa domowego. Na terenie gminy Głusk w 2019 r.  prowadzona była 

selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.) Zgodnie z 

rozporządzeniem odpady były dzielone na cztery frakcje: do worka niebieskiego trafia papier, 

do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowych – odpady 

ulegające biodegradacji ( frakcja ta została  rozdzielona  na  bioodpady zbierane w worku       

z  napisem „BIO”  i  odpady zielone  (skoszona trawa, liście zbierane w worku z napisem 

„BIO-zielone”).  

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

 w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) od dnia 9  września 

2019 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów (właściciel 

nieruchomości nie ma już wyboru). Zniesiona została regionalizacja w odpadach 

komunalnych (odpady mogą trafiać do innych regionów). Gmina Głusk zdecydowała o 

przesunięciu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy, na co zezwalają jej zapisy 

szczegółowe. Ustawa w całości wejdzie w życie od września 2020 r. 

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio                      

z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów  

wynosił 1 raz w miesiącu  w zabudowie zagrodowej  i jednorodzinnej,  2 razy w miesiącu                

w budynkach wielorodzinnych w Dominowie w/g ustalonego harmonogramu. Ilość 

odbieranych odpadów była nielimitowana  z wyjątkiem odpadów zielonych (skoszona trawa, 

liście), odbieranych 1 raz w miesiącu  w ilości do 5 worków o pojemności 120 l. Na terenie 

gminy Głusk  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowany w m. Wilczopole- Kolonia 100 (dawna baza SKR). W analizowanym okresie  

odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlecane były: 

 w okresie 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. odbierał podmiot wyłoniony w trybie 

przetargu nieograniczonego  na podstawie umowy z dnia  12.07.2018 r. - firma  

Zakład Zagospodarowania Opadów komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.  ul. 

Przemysłowa 35A,  24-200 Bełżyce,  

 w okresie 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. odbierał podmiot wyłoniony w postępowaniu             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 
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umowy z dnia 01.08.2019 r.- firma Transport Drogowy Wywóz Nieczystości 

Płynnych i Stałych  Artur Cios  ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów. 

 Na dzień 31.12.2019 r. złożonych zostało 3735 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanym okresie nie  stwierdzono braku 

posiadania umów na odbiór odpadów z nieruchomości nie objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę Głusk. 

W 2019 r. nastąpił znaczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Wzrosły m.in. koszty funkcjonowania podmiotów odbierających odpady ze względu na 

wzrost kosztów płac i pochodnych płac pracowników, paliwa, opłaty marszałkowskiej  

(opłata za składowanie odpadów).  

Samorządy w całym kraju miały coraz większe problemy ze znalezieniem firm, które 

chciały się zajmować odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Problem ten 

dotknął także gminę Głusk, która zmuszona była unieważnić przetargi na wykonywanie tych 

usług, ze względu na koszty. W miesiącu sierpniu w nastąpiła radykalna podwyżka cen za 

świadczone usługi odbioru odpadów, z kwoty 83 000 zł, do kwoty blisko 200 000 zł 

miesięcznie. Gmina z własnych środków na koniec roku do funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi pomimo wprowadzenia podwyżek opłat dla 

mieszkańców dopłaciła kwotę blisko 250 000 zł. Nowe stawki opłat dla mieszkańców 

obowiązywały od 1 lutego 2019 r.  Następnie  uchwałą nr XI/90/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, ustalono stawki, które obowiązują od 1 września 2019 r. do chwili 

obecnej. 

Ze względu na panującą epidemię nastąpiło przesunięcie terminu do dnia 30 czerwca 2020 

r. przekazania Wójtowi rocznych sprawozdań za 2019 r. przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. Do dnia dzisiejszego brak jest pełnych danych, co 

do ilości wszystkich odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w 1019 r. Poniższe 

zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi  za I  półrocze 2019 r. i kart przekazania odpadów 

oraz dokumentów rozliczeniowych z Wykonawcami w okresie  lipiec- grudzień 2019 r. (w/g 

kart przekazania odpadów), w 2019 r. z których wynika, że od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych (gospodarstw domowych)  odebrano łącznie  2793,870  Mg odpadów 

komunalnych: 

 

 

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych
 

 [Mg] 

odpady odebrane  z terenu nieruchomości zamieszkałych 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

1 354,230 
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 55,131 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 196,962 

              20 01 39 Tworzywa sztuczne  128,790 

15 01 07 Opakowania ze szkła 183,139 

 20 01 99  Popioły z gospodarstw domowych  112,160 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 173,100 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

25,000 

 Razem 2 228,512 

Odpady odebrane z terenu nieruchomości  z  „wystawki” 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

4,760 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 49,060 

 16 01 03  Zużyte opony  10,180 

 Razem 64,000 

Odebrane z terenu nieruchomości  zamieszkalych  ogółem:                    2 292,512 

 Odpady zebrane  w  PSZOK 

16 01 03 Zużyte opony 18,900 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 

128,950 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych                       

i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

20,680 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy                

i remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01,  17 09 02 

i 17 09 03 

88,940 

20 01 36 

 

20 01 36   Zużyte 

urządzenia elektryczne                 

i elektroniczne inne  niż 

3,600 
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wymienione  w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 

35 

20 01 35* 

 

 

20 01 35 ⃰  Zużyte 

urządzenia elektryczne           

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 

20 01 21 i  20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,67 

 20 01 99 Popioły z gospodarstw  domowych  0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 110,010 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 28,600 

 

18 01  09  Leki inne niż wymienione w 18 01 

08 przeterminowane leki 

0,008 

                                    ogółem 501,358 

odpady odebrane i zebrane  Razem  2 793,870 

 

Dla porównania w 2018 r. z gospodarstw domowych odebrano łącznie 2 705,070 Mg 

odpadów komunalnych, w tym  niesegregowane (zmieszane) odpady w ilości 1 349,430 Mg 

oraz odpady odebrane z PSZOK  w ilości 406,700 Mg. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  14 grudnia 2016. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metale i tworzywa sztuczne ( Dz. U. z 2016 

r. poz. 2167), gminy były  zobowiązane do osiągnięcia w 2019 r. 40%  poziomu recyklingu.  

Ze względu na przesunięcie terminu przekazania Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań za 

2019 r.  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, gmina 

nie posiada pełnych danych do obliczenia w/w poziomów za 2019 r., jak również danych do 

obliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

przekazywanych do składowania.                                                                                  

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Wszelkie koszty związane z obsługą systemu (w tym również koszty poniesione w 

związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych), przedstawione zostały w poniższej tabeli: 
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Zestawienie wydatków poniesionych przez gminę Głusk w roku 2019                                 

w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( w złotych)  

 

Wyszczególnienie           Wydatki 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport                      

i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 1 464 480,00 

Koszty związane z  utrzymaniem Punktu  Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w tym   monitoringu 
     12 000,00 

Koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia, zakup 

materiałów biurowych, obsługa programu i karta serwisowa, sms, 

przesyłki listowe, druk deklaracji i druków opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp.)  

110 922,54 

RAZEM 1 587 402,54 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. kształtowały  się 

następująco: 

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     

w gospodarstwach gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 do 31.01.2019 r. od 01.02.2019 r. 

do 31.08.2019 r. 

od 01.09.2019 r. 

Gospodarstwo domowe 

1 osobowe 

12 zł 14 zł 20 zł 

Gospodarstwo domowe 

2 osobowe 

20 zł 24 zł 41 zł 

Gospodarstwo domowe 

3 osób i więcej 

25 zł 30 zł 61 zł 

 

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      

w gospodarstwach gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 

 do 31.01.2019 r. od 01.02.2019 r. 

do 31.08.2019 r. 

od 01.09.2019 r. 

Gospodarstwo domowe 

1 osobowe 

20 zł 28 zł 40 zł 

Gospodarstwo domowe 

2 osobowe 

30 zł 48 zł 82 zł 

Gospodarstwo domowe 

3 osób i więcej 

40 zł 60 zł 122 zł 
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Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r. kształtują się następująco: 

 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1 362 279,47  zł 

 naliczenia  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie 

powinny wpłynąć do budżetu gminy: 

1.619 892,74 zł; 

 nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 207 964,40 zł wg stanu na 31.12.2019 r., łącznie                        

z  zaległościami z okresów wcześniejszych. Na dzień 31.03.2020 r. w/w 

nieuregulowane zobowiązania uległy zmniejszeniu do kwoty  63 376,97 zł. 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. W 

roku 2019 upomnienia z tytułu nieuiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi otrzymało 693 właścicieli nieruchomości, na łączną 

kwotę 63 219,61 zł. Na dzień 31.12.2019 r. 693 właścicieli nieruchomości 

zalegało z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 W stosunku do 123 właścicieli nieruchomości  na dzień 31.12.2019 r. zostały 

wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę 72 976,70  zł. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głusk 

W ramach tego projektu w 2019 r. zostało usuniętych z terenu gminy Głusk  z posesji  osób 

fizycznych 224,240 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Na tę ilość składa się 56,460 Mg azbestu, który zdjęto z dachów i zutylizowano i 167,780 Mg 

które odebrano już zdjęty i zmagazynowany azbest, który poddano utylizacji. 

 

Działania gminy dotyczące ochrony środowiska ujęte                      

w następujących dokumentach strategicznych:  

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

Program ochrony środowiska Gminy Głusk 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk 

1. „Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce”. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.5 

Promocja niskoemisyjna.  
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Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. 

niskiej emisji na terenie gminy Głusk. Cel główny jest spójny z celem Dział.4.1,którym jest 

realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. 

pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020 i Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W roku 2019 w ramach projektu wybudowano i oddano do użytku salę sportową                 

z instalacją fotowoltaiczną o mocy 22 kW i zewnętrzną pompę ciepła powietrze/woda o mocy 

10,56 kW  wspomagającą ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w najstarszej części obiektu. 

Gmina Głusk pozyskała dodatkowe środki w kwocie 1 583 100,00 zł,  na budowę sali 

sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Wydatki w projekcie ogółem: 13 655 622,15 zł 

Wydatki kwalifikowane: 10 769 343,63 zł 

Wartość dofinansowania UE: 9 153 942,07 zł 

Zakończenie realizacji projektu to 28.02.2020 r. 

 

Szkoła w Kalinówce po rozbudowie 

 

 

 

 



Strona 22 z 69 
 

Inwestycja została nagrodzona Nagrodą Specjalną „Kryształowa Cegła” w kategorii 

„Obiekty oświatowe” za zastosowanie inwestycyjnych rozwiązań budownictwa 

pasywnego oraz OZE w konkursie Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Lublinie 

 

 

Nagroda Kryształowej Cegły 

 

2. „Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE.  

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód            

i gleby oraz powietrza gminy Głusk poprzez montaż 213 instalacji fotowoltaicznych na 

prywatnych posesjach.  

Projekt powiązany jest z programami: Strategia UE Morza Bałtyckiego, Strategia 

Rozwoju Kraju- Aktywne społeczeństwo. 
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W 2019 r. wybrano wykonawcę firmę HYMON ENERGY sp. z o. o., z którym została 

podpisana umowę na realizację projektu. Montaż 213 instalacji zaplanowano i wykonano       

w roku 2020.  

 

Wydatki projektowe ogółem: 4 377487,37 zł 

Wydatki kwalifikowane: 3 984 297,51 zł 

Wartość dofinansowania UE: 2589 793,38 

W finansowaniu projektu brali udział również mieszkańcy, którzy wnieśli około 

pięćdziesięcioprocentowy wkład finansowy do każdej instalacji.  

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30.06.2020 r. 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

3. „OZE w Gminie Głusk” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE.  

Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, 

czystości wód i gleby oraz powietrza gminy Głusk. Realizacja projektu, w tym poprawa 

jakości środowiska przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii 

Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia 

ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

 

W 2019 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-

IZ.00-06-00/19. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, ogniw 
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fotowoltaicznych, pomp ciepła (aerotermalnych) i kotłów na biomasę. Łączna ilość 

zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w gminie Głusk wyniesie 397 szt.  

 

Zakończenie oceny projektu przez urząd marszałkowski zaplanowano na II-III kwartał 2020 r. 

 

Wartość projektu ogółem: 6 222 042,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 5 745 400,00 zł 

Wartość dofinansowania UE: 2 757 792,00 zł 

 

Okres realizacji projektu: 2019-2021. 

 

 
Instalacja solarna 

 

4. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głusk” projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 

Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja 

niskoemisyjna 

 

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz 

poprawa jakości i warunków życia mieszkańców gminy Głusk. Rezultatem projektu będzie 

spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania 

oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Cel główny zostanie 

zrealizowany dzięki podjęciu działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji 

CO2, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż/wymianę 

łącznie 1028 energooszczędnych opraw oświetleniowych. 
 

W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego  

nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19. Przedmiotem projektu jest modernizacja 913 szt. 

punktów oświetlenia ulicznego posadowionych na istniejących słupach oświetleniowych oraz 

modernizację 71 szt. istniejących punktów sterowania oświetleniem na tzw. sterowanie 

inteligentne. Inwestycje te powstaną w sołectwach: Abramowice Prywatne, Ćmiłów, 

Dominów, Głuszczyzna, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Mętów, 

Nowiny, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Wilczopole Kolonia, Wilczopole, Wólka 

Abramowicka, Żabia Wola. Ponadto zostaną wykonane nowo zaprojektowane odcinki 
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oświetlenia w miejscowościach: Ćmiłów (11 opraw, 462m linii kablowej), Majdan Mętowski 

(42 oprawy, 2195m linii kablowej), Żabia Wola (4 oprawy, 166m linii kablowej), 

Abramowice Prywatne (11 opraw, 372m linii kablowej), Wilczopole (16 opraw, 576m linii 

kablowej) oraz budowa 6 szt. inteligentnego sterowania dla tych odcinków oświetlenia. 

 

 

Zakończenie oceny projektu zaplanowano na III-IV kwartał 2020 r. 

 

Wartość ogółem: 3 350 004,96 zł 

Wydatki kwalifikowane: 2 729 808,10 zł 

Wartość dofinansowania: 2 320 336,88 zł 

 

Okres realizacji projektu: 2017- 2022. 

 

5. „Mobilny LOF”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.   

Projekt wpisuje się w Strategię ZIT,  Strategię Rozwoju Gminy Głusk, Program ochrony 

środowiska Gminy Głusk oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk.  

Projekt „Mobilny LOF” jest projektem partnerskim 11 gmin z Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, a gmina Głusk jest jego liderem.  

Projekt po realizacji wpłynie pozytywnie na zidentyfikowane problemy dotyczące 

dostępności komunikacyjnej w ramach LOF, realizując jednocześnie ingerencję partnerów w 

obszary wymagające wsparcia. Wszystkie zaplanowane do realizacji działania są 

ukierunkowane na poprawę wewnętrznej i zewnętrznej spójności komunikacyjnej obszaru. 

Działania poprawiają dostępność węzłów/punktów przesiadkowych, ułatwiają sposób 

komunikacji poszczególnymi środkami transportu i usprawniają przejazdy mieszkańców.            

W dziesięciu gminach utworzone zostaną węzły komunikacyjne oraz towarzysząca im 

infrastruktura uzupełniająca. Lokalizacje dworców i węzłów/punktów przesiadkowych 

podyktowane są możliwością połączenia różnych systemów komunikacyjnych: kolejowego, 

lotniczego, komunikacji miejskiej, samochodowej, rowerowej i pieszej. Ważnym aspektem 

planowanego projektu jest wprowadzenie alternatywnych środków komunikacji w transporcie 

publicznym. Budowa bezpiecznej infrastruktury dróg rowerowych umożliwi wykorzystanie 

roweru jako alternatywnego środka komunikacji dla przejazdów nie tylko w ramach 

poszczególnych miejscowości, ale również na terenie całego obszaru funkcjonalnego. Projekt 

zakłada również budowę energooszczędnego, niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego. 

   W 2019 roku Gmina Głusk zakończyła realizację poniższych zadań:  

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 112440L oraz budowa oświetlenia drogowego  

w miejscowości Wilczopole poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 

73 i 16 o wartości 2 476 182,40 brutto.  
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2) Rozbudowa drogi gminnej nr 112508L Dominów - Żabia Wola oraz budowa 

oświetlenia drogowego poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 16       

o wartości 2 499 510,80 zł brutto.  

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie 

chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji 

miejskiej nr 25 o wartości 1 598 520,00 zł brutto.  

 

Droga gminna Dominów- Żabia Wola 

W 2019 roku została podpisana również kolejna umowa z wykonawcą na realizację 

zadania: „Rozbudowa dróg gminnych nr 107112L, 107111L i 107109L w m. Mętów poprzez 

budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym” na kwotę 1 264 682,78 zł, której 

zakończenie zaplanowano na 30.06.2020 r. Kolejne zadania zaplanowane w ramach projektu 

„Mobilny LOF” tj. budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Dominów i Rozbudowa 

drogi gminnej Nr 107105L w miejscowości Wilczopole poprzez budowę chodnika wraz 

oświetleniem drogowym,  zostaną zrealizowane w roku 2020.  

Wydatki ogółem: 99 925 641,41 zł 

Wydatki kwalifikowane: 76 515 749,20 zł 

Wartość dofinansowania UE: 76 515 749,20 zł  

 

w tym wartość wydatków gminy Głusk  

Wydatki ogółem: 23 560 845,77 zł 

Wydatki kwalifikowane: 23 560 845,77 zł 
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Wartość dofinansowania UE: 15 369 755,74 zł  

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do 31.12.2020 roku.   

 

Działania gminy dotyczące ochrony zdrowia: 

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w 2019 r. wyniosły 100 070,02 zł (w tym 

zwalczanie narkomanii 3 728,00 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 342,02 zł ). 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 2 przychodnie i 2 apteki. 

Na  dzień 31 grudnia funkcjonowało 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina prowadzi działania profilaktyki 

antyalkoholowej.  

W 2019 r. żadnemu przedsiębiorcy nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obraduje                               

w sześcioosobowym składzie. W 2019 r. odbyła 13 posiedzeń stacjonarnych i 2 w terenie w 

podziale ½ składu – kontrola punktów sprzedaży alkoholu. Środki w wysokości 100 070,02 zł  

pochodzące  z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Komisja przeznaczyła m.in. 

na dofinansowanie stowarzyszeń  z terenu Gminy 36 000,00 zł , działalność ośrodka 

terapeutycznego w Ćmiłowie – 7 120.00 zł, dofinansowanie kolonii dla dzieci z ubogich 

rodzin – 6 000,00 zł, opinie biegłych oraz opłaty sądowe związane ze skierowaniem na 

leczenie  osób uzależnionych- 3 735,74 zł. Na diety członków komisji wydano 23 355,00 zł, 

oraz współfinansowano imprezy organizowane prze z Bibliotekę –Centrum Kultury, szkoły z 

terenu gminy i Koła Gospodyń Wiejskich promujące działalność profilaktyczna i zdrowy styl 

życia. 

 

Przychodnia zdrowia w Dominowie 
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Działania gminy dotyczące pomocy społecznej:  

I. Podstawowym aktem prawnym, który normuje działania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. 

Dz. U. z 2019 poz. 1507 z  późn. zm.).  

Ośrodek realizuje również zadania wynikające  z innych ustaw, a w szczególności z: 

 

1) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 111 z poźn. zm), 

 

2) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), 

 

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.), 

 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1373 z późn. zm.), 

 

5) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1390 z późn. zm.), 

 

6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.           

z 2020 r. poz. 218), 

 

7) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), 

 

8) Ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.           

z 2019 r. poz. 2407), 

 

9) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”    

( Dz. U. z  2019 r.  poz. 473 z późn. zm ). 

 

II. Działania Ośrodka opierają się również na dokumentach programowych 

określających długofalowe działania w kierunku niwelowania problemów 

społecznych. Do powyższych dokumentów należą: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głusk na lata 2016-2026. 

Dokument ten stanowi plan długofalowych działań podejmowanych w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców Gminy Głusk i wyeliminowaniu negatywnych zjawisk 

występujących w społeczności lokalnej.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy    

w rodzinie w Gminie 2016-2020 . 
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Celem  programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prowadzona jest działalność 

informacyjna i edukacyjna zmierzająca do zmniejszenia rozmiarów przemocy w rodzinie oraz 

tworzenie warunków do zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W ramach przeciwdziałania 

przemocy na terenie gminy Głusk powołany został Zespół Interdyscyplinarny składający się 

ze specjalistów z różnych dziedzin.     

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Głusk na lata 2019-2021.  

Program służy wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczej. Dla zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dziecka,        

w celu zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

realizując cele wynikające z ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zatrudniamy asystenta rodziny.  

Program  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.  

Program realizowany od 2013roku poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Kwota dotacji   

z Funduszu Pracy otrzymana z budżetu w 2019roku wyniosła 2413,06 zł,  środki własne 

gminy  wyniosły 14530,32 zł.  

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Uchwała Rady Gminy Głusk    

nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018r.  

Program realizowany na podstawie  umowy  z Wojewodą Lubelskim. Na realizację 

Programu dożywiania przeznaczono w gminie w 2019 roku ogółem 119386,00 zł. Z 

programu korzystało łącznie 171 dzieci oraz 297 osób dorosłych. 

„Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

na lata 2018-2021” w Powiecie Lubelskim.  

Realizacja niniejszego Programu stanowi wspólny plan działań i przebiega we wszystkich 

instytucjach i organizacjach uprawnionych do podejmowania przedsięwzięć ograniczających 

skalę zjawiska przemocy domowej. Są to m. in. Komenda Miejska Policji w Lublinie, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą     

w Świdniku, Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Bychawie. 

„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”  

Projekt realizowany  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przy 

współpracy min. z Gminą Głusk i Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy   

Chorym  Misericordia. Mieszkania takie powstały w dawnym budynku UG przy ul. Głuskiej.  

140. Wkład do projektu to użyczenie budynku. 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020-Podprogram 2019 

roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w/w  program  zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej                         

i beneficjentów biorących udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy. Program realizowany dla 595 osób. 

Każda osoba otrzymała ok. 49 kg żywności. Łączna kwota  podprogramu wyniosła 133 

244,27 zł . 

 

Wydawanie żywności podopiecznym GOPS 

 

„Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach : Głusk, Jabłonna, Mełgiew, 

Piaski”.  

Projekt odbywa się w partnerstwie i jego celem jest podniesienie aktywności zawodowej 

oraz zdolności do zatrudnienia mieszkańców naszej Gminy zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. W projekcie bierze udział 7 osób ( mieszkańców gminy Głusk). Obecnie 3 osoby 

odbywają  staże. Pozostałe oczekują na rozpoczęcie kursów szkoleniowych.  Projekt będzie 

realizowany do czerwca 2020 roku. Kwota projektu ogółem wynosi 94 917,00 zł w tym 

wkład własny wynosi 15 178,80 zł.  

„Dobry Start”  

Program na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”. Świadczenie dobry 

start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie       

20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 
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„Opieka Wytchnieniowa”  

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Polegał na 

świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w  miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub  ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako 

zorganizowanej usługi. W 2019r. wsparciem w ramach w/w Programu objętych zostało          

4 rodziny (3 osoby dorosłe niepełnosprawne i jedno dziecko).  Całkowity koszt programu 

wyniósł: 19 260,00 zł w tym  dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 15 408,00 zł. 

W roku 2019 wydano 5125 decyzji administracyjnych:  

 

1) 910 decyzji administracyjnych dla podopiecznych z zakresu pomocy społecznej; 

2) 717 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych; 

3) 38 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

4) 2062 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych; 

5) 1398 decyzji administracyjnych z zakresu  „Dobry Start”. 

 

Wydatki poniesione na  realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Głusk. 

(kwoty w zł) 

Opis Kwota ogółem Budżet państwa Budżet gminy 

 

Pomoc społeczna  

 

983 418,08 

 

393 686,93 

 

589 731,15 

Świadczenia rodzinne  

3 147 396,54 

 

3 147 396,54 

 

0,00 

Świadczenie „Dobry 

Start” 

 

594 000,00 

 

594 000,00 

 

0,00 

Świadczenie 

wychowawcze 

13 290 955,75 13 290 955,75 0,00 

 

Razem 

 

18 015 770,37 

 

17 426 039,22 

 

589 731,15 

Źródło: Dane GOPS Głusk 

 

Działania gminy dotyczące transportu publicznego ujęte                

w następujących dokumentach strategicznych: 

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk  

 

Mieszkańcy gminy Głusk korzystają z autobusów, którymi dysponuje Zarząd Transportu 

Miejskiego w Lublinie jak również z usług prywatnych przewoźników. Na koniec 2019 r. na 



Strona 32 z 69 
 

terenie gminy funkcjonowały cztery linie autobusowe tzw. miejskie – 3, 16, 17, 73, które 

gmina dotuje. W przypadku wszystkich linii pokrywane jest prawie 67 % (66,78 %) 

całkowitych kosztów, Stawka za jeden kilometr przejechany na terenie naszej gminy to          

8, 39 zł, z czego dopłata gminy wynosi 5, 60 zł, Wszystkie ceny są cenami netto. Najdroższa 

pod tym względem jest linia 17, do której gmina dopłaca ok. 30 tysięcy złotych brutto 

miesięcznie, dopłata do linii nr 3 to kwota ok. 10 000 zł brutto za miesiąc, do linii nr            

16 ok. 9 tys./miesiąc, z kolei dopłata do linii 73 wynosi ponad 13 tysięcy brutto za każdy 

miesiąc. Łączna wysokość rocznej dopłaty do wszystkich czterech linii wyniosła 737 427, 07 

zł. Mieszkańcy mają również do dyspozycji także dotowaną przez gminę, komunikację 

prywatną ma czterech liniach :  

- Dominów – Wilczopole – Kazimierzówka - Kalinówka – Lublin – dopłata roczna  ponad   

79 tys. zł, 

- Piaski – Majdan – Mętowski – Kliny – Wilczopole – Lublin – dopłata 18 tys. zł w skali 

roku, 

- Świdnik – Kalinówka – Lublin to kwota ponad 25 tys. zł  za cały rok, 

- oraz linia uruchomiona przy dotacji Wojewody Lubelskiego we ramach funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych Majdam Mętowski – Nowiny – dopłata UG 25 786, 60 zł.  

  

 

Autobus linii 17 
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Działania Gminy dotyczące spraw obywatelskich funkcjonowania, 

stowarzyszeń ujęte w następujących dokumentach strategicznych:  

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

- Roczny program współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. 

W 2019 r. do urzędu wpłynęło 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.                 

W przypadku wszystkich wniosków informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęła 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Pierwsza skarga dotyczyła braku realizacji wniosku zmian w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Abramowice Prywatne. Obecnie tereny 

te nie są objęte procedurą zmian w planie zagospodarowania, w związku z tym skarżący 

został poinformowany o tym, że jego wniosek będzie uwzględniony przy kolejnej edycji 

zmian MPZP.  

Kolejna dotyczyła opieszałości pracowników Urzędu Gminy w sprawie o rozgraniczenie 

działek w Mętowie. Po analizie  treści skargi nie stwierdzono aby pracownicy Urzędu Gminy 

działali opieszale w powyższej sprawie, skarga została uznana za bezzasadną.   

W  2019 r. funkcjonowało w gminie 8 organizacji pozarządowych, w tym:                              

6  stowarzyszeń, 2  kluby sportowe, oraz 11 kół gospodyń wiejskich.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (77 000 zł)  :  

- GLKS Głusk 65 tys. zł, 

- Akademia Footbolisty Głusk – 12 tys. zł  

2. Kultura Sztuka, ochrona kultury i tradycji (39 000 zł) : 

- ZTL Mały Głusk 20 000 zł 

- Dobry Siew – 14 000 zł 

- Artystyczna Gmina Głusk 5 000 zł 

3.  Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym      

(36 000 zł) : 

-  Szkoła Marzeń Mętów – 18 tys. zł 

-Wilczopole na rzecz Dzieci i Młodzieży – 18 tys. zł 

4. Funkcjonowanie świetlic środowiskowo – terapeutycznych (40 000 zł) :  

- Szkoła Marzeń Mętów – 40 tys. zł 

W ramach ofert pozakonkursowych Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego Mały Głusk 

otrzymało dodatkowo 4 000, 00 zł. 
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Zespół Tańca Ludowego Mały Głusk 

 

Działania gminy dotyczące edukacji i sportu ujęte                           

w następujących dokumentach strategicznych:  

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk  

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017 - 2023 

1. „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.  

 

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce. 

Projekt powiązany jest z programami: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-

2020 :regiony, miasta, obszary wiejskie, Długookresowa Strategia rozwoju Kraju Polska 

2030. Trzecie Fala nowoczesności, Strategia Europa 2020.  

 

W roku 2019 zostały zakończone prace związane z nadbudową istniejącego obiektu Szkoły 

Podstawowej w Kalinówce. Budynek został oddany do użytku w październiku 2019 r.  
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W ramach wykonanych prac została nadbudowana jedna kondygnacja szkoły, zmieniono 

dach, na którym zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, rozbudowano instalację wod.-kan., 

c.o., elektryczną, oraz monitoring. Budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

Wydatki projektu ogółem: 1 312 581,86 

Wydatki kwalifikowane: 1 312 581,86 zł 

Wartość dofinansowania projektu ogółem: 1 115 964,58 zł 

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.12.2020 r. 

 

Szkoła w Kalinówce z lotu ptaka  

2 „Infrastruktura przedszkolna na terenie gminy Głusk” projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.   

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów wiejskich poprzez większą dostępność do edukacji przedszkolnej na terenie gminy 

Głusk. Realizacja celu możliwa będzie poprzez adaptację pomieszczeń w budynkach 

szkolnych w Kalinówce, w Mętowie, w Wilczopolu – Kolonii i Prawiednikach. Zakres robót 

obejmował wydzielenie części przedszkolnych jako oddzielnych stref pożarowych, 

przebudowę sanitariatów i stołówek, remont podłóg w salach przedszkolnych i ciągach 

komunikacyjnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę grzejników i opraw 

oświetleniowych, malowanie adaptowanych pomieszczeń przedszkolnych. 

Powstałe przedszkola zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt (magiczny dywan, 

komputery, urządzanie wielofunkcyjne, tablice interaktywne, telewizory) oraz pomoce 

dydaktyczne tj. programy edukacyjne wspomagające rozwój dzieci.  

 

Projekt powiązany jest z programami: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowa Strategia 
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Rozwoju Regionalnego 2010-2020 :regiony, miasta, obszary wiejskie, Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 

 

W 2019 r. zrealizowano zadanie dotyczące zagospodarowania tereny poprzez budowę 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kalinówce, dodatkowo zamontowano monitoring.  

Wartość projektu ogółem: 1 191 575,73 zł 

Wydatki kwalifikowane: 949 250,00 zł 

Wartość dofinansowania: 806 862,50 zł 

 

Realizację projektu zakończono: 31.12.2019 r. 

3. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Głusk” projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowej 13 Infrastruktura 

społeczna,  Działanie 13. 4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

W dniu 30.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Celem 

przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych  

na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do miejsc pracy oraz            

do infrastruktury społecznej poprzez: zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie, 

budowę boiska sportowego wraz zapleczem sanitarno-szatniowym w Dominowie, wykonanie 

energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Dominów (przy drodze gminnej    

nr 112505L oraz drodze gminnej nr 112456L), rozbudowę budynku świetlicy oraz 

modernizację boiska sportowego w miejscowości Wilczopole – Kolonia, poprawę 

dostępności komunikacyjnej mieszkańców Wilczopole – Kolonii poprzez wykonanie 

chodnika wraz z energooszczędnym oświetleniem ulicznym, rozbudowę budynku świetlicy w 

Ćmiłowie, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw na działce nr ew. 478/8  

w Głuszczyźnie oraz utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli.  

W ramach realizowanego projektu zostało już wykonane zadanie polegające na budowie 

boiska sportowego wraz zapleczem sanitarno – szatniowym w Dominowie oraz 

energooszczędne oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 112505L.  

Grupą docelową projektu będą przede wszystkim mieszkańcy obszarów rewitalizowanych, 

ale także pozostali mieszkańcy gminy Głusk, turyści, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy. 

Okres realizacji projektu: 2019-2022 

 

Wartość ogółem: 11 137 876,32 zł 

Wydatki kwalifikowane: 7 866 615,70 zł 

Wartość dofinansowania: 7 473 284,85 zł 

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do 30.12.2022 r.  
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Uroczyste otwarcie boiska w Dominowie  

 

4. Projekt „Budowa świetlic w miejscowości Kazimierzówka i Głuszczyzna” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

 

Celem głównym operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez 

inwestycje mającą na celu budowę świetlic przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną. Cel główny zostanie osiągnięty 

poprzez realizacje celów szczegółowych: Budowa budynku  – 2 szt., Zagospodarowanie 

terenu – 2 szt., Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej – 2szt. 

W 2019 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego podpisano umowę na realizację 

operacji. Wybrano również firmę tj. P.H.U. KRISBUD Krzysztof Ścierzyński do budowy 

świetlic i zagospodarowania terenu.  

Okres realizacji projektu:2019-2021 

 

Wartość ogółem: 1 778 024,04 zł 

Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł 
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Świetlica w Kazimierzówce (stan na 31 grudnia 2019 r.) 

 

5. „Edukacja w gminie Głusk”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 

Kształcenie Ogólne w ramach Integrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.  

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw  

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 694 uczniów (360 dziewczynek i 334 chłopców)  

w czterech wiejskich szkołach podstawowych gminy Głusk tj. w Mętowie, Prawiednikach, 

Wilczopolu - Kolonii i Kalinówce. 

 

Okres realizacji: od 1.09.2018 r. do 30.09.2020 r. 

Wartość ogółem:  1 895 834,60 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 796 303,28 zł 

 

4. „Przygoda z przedszkolem” 6. Projekt finansowany z RPOWL na lata 2014-2020 w 

ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna, dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. „Przygoda z przedszkolem (EFS)” 

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głusk. 

Projekt zakłada utworzenie 160 miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji 

przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 160 nowych miejsc dla dzieci 

3-4 letnich w 8 nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych 

w Mętowie, Kalinówce, Wilczopolu – Kolonii i Prawiednikach. 

 

Okres realizacji: od 1.08.2017 r. do 31.08.2019 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 922 650,80 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1634 253,18 zł 
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5. „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Głusk”, projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 

Wyłączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.   

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych 

użyteczności publicznej w grupie 140 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym na terenie gminy Głusk do 31.12.2020 r. Projekt zakłada 

realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny. Rozwój 

placówek wsparcia dziennego przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych  

i zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do 

podstawowych usług publicznych.  

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem                                 

i wykluczeniem społecznym, są to:  

 dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (90 osób), 

 rodzice i prawni opiekunowie w/w dzieci (50 osób). 

 

Okres realizacji: od 1.07.2018 r. do 31.12.2020 r. 

Wartość ogółem: 1 963 164,00 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 827 164,00 zł 

 

6.  Projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami prowadzącymi prywatne żłobki     

z udziałem gminy Głusk w budowie placów zabaw. 

 

1) "Czas na żłobek- wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy, 

mieszkających na trenie gminy Głusk” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

Celem głównym projektu jest umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy        

20 kobietom opiekującym się dziećmi do lat 3 z gminy Głusk poprzez zwiększenie 

dostępu do miejsc opieki nad dziećmi na terenie gminy Głusk do 31.08.2020 r. 

Projekt realizowany jest przez firmę: „uRodzinki” Sp. z o.o. w partnerstwie z gminą 

Głusk i Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo        

w Lublinie. 

 

W 2019 r. gmina Głusk – Partner nr 1: wybrała wykonawcę na realizację zadania dotyczącego 

budowy placu zabaw. Utworzony w bliskim sąsiedztwie żłobka „uRodzinki” plac zabaw jest 

w pełni dostosowany dla dzieci do lat 3. Wyposażenie placu zabaw wpłynie pozytywnie na 

rozwój motoryki dużej oraz koordynację ruchową i wzrokowo- ruchową, zmysł równowagi u 

dzieci, jak również przyczyni się do rozwój umiejętności komunikacyjnych        i 

emocjonalno-społecznych. Plac zabaw został zaprojektowany zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb aktywności dzieci        

i potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                             

z niepełnosprawnościami. 
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Całkowita wartość projektu: 901 981,43 zł 

Dofinansowanie projektu: 856 882,36 zł 

Kwota na realizację zadania: 169 867,50 zł 

Wkład gminy:0,00 zł 

 

2) „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz 

rozwój rodziców w pracy zawodowej” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy          

36 kobiet – rodziców i pełnoprawnych opiekunek dzieci w wieku do lat 3 z terenu 

gminy Głusk, Jabłonna, Świdnik i Piaski poprzez utworzenia w Dominowie nowego 

żłobka z 36 miejscami opieki dla dzieci do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania 

do 31.01.2021 r. 

Projekt realizowany jest przez  Panią Katarzynę Mazur w partnerstwie z Gminą Głusk          

i Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”. 

 

W 2019 r. gmina Głusk– Partner nr 1: Wybrała wykonawcę na realizację zadania dotyczącego 

budowy placu zabaw. Utworzony w bliskim sąsiedztwie żłobka „Pierwsze słówka ” plac 

zabaw jest w pełni dostosowany dla dzieci do lat 3. Wybudowany został na działce należącej 

do gminy i wyposażony w asortyment  pozwalający rozwijać dzieciom umiejętności ruchowe. 

Zaprojektowany został zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania z uwzględnieniem 

różnorodnych potrzeb aktywności dzieci i potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt 

realizowany jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasady równości szans                              

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Całkowita wartość projektu: 1 327 596,53 zł 

Dofinansowanie projektu: 1 261 216,70 zł 

Kwota na realizację zadania: 122 408,10 zł 

Wkład gminy:49791,90 zł 

Ogólne informacje na temat stanu oświaty na terenie gminy Głusk 

w 2019 roku: 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Głusk była organem prowadzącym dla 4 szkół 

podstawowych: 

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie z oddziałami przedszkolnymi i klasami 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. 

2. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii 

z oddziałami przedszkolnymi i klasami Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Wilczopolu-Kolonii. 

3. Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce z oddziałami 

przedszkolnymi i klasami Gimnazjum w Kalinówce. 

4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach 

z oddziałami przedszkolnymi. 
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Do szkół prowadzonych przez gminę Głusk w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 

ogółem 1409 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych 366, do szkół podstawowych 944 

oraz do gimnazjów 99 (wg SIO stan na 30 września 2018 r.). 

Z uwagi na znaczne zwiększenie liczby mieszkańców w gminie, spowodowane szybkim 

tempem rozwoju infrastruktury mieszkaniowej, odnotowuje się również nieznaczny wzrost 

liczby uczniów w szkołach. 

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 

 
Wyszczególnienie 

Liczba 

oddziałów 

0/SP/GIM 

Liczba uczniów 

O/ SP/GIM 

w tym: 

szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi 

Klasy 

gimnazj

alne 

0 I II III IV V VI VII VIII III 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Prawiednikach 

2+8+0= 10 41+123+0=164 41 15 15 15 15 24 17 10 12 0 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Mętowie 
6+19+2= 27 144+380+53=577 144 46 41 18 50 80 55 48 42 53 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Wilczopolu-Kolonii 

4+8+1=13 82+138+20=240 82 19 14 17 22 17 18 14 17 20 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Kalinówce 
5+16+3=24 48+303+50=428 99 44 50 25 47 54 18 25 40 26 

Razem szkoły podstawowe 51 944 x 124 120 75 134 175 108 97 111 99 

Razem oddziały przedszkolne 17 366 366 x x x x x x X x x 

Razem klasy gimnazja 6 99 x x x x  

Ogółem 74 1409      

Ogółem szkoły 

rok 2019/2020 

Oddziały Liczba uczniów 

 

PSP im. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Prawiednikach 

10 164 - - - - 12 178 

 SP w Mętowie 27 577 - - - - 26 522 

 SP w Wilczopolu-Kolonii 13 240 - - - - 12 230 

 SP w Kalinówce 24 428 - - - - 24 506 

Ogółem 74 1409   73 1436 

*źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień  31.03. 2018 r. 

*źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień  30,09. 2019 r. 
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Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 nie uległa zmianie. 

Zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy.  

Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku szkolnym 2019/2020 wzrosła liczba 

uczniów w szkołach podstawowych o 27 uczniów pomimo odejścia klas gimnazjalnych. 

Ponadto zwiększyła się liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych z uwagi na utworzenie 

dodatkowych oddziałów dla 3-4-latków w Szkole Podstawowej w Kalinówce. 

Gmina nie prowadzi przedszkoli publicznych, prowadzone są zaś oddziały przedszkolne 

przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Potrzeby w tym zakresie 

realizują niepubliczne przedszkola, prowadzone przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. 

Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo duża liczba dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na 

terenie gminy Głusk uczęszcza do przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej 

gminy. Ponadto znaczna liczba dzieci, tj. 92 uczęszcza do przedszkoli znajdujących się na 

terenie innych gmin, najwięcej do przedszkoli w mieście Lublin (68) i w Świdniku (15). 

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Urząd Gminy 

Głusk, działalność oświatową w zakresie edukacji przedszkolnej realizowały niżej 

wymienione podmioty: 

 

Przedszkola niepubliczne:  

 

1. Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” w Dominowie, 

2. Przedszkole Niepubliczne „Tajemniczy Las” w Prawiednikach  

3. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Dominowie, 

4. Przedszkole Niepubliczne „VIP” w Kalinówce, 

5. Przedszkole Niepubliczne„ Kucykowa Kraina” w Kalinówce. 

6. Przedszkole „Złota Rybka” w Dominowie. 

 

Na terenie gminy Głusk funkcjonują również żłobki prowadzone przez :  

1. Żłobek „Kucykowa Kraina „Kalinówka 1A , 

2. Żłobek „Pierwsze Słówka” Dominów ul. Rynek 5/5, 

3. Żłobek „uRodzinki” Dominów ul. Rynek 3/1. 
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Stan organizacji przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych 

 

 

 

 
Kreatywne przedszkolaki z Mętowa 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019 

1. 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”  w 

Dominowie 
2 37 2 36 

2. 
Przedszkole Niepubliczne „Tajemniczy 

Las” w Prawiednikach 
1 20 2 28 

3. 
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”                                     

w Dominowie 
1 17 2 21 

4. 
Niepubliczne Przedszkole „Mały VIP” w 

Kalinowce 
0 0 2 20 

5. 
Niepubliczne Przedszkole                             

„ Kucykowa Kraina” w Kalinówce 9 140 8 123 

6. 
Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” 

1 7 - - 

 24 221 16 228 
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Ślubowanie pierwszaków w Wilczopolu – Kolonia 

 

Baza do działalności oświatowej: 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Głusk funkcjonują w 4 obiektach 

oświatowych. 

Stan bazy lokalowej oświaty  

 

 

Wyszczególnienie 
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1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Prawiednikach 

5700 1158,44 1 1 7 1 0 1 0 1 
1 punkt 

wydawania 

2. 
Szkoła Podstawowa  

w Mętowie 
20290 3383,00 2 1 19 1 1 1 2 1 1 

3. 

Szkoła Podstawowa 

w Wilczopolu-

Kolonii 

11999 1773,89 2 1 10 1 0 1 1 1 1 
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4. 
Szkoła Podstawowa 

w Kalinówce 
8200 1486,91 1  1 23 1 0 1 1 1 

1punkt 

wydawania 

 Ogółem  46189 7802,24 6 4 59 4 1 4 4 4 2/2 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych należy uznać za bardzo dobry. Z uwagi na znaczny wzrost liczby uczniów 

w Szkole Podstawowej w Kalinówce powstała pilna potrzeba rozbudowy bazy dydaktycznej 

o dodatkowe klasopracownie i pełnowymiarową salę sportową. We wrześniu 2018 r. oddano 

do użytku budynek dydaktyczny z 15 salami lekcyjnymi. W roku 2019 przeprowadzono 

przebudowę starej części szkoły i zakończono budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Reforma oświaty wprowadziła zmianę sześcioletnich szkół podstawowych  w ośmioletnie, 

m.in. przekształceniu uległa Szkoła Podstawowa w Prawiednikach co spowodowało braki 

lokalowe. Brakuje klas na utworzenie klasopracowni, które są niezbędne do realizacji 

podstawy programowej, a także zaplecza socjalnego – stołówki, szatni, pokoju 

nauczycielskiego. Obecnie dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym, zajęcia lekcyjne 

trwają do godziny 16:55. 

Kadra i system doskonalenia zawodowego: 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Głusk 

zatrudnionych było ogółem 198 pracowników w tym: 144 nauczycieli  i 54 pracowników 

administracji i obsługi.  

 Zatrudnienie w szkołach 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

Nauczyciele Pracownicy obsługi 

etaty osoby Etaty osoby Etaty Osoby 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego 

w Prawiednikach 

25,13 27 19,38 19 5,75 7 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Mętowie 
76,25 76 54 53 22,25 23 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Wilczopolu-Kolonii 

34,88 39 23,63 27 11,25 12 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Kalinówce 
55,70 57 44,45 45 11,25 12 

Razem 191,96 198 141,46 144 50,50 54 

*stan na 31 marca 2019 r.  
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Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów oraz liczby 

realizowanych godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych w oddziałach przedszkolnych       

i w szkole podstawowej, zaś pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności 

placówki (m.in. od: powierzchni użytkowej szkoły, prowadzenia bloku żywieniowego, 

wielkości bazy sportowej). Z uwagi na utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, a także zwiększenie liczby uczniów w Szkole Podstawowej     

w Kalinówce i Prawiednikach odnotowuje się znaczący wzrost zatrudnienia pracowników. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący powołał komisje egzaminacyjne 

i w wyniku przeprowadzonego egzaminu nadał stopień awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego dla 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mętowie i jednego nauczyciela ze 

Szkoły Podstawowej w Kalinówce. 

 

Poziom nauczania: 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji uczniów, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 

edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Wynik średni Wynik średni 

w gminie 

Wynik średni 

w powiecie 

Wynik 

średni w 

woj. 

Gim. Mętów 
Gim. Wilczopole-

Kol 
Gim. Kalinówka 

Stanin  stanin  stanin  

1. Język polski 7 70,6 5 62,2 6 66,9 66,2 65,5 64,2 

2 Historia i wiedza 6 59,4 5 57,9 6 59,9 58,2 57,6 58,6 

3. Matematyka 6 43,5 4 36,9 7 49,2 42,4 42,3 42,5 

4  Przedmioty 

przyrodnicze 
5 48,0 5 47,3 6 51,8 48,3 47,2 48,8 

5. j. angielski 

podstawowy. 
6 71,0 3 54,6 7 75,7 66,8 61,3 65,8 

6. j .angielski 

rozszerzony. 
- 57,7 - 40,4 5 59,3 52,4 43,8 49,5 

7. j. niemiecki  41,3 - - - 49,2 46,0 45,4 48,8 
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Wyniki z egzaminu szkoły podstawowej klas VIII w roku szkolnym 2018/2019 

 Wynik średni 

SP. Mętów SP Wilczopole-Kol. SP Kalinówka 
SP Prawiedniki 

stanin stanin stanin stanin 

1. Język polski 
4 4 7 9 

2. Matematyka 
4 6 8 8 

3. J. angielski 4 5 8 9 

 

Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią wysokie obciążenie budżetu gminnego. 

Szczegółowe informacje z zakresu wydatków finansowych ponoszonych przez gminę na 

zadania oświatowe obrazują poniższe zestawienia. 

 

Wydatki budżetowe za lata 2018– 2019 

 
 

    
  

Lp Rodzaj wydatku 
rok 2018 (wydatki) rok 2019 (plan) 

Kwota Udział % Kwota Udział % 

1 
Wynagrodzenia i 

pochodne 
10.441.670,00 78,42 11.248.900,00 80,16 

2 Wydatki rzeczowe 2.873.252,40 21,58 2.746.743,86 19,57 

3 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 37.700,00 0,27 

Suma 13 314922,40 100,00 14 033 343.86 100,00 

 

Z budżetu gminy dotowane są również niepubliczne przedszkola i żłobki działające na 

terenie gminy Głusk w łącznej kwocie prawie 2 mln 559 tys. zł. Są to następujące placówki:  

1. Niepubliczne Przedszkole Bajka – 154 543, 45 zł, 

2. Niepubliczne Przedszkole Kubuś – 263 972, 65 zł, 

3. Niepubliczne Przedszkole Tajemniczy Las –186 125, 51 zł, 

4. Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina – 1 766 907, 44 zł, 

5. Multimedialne Niepubliczne Przedszkole MAŁY VIP- 31 707, 54 zł, 

6. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Złota Rybka – 11 102, 27 zł 

7. Żłobek uRodzinki w Dominowie – 84 000, 00 zł, 

8. Żłobek Kucykowa Kraina w Kalinówce – 47 600, 00 zł 

9. Żłobek Pierwsze Słówka w Dominowie – 12 950, 00 zł 
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Działania gminy dotyczące kultury, czytelnictwa i rozwoju bazy 

świetlic środowiskowych ujęte w następujących dokumentach 

strategicznych:  

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

Biblioteka – Centrum Kultury swoje działania prowadzi w siedzibie  w Dominowie, w Filii 

Bibliotecznej w Wilczopolu Kolonii, 4 świetlicach środowiskowych: w Ćmiłowie, Klinach, 

Abramowicach Prywatnych, i Majdanie Mętowskim oraz w świetlicy przy Bramie – Wieży    

w Dominowie.  

W 2019 r. instytucja otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową (na prowadzenie 

działalności statutowej) w wysokości 701 410, 00 zł, z tego na działalność biblioteczną         

w kwocie 150 000,00 zł  oraz na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 551 410 ,00 zł.  

Placówka zrealizowała również dochody własne w wysokości  77 733,50 zł. 

Zatrudnienie 

Biblioteka – Centrum Kultury zatrudnia obecnie sześciu pracowników etatowych. Obsadę 

jednostki głównej w Dominowie tworzą: dyrektor – 1 etat, trzy osoby na stanowiskach 

bibliotekarskich, w tym jedna pracująca na cały etat, jedna  pracująca częściowo w bibliotece 

w Dominowie i częściowo w Filii bibliotecznej w  Wilczopolu, jedna osoba na stanowisku 

bibliotekarz  ½ etatu  i  jednocześnie pracownik obsługi punktu informacji turystycznej          

z małą gastronomią ½ etatu, oraz jedna osoba na stanowisku instruktora plastyki ½ etatu oraz 

jednocześnie pracownik obsługi punktu informacji turystycznej z małą gastronomią ½ etatu. 

W Filii bibliotecznej jest zatrudniony  bibliotekarz na ¾ etatu.   

Instytucja zatrudnia także pracowników  na umowy zlecenie:  4 opiekunów świetlic,          

2 instruktorów muzycznych  do prowadzenia orkiestry dętej, 1 instruktora  do prowadzenia  

zajęć tanecznych zespołu dziecięcego „Domino Jazz” oraz  1 instruktora teatralnego do 

prowadzenia amatorskiego zespołu teatralnego dla dorosłych. 

 

I. BIBLIOTEKA 

  Podstawowym celem Biblioteki – Centrum Kultury jest zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych ale także oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. 

Instytucja podejmuje także różne działania kulturalne wynikające z aktualnych potrzeb 

środowiska.  
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 Księgozbiory 

 stan księgozbioru 

na początku 2019 r. 

wpływy ubytki stan  

księgozbioru  

na koniec 2019 r. 

Dominów 14 100 691 240 14 551 

Filia 7 769 249 1 248 6 770 

Razem 21 869 940 1488 21 321 

 

W bibliotece w Dominowie odnotowano ok. 40% wzrost wypożyczeń w porównaniu          

do 2018 r. Świadczy on o utrzymującym się już kolejny rok trendzie zwyżkowym. Wpływ na 

wzrost wypożyczeni w bibliotece ma niewątpliwie fakt, że od 2 stycznia 2019 r.  funkcjonuje 

w Dominowie  elektroniczna wypożyczalnia obsługiwana w systemie MAK+, oraz  

wprowadzony w ostatnich latach system uzupełniania księgozbioru, w którym dużą wagę 

przykłada się do regularnego zakupu premier wydawniczych i poszukiwanych przez 

czytelników tytułów. Struktura wypożyczeń rejestruje jedynie niewielkie wahania. Literatura 

dla dorosłych nadal stanowi wiodącą cześć wypożyczanych książek – 63% (2% spadek          

w stosunku do ubiegłego roku). Delikatnie wzrosła liczba wypożyczeń literatury dziecięcej           

i młodzieżowej do 28% oraz niebeletrystycznej do  9%. Przeprowadzane w tym roku zakupy 

odzwierciedlają upodobania naszych czytelników. Zarejestrowane wpływy dzielą się              

w następujący sposób: 65% czytelnicy dorośli, 24% dzieci i 11% inne. Preferencje naszych  

dorosłych czytelników kierują się przede wszystkim ku współczesnej literaturze polskiej, zaś 

dzieci i młodzież wypożycza przede wszystkim lektury. 

Liczba wypożyczeń w Filii w Wilczopolu wzrosła o blisko 10% w stosunku do roku 2018. 

Oprócz zmiany poziomu zainteresowania biblioteką widzimy różnicę w strukturze 

wypożyczanych książek. Literatura dla dorosłych cieszy się większą popularnością – 53% 

(wzrost o 10%). Tytuły dziecięce i młodzieżowe osiągnęły poziom 42% (spadek o 12 %). 

Literatura niebeletrystyczna utrzymała się na tym samym poziomie 5%. Zakupy do filii 

bibliotecznej stanowią: 40% książki dla dorosłych, 46% dzieci i 14% inne. Wśród tej ostatniej 

kategorii znaczące miejsce znajdują wydawnictwa popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży. 
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Czytelnicy 

 2018 r. 2019 r. 

Dominów 856 880 

Filia 112 131 

Razem 973 1 011 

 

W 2019 r. w bibliotece w Dominowie zostało  zarejestrowanych o 3% więcej 

użytkowników niż  w roku 2018. Liczba czytelników wynosiła 880 osób.  Wbrew obawom, 

uruchomienie elektronicznego wypożyczania nie odstraszyło naszych stałych czytelników. 

Wzrost liczby wypożyczających w tym miejscu spowodowany jest napływem nowych 

mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki. Dodatkowe osoby przyciąga także 

bogata oferta zajęć pozabibliotecznych, jedynej w gminie instytucji kultury. Proporcje między 

poszczególnymi kategoriami czytelników utrzymują się na podobnym poziomie. Grupa osób 

pracujących wzrosła o 5% do poziomu 55%. Liczba użytkowników uczących się zmalała o 

12% - 25%, a niezatrudnionych wzrosła o 15% - 30%.  Wśród zarejestrowanych osób jest aż 

79% kobiet. Najgorzej reprezentowaną grupę stale stanowią osoby w przedziałach 

wiekowych 13-15 oraz 20-24 lat. To tylko 7% zarejestrowanych w bibliotece czytelników. 

Czynnikiem mającym tu znaczenie jest w obu przypadkach zmiana miejsca edukacji, czasem 

również miejsca zamieszkania. Zwiększenie rejestracji w grupie czytelników w wieku 

przedszkolnym  jest efektem udziału  B-CK w akcji „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI 

CZŁOWIEK” skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat. 

Filia biblioteczna odnotowała wzrost liczby czytelników o 11%, do 131 osób. Struktura 

czytelników uległa wyraźnej zmianie. Liczba osób uczących się wzrosła minimalnie o 2%    

do poziomu 54%. Liczba użytkowników pracujących pozostała taka sama – 29%, 

niezatrudnionych spadła do 17%. 

  E-usługi biblioteki 

Biblioteka w Dominowie od 2 stycznia 2019 roku uruchomiła wypożyczalnię 

elektroniczną w systemie MAK+. Czytelnikom został udostępniony katalog internetowy 

w systemie OPAC, możliwość robienia zamówień i rezerwacji przez internet oraz podgląd 

własnego konta czytelniczego. W ciągu minionego roku z OPACu skorzystano 3942 razy,     

w tym 665 przez zalogowanych użytkowników. Dzięki rejestracji wyszukiwanych fraz 



Strona 51 z 69 
 

możemy prześledzić jakie tytuły, gatunki, autorów poszukują nasi czytelnicy. Robione przez 

internet rezerwacje to ponad 50% wszystkich odnotowanych w bibliotece rezerwacji.  

Biblioteka - Centrum Kultury posiada własną stronę internetową, która stanowi dla 

czytelników źródło wszelkich  informacji na temat pracy instytucji. W zeszłym roku 

odwiedziło ją 6225 osób. Placówka prowadzi także cztery fanpage dotyczące swojej  

działalności. B-CK Głusk dla wszystkich podejmowanych inicjatyw, GBP w Dominowie dla 

działalności bibliotecznej prowadzonej w Dominowie, Biblioteka Wilczopole dla działań filii 

oraz Brama Wieża dla inicjatyw lokalnych odbywających się w świetlicy przy Bramie – 

Wieży w Dominowie.  

II.  INNE STATUTOWE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY  

B-CK, oprócz  różnego rodzaju konkursów czytelniczych i wydarzeń związanych z 

promocją czytelnictwa takich jak np. Tydzień bibliotek, Światowy dzień książki, Noc 

bibliotek, organizuje różnego rodzaju imprezy i wydarzenia artystyczne, zarówno te 

jednorazowe, cykliczne jak też stałe.  

Rok 2019 poza stałymi imprezami takimi jak dożynki gminne, Dzień Dziecka, Noc 

Świętojańska, Dzień Seniora, kolędowanie, Wiosna Teatralna , półkolonie letnie i zimowe, 

bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych, Tydzień bibliotek, Światowy Dzień Książki,  

obfitował w wiele jednorazowych wydarzeń, które cieszyły się także dużą popularnością      

np. warsztaty bożonarodzeniowe, wielkanocne,  konkursy tematyczne.  Do stałego repertuaru 

B-CK wszedł także  cykl warsztatów odbywających się zazwyczaj  raz w miesiącu pod nazwą 

„Aktywni i kreatywni”. Działalność B-CK to również współpraca ze stowarzyszeniami 

działającymi na terenie gminy oraz Wojewódzkim Domem Kultury, Biblioteką Powiatową    

w Lublinie, Spółdzielczym Domem Kultury w Świdniku, Ochotniczą Strażą Pożarną              

w Wilczopolu i w Mętowie, szkołami i przedszkolami z terenu gminy.  

Ponadto  Biblioteka – Centrum Kultury  opracowuje i wydaje we współpracy z gminą 

Głusk informator lokalny, wynajmuje sale na działania związane ze sferą szeroko pojętej  

kultury jak: indywidualne lekcje  nauki gry na instrumentach , zajęcia ruchowe, zajęcia tańca 

ludowego, naukę języka angielskiego, robotykę dla dzieci i inne, a także świetlice 

środowiskowe – nieodpłatnie na działania np. kół gospodyń wiejskich oraz odpłatnie na 

indywidualne imprezy okolicznościowe. 

W 2019 r. instytucja zakupiła 31 kompletów strojów  dla członków Orkiestry Dętej Gminy 

Głusk. 
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Zespoły i grupy artystyczne działające przy Bibliotece - Centrum Kultury: 

Lp. Nazwa zespołu Ilość grup Ilość członków     

w całym zespole 

Częstotliwość 

zajęć 

1. Zespół „Domino Jazz” 

 

6             80 2x w tygodniu 

2. Orkiestra Dęta Gminy Głusk 1             31 3x w tygodniu, 

oraz zajęcia 

indywidualne 

3. Amatorski zespół teatralny 

dorosłych 

 

1             14 1x w tygodniu 

4. Zajęcia plastyczne dla dzieci 

 

3             33 2x w tygodniu 

5. Warsztaty z cyklu aktywni     

i kreatywni 

1             10 nieregularnie 

6. Amatorski zespół teatralny 

dla dzieci 

 

1 8 1x w tygodniu 

 

Zajęcia prowadzone przez instruktorów zewnętrznych: 

Lp. Nazwa zajęć Ilość grup Ilość członków            

w grupie 

1. Zajęcia ruchowe gimnastyczne 

 

2 10 

2. Zajęcia ruchowe taneczne 

 

2 10 

3. Judo dla dzieci 

 

2 55 

4. Robotyka 

 

1 15 

5. Kodowanie 

 

1 8 

6. Klub Małego Odkrywcy 

 

1 10 

7. Nauka gry na instrumentach 

klawiszowych 

indywidualnie 7 

8. Angielski dla dzieci 

 

8 30 

9. Zajęcia baletowe 

 

2 12 

10. Cykl warsztatów malarskich dla 

dorosłych 

 

1 10 

11. Zajęcia taneczne dla dorosłych 

 

1 8 

12. ZTL „Mały Głusk” 

 

2 30 
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Uczestnicy festynu z okazji Dnia Dziecka 

Wydarzenia kulturalne cykliczne: 

Lp. Nazwa wydarzenia  

kulturalnego 

Ilość uczestników 

1. Kolędowanie i jasełka 

 

200 

2. Bal karnawałowy dla dzieci 

 

40 

3. Bal karnawałowy dla dorosłych 

 

40 

4. Twórcze ferie 

 

100 

5. Dzień Kobiet- koncert zespołu Gramy 

Trio 

50 

6. Warsztaty wielkanocne w 

miejscowościach : Dominów, 

Kalinówka, Prawiedniki, Wilczopole, 

Majdan Mętowski 

50 

7. Warsztaty palm wielkanocnych 

 

20 

8. Wiosna teatralna- przegląd  

dziecięcych teatrów szkolnych 

 

80 

9. Dzień Matki 

 

60 

10. Dzień Dziecka  500 
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11. Noc Świętojańska 

 

250 

12. Dożynki gminne 

 

1000 

13. Tydzień bibliotek: warsztaty drugie 

życie książek, bajka spod igły,  

biblioteczny escspe-room 

 

50 

14. Zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 

 

30 

15. Zajęcia dla dzieci w wakacje 

 

70 

16. Warsztaty bożonarodzeniowe w: 

Mętowie, Dominowie, Prawiednikach, 

Ćmiłowie, Majdanie Mętowskim, 

Kalinówce 

100 

 

 

 

Korowód uczestników Nocy świętojańskiej 
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Dożynki gminne 

 

Dożynki gminne 
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Konkursy: 

Lp. Nazwa konkursu Ilość uczestników 

1. Kocia natura 

 

54 

2. Pomysłowa zakładka do książki 

 

48 

3. Najpiękniejsza kartka z życzeniami od 

serca dla Mamy 

6 

4. 

 

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 18  

5. Kartka bożonarodzeniowa z motywem 

Anioła 

 

39 

 

6. 

 

Rodzina  

 Szopka Bożonarodzeniowa 

9 

 

Wydarzenia jednorazowe: 

Lp. Nazwa wydarzenia  

kulturalnego 

Ilość uczestników 

1. Dzień Babci i Dziadka  50 

2. Warsztaty plastyczne dla dzieci w czasie 

ferii zimowych 

25 

3. Wyjazd dla dzieci do teatru- spektakl 

„Kopciuszek” 

20 

4. Wyjazd dla dzieci do teatru- spektakl 

„Calineczka” 

20 

5. Wykłady o zdrowym odżywianiu 8 

6. Warsztaty dla dzieci z użyciem prasy 

drukarskiej 

20 

7. Koncert ZTL „Mały Głusk” z okazji Dnia 

Matki 

100 

8. Spotkanie autorskie z poetką Krystyną 

Pydą 

10 

9. Spotkanie autorskie z pisarka Jadwigą 

Grzesiak 

30 

10. Wyjazd wakacyjny do Farmy Iluzji 20 

11. Noc bibliotek  24 

12. Koncert Fundacji Ludowej „Muzykanty” 60 

13. Wystawa „Piłsudski w Lublinie” 10 

14. Pokaz posługiwania się szabla i lancą – 

Stanica Lubelska Dawnej Jazdy                 

i Kawalerii z Dominowa- 11 listopada 

50 

15. Warsztaty carvingu  15 

16. Zabawa Andrzejkowa 40 

17. Zabawa Mikołajkowa dla dzieci 80 
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Dzień Seniora 

Przedstawienia teatralne teatrów z zewnątrz: 

Lp. Nazwa teatru Tytuł 

przedstawienia 

Ilość uczestników 

1. Teatr Urwis 

 

„Pipi” 27 

2. Teatr Kto Tam 

 

Słowik 200 

3. Kabaret pod siwym włosem 

 

Barwy jesieni 60 

4. Teatr Maska „Na Misiowych 

urodzinach 

najważniejsza jest 

rodzina” 

25 

 

Uczestnictwo zespołów w wydarzeniach poza gminą: 

 Nazwa zespołu 

 Orkiestra Dęta Gminy Głusk 

1. Casting do 7 edycji programu Disco Star w Lublinie 

 

2. Występ w finale 7 edycji programu Disco Star w Warszawie 

 

3. Marsz krwiodawców w Lublinie 

4. Gminny Dzień Strażaka w Czerniejowie 

 

5. XII Międzynarodowa Gala Orkiestr Dętych w Bychawie 
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6. Festyn dla Wiktorii Dyś nad Zalewem Zemborzyckim 

 

7. I Pielgrzymka Orkiestr Dętych w Kodniu 

 

 

8. I Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu 

 

9. Festyn przy S.P. nr 57 w Lublinie 

 

 Zespół teatralny 

1. V Forum Kobiet w Wysokiem 

 

 Zespół Tańca Nowoczesnego „Domino Jazz” 

1. VI Spotkania Baletowe w Świdniku 

 

2. Koncert charytatywny „Paka dla bezdomniaka” w Świdniku 

 

3. Festiwal Tańca w Świdniku 

 

4. Festyn dla Wiktorii Dyś nad Zalewem Zemborzyckim 

 

 

Współorganizacja wydarzeń: 

  

1. Akcja charytatywna – zbiórka fantów dla Wiktorii Dyś 

 

2. Zbiórka ubrań akcja „Uwolnij ciucha” 

 

3. Współorganizacja ferii zimowych w świetlicy w Ćmiłowie 

 

4. Akcja - Mała książka Wielki człowiek 

 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych: 

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Ćmiłów, 

OSP Kliny, OSP Majdan Mętowski, OSP Mętów, OSP Prawiedniki i OSP Wilczopole. 

Wg danych Urzędu Gminy na koniec 2019 r. OSP Ćmiłów liczyła 30 członków, 

dysponowała samochodem pożarniczym IVECO i uczestniczyła w 3 akcjach. 

Stan liczbowy OSP Kliny to 37 członków oraz dwa samochody - Mercedes zakupiony        

w 2018 r. oraz Magirus, który służy w jednostce już od wielu lat. Jednostka uczestniczyła      

w 3 akcjach. 

OSP Majdan Mętowski liczy 15 członków, dysponuje samochodem DAF i również 

uczestniczyła w 3 akcjach. 
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OSP Mętów liczy 29 członków oraz 11 osób skupionych w Młodzieżowej Drużynie 

Pożarniczej, dysponuje dwoma  stosunkowo młodymi pojazdami VOLVO oraz Peugeot 

Boxer, obydwa z 2010 r. Jednostka w 2019 r. uczestniczyła w 74 akcjach w tym:                    

w 41 pożarach, 21 miejscowych zagrożeniach,  10 wyjazdach gospodarczych oraz dwukrotnie 

w ćwiczeniach. 

Jednostka OSP Prawiedniki to 30 członków, którzy korzystają z dwóch pojazdów 

Mercedes oraz FS Lublin. Pojazdy te wykorzystywano w 2019 r. do 8 akcji. 

OSP Wilczopole liczy 42 członków oraz podobnie jak OSP Mętów posiada MDP,             

w liczbie   8 druhów. Jednostka dysponuje 4 pojazdami: Scania z 2017 r. Peugeot Boxer          

z 2014 r. oraz dwoma specjalistycznymi: Man „drabina” zakupiony w 2019 r. przy 

dofinansowaniu ze środków budżetu gminy oraz Jelcz „cysterna” pozyskany z Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka w 2019 r. uczestniczyła w 66 akcjach (33 

pożary i 33 miejscowe zagrożenia). 

 

OSP Wilczopole w akcji 

Warto podkreślić, że dwie nasze jednostki OSP Mętów i OSP Wilczopole zrzeszone są      

w Krajowym System Ratowniczo-Gaśniczym  

Każda z jednostek w 2019 r. sukcesywnie, dzięki dotacjom z budżetu gminy jak również 

ze środków własnych, pozyskiwała niezbędny sprzęt pożarniczy służący do prowadzenia akcji 

gaśniczych. 

Łącznie w 2019 r. gmina Głusk przeznaczyła z budżetu gminy kwotę 402 204, 25 zł na 

zadania związane z działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego na zakup 

samochodu dla OSP Wilczopole 140 tys. zł. 
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Ponadto warto wspomnieć, że OSP Mętów oraz OSP Wilczopole biorą udział w  projekcie 

pt: ”Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków 

na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, który realizowany jest przy 

wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - 

Białoruś - Ukraina 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników 

dróg obszarów przygranicznych województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Działania 

w projekcie obejmują między innymi: organizacje konferencji, szkolenia z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, akcję edukacyjną "Bezpieczny Pieszy”, zakup 

wyposażenia ratownictwa drogowego, wizyty studyjne w Polsce oraz wspólne ćwiczenia 

terenowe z użyciem sprzętu ratowniczego. 

Współpraca z gminami na Ukrainie: 

W grudniu 2019 roku podczas wizyty na Ukrainie przedstawiciele gminy Głusk podpisali 

umowę partnerską z gminą Lubieszów w okręgu Wołyńskim. Rozmawiano o różnych 

formach współpracy między innymi o wymianie młodzieży, współpracy seniorów,  a także     

o wspólnej realizacji projektów transgranicznych przy udziale środków UE. Warto dodać,     

że tereny gminy Lubieszów do 1939 r. należały do Polski.   

 

Delegacja Gminy Głusk podczas wizyty na Ukrainie 

Ponadto szeroko komentowany w mediach regionalnych był fakt przekazania w 2019 roku 

na rzecz jednej z gmin ukraińskich, gromadzie Litowież w obwodzie Wołyńskim, samochodu 

ratowniczego z wyposażenia jednostki w Majdanie Mętowskim.  
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Przekazanie samochodu strażackiego delegacji  gromady Litowież 

 

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o.: 

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o. o. z siedzibą w Dominowie, przy ul. Rynek 1, 

20-388 Dominów wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin - Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000386158. Spółka zawiązana została w dniu 08.03.2011 r. Aktem 

Notarialnym Rep. A nr 801/2011,  wykonując Uchwałę Nr V/21/11 Rady Gminy Głusk z dnia 

15 lutego 2011 roku i zarejestrowana w dniu 17 maja 2011 r. przez Sąd Rejonowy Lublin - 

Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Spółka głównie prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w wodę części 

mieszkańców gminy Głusk wynikającej z umowy dzierżawy sieci i ujęć wodociągowych. Są 

to miejscowości: Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, 

Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole – Kolonia wraz                

z ujęciami Kalinówka, Wilczopole, Kliny, Prawiedniki. Ponadto GZK Głusk Sp. z o. o. 

zajmuje się zarządzaniem istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, administrowaniem 

budynkiem biurowo – usługowym z siedzibą Urzędu Gminy Głusk, Biblioteki Centrum 

Kultury, SZEAS oraz GOPS oraz utrzymaniem zieleni i przystanków na zlecenie gminy 

Głusk. 

 

Na terenie gminy Głusk znajdują się cztery ujęcia wody: 

Kalinówka, Wilczopole i Kliny zaopatrujące miejscowości: Abramowice Prywatne, 

Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, 

Wilczopole – Kolonia.  

Liczba odbiorców (przyłączy) w poszczególnych miejscowościach wynosi: 
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Abramowice Prywatne – 291,  

Abramowice Kościelne – 10, 

Kalinówka – 917, 

Kazimierzówka – 218, 

Kliny - 92,  

Majdan Mętowski – 120,  

Wilczopole – 231,  

Wilczopole – Kolonia – 175. 

 

oraz czwarte ujęcie w Prawiednikach zaopatrujące miejscowości: Prawiedniki i Prawiedniki – 

Kolonia 

Liczba odbiorców (przyłączy) w poszczególnych miejscowościach wynosi: 

Prawiedniki – 489, 

Prawiedniki – Kolonia – 90. 

 

Ujęcie Czerniejów, znajdujące się na terenie gminy Jabłonna zaopatruje miejscowości: 

Głuszczyzna, Mętów, Ćmiłów, Wólka Abramowicka, Dominów, Żabia Wola  

Liczba odbiorców (przyłączy) w poszczególnych miejscowościach wynosi: 

Głuszczyzna – 126, 

Mętów – 459, 

Ćmiłów – 408, 

Dominów – 493,  

Wólka Abramowicka – 126, 

Żabia Wola – 127. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 165 km. 

Ponadto od kwietnia 2014 roku Spółka zarządza siecią kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Głusk. W sieć kanalizacja sanitarnej wyposażone są miejscowości: 

Dominów – 380 odbiorców  

Ćmiłów – 273 odbiorców 

Wólka Abramowicka – 76 odbiorców 

Żabia Wola – 47 odbiorców 

Abramowice Prywatne – 169 odbiorców 

Część Kalinówki – 104 odbiorców 

W trakcie budowy jest kanalizacja w Mętowie oraz Głuszczyźnie. 

Na koniec 2019 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosiła ok 69 km. 
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Działania gminy dotyczące planowania przestrzennego ujęte         

w następujących dokumentach strategicznych:  

 - Strategia Rozwoju gminy Głusk na lata 2016 – 2025, 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Głusk, 

W 2019 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 % 

powierzchni gminy.  

W ubiegłym roku trwała procedura zmian MPZP dla następujących miejscowości: 

Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole-Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, 

Dominów, Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów, Głusk, Głuszczyzna i Żabia Wola. 

Ponadto w 2019 r. trwała procedura zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. 

W poprzednim roku w Referacie  Strategii i Rozwoju wydano 289 wypisów i wyrysów       

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrysy są niezbędnym 

załącznikiem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wydano                        

515 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP. Oprócz tego w Referacie wydano          

126 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 139 postanowień opiniujących 

podziały, ustalono 249 numerów porządkowych dla nowych zabudowań, wydano 162 decyzje 

na zajęcie pasa drogowego, złożono 114 wniosków do ksiąg wieczystych. 

W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie wydało 361 pozwoleń na budowę na terenie 

gminy Głusk, w tym 215 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Jest to drugi wynik w powiecie. Najwięcej wydano ich w gminie Niemce, odpowiednio      

479 pozwoleń oraz 225 pozwoleń na budynki jednorodzinne. 

Liczba pozwoleń na budowę wydanych w latach 2018 i 2019 w Powiecie Lubelskim 
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Rolnictwo w gminie Głusk w 2019 roku: 

Gmina Głusk przez lata uznawana była za gminę typowo rolniczą. Jednak poprzez swoje 

położenie i sąsiedztwo z miastem Lublin jej rolniczy charakter traci swe pierwotne 

przeznaczenie. Tereny rolnicze w planach zagospodarowania przestrzennego zastępowane są 

głównie terenami pod zabudowę mieszkaniową. Powierzchnia użytków rolnych do 

opodatkowania       w latach 2016-2019 sukcesywnie się zmniejszała. W roku 2018 wynosiła 

5 434 ha, by w roku 2019 zmniejszyć się do 5 412 ha. Grunty orne obejmują około 80% 

powierzchni    gminy.                                                                                                                           

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk 

przyjętego w 2019 roku, uważanym za dokument kreujący politykę przestrzenną gminy 

widnieje zapis o 3 230 ha, jako powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo, co stanowić 

będzie  w przyszłości ok. 50% powierzchni gminy.  

Z biegiem lat zmienia się także struktura gospodarstw. Małe gospodarstwa, głównie z 

przyczyn ekonomicznych, znikają z mapy gminy. Wchłaniane są przez większych gospodarzy 

scalających swoje grunty, bądź tam, gdzie pozwala na to plan zagospodarowania 

przestrzennego, tracą swój rolniczy charakter poprzez zabudowę.  

Bliskość miasta wojewódzkiego sprawia, że rynek pracy otwarty jest na mieszkańców 

okolicznych gmin, w tym mieszkańców naszej gminy, co nie sprzyja utrzymaniu 

tradycyjnych, zwykle niskotowarowych gospodarstw. Do wsi, które w większości zachowują 
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swój rolniczy charakter należą: Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Majdan Mętowski, Kliny. 

Na terenie gminy przeważa gospodarka indywidualna oparta na gospodarstwach 

rodzinnych. Według ewidencji podatkowej w gminie Głusk funkcjonuje 1779 gospodarstw     

o powierzchni większej niż 1 ha i w stosunku do roku poprzedniego ubyły 4 gospodarstwa. 

Warto zauważyć że funkcjonujące rolnictwo jest rozdrobnione. Występują tylko                     

3 gospodarstwa powyżej 20 ha i 35 powyżej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 

wynosi ok. 3,5 ha. W około 60% gospodarstw występuje powierzchnia 1-2 ha. 

Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głusk 

 

W uprawach na terenie gminy przeważają: pszenica, jęczmień, owies, buraki cukrowe, 

rzepak i ziemniaki. W pobliżu Głuska uprawia się dosyć dużo warzyw. W ostatnich latach 

zauważalny jest spadek pogłowia bydła i trzody chlewnej. 

Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. Są to gleby średnio dobre. 

Bonitacja użytków rolnych gminy Głusk 

 
Klasa bonitacyjna gruntów rolnych 
I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

 
% 0,0 19,2 33,7 20,6 15,2 7,1 3,9 0,3 

 
 Gleby najwyższych klas występują(II i III) występują głównie w północnej, oraz północno- 

wschodniej części gminy. 

Gmina realizuje program zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie 

rolniczym. W 2018 roku zgłoszono wnioski na zwrot podatku z 1 910 ha, a w roku 2019 było 

to 1882 ha, co także świadczy o zmianach struktury użytkowania gruntów na terenie gminy. 

Wsparciem rolnictwa przez samorząd jest fakt, że Rada Gminy Głusk, corocznie Uchwałą 

Rady Gminy Głusk zwalnia zabudowania gospodarskie z podatku od nieruchomości. W 2019 

roku była to powierzchnia 63 211,39 m
2
. Także uchwałą rady gminy zostało wprowadzone 

zwolnienie dla rolników z podatku od środków transportowych, związanych z prowadzeniem 

produkcji rolniczej. W roku 2019 była to kwota 4 900zł, która od lat sukcesywnie maleje (rok 
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2018- 6 200zł).  

Wpływy z podatku rolnego w 2019 roku wyniosły 725 411,48 zł. Były one o ok. 6 000  

mniejsze od wpływów roku poprzedniego i stanowiły ok. 1% całości dochodów do budżetu 

gminy. Wpływy te w ujęciu procentowym sukcesywnie maleją, głównie poprzez znaczny 

wzrost wpływów z innych działów budżetu. Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w roku 

2019 wyniosły 8 302 825,44zł i związane były głównie z realizacją inwestycji w gospodarkę 

wodno-ściekową gminy Głusk. Gmina nie prowadzi bezpośrednio działalności rolniczej, przez 

co nie ponosi na nią bezpośrednich wydatków. Pośrednim zadaniem, który gmina realizuje jest 

między innymi, odbiór i utylizacja azbestu z pokryć zabudowań rolniczych. 

Wysokość podstawy wymiaru opodatkowania, czyli cena 1 q żyta służąca do podstawy 

wymiaru podatku rolnego w roku 2019 została zmniejszona z kwoty maksymalnej 

dopuszczonej przez Prezesa GUS, wynoszącej 54,36 zł, do kwoty 40 zł i w stosunku do roku 

poprzedniego nie została zmieniona.   

W spisie wyborców do Izb Rolniczych zarejestrowanych jest 2457 osób jako uprawnionych 

do głosowania. Świadczy to o tym, że 2457 osób posiada więcej niż 1 ha fizyczny, bądź 

przeliczeniowy. 

Rankingi i wyróżnienia: 

Gmina Głusk w wielu zestawieniach i rankingach przedstawiana była w 2019 r., jako jeden 

z wiodących samorządów w wielu kategoriach oceny. Jednym z bardziej znaczących 

wyróżnień przyznanych gminie w 2019 roku był tytuł laureata nagrody Business Excellence 

Lubelskiego Klubu Biznesu jako gminie proinwestycyjnej.  
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Nagroda w konkursie Business Excellence 

  

Również godnym podkreślenia wyróżnieniem dla gminy w 2019 r. było zajęcie, kolejny rok z 

rzędu, pierwszego miejsca w Rankingu Gmin Lubelszczyzny, opracowanym przez lubelski 

Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym    

w Lublinie. Zestawienie powstaje na podstawie 12 wskaźników, mierzących między innymi 

potencjał, aktywności i wyniki osiągane przez gminy w sferze gospodarczej i społecznej takie 

jak:  

a) dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018) 

b) wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018) 

c) wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016-2018) 

d) wydatki bieżące budżetu gminy na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r. 

e) środki z Unii Europejskiej i innych źródeł na finansowanie programów i projektów 

unijnych stanowiące dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018) 

f) wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2018 r. 

g) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 ludności w 2018 r. 

h) udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r. 

i) udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2018 r. 

j) przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2016-2018) 

k) saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2016-2018) 

l) odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2018 r. 
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W najnowszym rankingu brano pod uwagę dane statystyczne ze wszystkich gmin 

województwa lubelskiego, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, z lat 2016 - 2018.  
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Odbiór nagrody w konkursie Gmin Lubelszczyzny 2019 r. 

Stoją od lewej: Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Jacek 

Anasiewicz – Wójt Gminy Głusk, Adam Grzesiuk - Wójt Gminy Puchaczów, Teresa Kot – Wójt 

Gminy Jastków, Natalia Gmurkowska – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Lublin 

 

Wójt Gminy Głusk  

  Jacek Anasiewicz  


