
 

RAPORT O STANIE GMINY GŁUSK  

W ROKU 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominów, maj 2021 r.  



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

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

gminy Głusk w roku 2020. 

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 – dane Starostwo Powiatowe 
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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 2020 roku liczba mieszkańców wynosiła 11 659 osób 

stale zamieszkujących naszą gminę oraz 92 z meldunkiem czasowym, co łącznie daje liczbę 

11 751 osób, w tym 6 062 kobiet i 5 689 mężczyzn. W stosunku do końca roku 2019 liczba 

mieszkańców zwiększyła się o 395 osób. Dla porównania w roku 2019 przybyło 513 

mieszkańców, niemniej jednak tendencja wzrostu liczby mieszkańców, stale utrzymuje się na 

wysokim poziomie. 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 2020 r. – dane USC 

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

1.  Abramowice Kościelne  9 0 4 5 9 

2.  Abramowice Prywatne 661 2 346 317 663 

3.  Ćmiłów 1 153 6 618 541 1 159 

4.  Dominów 1 295 22 649 668 1 317 

5.  Głusk 5 1 2 4 6 

6.  Głuszczyzna 426 2 229 199 428 

7.  Kalinówka 2 111 18 1 093 1 036 2 129 

8.  Kazimierzówka 572 6 293 285 578 

9.  Kliny 301 1 165 137 302 

10.  Majdan Mętowski 232 2 119 115 234 

11.  Mętów 1 491 7 775 723 1 498 

12.  Nowiny 207 1 109 99 208 

13.  Prawiedniki 1 234 11 643 602 1 245 

14.  Prawiedniki-Kolonia 188 2 104 86 190 

15.  Wilczopole 600 4 320 284 604 

16.  Wilczopole-Kolonia 569 2 284 287 571 

17.  Wólka Abramowicka 380 5 196 189 385 

18.  Żabia Wola 225 0 113 112 225 

19.  RAZEM 11 659 92 6 062 5 689 11 751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 3 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach – dane USC 

 

 
 

Dla porównania przedstawiamy Państwu dane statystyczne Powiatu Lubelskiego dotyczące 

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

za 2020 r. Dane te dotyczą przyrostu liczby mieszkańców w poszczególnych gminach 

powiatu w latach 2018 - 2020. Potwierdzają one, fakt, że w naszej gminie co roku przybywa 

najwięcej mieszkańców w skali powiatu.  
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Tabela nr 4 Liczba ludności gmin Powiatu Lubelskiego w latach 2018 - 2020 – dane 

Starostwo Powiatowe 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Głusk :  

Na chwilę obecną w Urzędzie Gminy Głusk zatrudnionych było 46 osób na umowę o 

pracę.  

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco : 

Na czele Urzędu Gminy stoi Wójt Gminy oraz jego Zastępca, następnie stanowisko 

Sekretarza Gminy. Pracą Referatu  Finansowo –Księgowego i Podatków oraz Archiwum 

Zakładowego kieruje Skarbnik Gminy. Oprócz niego w Referacie zatrudnionych jest 9 osób. 

Referat ten zajmuje się prowadzeniem bieżącej polityki finansowej gminy, naliczaniem i 

poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzeniem Archiwum Zakładowego Urzędu. 

Kolejna komórka w Urzędzie Gminy to Urząd Stanu Cywilnego, którego pracami 

kieruje jego Kierownik. W USC ponadto zatrudnione są 3 osoby, a zajmuje się on 

prowadzeniem spraw z zakresu akt stanu cywilnego, ich sporządzaniem oraz udzielaniem 

ślubów, prowadzeniem akt osobowych pracowników Urzędu Gminy, sprawami 

meldunkowymi, wyrabianiem dowodów osobistych. Ponadto w USC prowadzone są sprawy 

związane z obroną cywilną, strażami pożarnymi, ochroną informacji niejawnych. 

Najliczniejszym Referatem, w którym zatrudnionych jest 12 osób, jest Referat 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, który odpowiedzialny jest za przygotowanie, realizację, 

nadzór i rozliczenie inwestycji gminnych, w tym przy udziale środków UE. W Referacie 

przygotowywane są i przeprowadzane postępowania o udzielenie zamówień publicznych. 

Oprócz tego w Referacie prowadzone są sprawy związane z bieżącym utrzymaniem                 

i naprawami dróg, chodników, mostów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, budową     



i konserwacją oświetlenia drogowego, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wydawane są 

decyzje na zajęcie pasa drogowego, prowadzone są sprawy transportu publicznego. Ponadto 

Referat ten zajmuje się ewidencją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

prowadzi kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi oraz sprawy związane z 

rolnictwem jak również wycinką drzew na prywatnych działkach i pasach dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. 

W Referacie Strategii i Rozwoju, gdzie oprócz jego Kierownika zatrudnione są 4 osoby 

załatwimy wszystkie sprawy związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz jego zmianami.  Tutaj interesanci otrzymają wypisy i wyrysy lub 

zaświadczenia z MPZP. Referat prowadzi również sprawy związane z numeracją posesji, 

opiniuje i zatwierdza podziały nieruchomości, nalicza opłaty za zajęcie pasa drogowego w 

związku z prowadzeniem robót, nalicza opłaty planistyczne i adiacenckie oraz ujawnia wpisy 

w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych. 

Ponadto w Urzędzie Gminy funkcjonują trzy samodzielne stanowiska pracy :  

- stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, 

- stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, 

- stanowisko ds. administracji siecią informatyczną, 

W związku  z tym, że obecnie kilku pracowników przebywa na dłuższym urlopie, w 

Urzędzie Gminy zatrudnione są trzy osoby na stanowiskach pomocy administracyjnej na czas 

nieobecności wspomnianych osób lub faktycznie jako pomoc dla konkretnego stanowiska 

pracy. 

Kolejnych czterech pracowników zatrudnionych jest w Urzędzie Gminy na 

stanowiskach gospodarczych. Trzy osoby jako sprzątaczki oraz jedna jako pracownik ds. 

gospodarczych i bieżących napraw.  

Na chwilę obecną dwóch pracowników Urzędu przebywa na bezpłatnym urlopie 

wypoczynkowym.  

Tabela Nr 5 Stan zatrudnienia W Urzędzie Gminy Głusk – dane UG Głusk  

Lp. Nazwa Stanowiska Pracy/Referatu Liczba osób 

1.  Wójt Gminy 1 

2.  Zastępca Wójta  1 

3.  Sekretarz Gminy 1 

4.  Skarbnik Gminy   1 

5.  Referat  Finansowo –Księgowy i Podatków oraz 

Archiwum Zakładowego 

9 

6.  Urząd Stanu Cywilnego 4 

7.  Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 12 

8.  Referat Strategii i Rozwoju 5 

9.  Samodzielne stanowiska pracy 3 

10.  Pomoc administracyjna 3 



 

Realizacja uchwał Rady Gminy Głusk: 

  W 2020 r. Rada Gminy Głusk obradowała na 13 sesjach, na których podjęto                

103 uchwały, z czego 100 uchwał zostało wykonane, natomiast 3 są w trakcie realizacji. 

Dotyczą one trwającej procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego.   

Dla porównania w 2018 r. Rada Gminy podjęła 111 uchwał, natomiast w roku 2019 – 

109.   

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie naszego kraju po wystąpieniu 

epidemii wirusa COVID-19, osiem sesji odbyło się w trybie stacjonarnym, natomiast pięć w 

zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Spośród podjętych uchwał organ nadzoru unieważnił cztery z nich w części, oraz dwie w 

całości. 

W uchwale Nr XIX/163/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła ją w części dotyczącej załącznika Nr 2 do uchwały.  

W uchwale Nr XIX/164/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu 

płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła ją w części dotyczącej załącznika do 

uchwały.  

Kolejna uchwała uchylona w części to uchwała Nr XXII/193/20 z dnia 21 lipca w 

sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

na terenie gminy Głusk”. W toku czynności kontrolnych Wojewoda zakwestionował zapis    

w części obejmującej § 4 w brzmieniu: „w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego”. 

Na tej samej sesji podjęta została uchwała Nr XXII/195/20 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Wojewoda uchylił zapis tej 

uchwały w części obejmującej § 8 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu: „lub naruszający normy etyczno-

moralne”. 

Jak wspomniano wcześniej, dwie uchwały Rady Gminy Głusk zostały unieważnione w 

całości: 

11.  Pracownicy gospodarczy 4 

12.  Urlop bezpłatny  2 

RAZEM 46 



Uchwała z sesji z 1 grudnia pod Nr XXVII/235/20 w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej na działce: 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 

158/44, 158/2, 158/13 w miejscowości Dominów, gm. Głusk wprawdzie została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, niemniej jednak 

Wojewoda Lubelski zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Natomiast uchwałę Nr XXIX/247/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głusk na lata 2021 – 2028, 

Wojewoda unieważnił w całości. Rada Gminy, uwzględniając uwagi Wojewody, ponownie na 

sesji w dniu 13 kwietnia 2021 r. podjęła stosowną uchwałę, która następnie została 

opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

Obrady stacjonarnej sesji Rady Gminy Głusk 



 

Obrady zdalnej sesji Rady Gminy Głusk 

Realizacja Zarządzeń Wójta: 

W 2020 r. Wójt Gminy Głusk wydał 215 zarządzeń. To kolejny rok w którym przyjęto 

ponad 200 zarządzeń.  

W 2018 r. przyjęto 137 Zarządzeń, natomiast w 2019 r. - 208. 

Najwięcej zarządzeń w roku 2020  - 105 związanych było z aktualizacją i zmianami w 

budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. Wynikało to z podjętych w tym 

temacie uchwał przez Radę Gminy.  

Nową grupą zarządzeń, były te związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia na 

świecie, a co za tym idzie na terenie naszego kraju, epidemii wirusa.COVID-19. Dotyczyło to 

wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie czy też wprowadzenia zasad pracy 

zdalnej. W 2020 r. wydano 5 zarządzeń dotyczącej tej tematyki. 

35 zarządzeń dotyczyło 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.  

34 dotyczyło działalności Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół. Duża ich część związana była z powołaniem komisji egzaminacyjnych w związku z 

ubieganiem się o awans zawodowy nauczycieli  ze szkół z terenu naszej gminy. 

Kolejna grupa zarządzeń – 7 związanych było z działalnością Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,  

Pozostałe zarządzenia wynikały z bieżącej działalności i potrzeb Urzędu Gminy,                

a związane były min. z wprowadzeniem procedur wdrażania i zasad księgowości przy 



realizacji projektów z udziałem środków UE, powołaniem Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, Komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. 

Finanse gminy: 

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku  jest budżet. Zaplanowane 

w budżecie gminy Głusk na 2020 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 

85 680 602,48 zł, a wydatki – w kwocie 85 472 500,99 zł. W 2020 r. gmina zaciągnęła kredyt 

w wysokości 4 000 000,00 zł, z tego w kwocie 3 000 000,00 zł na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dokonała 

spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 2 418 000,00 zł.  

W 2020 r. z budżetu gminy poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne 

w wysokości 25 491 426,67 zł, co stanowi 29,82 % łącznej kwoty wydatków zrealizowanych 

w tym roku. Na sfinansowanie tych zadań Gmina pozyskała dochody majątkowe w wysokości 

20 829 000,84 zł, z tego; 

 środki Unii Europejskiej - 15 720 977,62 zł  

 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 714 801,00 zł 

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 905 209,00 zł  

 środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 183 100,00 zł 

 wpłaty od mieszkańców gminy, w tym na wkład własny w realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1 304 913,22 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wyniosło 27 287 500,48 zł. Na dług ten składają 

się zobowiązania gminy z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2020 i w latach ubiegłych 

w kwocie 27 282 000,00 zł oraz z tytułu zakupu na raty telefonów komórkowych w kwocie 

5 500,48 zł.  

Tabela Nr 6 Środki do dyspozycji sołectwa tzw. „Budżet obywatelski”  realizacja w 2020 r.- 

dane UG Głusk 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania 

Środki 

wydatkowane         

na sołectwo 

1 Abramowice Prywatne Budowa oświetlenia przy ul. Sasankowej  33 131, 54 zł 

2 Ćmiłów 

Organizacja festynu wiejskiego 1 306, 19 zł 

Projekt budowy drogi ul. Ks. Wachowskiego 20 700, 00 zł 

Przebudowa ul. Leśnej 10 000, 00 zł 

Utwardzenie pasa technicznego od ul. 

Rumiankowej do drogi wojewódzkiej 6 150, 00 zł 

3 Dominów 

Zakup 5 wiat przystankowych 25 000, 00 zł 

Remont ubytków w drogach na terenie 

sołectwa 14 045, 10 zł 

Zakup koszy na śmieci przy przystankach 977, 95 zł 

Organizacja imprez kulturalnych dla 938, 77 zł 



mieszkańców sołectwa 

4 Głuszczyzna 
Budowa świetlicy środowiskowej 20 000, 00 zł 

Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 6 110, 01 zł 

5 Kalinówka 

Zakup siatki na salę gimnastyczną do szkoły 

podstawowej  12 000, 00 zł 

Zakup garażu, stołu i ławek na cele spotkań 

kulturalnych 
8 479, 99 zł 

Droga łącząca drogę szkolną z ul. Lipową  
15 951, 10 zł 

Utrzymanie boiska i placu zabaw 
5 607, 29 zł 

6 Kazimierzówka 

Projekt i wykonanie pętli nawrotowej przy 

drodze serwisowej 
15 000, 00 zł 

Poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi 

gminnej Kazimierzówka – Kliny (zakup wiaty 

przystankowej i wykonanie progów 

hukowych) 

7 500, 00 zł 

Wykonanie projektu placu zabaw przy 

budynku powstającej świetlicy 
3 321, 00 zł 

7 Kliny 

Zakup urządzeń siłowni na plac zabaw 15 540, 30 zł 

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy 

środowiskowej 4 999, 95 zł 

8 Majdan Mętowski 

Dokumentacja techniczna na modernizację                               

i uzupełnienie oświetlenia drogowego 
8 808, 45 zł 

Dokumentacja techniczna na przebudowę 

drogi gminnej nr 107107L Wilczopole 

Kolonia-Majdan Mętowski 
8 808, 45 zł 

9 Mętów 

Budowa ścieżki rowerowej 20 045, 10 zł 

Asfaltowanie dróg gminnych 17 000, 00 zł 

Organizacja imprez kulturalnych  206, 89 zł 

Zakup namiotu do organizacji imprez 

kulturalnych i koszy na śmieci 4 420, 90 zł 

10 Nowiny Budowa chodnika 16 733, 95 zł 

11 Prawiedniki 

Modernizacja kuchni w remizie OSP 14 930, 91 zł 

Środki na wydatki Szkoły Podstawowej w 

Prawiednikach  11 500, 00 zł 



Środki na wydatki Niepublicznego 

Przedszkola „Tajemniczy Las”  500, 00 zł 

Tablice informacyjne na początkach dróg 

gminnych 1 000, 00 zł 

12 Prawiedniki Kolonia 

Zakup namiotu, ławek i stolików na cele 

spotkań kulturalnych 6 068, 78 zł 

  
13 Wilczopole Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw 32 837, 22 zł 

14 Wilczopole Kolonia Rozbudowa remizy OSP 31 744, 05 zł 

15 Wólka Abramowicka  

Geodezyjne wydzielenie dróg 10 500, 00 zł 

Oświetlenie drogi gminnej  2000, 00 zł 

16 Żabia Wola Budowa placu zabaw 18 079, 39 zł 

    

 
RAZEM 431 943, 28 zł 

W gminie Głusk w 2020 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 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 2020 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 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 listopadzie 2020r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane związane z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna w ramach zadania III. 

Zrealizowane zostało również zadanie IV w trybie   „projektuj- buduj”, które swoim zakresem 

obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 11 odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej. Dzięki realizacji tej inwestycji współfinansowanej z Funduszu 

Spójności wybudowane zostało w sumie ponad 29 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z 5 tłoczniami ścieków i 53 indywidualnymi 

przepompowniami ścieków. 

Wydatki ogółem: 16 537 062,15 zł 

Koszty kwalifikowane: 10 066 988,22 zł  

Wartość dofinansowania UE : 8 556 939,98 zł 

Wkład własny: 7 980 12217 zł  

w tym podatek VAT podlegający zwrotowi z US: 3 012 076,66 zł  

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano i zrealizowano do 30.04.2021 roku.   

2. „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. 

 



 

Ujęcie wody w Czerniejowie 

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.  

W 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na modernizację ujęcia wody 

Czerniejów, w ramach której zostanie wykonane m.in. kompleksowa wymiana technologii 

wydobycia i uzdatniania wody, roboty ogólnobudowlane polegające 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). Zgodnie z umową prace 

potrwają do 31.05.2021 r.  

Wydatki projektowe: 

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 Ćmiłowie 

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 2020 r. poz. 1439 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. 

W gminie Głusk do dnia 31.08.2020 r. obowiązywała metoda ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, od gospodarstwa domowego. Od dnia 1 września 2020 r. w skutek 

zmiany interpretacji zapisów ustawowych dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i stawki kwotowej od jednej osoby, przyjmując metodę 

od jednego mieszkańca.  

Na terenie gminy Głusk w 2020 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. 

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).  



Do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

odbierane  były 1 raz w miesiącu  odpady zielone ( skoszona trawa, liście)  w ilości do  

5 worków o pojemności 120 l. Jednocześnie  bez limitu ilościowego odpady te można  

przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

- PSZOK w Wilczopolu-Kolonii 100, w terminach jego funkcjonowania. 

Od dnia 1 września 2020 r. w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od mieszkańców, którzy nie zadeklarowali posiadania kompostownika, 

bioodpady bez limitu ilościowego odbierane były bezpośrednio z terenu nieruchomości: 

 w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przynajmniej raz w miesiącu, a w okresie 

od 1 września do 31 października przynajmniej raz na dwa tygodnie; 

 w zabudowie wielorodzinnej przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od  

1 września do 31 października przynajmniej raz na tydzień. 

Właściciele tych nieruchomości mogą również przekazywać bioodpady do PSZOK-u przez 

cały rok.  

 

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów wynosiła 1 raz  

w miesiącu w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,  2 razy w miesiącu w  budynkach 

wielorodzinnych w Dominowie, wg ustalonego harmonogramu.    

Od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. zmieszane odpady komunalne zbierane były 

bezpośrednio z terenu nieruchomości: 

 w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej raz na dwa tygodnie; 

 w zabudowie wielorodzinnej przynajmniej raz na tydzień 

 

Selektywnie odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zbierane były 

raz w miesiącu, natomiast w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie. Po zmianie 

uchwał od 1 września 2020 r. odpady te mieszkańcy mogą dostarczać również do PSZOK-u. 

Ponadto w okresie  od 1 października do 30 kwietnia  bezpośrednio z terenu nieruchomości 

odbierany był popiół z palenisk domowych ( w workach koloru czarnego  

z napisem „Popiół” ) przy czym odpad ten przyjmowany był w PSZOK przez cały rok. 

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 od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r  podmiot wyłoniony w trybie przetargu 

nieograniczonego  na podstawie umowy z dnia 12.12.2019 r. - firma Usługi 

Transportowe Gabriel Gorzel Kazimierzówka 97, 21-040 Kazimierzówka; 

 w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. podmiot wyłoniony w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, na podstawie umowy z dnia 01.09.2020 r. – firma Usługi Transportowe Gabriel 

Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Kazimierzówka; 



 w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. podmiot wyłoniony w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, na podstawie umowy z dnia 30.09.2020 r. – firma Usługi Transportowe Gabriel 

Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Kazimierzówka 

Na dzień 31.12.2020 r. złożonych zostało 4309 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym 404 deklaracji „zerowych” (wygaszających 

poprzednią  deklarację). 

W 2020 r. nastąpił znaczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Również 

wzrosły koszty funkcjonowania podmiotów odbierających odpady ze względu na wzrost 

kosztów płac i pochodnych płac pracowników, paliwa, opłaty marszałkowskiej (opłata za 

składowanie odpadów).   

Zgodnie z przepisami ustawowymi samorząd, który jest tylko pośrednikiem między firmą 

świadczącą takie usługi a mieszkańcami, nie powinien dopłacać do systemu, ani na nim 

zarabiać. Wszystkie koszty powinny pokrywać wpływy z tak zwanych opłat śmieciowych  

od mieszkańców. W dniu 30 lipca 2020 r. podjęła uchwałę ( Nr XXIII/199/20)  w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. Uchwała ta zmieniła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi z gospodarstwa domowego na opłatę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalono także nowe miesięczne stawki opłaty w 

wysokości 25 zł za jednego mieszkańca.  

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy 

Głusk podjęła uchwałę nr XXIII/201/20 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała ta zwalnia  

w części z opłaty za odpady komunalne właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, w wysokości 7 zł miesięcznie za każdą osobę 

zamieszkującą nieruchomość z należnej opłaty. Nowa metoda ustalenia opłaty i  stawki 

obowiązują od 1 września 2020 r. Przyczyną podwyżek były rosnące koszty obsługi systemu, 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Zmiana metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi była spowodowana m. in. pismem Prokuratury 

Rejonowej w Lublinie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nieprawidłowość w postaci 

ustalenia stawki opłat w zależności od liczby osób w gospodarstwie  domowym co było 

według tego organu uregulowaniem niedozwolonym, nie znajdującym oparcia w ustawie  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Stawki opłaty 

zostały ustalone na podstawie kalkulacji kosztów obejmujących m.in. zwiększenie 

częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w okresie od kwietnia do 

października w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, a w zabudowie 

wielorodzinnej raz na tydzień. Przy czym zniesiony został dotychczasowy limit odbioru 

odpadów zielonych (do dnia 31 sierpnia 2020 r. do 5 worków z przed posesji). Ponadto 

zwiększone zostały rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK.  



Do dnia 31 stycznia 2021 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości były zobowiązane do przekazania Wójtowi rocznych sprawozdań za 2020 r.  

Łączna ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych wynosi 3198,865 Mg, z czego odpadów odebranych 

bezpośrednio z nieruchomości (z wystawką) odebrano 2 922,960 Mg, i z PSZOK 275,905 

Mg. W porównaniu do roku 2019 masa wszystkich odebranych odpadów wzrosła o 12,55 %, 

natomiast masa odpadów zmieszanych wzrosła o 9,9 %. 

Łączna ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych  

z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 362,4 Mg, z czego odpadów zmieszanych 

odebrano 304,18 Mg. W porównaniu do roku 2019 masa wszystkich odebranych odpadów 

wzrosła o 15,12%, natomiast masa odpadów zmieszanych wzrosła o 14,4%. 

 

Tabela Nr 7 Rodzaj i łączna ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych z terenu gminy Głusk w 2020 r. – źródło UG Głusk 

 
 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych
 

 [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 59,81 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,7 

15 01 04 Opakowania z metali 8,838( odpady zebrane w 

punkcie skupu złomu) 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 275,88 

15 01 07 Opakowania ze szkła 278,2 

16 01 03 Zużyte opony 42,69 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

38,82 

17 01 02 Gruz ceglany 4,26 

17 01 03  Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

12,96 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

34,08 



17 02 02 Szkło 8,22 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2,8 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

11,22 

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 

47,6 

20 01 01 Papier i tektura 117,51 

20 01 08 Odpady kuchenne 1,7 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w  

20 01 31 

0,005 

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 

 

16,942 

20 01 36 20 01 36   Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne  niż wymienione  w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

13,768 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 155,46 

ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 37,18 

20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 77,08 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 423,28 

20 03 01 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1807,14 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 84,96 

Ogółem 3 570,103 



 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

3 410,143 

Łączna masa odebranych i zebranych  odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

159,96 

 

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 2020 r. 50%  poziomu recyklingu. 

W Gminie Głusk w 2020 r. poziom ten wyniósł 52,44 %. 

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: 

 

Tabela Nr 8 Zestawienie kosztów i wydatków w 2020 r. – źródło UG Głusk 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Głusk w roku 2020  

w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( złotych) 

Wyszczególnienie Koszty i wydatki 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych) 2 367 884,63 zł 

Koszty związane z  utrzymaniem Punktu  Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w tym zakup wagi platformowej 

legalizowanej 

14 337,00 zł 

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.)  

100 537,10 zł 

RAZEM 2 482 758,73 zł 

 

 

Tabela Nr 9 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. 

kształtowały się następująco: 

 



Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny 

  

od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 20 zł 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 41 zł 

Gospodarstwo domowe 3 osób i więcej 61 zł 

 

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny 

  

od 01.09.2020 r. 

Kwota od jednego mieszkańca 25 zł 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym – miesięczna kwota zwolnienia za 

każdą osobę zamieszkującą nieruchomość  

z należnej opłaty. 

7 zł 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 

 od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 40 zł 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 82 zł 

Gospodarstwo domowe 3 osoby i więcej 122 zł 

 

 

Miesięczne stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

  

od 01.09.2020 r. 



Kwota od jednego mieszkańca 50 zł 

 

1) Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kształtują się następująco: 

 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 2 465 722,21 zł (kwota która wpłynęła) 

 naliczenia  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

2 514 666,00 zł (kwota która powinna wpłynąć) 

 nieuregulowane zobowiązania (zaległości z 2020 r. i z lat poprzednich) z 

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  264 087,36  zł wg 

stanu na 31.12.2020 r.  

Na dzień 31.03.2021r. w/w nieuregulowane zobowiązania uległy zmniejszeniu 

do kwoty  119 876,94 zł. 

W roku 2020 Gmina Głusk dopłaciła do systemu odbioru odpadów 

komunalnych kwotę 17 036,52 zł 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głusk 

W ramach tego projektu w 2020 r. zostało usuniętych z terenu gminy Głusk  z posesji  osób 

fizycznych 179,700 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Na tę ilość składa się 4,320 Mg azbestu, który zdjęto z dachów i zutylizowano i 175,380 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.  

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 2020 zakończyła się realizacja projektu w ramach którego w Kalinówce został 

wybudowany nowoczesny energooszczędny budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną 

zaprojektowany w technologii budownictwa pasywnego. Łączna powierzchnia projektowanej 

zabudowy wynosi 1382,96 m2, co razem z istniejącym obiektem szkolnym (868,30 m2) 

stanowi powierzchnię zabudowy o wartości 2251,26 m2. Budynek szkoły i sala zostały 

wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną z przyłączem do projektowanego 

zbiornika ścieków, instalację pomp ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (podłogowe), 

ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej. Zamontowano również instalacje 

fotowoltaiczne jako zasilanie wspomagające dla przyłącza energetycznego. Moc instalacji 

wynosi: dla nowego budynku dydaktycznego 41 kW, dla sali sportowej 12 kW. Ogniwa 

fotowoltaiczne zostały umieszczone na obu połaciach dachowych projektowanego budynku 

dydaktycznego oraz na południowej połaci dachu sali sportowej. W ramach modernizacji 

energetycznej istniejącego obiektu szkolnego zamontowano zewnętrzną pompę ciepła 

powietrze/woda o mocy 10,56 kW  wspomagającą ogrzewanie ciepłej wody użytkowej  

w najstarszej części obiektu.   

Wydatki w projekcie ogółem: 15 188 972,60 zł 

Wydatki kwalifikowane: 10 769 343,63 zł  

Wartość dofinansowania UE: 9 153 942,04 zł 

Zakończenie realizacji projektu to 28.02.2020 r. 



 

Uroczyste otwarcie rozbudowanej szkoły w Kalinówce 

 

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. 

 

W 2020 r. wykonawca firma HYMON ENERGY sp. z o. o., zgodnie z podpisaną umowę 

zamontowała 213 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Głusk. Łączna moc 

zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wyniosła 781 kW. Dodatkowo w ramach projekt 

wdrożono inteligentny systemu zarządzania energią połączony z portalem internetowym  

i serwisem on-line dla klientów końcowych.  

 

Wydatki projektowe ogółem: 3 403 427,73 zł 



Wydatki kwalifikowane: 3 133 188,86 zł 

Wartość dofinansowania UE: 2 036 572,75 zł. 

W finansowaniu projektu brali udział również mieszkańcy, którzy wnieśli około 

pięćdziesięcioprocentowy wkład finansowy do każdej instalacji.  

 

Zakończenie realizacji projektu: 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 projektu 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 dniu 22.05.2020 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach którego 

zaplanowano zakup i montaż instalacji  kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, 

pomp ciepła (aerotermalnych) i kotłów na biomasę. Łączna ilość zamontowanych instalacji na 

obiektach prywatnych w gminie Głusk wyniesie 397 szt., natomiast łączna moc zainstalowana 

wyniesie 1,68 MW. 

 

Wartość projektu ogółem: 6 222 042,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 5 745 400,00 zł 

Wartość dofinansowania UE: 2 757 792,00 zł 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.12.2021 r. 



 
 

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 oświetlenia dróg gminnych. 

 

W dniu 20.07.2020 r. gmina podpisała umowę  o dofinansowanie projektu w ramach 

którego zaplanowano modernizację 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 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. 

W roku 2020 wykonano nowe odcinki oświetlenia w miejscowości: Żabia Wola, Abramowice 

Prywatne i Wilczopole. 

Wartość ogółem: 3 350 004,96 zł 

Wydatki kwalifikowane: 2 729 808,10 zł 

Wartość dofinansowania: 2 320 336,88 zł 

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.12.2022 r. 

 

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 2020 roku Gmina Głusk zakończyła realizację poniższych zadań:  

1) Rozbudowa dróg gminnych nr 107112L, 107111L i 107109L w m. Mętów poprzez 

budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym”  o wartości 1 264 682,78 zł brutto.  

2) Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Dominów  940 335,00zł brutto.  



3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 107105L w miejscowości Wilczopole poprzez budowę 

chodnika wraz oświetleniem drogowym 1 309 509,20 zł brutto.  

4) Budowa  oświetlenia drogi asfaltowej w miejscowości Wilczopole (Doły) o wartości 

138 055,20 zł brutto.  

 

Punkt przesiadkowy w Dominowie 

W 2020r. Instytucja Zaradzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  

Lubelskiego na lata 2014-2020 i Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę 

zwiększenie dofinansowania w ramach projektu o kwotę 20 mln złotych. Kwota ta została 

zagospodarowana przez Partnerów na wprowadzenie nowych zakresów rzeczowych do 

projektu lub zwiększenie otrzymanego dofinansowania na zadania już zrealizowane. Po 

podpisaniu w dniu 05.06.2020r. aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie wydatki w 

ramach projektu przedstawiały się następująco:  



 
Odebranie symbolicznego czeku na zwiększoną pomoc od lewej stoją Marszałek 

Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, 

Skarbnik Gminy Agnieszka Ciszewska i Kierownik Biura Zarządzania Projektami z 

Funduszy UE Agnieszka Potępska 

 

Wydatki ogółem: 120 431 291,06 zł 

Wydatki kwalifikowane: 117 298 511,95 zł 

Wartość dofinansowania UE: 96 515 749,20 zł  

 

w tym wartość wydatków gminy Głusk  

Wydatki ogółem: 21 908 195,93 zł 

Wydatki kwalifikowane: 21 554 378,16 zł 

Wartość dofinansowania UE: 17 011 836,40 zł  

 

Dzięki podpisaniu powyższego aneksu Gmina Głusk zwiększyła otrzymane dofinansowanie 

na zadania realizowane w ramach projektu „Mobilny LOF ” o 1 642 080,66 zł.  

Pod koniec roku 2020 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zakresu rzeczowego u 

Parterów projektu spowodowanych  pandemią COVID-19 jego realizacja została wydłużona 

do 31.03.2021r.  

 

Działania gminy dotyczące ochrony zdrowia: 



Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w 2020 r. wyniosły 54 106, 27 zł (w tym 

zwalczanie narkomanii 693, 90 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 412, 37zł ). 

W gminie w 2020 r. funkcjonowały 2 przychodnie i 2 apteki, stan ten nie uległ zmianie w 

porównaniu do roku 2019. 

Na  dzień 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało 26 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych (przybyło 3 nowe punkty w stosunku do roku 2019), gdzie z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina prowadzi działania profilaktyki antyalkoholowej.  

W 2020 r. żadnemu przedsiębiorcy nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obraduje                               

w sześcioosobowym składzie. W 2020 r. odbyła 12 posiedzeń stacjonarnych i 1 w terenie – 

kontrola punktów sprzedaży alkoholu. Środki w wysokości 54 106, 27 zł  pochodzące  z opłat 

za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Komisja przeznaczyła m.in. na dofinansowanie 

działalności ośrodka terapeutycznego w Ćmiłowie – 6 734 zł, opinie biegłych oraz opłaty 

sądowe związane ze skierowaniem na leczenie  osób uzależnionych – 3 869, 12 zł, 

dofinansowanie do zimowego wypoczynku uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wilczopolu-

Kolonii – 4 908, 33 zł. Na diety członków komisji wydano 26 364 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 

Działania gminy dotyczące pomocy społecznej:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) jest jednostką organizacyjną i budżetową 

Gminy Głusk działa na podstawie: Uchwały Nr  IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w 

Głusku z dnia 09 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w 



Głusku oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Głusk nr LI/452/18 z dnia 28 

czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami.  

GOPS Głusk w ubiegłym roku realizował zadania własne oraz zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej wynikające z poniższych ustaw i rozporządzeń:  

 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876 

z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020, poz. 

111);  

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

z 2019 r., poz. 2407);  

 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);  

 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2092);  

 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. 

U. z 2020, poz. 1329 z późn. zm.);  

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020, poz. 2400 

z późn. zm.);  

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

(Dz. U. z 2020, poz. 821 z późn. zm.);  

 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 1373 z późn. zm.);  

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

z 2020, poz. 218);  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061 

z późn. zm );  

 Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(M.P. z 2018, poz. 1007);  

 Ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407); 

 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 /tekst jednolity Dz. U. 

z 2020r. poz. 266 ze zm./ 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. /tekst jednolity Dz. 

U. z 2020 r. poz.685/ 

 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1787 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.) 

 uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.  

 



Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk 

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Głusk oraz podział zadań. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają 

wymagania ustawowe w zakresie posiadanych kwalifikacji.  

Według stanu w 2020 r. w GOPS zatrudnionych było 11 osób na umowę o pracę, w 

tym 5 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 26 

osób na umowę zlecenie (1 asystent rodziny i 25 opiekunek). 

 

Tabela Nr 11 Stan zatrudnienia w GOPS Głusk na poszczególnych stanowiskach  

 Umowa o pracę : Liczba osób  

1 Kierownik  1 

2 Główny Księgowy 2 

3 Specjalista pracy socjalnej  2 

4 Pracownik socjalny, w tym: 3 

     - na urlopie macierzyńskim 1 

6 Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 

7 Starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego  1 

8 Inspektor ds. świadczeń wychowawczych 1 

   

 Umowa zlecenie :  

1 Asystent rodziny  1 

2 Opiekunka  25 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

 

Budżet oraz struktura wszystkich wydatków w podziale na zadania  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w roku budżetowym 2020  na realizację zadań 

zleconych i własnych wydatkował  łączną kwotę: 23 525 709,35 zł z czego:  

 Ze środków budżetu gminy: 983 792,32 zł  

 Ze środków budżetu państwa: 22 541 917,03 zł  
 

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia 

zestawienie poniżej. 

 

Tabela Nr 12 Struktura wszystkich wydatków GOPS w 2020 roku w podziale na zadania  (kwoty w zł) 

§ Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową 
Wydatki pokryte 

ze środków gminy 

Wydatki pokryte 

z dotacji 

zewnętrznych 

ZADANIA WŁASNE  

85202 Domy Pomocy Społecznej 312 033,80  

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

– (12 343,87 zł) 
 12 343,87 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 
218 855,10 155 680,97 



 Zasiłki celowe 63 174,13  

 Zasiłki okresowe   155 680,97 

85216 Zasiłki stałe  147 721,14 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
71 531,10 8 680,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 31 900,62 47 702,89 

85295 Pozostała działalność (opłata za lokal socjalny) 3 600,00  

85504 
Wspieranie rodziny – (300+, asystent rodziny i rodziny 

zastępcze) 
39 214,48 624 441,59 

ZADANIA ZLECONE 

85395 
Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 

(program opieka wytchnieniowa – 20%) 
11 460,50  

85501 Świadczenia wychowawcze (500+)  17 871 151,25 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 3 488 279,83 

85503 Karta Dużej Rodziny  451,01 

85504 Wspieranie rodziny, w tym:  663 656,07 

 Świadczenia społeczne „Dobry Start”  604 650,00 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 27 205,35 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

Działania z zakresu pomocy społecznej 

 

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej 

państwa i udziela pomocy, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami 

przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.  

W gminie Głusk w 2020 roku liczba mieszkańców wynosiła 11 751 osób. Wsparciem 

systemu pomocy społecznej objęto 250 rodzin, tj 640 osób, co stanowi 5,45 % ogółu 

mieszkańców. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej jest różnorodna ze 

względu na liczebność gospodarstw domowych, typ rodzin jak i problemy jakie je dotykają, 

które są coraz bardziej skomplikowane.  

 

Tabela nr 13. Typy rodzin objętych pomocą w 2020 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinie 

Rodziny ogółem  250 640 



O liczbie osób: 

1 
102 102 

2 42 84 

3 33 99 

4 37 148 

5 23 115 

6 i więcej 13 92 

Źródło: Sprawozdanie roczne MRPiPS-03 za 2020 rok 

 

Najczęstszymi powodami rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2019 / 2020 

roku było: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych, bezrobocie, niepełnosprawność. W poniższej tabeli przedstawiono powody 

ubiegania się o pomoc z GOPS w 2020 roku.  

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej to:  

 dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł;  

 dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł.  

 

Zadania własne o charakterze obowiązkowym 

1. Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W roku 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk opracował Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głusk na lata 2016-2026, którą przyjęła Rada 

Gminy Głusk uchwałą Nr XXI/194/16 w dniu 31.05.2016 r.  

Strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, określa cel główny, cele 

strategiczne i szczegółowe, kierunki działań i efekty, finansowanie, monitoring i wskaźniki 

pomiaru stopnia realizacji strategii. Celem głównym strategii jest stworzenie warunków do 

umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

 

2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Do zadań własnych gminy należy coroczne sporządzanie Oceny zasobów pomocy 

społecznej dla gminy Głusk w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Ośrodek zobowiązany jest przedstawić ocenę każdego roku do dnia 30 kwietnia Radzie 

Gminy, oraz obowiązkowo przesłać drogą elektroniczną do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Lublinie. Formularz jest przekazywany do ROPS bez względu na fakt przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji przez Radę Gminy.  

 

3. Przyznanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin o dochodach niższych niż kryterium 

ustawowe, które  wynosi na osobę w rodzinie 528,00 zł netto, a na osobę samotną 701,00 zł 

netto oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 



życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

W roku 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy dla 66 rodzin. 

 

4. Udzielenie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego 

pozbawionym z terenu gminy.   

Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego 

pozbawionym. Ze środków GOPS mogą być pokrywane koszty pobytu naszych mieszkańców 

w schroniskach i noclegowniach – w 2020 roku nie było takich potrzeb.   

 

5. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie. 

W 2020 roku Ośrodek realizował rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Pomoc w formie dożywiania udzielana była: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad 

gimnazjalnej. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Głusk nr II/23/18 z dnia 28 listopada 2018 r. z tej 

formy pomocy mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód nie przekracza 

odpowiednio 150 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1051,50 

zł) lub rodziny (792,00 zł).  

Program realizowany był zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą. 

W ramach programu przyznawana była pomoc:  

 w formie gorącego posiłku w szkołach, którą otrzymało 117 dzieci w wieku szkolnym 

(60 rodzin, w tym 272 osoby);  

 w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku 

otrzymało 114 rodzin (297 rodzin). 

 

6. Sprawienie pogrzebu. 

Ośrodek dokonał pochówku szczątek ludzkich osoby nieznanej, znalezionych na jednej 

posesji na terenie gminy.  

Zadanie to jest realizowane w sytuacji, gdy na pochówek rodzina nie może otrzymać 

zasiłku pogrzebowego z ZUS lub innych źródeł. W takiej sytuacji pogrzeb organizuje GOPS. 

Koszty pochówku pokrywane są wtedy ze środków własnych gminy, lub w przypadku osób 

nieznanych. 

 

7. Przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych.  

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 

życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych 

niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu. 

W roku 2020 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 121 rodzinom. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach rodzinie przyznany może być są zasiłki celowe specjalne, których w 2020 roku 

udzielono 41 rodzinom. 

 



Tabela Nr 14 Osoby i rodziny korzystające z zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 

Rodzaj świadczenia  Liczba świadczeń Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe  223 96 232 

Specjalny zasiłek celowy 42 29 72 

Razem  265 125 304 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

 

8. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniki 

zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może 

nie podlegać zwrotowi. W 2020 roku nie było takich potrzeb. 

9. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkania gminy w tym domu.  

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych.  

W 2020 roku Ośrodek ponosi odpłatność  za pobyt w domu pomocy społecznej dla 

11 osób. Za 2 osoby umieszczone w DPS odpłatność ponoszą osoby zobowiązane.  

   

10.  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do 

pracy z powodu wieku  lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwota 

zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 

645,00 zł . W roku 2020 Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 30 Osób, na łączną kwotę 

147 721,14 zł. 

 

11. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe Ośrodek 

opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od kwoty świadczenia w okresie 

pobierania zasiłku. Składka zdrowotna opłacana jest w sytuacji, gdy osoba nie ma możliwości 

posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu np. jako członek rodziny. 

W roku 2020 Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 osobom pobierającym 

zasiłek stały. Łącznie wypłaconych został 254 świadczeń. Ośrodek wydatkował na powyższe 

12 343,87 zł.  

 

12. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych realizowana jest w celu udzielenia pomocy 

osobie wymagającej pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym.  



 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
 

1. Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jest kolejnym zadaniem 

zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego ustawą 

o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się  

trudnej sytuacji materialnej,  wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły - w tym 

niepełnosprawne. Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu 

zasiłek pielęgnacyjny.  

 

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych to:  

 na jedną osobę w rodzinie - maksymalnie 674 zł,  

 na jedną osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 

maksymalnie 764 zł.  

  Rozszerzono pomoc dla rodzin dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania dla rodzin 

przekraczających powyższe kryteria poprzez rozliczenie zasiłków rodzinnych metodą 

“złotówka za złotówkę”.  

Od 1 stycznia 2016 roku rodzic, który nie ma uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z ZUS 

i KRUS może ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to 

przysługuje:  

 matce lub ojcu, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia; 

 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej; 

 osobie, która przysposobiła dziecko. 

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000,00 zł miesięcznie i przysługuje 52 tygodnie 

od dnia porodu. Jego przyznanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.  

 

Tabela Nr 15 Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 roku 

Lp.  Rodzaj świadczenia 
Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny, w tym: 1 164 386,66 

2. Dodatek z tytułu urodzenie dziecka  23 029,75 

3. 
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego  
67 443,89 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  50 368,00 



5. 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  
34 208,34 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  39 223,84 

7. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  72 970,17 

8. Dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  101 362,14 

Świadczenia opiekuńcze 

9. Zasiłki pielęgnacyjne  478 207,00 

10. Świadczenie pielęgnacyjne  884 433,00 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy  84 397,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  90 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 

13. Świadczenie rodzicielskie  256 950,00 

Zasiłek dla opiekuna 

14. Zasiłek dla opiekuna  20 129,00 

Źródło: Opracowanie własne GOPS– sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna. 

 

2. Świadczenia wychowawcze  

Ośrodek realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Program „Rodzina 500 plus” to wsparcie dla rodzin, którego celem jest pomoc w 

wychowaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.  

Program ten zakłada wypłatę nieopodatkowanego świadczenia wychowawczego 

w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 18 roku życia. Świadczenie 

wychowawcze od 1 lipca 2019 r. wypłacane jest niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez 

członków rodziny. .  

 

Tabela Nr 16 Wydatki na świadczenia wychowawcze w 2020 roku 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych 

świadczeń 
Liczba rodzin Liczba dzieci 

Rok 2020 17 726 698,48 1 718 
2 994 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

 

3. „Za Życiem” 



Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.) 

wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje 

niezależnie od wysokości dochodu osiąganego przez członka rodziny. Aby uzyskać 

jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Wniosek o wypłatę 

świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Ponadto 

podstawowym warunkiem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

W 2020 roku zostało w naszym Ośrodku wypłacone 2 takie świadczenia.  

 

Tabela Nr 17  Liczba złożonych wniosków i przyznanych świadczeń z programu „Za życiem”. 

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba rodzin  Kwota świadczeń  

1 Świadczenie „Za życiem”  2 8 000,00 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

 

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, skierowany 

do rodzin, których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich 

pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo 

zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej 

z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. 

Świadczenia przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

800,00 zł.  W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 roku Ośrodek wypłacił 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla około 40 osób na ogólną kwotę 209 950,00 zł.  

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik 

alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili 

w 2020 roku kwotę 101 415,68 zł.  

Dług z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 

3 465 201 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych niesie ze sobą bardzo rozległe 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk prowadzi postępowanie wobec 28 

dłużników. W toku prowadzonych postępowań w 2020 roku przeprowadzono 27 wywiadów 

alimentacyjnych, po czym poinformowano komornika o ustaleniach z wywiadów. 

Nie było świadczeń nienależnie pobranych.  

 

Tabela Nr 18 Wydatki na świadczenia alimentacyjne i zwroty dłużników w 2020 roku 

Wyszczególnienie  Liczna osób 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego  40 468 209 950,00 



Kwoty zwrócone przez dłużników, w tym:  x X 101 415,68 

      - Przekazane na dochody budżetu państwa, a w 

tym: 
x X 84 442,49 

           *przekazane na odsetki (do bp)  x X 58 982,41 

     - Przekazane na dochody własne organu 

właściwego wierzyciela (Gminy Głusk)  
x X 16 973,19 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 

 

5.  „DOBRY START” –  

Ośrodek realizuje program na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm). 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. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to 

zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 

faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu 

opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które 

przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 

dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej. W 2020 roku wypłaconych 

zostało 2017 świadczeń o łącznej wysokości 604 650,00 zł. 

 

6.  Karta dużej rodziny  

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu 

wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 

dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia –jeżeli dziecko 

kontynuuje naukę szkolną. Do programu mogą przystąpić także rodziny zastępcze oraz 

rodzinne domy dziecka. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, niezależne od 

dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i 

uprawnień na terenie całego kraju. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydaliśmy 152 

karty dla 55 rodzin (dla osób dorosłych 53, dla dzieci 99).  

 

Działania dodatkowe na rzecz społeczności lokalnej 

 

1.  Kolonie Letnie  

W ramach wypoczynku letniego organizowanego przez Lubelskie Kuratorium 

Oświaty 15 dzieci z terenu gminy uczestniczyło w koloniach letnich w Rabce Zdrój. Istotnym 

celem było przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu oraz zaburzeniom 

poczucia bezpieczeństwa socjalnego.   

 



2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi  - W roku 2020 dzięki porozumieniu podpisanemu 

z Prezydentem Lublina w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do 

Środowiskowych Domów Samopomocy w Lublinie skorzystało 3 mieszkańców naszej 

gminy.  

 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 

roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań 

zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających 

kryterium dochodowe w pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej  

i majątkowej świadczeniobiorcy, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. Decyzje, potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 

90 dni, wydano w roku 2020 na podstawie wywiadów środowiskowych dla 12 osób.  

 

4. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Podprogram 2019  

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  we współpracy z Bankiem Żywności 

w Lublinie (dysponent żywności) realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 

-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

GOPS kwalifikował, wydawał skierowania i wydawał paczki żywnościowe osobom lub 

rodzinom, które spełniły kryteria w/w programu.  

Realizacja podprogramu 2019 rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. Wydano 229 

skierowań dla  625 osób. Pierwsza  dystrybucja paczek odbyła się w styczniu 2020 r. Ośrodek 

pełni funkcję Organizacji Partnerskiej o zasięgu lokalnym i w 2020 roku wydał 35 300 ton 

żywności tj. 2 491 paczek na łączną kwotę 161 007,24 zł W ramach realizacji programu Bank 

Żywności w Lublinie przeprowadził również warsztaty kulinarne dla beneficjentów POPŻ 

prowadzone w Bramie wieża  w Dominowie. 

Tabela Nr 19 Liczba osób potrzebujących, którzy otrzymali pomoc w ramach programu operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019 

Liczba osób potrzebujących do 

których dotarła pomoc 

żywnościowa 

kobiety mężczyźni 
Ilość wydanych 

kilogramów żywności 

623 320 305 35 300 

Źródło: Opracowanie własne GOPS 



 
Żywność przygotowana do wydania osobom potrzebującym 

 

5.  Aktywizacja osób bezrobotnych 

W 2020 roku Ośrodek podpisał porozumienie z Urzędem Pracy w ramach programu 

specjalnego „Pakiet na start II”. W którym osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

zawodowej, a jednocześnie długotrwale bezrobotne, po 50-tym roku życia lub posiadające 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogły skorzystać z pomocy w formie min.: szkoleń, 

prac interwencyjnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, poradnictwa 

psychologicznego, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, staży oraz poradnictwa 

psychologicznego, konsultacji psychoterapeutycznych, które miały na celu doprecyzowanie 

predyspozycji zawodowych oraz określenie barier, które uniemożliwiały powrót na rynek 

pracy. Skorzystało 2 osoby, z czego 1 osoba podjęła pracę.  

 

6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

Od 2011 r. w Gminie Głusk działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy Głusk z dnia 15 września 2011 r. W skład wchodzą 

przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. W roku 2020 Zespół 

prowadził procedurę w 36 rodzinach. Łącznie 126 osób.  

 

Tabela Nr 20 Liczba spotkań grup roboczych w 2020 roku 

 Liczba spotkań 

Spotkania grupy roboczej, w tym: 35 

 - na które zaproszono osoby, wobec których istniało podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą  
12 

 - na które wzywano osoby, wobec których istniało podejrzenie, że 

stosują przemoc 
8 

 - na których omawiano sytuację rodzin, bez udziału osób z rodzin 

w których dochodzi do przemocy. 
15 

Źródło: Opracowanie własne GOPS  



 

Główne cele Zespołu to:  

 Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych 

z występowaniem zjawiska przemocy. 

 Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu. 

 Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu 

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.  

 

Ukierunkowana praca kilku specjalistów prawie zawsze daje pożądane efekty.  

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi 

organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.  

W 2020 roku zostało zwołanych  2  posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” jest czasochłonne i bardzo trudne 

w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów rodzinnych, a efekty nie zawsze są 

widoczne. Działania pracowników socjalnych obejmują ogół czynności podejmowanych i 

realizowanych przy współpracy z przedstawicielami Policji, Oświaty, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów sądowych i ochrony zdrowia.  

 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Gminie Głusk na lata 2016-2020 Uchwała  Rady Gminy nr XXI/195/16  

z dnia 31 maja 2016 r.  

Celem głównym programu jest stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie.  

Cele szczegółowe: 

 Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

 Zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie 

kompleksowej pomocy 

 Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych 

pracowników jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

Analiza wartości wskaźników celów programu wskazuje, że w ramach każdego 

z zaplanowanych celów były podejmowane działania zmierzające do ich skutecznej realizacji. 

Każda z instytucji współpracujących wykonywała zadania zgodnie z planem oraz założonymi 

celami programu. Nie ma potrzeby zmiany kierunków działań żadnej z instytucji ujętej 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Gminie Głusk.    

 

8. W 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przystąpił do realizacji 

„Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 



przemocą w rodzinie” w Powiecie Lubelskim. W drugiej edycji w/w Programu na lata 

2018 – 2021 r. 

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.  

W/w Program zakłada tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci, rodzin, 

przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie. Głównym celem Programu jest zmniejszenie 

skali przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach 

z tzw. Grupy ryzyka 

Cele szczegółowe programu: 

 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy 

w rodzinie; 

 Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej; 

 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

i zagrożonym przemocą; 

 Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych; 

 Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich; 

 Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin 

oraz podniesienie kompetencji profesjonalizmu osób zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie.  

 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w październiku 2018 roku przystąpił do 

realizacji projektu pt. „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, 

Jabłonna, Mełgiew, Piaski”. Projekt odbywał się w partnerstwie i jego celem było 

podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia mieszkańców naszej 

Gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W projekcie wzięło udział 7 osób (mieszkańców gminy Głusk). Projekt był realizowany do 

czerwca 2020 roku.  

Kwota projektu ogółem wynosi 94 917,00 zł, w tym wkład własny wynosi 15 178,80zł.  

 

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

Uchwałą Rady Gminy nr IV/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. 

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. 

Analiza wartości wskaźników celów programu wskazuje, że w ramach każdego 

z zaplanowanych celów były podejmowane działania zmierzające do ich skutecznej realizacji. 

Każda z instytucji współpracujących wykonywała zadania zgodnie z planem oraz założonymi 



celami programu. Nie ma potrzeby zmiany kierunków działań żadnej z instytucji ujętej 

w Programie Wsparcia Rodzin w Gminie Głusk na lata 2019-2021.    

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 8 rodzin, w których 

wychowywało się 11 małoletnich dzieci. 

Niestety zdarza się również tak, iż nie da się utrzymać dzieci w rodzinie biologicznej 

i Sąd Rodzinny wydaje postanowienie o umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 4 dzieci 

z terenu Gminy. 

 

11. Program „Opieka Wytchnieniowa” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizował program „Opieka 

Wytchnieniowa” – edycja 2020, którego celem głównym jest wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i osobami 

dorosłymi. 

Moduł I Programu realizowany przez gminy polegał na świadczeniu usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej 

usługi. 

Wsparciem w ramach programu objętych zostało 8 rodzin (5 osoby dorosłe 

niepełnosprawne i 3 dzieci). 

Całkowity koszt programu wyniósł: 48 468,47 zł, z czego dotacja 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 37 007,97 zł.  

 

12. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizował w/w program, który był 

adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Wsparciem w ramach tego programu objęte były 4 osoby. Na realizację tego działania 

wykorzystano 12 209,99 zł z dotacji z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

13. Program „Wspieraj Seniora” 

W związku z sytuacją epidemiczną w 2020 r. Ośrodek realizował program „Wspieraj 

Seniora”. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat 

i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i 

nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 

potrzeby. Usługa wsparcia polegała między innymi na dostarczeniu zakupów obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty 

zakupów pokrywały osoby zgłaszające się.  



 

14. System wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób i rodzin objętych 

kwarantanną lub izolacją domową oraz osób pozostających w kryzysie  

W związku z sytuacją epidemiczną, z którą wiąże się wiele obostrzeń związanych 

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV2. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej podejmował działania w  celu pomocy osobom będącym w kwarantannie lub 

izolacji domowej. Pracownicy socjalni poprzez numer dyżurny zapewniali wsparcie 

w formie rozmowy telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

19.00.  

Wspólnie z osobą dzwoniącą analizowano sytuację, w której się dana rodzina/ osoba 

znalazła, rozważano możliwości rozwiązania pojawiających się trudności swoim własnym 

staraniem, przy pomocy członków rodziny oraz służb publicznych, a także wskazywano 

dostępne i adekwatne formy wsparcia i pomocy (gorący posiłek, interwencyjny pakiet 

żywnościowy, leki – pomoc ustalana indywidualnie). 

 

15. Pomoc psychologiczna  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił numer telefonu do udziela 

nieodpłatnego wsparcia psychologicznego dla osób które w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego miały trudności z przeżyciami wywołującymi stres czy stany depresyjno-

lękowe. Zachęcano mieszkańców gminy do rozmowy z psychologami. Pomoc kierowana była 

zwłaszcza do chorych, samotnych, seniorów, osób objętych kwarantanną, a także do 

wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czy też 

czuli się opuszczeni i smutni. 

 

16. Program „Czyste Powietrze” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze 

smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać 

termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. 

Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów 

węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, 

kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.  

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na 

gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa 

w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tekst 39 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm./. 

 Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk po 

uprzednim złożeniu wniosku. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk 

wydał 8 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na 



jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste 

Powietrze. 
 

17. Współpraca z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego – 

In CORDE w projekcie „Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną 

diagnozą” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego „Wspólnie możemy więcej – II etap” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w 2020 roku podpisał porozumienie 

z w/w stowarzyszeniem w celu objęcia pomocą i specjalistycznym wsparciem osób tego 

wymagającym z ternu gminy Głusk. Okres realizacji projektu:  01.07.2018 - 28.02.2021 

Projekt skierowany był do osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Celem projektu 

była   poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego  poprzez przetestowanie 

modelu  środowiskowego wsparcia osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi.  

Z tego wsparcia skorzystało około 8 osób.  

 

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. W roku 2020 na 

terenie gminy funkcjonowało pięć linii autobusowych tzw. miejskich – 3, 16, 17, 73, a od 

października linia 35, które gmina dotowała. W przypadku linii nr 3, 16, 17, 73 pokrywane 

było prawie 67 % (66,78 %) całkowitych kosztów, a w przypadku linii nr 35 – 93,26 %. 

Stawka za jeden kilometr przejechany na terenie naszej gminy to 9,27 zł, z czego dopłata 

gminy wynosiła 6,19 zł (8,65 zł w przypadku linii nr 35). Wszystkie ceny są cenami netto. 

Najdroższa pod tym względem była linia nr 17, do której gmina dopłacała ok. 45 tysięcy 

złotych brutto miesięcznie. Pozostałe dopłaty przedstawiały się następująco: linia nr 3 - ok. 

12 tys. zł, linia nr 16 - ok. 10 tys. zł, linia nr 35 - ok. 9 tys. zł i linia 73 - ok. 16 tys. zł brutto 

za każdy miesiąc. Łączna wysokość rocznej dopłaty do wszystkich pięciu linii wyniosła 

946 361,80 zł. Mieszkańcy mieli również do dyspozycji także dotowaną przez gminę, 

komunikację prywatną na pięciu liniach :  

- Dominów – Wilczopole – Kazimierzówka - Kalinówka – Lublin – dopłata wyniosła 

68 105,90 zł (styczeń - sierpień); 

- Świdnik – Kalinówka – Lublin to kwota 51 739,15 zł (styczeń - październik); 

- Piaski – Majdan Mętowski – Kliny – Wilczopole Kolonia – Wilczopole – Lublin – dopłata 

wyniosła 33 600 zł w skali roku; 

- Kazimierzówka – Kalinówka – Lublin – dopłata wyniosła 82 406,40 zł (sierpień - grudzień); 

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

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nowiny – Prawiedniki – 



Prawiedniki Kolonia – Ćmiłów – Mętów – Wólka Abramowicka – Dominów – Wilczopole – 

Wilczopole Kolonia – Kliny – Majdan Mętowski – dopłata Gminy Głusk – 33 790,26 zł.  

  

 

 

Autobus linii 17 

 

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 2020 rok. 

W 2020 r. do urzędu wpłynęło 13 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.                 

W przypadku wszystkich wniosków informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

W roku sprawozdawczym wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Pierwsza skarga dotyczyła niewłaściwej obsługi osoby skarżącej przy realizacji jej 

wniosku o umorzenie zaległości w zapłacie za odbiór odpadów komunalnych przez 

pracownika Urzędu Gminy. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających uznano 

skargę za bezzasadną.  



Kolejna dotyczyła zarzutu stronniczości pracownika Urzędu Gminy w sprawie o 

wymeldowanie jednej z osób z posesji na terenie gminy. Po analizie  całości dokumentacji w 

sprawie a zwłaszcza protokołów z wysłuchania stron nie stwierdzono aby pracownik Urzędu 

Gminy faworyzował jedną ze stron postępowania lub też działał na szkodę drugiej strony. 

Wobec powyższego skargę również uznano za bezzasadną.   

W  2020 r. gmina współpracowała z 6 organizacjami pozarządowymi, w tym:                              

4  stowarzyszeniami i 2  klubami sportowymi, oraz z 11 kołami gospodyń wiejskich.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

1. Funkcjonowanie świetlic środowiskowo – terapeutycznych (23,2 tys. zł) :  

- Wilczopole na rzecz Dzieci i Młodzieży – 23,2 tys. zł  

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (81, 2 tys. zł)  :  

- GLKS Głusk 66, 2 tys. zł, 

- Akademia Footbolisty Głusk – 15 tys. zł  

3. Kultura Sztuka, ochrona kultury i tradycji (45, 5 tys. zł) : 

- ZTL Mały Głusk 26, 5 tys. zł 

- Dobry Siew – 14 tys. zł 

- Artystyczna Gmina Głusk 5 tys. zł 

 

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 2020 r. do Szkoły Podstawowej w Kalinówce w ramach projektu zostało zakupione 

wyposażenia do sali matematyczno-informatycznej oraz sali językowej min. w tablice 

interaktywne, komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizery, 

specjalistyczne oprogramowanie, w sale językową wyposażono w 25 sztuk zestawów 

słuchawkowych  

z mikrofonami (24 dla uczniów 1 dla nauczyciela) zakupiono również dziennik elektroniczny. 

 

Wydatki projektu ogółem: 3024812,58 zł 

Wydatki kwalifikowane: 1 312 581,86 zł 

Wartość dofinansowania projektu ogółem: 1 115 964,58 zł 

 

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020 r. 



 

Szkoła w Kalinówce z lotu ptaka   

2. „Remont wybranych pomieszczeń szkolnych i części elewacji budynku szkoły w 

Mętowie” 

Przedmiotem zadania były roboty budowlano-remontowe niezbędne do wykonania w 

wybranych pomieszczeniach szkolnych oraz na części elewacji budynku szkoły w Mętowie. 

Zakres prac obejmował m.in. remont sali gimnastycznej (w tym malowanie ścian, miejscową 

renowację podłogi sportowej, naprawa wentylacji, mycie sufitu z blachy, naprawę 

mechanizmów uchylania okien), remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej, remont 

schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej, remont sanitariatów w części szkoły i 

przedszkola, remont wybranych sal lekcyjnych, jadalni i szatni, remont klatki schodowej przy 

sali gimnastycznej, remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz naprawę i malowanie 

elewacji części obiektu. 

Prace prowadzono o okresie od 29.06.2020r. do 10.09.2020r. 

Wartość zadania wyniosła 338 839,99 zł 

Zadanie sfinansowane zostało z własnych środków Gminy. 

 

 



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 

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 2020r. zostały podpisane umowy z wykonawcami następujących zadań: 

 Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Kolonia Wilczopole o wartości 1 584 

083,79 zł brutto 

 Utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli  o wartości 428 924,19 zł brutto.  

 Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Ćmiłów o wartości 2 610 060,00 zł 

brutto. 

 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wilczopole Kolonia o wartości 653 

794,20 zł brutto.  

 Zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie o wartości 1 881 016,50 zł brutto. 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Kolonii Wilczopole” o wartości 

728 438,94 zł brutto. 

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektromagnetycznych nad realizacją zadań objętych projektem o wartości 105 869 zł 

brutto. 

 

W ramach realizowanego projektu zostały już wykonane zadania polegające na:   

- zagospodarowaniu terenu wraz z urządzeniem placu zabaw na działce 478/8 w 

miejscowości Głuszczyzna”,  

- utworzeniu miejsca spotkań w Żabiej Woli (etap I), natomiast odbiór etapu II obejmujący 

wykonanie trawników wraz z pielęgnacją i pierwszym koszeniem oraz wykonaniem nasadzeń 

krzewów został zaplanowany do dnia 12.05.2021 r. 

- opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowego zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Mętowie”, w którym zostanie utworzona 

świetlica dla mieszkańców. Dzięki zagospodarowaniu powstałych w projekcie oszczędności 

inwestycja ta została wprowadzona do realizowanego projektu jako nowe zadanie 

inwestycyjne.  

 

Wartość projektu ogółem: 12 372 291,31 zł 



Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 866 615,70 zł 

Wartość dofinansowania: 7 473 284,85 zł  

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do 30.12.2022 r.  

 

 

 
Miejsce spotkań w Żabiej Woli 

 

Ogólne informacje na temat stanu oświaty na terenie gminy Głusk 

w 2020 roku: 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Głusk była organem prowadzącym dla 4 szkół 

podstawowych: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie z oddziałami przedszkolnymi                

2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii  

z oddziałami przedszkolnymi   

3. Szkoła Podstawowa w Kalinówce z oddziałami przedszkolnymi. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach  

z oddziałami przedszkolnymi. 



 

Do szkół prowadzonych przez Gminę Głusk w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 

ogółem 1425 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych 423, do szkół podstawowych 

1002 (wg SIO stan na 30 września 2019r.), zaś w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 1543 

uczniów, w tym 465 do oddziałów przedszkolnych (wg SIO stan na 30 września 2020r.). 

 

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

tempem rozwoju infrastruktury mieszkaniowej, nie odnotowuje się zmniejszenia liczby 

uczniów w szkołach, a wręcz liczba ta wzrasta. 

 

Stan organizacji oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych w roku szkolnym 

2019/2020 obrazuje tabela. 



Tabela Nr 21 Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

 
Wyszczególnienie 

Liczba 

oddziałów 

0/SP 

Liczba uczniów 

O/ SP 

w tym: 

szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Prawiednikach 

4/8= 12 56+119=175 56 15 16 15 13 11 22 17 10 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Mętowie 
6/19= 25 148+375=523 148 42 47 41 22 48 78 49 48 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Wilczopolu-Kolonii 

4/8=12 81+146= 227 81 24 19 13 18 23 16 19 14 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Kalinówce 
7/17=24 138+362=500 138 67 44 52 28 54 63 27 27 

Razem szkoły podstawowe 52 1002 x 124 120 75 134 175 108 97 111 

Oddziały przedszkolne 21 423 423 x x X x x x X X 

Ogółem 73 1425     

 

x 

 

Rok szkolny 2020/2021 
 

 

 PSP w Prawiednikach 12 202 

 

 SP w Mętowie 25 501 

 SP w Wilczopolu-Kolonii 13 243 

 

 SP w Kalinówce 28 597 

Ogółem 78 465/1543 
 

 
*źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień 30.09. 2019r. 

*źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień 30.09. 2020r. 

 



Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku szkolnym 2020/2021, w porównaniu do 

roku 2019/2020, wzrosła liczba uczniów w szkołach podstawowych o 118 osób. Ponadto 

zwiększyła się liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych o 42 osoby. 

Sieć szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uległa zmianie z uwagi na 

utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prawiednikach, którego 

siedziba mieści się w budynku OSP w Prawiednikach.  

 

Gmina nie prowadzi przedszkoli publicznych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, 

prowadzone natomiast są oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych dla dzieci  

w wieku od 3 do 6 lat. Potrzeby w tym zakresie realizują również niepubliczne przedszkola, 

prowadzone przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. 

Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo duża liczba dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na 

terenie gminy Głusk uczęszcza do przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej 

gminy ok 153. Znaczna liczba, bo aż 93 dzieci uczęszcza do przedszkoli poza terenem gminy 

Głusk, przede wszystkim do przedszkoli działających na terenie miasta Lublin. 

 W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z rejestrem prowadzonym przez tutejszy Urząd 

Gminy Głusk, działalność oświatowa w zakresie edukacji przedszkolnej była prowadzona 

przez: 

 

Przedszkola niepubliczne:  

1. Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” w Dominowie, 

2. Przedszkole Niepubliczne „Tajemniczy Las” w Prawiednikach - zakończenie 

działalności z dniem 31.08.2020r.,  

3. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Dominowie, 

4. Przedszkole „Złota Rybka” w Dominowie, 

5. „Kucykowa Kraina” w Kalinówce, 

6. Przedszkole „Przystań Bliskości” w Kalinówce – rozpoczęcie działalności od  

01-09.2020r.  

 

Żłobki: 

1. Żłobek „ Kucykowa Kraina „Kalinówka 1A , 

2. Żłobek „PIERWSZE SŁÓWKA” Dominów ul. Rynek 5/5, 

3. Żłobek „uRodzinki” Dominów ul. Rynek 3/1. 

4. Żłobek Przystań Bliskości w Kalinówce – rozpoczęcie działalności od 01.09.2020r.  

Stan organizacji niepublicznych przedszkoli w gminie obrazuje tabela. 

 

Tabela Nr 22 Stan organizacji przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

2019/20 2019/20 2020/21 2020/21 

    1. 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” w 

Dominowie  
2 36 2 34 



 
* źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień  30.09.2019r, 

                                      SIO stan na dzień 30.09.2020r.  

 

 

  

2.. 
Przedszkole Niepubliczne „Tajemniczy 

Las” w Prawiednikach 
1 19 0 0 

3. 

Niepubliczne Przedszkole „Bajka”                               

w Dominowie 1 16 1 23 

4. 
Niepubliczne Przedszkole                             

„ Kucykowa Kraina” w Kalinówce 
9 139 9 165 

5.. 
Niepubliczne Przedszkole „Złota Ryba” 

1 6 2 30 

6. 
Niepubliczne Przedszkole Przystań 

Bliskości w Kalinówce 
0 0 1 9 

 14 216 15 261 



IV. Baza do działalności oświatowej 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Głusk funkcjonują w 4 obiektach 

oświatowych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela. 

 

Tabela Nr 23 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2019/2020 r. 
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1. 

Publiczna 

Szkoła 

Podstawowa w 

Prawiednikach 5610 1115,94 1 1 6 1 1 1 1 1 

punkt 

wyda-

wania 

posiłków 

2. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Mętowie 

19616 3996,35 2 1 17 6 1 

1+ sala 

korekcyjn

a 

2 1 1 

3. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Wilczopolu-

Kolonii 

13196 1773,89 2 1 11 1 1 

1+ sala 

korekcyjn

e 

1 1 1 

4. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kalinówce 
9207 4814,75 1  1 19 3 1 

1+ Sala 

korekcyjn

a 

1 2 

punkt 

wyda-

wania 

posiłków 

 Ogółem  47 629 11700,93 6 4 53 11 4 5 5 5 2/2 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych należy uznać za bardzo dobry.  



Reforma oświatowa wprowadziła przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych 

w ośmioletnie, m.in. przekształceniu uległa Szkoła Podstawowa w Prawiednikach co 

spowodowało braki lokalowe, a w szczególności brakuje klas lekcyjnych i pracowni 

przedmiotowych, które są niezbędne do realizacji podstawy programowej. 

V. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

Zatrudnienie 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk jest zatrudnionych 166 

nauczycieli oraz 61 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych 

placówkach obrazuje tabela. 

Tabela Nr 24 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 

30,46 36 23,21 28 7,25 8 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Mętowie 
74,53 77 50,78 53 22,75 24 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Wilczopolu-Kolonii 

34,17 40 22,67 28 11,50 12 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Kalinówce 
69,30 74 53,30 57 16 17 

Razem 208,46 227 149,96 166 57,5 61 

 

*źródło: sprawozdanie SIO – stan na dzień 30.09.2020 r. 

 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów oraz 

godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników 

administracji i obsługi ze specyfiki działalności placówki (m.in. od: powierzchni użytkowej 

szkoły, prowadzenia bloku żywieniowego, wielkości bazy sportowej). Z uwagi na wzrost 

liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz utworzenie dodatkowych oddziałów 

przedszkolnych dla 3-4-latków znacznie wzrosło zatrudnienie nauczycieli, a także 

zatrudnienie pracowników obsługi. 

 

 



System doskonalenia zawodowego 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że znaczny odsetek 

nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz 

liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. 

Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie 

aktualna, bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz ich 

posiadany stopień awansu zawodowego. 

Tabela Nr 25 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego (w etatach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2019/20 
% 

ogółu 
2019/20 % ogółu 2019/20 % ogółu 2019/20 % ogółu 2019/20 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego             

w Prawiednikach 

1,56 6,72 5,93 25,55 5,72 24,64 10 43,08 23,21 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Mętowie 

4,54 8,94 9,19 18,10 12,49 24,60 24,56 48,37 50,78 

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w  

Wilczopolu-Kolonii 

1,7 7,50 5,7 25,14 6,5 28,67 8,77 38,69 22,67 

Szkoła Podstawowa         

w Kalinówce 
5 9,38 19,06 35,76 9,5 17,82 19,74 37,04 53,3 

Razem szkoły 

publiczne 
12,8 8,54 39,88 26,59 34,21 22,81 63,07 42,06 149,96 

*źródło: sprawozdanie SIO - stan na dzień 30.09.2020 r. 

 W roku szkolnym 2019/2020 organ prowadzący powołał komisję egzaminacyjną 

i w wyniku przeprowadzonego egzaminu nadał stopień awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego dla 7 nauczycieli w tym: 

- 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce,  

- 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-

Kolonii, 



- 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie, 

 - 1 nauczyciel z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Prawiednikach. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020, 

zgodnie z wymogami prawa i bieżącymi potrzebami, nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głusk uczestniczyli w licznych szkoleniach oraz kursach 

dokształcających, w wielu przypadkach bezpłatnych, finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Kilku nauczycieli podjęło naukę na studiach podyplomowych.  

Planowane nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 

2020 przedstawia tabela. 



Tabela Nr 26 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 

Wyszczególnienie 
Kwota w planie na wydatki w roku 

2020 r. w zł 

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                      

w Mętowie 
25 746,00 

 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii  
11 616,00 

 
Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości 

Polski w Kalinówce  
23 058,00 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Prawiednikach  
9 962,00 

Razem nakłady  70382,00 

Wysokość osiągniętych średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w roku 2019 i 2020 przedstawia tabela. 

Tabela Nr 27 Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli za rok 2019 i 2020 

  

 

2019r. 2020 r. 

  średniomiesięcznie rocznie średniomiesięcznie rocznie 

nauczyciel 

stażysta  

Etaty 7,57 90,89 13,73 164,78 

 Minimum 24146,26 289755,13 46761,30 561135,61 

 Wynagrodzenia 25280,88 303370,52 46884,04 562608,50 

 Różnica 1134,62 13615,39 122,74 1472,89 

nauczyciel 

kontraktowy 

etaty 31,60 379,18 34,82 417,79 

 minimum 110356,33 1324275,99 131714,52 1580574,19 

 wynagrodzenia 111578,66 1338943,93 137616,23 1651394,78 

 różnica 1222,33 14667,94 5901,72 70820,59 

nauczyciel 

mianowany 

etaty 29,73 356,80 31,30 375,62 

 minimum 134585,40 1615024,77 153712,54 1844550,52 

 wynagrodzenia 135882,45 1630589,38 156773,88 1881286,55 

 różnica 1297,05 15564,61 3061,34 36736,03 

nauczyciel 

dyplomowany 

etaty 60,06 720,66 60,37 724,45 

 minimum 347641,71 4171700,47 378240,08 724,45 

 wynagrodzenia 341450,84 4097410,03 281070,51 4572846,15 

 różnica -6190,87 -74290,44 2830,44 33965,24 



Ogólnie należy stwierdzić, że w roku 2020 nauczyciele we wszystkich stopniach awansu zawodowego  

(stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani)  osiągnęli minimalne wynagrodzenie wynikające                   

z Karty Nauczyciela.  

VI. 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 egzaminu ósmoklasisty: Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został 

przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 konieczność jego przeprowadzenia pojawiła się 

wraz z wprowadzonymi zmianami w edukacji i przedłużeniem nauki w szkołach 

podstawowych z 6 do 8 klas, likwidując tym samym gimnazja. 

Każdy ósmoklasista zdaje egzamin z 3 przedmiotów obowiązkowych tj.: 

- języka polskiego, 

- matematyki, 

- języka obcego nowożytnego.   

Wyniki egzaminów klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020 szczegółowo przedstawia 

tabela

Tabela Nr 28 Wyniki z egzaminu klas VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Wynik średni Wynik 

średni w 

gminie 

Wynik średni 

w powiecie 

Wynik 

średni w 

woj. 

SP. Mętów 

46 uczniów 

SP Wilczopole-

Kol 

14 uczniów 

SP 

Kalinówka 

25 uczniów 

SP Prawiedniki 

10 uczniów 

Stanin % Stanin % stanin % Stanin % 

1. j. polski 6 64 5 60 8 73 9 81 64 62 60 

3. matematyka 8 60 5 43 8 64 8 65 56 48 46 

5. j. angielski  8 72 4 40 7 62 8 70 61 51 52 

wynik niski stanin 1-3 ; wynik średni  stanin 4- 6; wynik wysoki stanin  7-9



 
 
 
 

VII. Nadzór pedagogiczny  

 Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270) Kurator 

Oświaty w Lublinie w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadził kontrolę doraźną w Szkole 

Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniowi klasy VI C - zaleceń nie wydano. 

VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

 W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. 

Stypendia socjalne  

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia 

korzystali uczniowie szkół podstawowych a także szkół ponadpodstawowych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Głusk. Kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania 

pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na członka rodziny. Na powyższe zadania 

wykorzystano dotację z budżetu Wojewody w okresie od września do grudnia 2019r. w 

kwocie 29.143,72 zł i w okresie od stycznia do sierpnia 2020r. w kwocie 40.572,80 zł (łączna 

kwota dotacji z UW wyniosła 69.716,52 zł ) oraz środki własne w wysokości 17.439,45 zł. W 

roku szkolnym 2019/2020 łącznie wydano 87.155,97 zł 

Szczegółowa informacja w zakresie realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów 

przedstawia tabela. 

 

Tabela Nr 29 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Wyszczególnienie  Stypendia szkolne  Zasiłek szkolny  

1 Liczba wniosków  65 2 

2 Liczba wniosków pozytywnie załatwionych 

– ogółem 

 w tym 

61 2 

Szkoły podstawowe  41 2 

Szkoły ponadpodstawowe 20 0 

3 Nakłady finansowe w zł 85.915,97 1240,00 

 

W roku szkolnym 2019/2020 przyznano stypendium szkolne 61 uczniom oraz 2 

uczniów otrzymał zasiłek szkolny. 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu Rządowego mającego na celu 

wyposażanie szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 

uczniów, szkoły otrzymały łącznie 1003 materiałów ćwiczeniowych i 371 podręczników.  
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Łączna kwota dotacji otrzymana na ten cel wyniosła 85.095,45 zł, wydatkowano 84.790,51 zł. 

(powstała różnica 135,28 zł to środki, które zostały zwrócone do UW w związku  

z niewykorzystaną dotacją). 

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach 

W dwóch szkołach działają stołówki szkolne tj. w SP w Wilczopolu-Kolonii i 

w SP w Mętowie, natomiast w PSP w Prawiednikach i w SP w Kalinówce funkcjonują punkty 

wydawania posiłków. Dzieci korzystają z pełnych zestawów obiadowych, śniadań, jak 

również z podwieczorków. Do szkoły Podstawowej w Prawiednikach dowożone są obiady ze 

stołówki szkolnej w Mętowie zaś w Szkole Podstawowej w Kalinówce dożywianie 

zorganizowano w formie cateringu. 

Średnia liczba uczniów korzystających z dożywiania w miesiącu w poszczególnych szkołach 

przedstawia się następująco: 

 

Tabela Nr 30 Średnia liczba wydawanych posiłków w szkołach 

Liczba dzieci Rodzaj posiłku Szkoła 

Podstawowa w 

Mętowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Prawiednikach 

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Wilczopolu-

Kol. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Kalinówce 

Liczba dzieci 

korzystających 

z dożywiania 

 

Śniadanie 

Obiad 

podwieczorek 

243 

361 

108 

74 

146 

139 

 

95 

197 

95 

 

 

224 

128 zestawy 

obiadowe OP 

w tym 

korzystających 

z dofinansowania 

OPS 

 57 13 25 1 

 

IX. Finansowanie zadań oświatowych 

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

Szczegółowe informacje z zakresu wydatków finansowych ponoszonych przez Gminę Głusk 

na zadania oświatowe obrazują poniższe zestawienia. 

Udział procentowy poszczególnych wydatków w ogólnej sumie planu wydatków 

budżetowych w latach 2019/2020 przedstawia tabela. 

 

Tabela Nr 31 Wydatki budżetowe za lata 2019/2020 

 
 

    
  

Lp Rodzaj wydatku 
rok 2020 (wydatki) rok 2019 - wydatki  

Kwota Udział % Kwota Udział % 

1 
Wynagrodzenia                      

i pochodne 
14 018 194,07 

87,99% 

 

 
 

11.248.900,00 83 
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2 Wydatki rzeczowe 1 893 129,02 
   

11,88% 
 

2.273504,13 16,8 

3 Wydatki majątkowe 19 000,00 0,12% 
 

33 353,77 0,2 

Suma 
15 930 323,09 

100% 13 555 757,90 100% 

 

Tabela Nr 32 Wykonanie wydatków bieżących w roku 2019/2020 w poszczególnych szkołach 

 

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

zamknęły się w 2020 r. kwotą 15 930 323,09 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace 

i pochodne od płac, które wyniosły 14 018 194,07 zł, co stanowi 87,99% całości wydatków 

bieżących szkół. 

  

Lp. Nazwa szkoły Wykonanie 

2019 r.  

  w tym 

oddziały 

przedszkolne 

Plan 

2020 r. 

w tym 

oddziały 

przedszkole 

1. Szkoła Podstawowa 

im Jana Pawła II w 

Mętowie 

 

  

5 414136,36 

 

761692,82 

5 707468,78               

w tym 

wynagrodzenia 

5 079 106,70 

 

909 462,97 

2. Szkoła Podstawowa 

im. 100-lecia 

Niepodległości 

Polski w Kalinówce 

 

3 837 914,37 

 

527457,68 

 

 

5 222 750,52  

w tym 

wynagrodzenia 

4 437 506,85 

 

902 070,19 

3. 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Stefana 

Kardynała 

Wyszyńskiego 

w Wilczopolu-Kol.  

 

2 466 417,62 

 

588567,87 

2 629 029,4 

w tym 

wynagrodzenia 

2 332 908,96 

681 746,09 

 

 

4. 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Kornela 

Makuszyńskiego 

w Prawiednikach  

 

1 837 289,55 

 

372331,60 

2 371 074,39 

w tym 

wynagrodzenia 

1 964 838,00 

 

433 614,88 

 

Ogółem  

 

13 555 757,90 

 

2 250 049,97 

 

15 930 323,09 

 

2 926 894,13 
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Tabela Nr 33 Budżet oświaty na tle budżetu gminy za rok 2020.  

 Budżet gminy 

Źródła finansowania wydatków oświatowych 

Wydatki 

oświatowe 

Subwencja 

oświatowa 

% udział wydatków na 

oświatę 

Wykonanie 

2020 rok 
85 472 500,98 22 858 918, 46 11.974.231,00 26, 74% 

subwencja na 2020r. – 11.974.512,00 
 

 

 

Tabela Nr 34 Dochody i wydatki poniesione na oświatę w latach 2019 – 2020 

rok Dochody Wydatki % 

2
0
1
9
 

subwencja 

oświatowa 
10 630 231,00 zł Szkoły 22 382 278,15 zł 

55,6% wydatków 

poniesionych na 

oświatę pochodzi z 

dochodów, 

pozostałe 44,4% 

jest to wkład 

własny gminy 

dotacja 

przedszkolna 
643 977,00 zł Przedszkole 608 143,52 zł 

Wpływy z innych 

jst 
623 605,58 zł projekt RPWD 692 763,90 zł 

środki na projekty 

UE 
1 266 793,87 zł     

Łączna suma: 13 164 607,45 zł Łączna suma: 23 683 185,57 zł 

Budżet gminy: 76 192 331,98 

2
0

2
0
 

subwencja 

oświatowa 
11 974 512,00 zł Szkoły 15 930 323, 09 zł 

62,6% wydatków 

poniesionych na 

oświatę pochodzi z 

dochodów, 

pozostałe 37,4% 

jest to wkład 

własny gminy 

dotacja 

przedszkolna 
715 855,00 zł Przedszkole 3 793 448, 08 zł 

Wpływy z innych 

jst 
946 569,20 zł projekt RPWD 543 599, 87 zł 

środki na projekty 

UE 
1 023 986,24 zł  Projekt EWGG 369 507, 61 zł  

Środki UE na 

zadania 

inwestycyjne 

1 765 327, 32 zł 
Wydatki 

inwestycyjne 
2 222 039, 81 zł 

Łączna suma: 14 660 922,44 zł Łączna suma: 22 858 918, 46 zł 

Budżet gminy: 85 472 500,99 zł 
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Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa  Edukacji i Nauki w ramach 04% rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej. 

1.Szkoła Podstawowa im. 100- lecia  Niepodległości Polski w Kalinówce  otrzymała 

dotację na wyposażenie nowo wybudowanej  sali sportowej w wysokości 75610,00 zł 

oraz 30 000,00 zł na  zakup pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej sali 

psychoterapeutycznej. 

2.Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach otrzymała 

75 000,00zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej. 

Wydatki na niepubliczne przedszkola i żłobki działające na terenie gminy Głusk 

w 2020 r. 

Niepubliczne przedszkola: 

1. Niepubliczne Przedszkole Bajka – 179 100,02 zł 

2. Niepubliczne Przedszkole Kubuś – 313 117,08 zł 

3. Niepubliczne Przedszkole Tajemniczy Las – 116 068, 96 zł  

4. Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina – 2 207 550,46 

5. Niepubliczne Przedszkole Przystań Bliskości – 27 482,00 zł 

6. Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka – 191 097,20 zł 

Niepubliczne żłobki: 

1. Żłobek uRodzinki w Dominowie – 80 850,00 zł 

2. Żłobek Kucykowa Kraina – 54 250,00 zł 

3. Żłobek Pierwsze Słówka – 119 700,00 zł 

4. Żłobek Złota Rybka- 19 250,00 zł  

5. Żłobek Przystań Bliskości – 2 770,00 zł  

X. Projekty edukacyjne realizowane przy udziale środków EFS 

 

„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 31.03.2021 r. Projekt zakłada 

realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny. Rozwój 

placówek wsparcia dziennego przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych  
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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 31.03.2021 r. 

Wartość ogółem: 1 963 164,00 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 827 164,00 zł 

Wydatki poniesione w 2020 r. – 543 599,87 zł  

 

Zestawienie zrealizowanych działań:  

 

Kalinówka 

Zajęcia opiekuńcze - 1012 h 

Wsparcie terapeutów - 329 h  

Wsparcie psychologów - 186,5 h  

 

Mętów 

Zajęcia opiekuńcze - 2024 h 

Wsparcie terapeutów - 266 h 

Wsparcie psychologów - 142 h  

 

Prawiedniki  

Zajęcia opiekuńcze - 1012 h 

Wsparcie terapeutów - 326 h 

Wsparcie psychologów - 169 h 

 

Wilczopole Kol.  

Zajęcia opiekuńcze - 1012 h 

Wsparcie terapeutów - 360 

Wsparcie psychologów - 188 h 

 

Dodatkowo w ramach Punkt Konsultacyjno- Doradczy, udzielono 450 h porad prawnika 

oraz 315 h porad psychologa dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie.  

 

. „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 802 uczniów (432 dziewczynek i 370 chłopców)  
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w czterech wiejskich szkołach podstawowych gminy Głusk tj. w Mętowie, Prawiednikach, 

Wilczopolu - Kolonii i Kalinówce. 

 

Okres realizacji: od 1.09.2018 r. do 28.02.2021 r. 

Wartość ogółem:  1 895 834,60 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 796 303,28 zł 

Wydatki poniesione w 2020 r. – 369 507,61 zł  

 

Zestawienie zrealizowanych działań:  

 

SP Wilczopole:  

Zajęcia  informatyczne dla klas IV - VIII - 24 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze dla klas VII - VIII - 32 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych dla klas IV-VIII - 31 h 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla klas IV-VIII - 35 h 

Zajęcia z programowania dla klas I-VIII - 49 h 

Zajęcia realizowane w ramach  projektów interdyscyplinarnych dla klasa IV-VIII - 44 h 

Zajęcia logopedyczne - 94 h 

Zajęcia z psychologiem - 174 h 

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 73 h 

 

SP Mętów:  

Zajęcia  informatyczne dla klas IV - VIII - 61 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze dla klas VII - VIII - 94 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych dla klas IV-VIII - 94 h 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla klas IV-VIII - 75 h 

Zajęcia z programowania dla klas I-VIII - 91 h 

Zajęcia realizowane w ramach  projektów interdyscyplinarnych dla klasa IV-VIII - 102 h 

Zajęcia logopedyczne - 115 h 

Zajęcia z psychologiem - 123 h 

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 204 h 

 

 

SP Kalinówka:  

Zajęcia  informatyczne dla klas IV - VIII - 52 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze dla klas VII - VIII - 95 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych dla klas IV-VIII - 59 h 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla klas IV-VIII - 64 h 

Zajęcia z programowania dla klas I-VIII - 56 h 

Zajęcia realizowane w ramach  projektów interdyscyplinarnych dla klasa IV-VIII - 45 h 

Zajęcia logopedyczne - 229 h 

Zajęcia z psychologiem - 238 h 

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 182 h 

 

PSP Prawiedniki: 
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Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze dla klas VII - VIII - 8 h 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych dla klas IV-VIII - 33 h 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla klas IV-VIII - 64 h 

Zajęcia z programowania dla klas I-VIII - 75 h 

Zajęcia realizowane w ramach  projektów interdyscyplinarnych dla klasa IV-VIII - 63 h 

Zajęcia logopedyczne - 105 h 

Zajęcia z psychologiem - 127 h 

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 124,5 h 

  

Działania gminy dotyczące kultury, czytelnictwa i rozwoju bazy 

świetlic środowiskowych ujęte w następujących dokumentach 

strategicznych:  

- Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 

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.  

W 2020 r. trwały prace związane z budową świetlic w miejscowościach Kazimierzówka  

i Głuszczyzna. Wykonawca firma P.H.U. KRISBUD Krzysztof Ścierzyński wykonała min.: 

roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, podłogi, ściany budynku, stolarkę okienną 

i drzwiową, stropy, dach, kominy, elewację, opaski z kostki, roboty sanitarne instalacji wod-

kan, instalację C.O., roboty elektryczne. Zakończenie robót budowlanych i oddanie do 

użytkowania wybudowanych nowych świetlic zostało zaplanowane w II kwartale 2021r.  

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 

 

 

Świetlica w Głuszczyźnie 

 

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY  

Biblioteka – Centrum Kultury swoje działania prowadzi w swojej siedzibie  w 

Dominowie,    w Filii Bibliotecznej w Wilczopolu Kolonii, 4 świetlicach środowiskowych: w 

Ćmiłowie, Klinach, Abramowicach Prywatnych, Majdanie Mętowskim oraz w świetlicy przy 

Bramie – Wieży w Dominowie.   
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W 2020 r. instytucja otrzymała od Gminy 682.000,00 zł. W tym na realizację obsługi 

bibliotecznej   kwotę   170.000,00zł.,  oraz na realizację zadań w zakresie kultury 512.000,00 

zł. Dochody własne – 24.049,94 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. Instytucja 

podejmuje także  różne działania kulturalne wynikające z aktualnych potrzeb środowiska.  

                                             

Tabela Nr 35 Księgozbiory – źródło BCK 

 stan  księgozbioru na koniec 2020 r. 

Dominów 15257 

Filia 6 868 

Razem 22 125 
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W 2020 roku do księgozbioru BCK zakupiono 915 woluminów, z czego 767 trafiło do 

Biblioteki w Dominowie, 148 do Filii w Wilczopolu. Struktura wpływów dla jednostki 

głównej obejmuje  w 62% literaturę dla dorosłych, 23% dziecięcą, 15% niebeletrystyczną. W 

filii zaś proporcje rozkładają się inaczej: 43% - literatura dla dorosłych, 54%  - dziecięca i 3% 

inna. Stan ten odzwierciedla zapotrzebowanie bazy czytelniczej.  

Tabela Nr 36 Czytelnicy – źródło BCK 

 2019r. 2020r.  

Dominów 880 798 

Filia 131 103 

Razem 1 011 901 

 

 W obu jednostkach zostały zachowane dotychczasowe proporcje w strukturze 

czytelników. Dla BCK w Dominowie jest to 23% osób uczących się, 57% pracujących i 20% 

niezatrudnionych. W Wilczopolu kolejno 58%, 27% i 15%. To samo dotyczy podziału na 

kategorie wiekowe.  

 Dzienna średnia wypożyczeń wynosi 88 książek, odwiedzin 36, co jest wynikiem 

odrobinę wyższym niż w roku poprzednim (68 wol., 32 odw.). Statystycznie każdy aktywny 

czytelnik wypożyczył w 2020 roku 22,4 książki (w 2019 22,5).  

Uwzględniając liczbę dni w których biblioteka była przymusowo nieczynna nasze 

wyniki utrzymują się na tym samym poziomie  co w roku poprzednim. Nasza baza 

czytelnicza zachowała swoją strukturę i nie zmniejszyła aktywności. Obniżone liczby są 

jedynie konsekwencją czasowego braku dostępu do naszej oferty, a nie spadku 

zainteresowania książką.    

W BCK w Dominowie nie obserwujemy znaczących zmian w strukturze 

wypożyczanego księgozbioru. Literatura piękna dla dorosłych stanowi 66% udostępnianych 

materiałów, dla dzieci i młodzieży 25%, niebeletrystyka zaś 9%. 

Filia Biblioteczna w Wilczopolu odnotowała w tym zakresie zmiany. Wzrosły o 10% 

wypożyczenia książek dla dorosłych do poziomu 63%, spadły o tyle samo dla dzieci do 

poziomu 31%, niebeletrystyka zaś utrzymuje się na stałym poziomie ok. 6%. Czytelnicy 

zaczęli częściej korzystać z możliwości rezerwacji książek przez Internet. Dużo osób składa 

także zamówienia telefoniczne. Zamieszczane w portalach społecznościowych treści 
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spotykają się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.  Z powodu pandemii aby  ułatwić 

czytelnikom dostęp do lektury zorganizowano usługę pod nazwą “książka na telefon”, która  

pozwoliła wypożyczać książki w czasie zamknięcia poza murami biblioteki i  jej filii. Przy 

wejściu do bibliotek został wystawiony specjalny regał służący bezkontaktowej wymianie 

książek.              

  II.  INNE STATUTOWE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY  

2020 r. z powodu pandemii okazał się bardzo trudny dla instytucji kultury z powodu 

zakazu bezpośredniego kontaktu z odbiorcami wydarzeń. Wiele z zaplanowanych imprez nie 

odbyło się. Właściwie tylko przez pierwsze trzy miesiące udało się zrealizować zaplanowane 

wydarzenia w formie stacjonarnej. Takim było np. I zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy. Wydarzenie to miało miejsce w Prawiednikach 20 lutego 2020 r. a uczestniczyły w 

nim przedstawicielki wszystkich kół działających w naszej gminie. 
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I zjazd KGW z terenu gminy, Prawiedniki, 20 luty 2020 r. 

 

Od końca marca wszystkie działania pozabiblioteczne BCK zostały przeniesione do 

sieci aby na krótko wrócić do działalności stacjonarnej w okresie wakacji i tuż po nich, po 

czym działania znów wróciły do sieci. Również działalność zespołów została zawieszona, 

poza orkiestrą dętą, która swoje próby kontynuuje  on-line.  

BCK opracowała i wydaje we współpracy z gminą Głusk dwa informatory lokalne, 

wynajmowała także sale na działania związane ze sferą szeroko pojętej  kultury jak: 

indywidualne lekcje  nauki gry na instrumentach , zajęcia ruchowe, zajęcia tańca ludowego,  

naukę języka angielskiego a także  świetlice środowiskowe,  nieodpłatnie na działania np. kół 

gospodyń wiejskich oraz odpłatnie na indywidualne imprezy okolicznościowe. 

 



Strona 79 z 96 
 

 

Orkiestra dęta gminy Głusk 

Realizowane projekty: 

Cyfrowe GOKi 

Projekt “Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego                          

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji projektu instytucja 

otrzymała komputery wraz z oprogramowaniem w liczbie 5 sztuk o wartości początkowej 16 

174,56 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług 

publicznych u pracowników zatrudnionych w gminnych samorządowych jednostkach kultury 

oraz u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. 

 

„Renowacja obiektu zabytkowego – Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. BCK jako partner w realizacji projektu 

miała za zadanie zorganizować wydarzenie kulturalne pn „Przegląd kolęd i pastorałek”. 
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Przegląd kolęd i pastorałek w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie 

 Projekt Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” akcja czytelnicza  

skierowana do dzieci w wieku 3-6 lat. 

Tabela Nr 37 Działania zrealizowane w formie stacjonarnej – źródło BCK 

Lp. Nazwa wydarzenia  

kulturalnego 

Ilość uczestników 

1. Przegląd kolęd i pastorałek  

 

300 

2. Bal karnawałowy dla dzieci 

 

30 

3. Cykl Warsztaty Aktywni i kreatywni 

 

30 

4. Wyjazd do Filharmonii na spektakl 

„Królowa Śniegu” 

20 

5. Współorganizacja „Dni dziedzictwa 

historycznego i kulturowego gminy 

Głusk” 

30 

6. Teatr Maska- ” Bajki z teczki prof. 

Książeczki”  

30 

7. Teatr „Blaszany Bębenek”-  Renifer 

Niko ratuje zimę 

25 

8. Teatr Pokolenie- „Betlejem Polskie” 

 

70 

9. Współorganizacja wydarzenia I Zjazd 150 
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KGW z gminy Głusk  

10. Spotkanie z kolekcjonerem kart 

telefonicznych 

30 

11. Teatr Pokolenie-„Grajek na dachu” 

 

30 

12. Książkowe podróże te małe i te duże 

 

20 

13. Warsztaty wakacyjne w filii 

 

10 

 

Tabela Nr 38 Działania zrealizowane w formie online – źródło BCK 

Lp. Nazwa teatru Ilość uczestników 

1. Konkurs foto „Czytanie sposobem na 

przetrwanie” 

37 

2. Konkurs plastyczny „Portret mamy” 

 

15 

3. „Głusecka kultury w kwarantannie”- 

prezentacja prac autorek warsztatów 

malarskich i warsztatów Aktywni i 

kreatywni 

zaprezentowano 

prace autorek 

wcześniejszych 

warsztatów 

malarskich  

4. Wakacyjny konkurs „Z książką Ci do 

twarzy” 

30 

5. Konkurs plastyczny na ilustrację 

inspirowana treścią pieśni „Przybyli 

ułani” 

20 

6. Galeria internetowa „Jesienny spacer 

po gminie” 

 

7. Konkurs „Rodzinna szopka 

bożonarodzeniowa” 

4 

8. Konkurs plastyczny ‘Kartka                        

z Aniołem” 

10 

9.  Spotkanie z Mikołajem on – line 

 

 

10 Konkurs foto” Choinka gwiazda 

świątecznych dekoracji” 

21 
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Praca nadesłana na konkurs „Z książką Ci do twarzy” 

 

Inne formy pracy online: 

Codziennie na fb Biblioteki – Centrum Kultury oraz stronie internetowej  ukazywały  

się rożne formy aktywności i współpracy z odbiorcami takie jak: 

 “Wirtualny stolik z różnościami” - polecana literatura o wspólnym motywie 

“Premiery” - ankieta na każdy miesiąc 

“Co bibliotekarz czyta w domu?” - recenzje książek pracowników biblioteki głównej  

“Nowości pod lupą” - filmowy przegląd nowości wydawniczych 

“Ostatnio przeczytane” – recenzje książek pracowników filii  

„Kreatywna biblioteka” – cykl filmików (warsztaty plastyczne) dla najmłodszych 

„ Historia książki” – cykl filmików przedstawiających historię książki, pisma i bibliotek. 
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Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych: 

Na terenie gminy Głusk 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 2020 r. OSP Ćmiłów 7 czynnych członków 

(posiadających badania i przeszkolenie), dysponowała samochodem pożarniczym IVECO i 

uczestniczyła w 3 akcjach. 

Stan liczbowy OSP Kliny to 9 czynnych członków oraz dwa samochody - Mercedes 

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

uczestniczyła w 1 akcji. 

OSP Majdan Mętowski liczy 4 czynnych członków, dysponuje samochodem DAF i 

uczestniczyła w 3 akcjach. 

OSP Mętów liczy 29 członków oraz 11 osób skupionych w Młodzieżowej Drużynie 

Pożarniczej, dysponuje dwoma  pojazdami VOLVO oraz Peugeot Boxer, obydwa z 2010 r. 

Jednostka w 2020 r. uczestniczyła w 77 akcjach w tym: pożary: 34 (20 pożary budynków, 14 

pożary terenów), miejscowe zagrożenia 43 (wypadki i kolizje drogowe 13, inne miejscowe 

zagrożenia 25, poszukiwania osób zaginionych, zabezpieczenia i ćwiczenia 5). Maksymalna 

liczba ratowników jednostki przy akcji to 11 osób (wyjazd dwoma zastępami do pożaru 

kotłowni). OSP Mętów  w 2020 r. została wyróżniona nagrodą w konkursie Lubelski Lider 

Bezpieczeństwa” w kategorii „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej” z terenu województwa 

lubelskiego. 
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Statuetka Lubelski Lider Bezpieczeństwa dla OSP Mętów 

 

Jednostka OSP Prawiedniki to 11 czynnych członków, którzy korzystają z dwóch 

pojazdów Mercedes oraz FS Lublin. Pojazdy te wykorzystywano w 2020 r. do 9 akcji, w tym 

7 to pożary, 2 miejscowe zagrożenia. 

OSP Wilczopole liczy 27 członków oraz podobnie jak OSP Mętów posiada MDP, w 

liczbie 8 członów. Jednostka dysponuje 4 pojazdami: Scania z 2017 r. Peugeot Boxer z 2014 

r. oraz dwoma specjalistycznymi: Jelcz „cysterna” pozyskany z Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Mercedes „drabina” zakupiony w 2020 r. przy 

dofinansowaniu ze środków budżetu gminy. Jednostka w 2020 r. uczestniczyła w 132 akcjach 

(59 miejscowe zagrożenia, 53 pożary i 19 miejscowych zagrożeń).  
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Samochód specjalistyczny OSP Wilczopole zakupiony w 2020 r. 

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

Krajowym System Ratowniczo-Gaśniczym. 7 sierpnia 2020 roku  w Hrubieszowie strażacy 

ochotnicy z jednostek OSP Mętów oraz OSP Wilczopole  brali udział w ćwiczeniach 

terenowych z zakresu ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy.  

W ćwiczeniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz 

z Burmistrzem Miasta Hrubieszów uczestniczyły jednostki OSP z gmin biorących udział w 

projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar 

wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Głównym celem 

ćwiczeń była prezentacja technicznych i operacyjnych możliwości sprzętu ratownictwa 

drogowego i medycznego pozyskanego przez straże w ramach projektu, prezentacja technik 

oraz procedur zabezpieczenia terenu akcji z wykorzystaniem sprzętu będącego na 

wyposażeniu OSP, a także wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z 

ratownictwem drogowym. 
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Ćwiczenia z ratownictwa drogowego 

 

Każda z jednostek w 2020 r. sukcesywnie, dzięki dotacjom z budżetu gminy jak również 

ze środków własnych oraz różnych dotacji, pozyskiwała niezbędny sprzęt pożarniczy służący 

do prowadzenia akcji gaśniczych. 

Łącznie w 2020 r. Gmina Głusk przeznaczyła z budżetu gminy kwotę 319 760,66 zł na 

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

samochodu dla OSP Wilczopole 150 tys. zł. 

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 mieszkańców 

gminy Głusk, z wyłączeniem miejscowości Nowiny oraz części mieszkańców gminy 

Jabłonna w miejscowości Czerniejów – Kolonia. Ponadto GZK Głusk Sp. z o. o. zajmuje się 

zarządzaniem istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, administrowaniem budynkiem biurowo – 
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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: 

Abramowice Prywatne – 304,  

Abramowice Kościelne – 10, 

Kalinówka – 950, 

Kazimierzówka – 221, 

Kliny – 94,  

Majdan Mętowski – 125,  

Wilczopole – 236,  

Wilczopole – Kolonia – 176. 

 

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

Kolonia 

Liczba odbiorców (przyłączy) w poszczególnych miejscowościach wynosi: 

Prawiedniki – 496, 

Prawiedniki – Kolonia – 93. 

 

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 – 138, 

Mętów – 481, 

Ćmiłów – 425, 

Dominów – 529,  

Wólka Abramowicka – 110, 

Żabia Wola – 130. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ponad 300 km. 

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

gminy Głusk. W sieć kanalizacja sanitarnej wyposażone są miejscowości: Dominów – 431 

Ćmiłów – 301 

Mętów – 355 

Wólka Abramowicka – 83 

Żabia Wola – 48 

Kalinówka – 123 

Abramowice Prywatne – 198 

Lublin – 7 

Głuszczyzna - 104 

 

Na koniec 2020 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosiła ok. 87 km. 
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Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o. 

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 2020 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 2020 r. trwała procedura zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części gminy. 

W poprzednim roku w Referacie  Strategii i Rozwoju wydano 291 wypisów i wyrysów       

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrysy są niezbędnym 

załącznikiem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wydano                        

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

127 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 102 postanowień opiniujących 
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podziały, ustalono 238 numerów porządkowych dla nowych zabudowań, wydano 169 decyzje 

na zajęcie pasa drogowego, złożono 88 wniosków do ksiąg wieczystych. 

W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie wydało 297 pozwolenia na budowę na terenie 

gminy Głusk, w tym 191 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 19 

na budynki gospodarcze oraz 4 na usługowe. Pozostałe pozwolenia dotyczą obiektów 

liniowych, takich jak wodociągi, gazociągi itp. Pomimo nieznacznego spadku liczby 

wydanych pozwoleń na terenie naszej gminy w stosunku do roku poprzedniego, nadal jest to 

drugi wynik w powiecie. Najwięcej wydano ich w gminie Niemce, odpowiednio 450 

pozwoleń oraz 229 pozwoleń na budynki jednorodzinne.  

Tabela Nr 39 Liczba pozwoleń na budowę wydanych w latach 2018 - 2020 w Powiecie 

Lubelskim – dane Starostwo Powiatowe 
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Tabela Nr 40 Liczba pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w latach 2018 – 2020 

w Powiecie Lubelskim – dane Starostwo Powiatowe 

 

Rolnictwo w gminie Głusk w 2020 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 należących do osób fizycznych 

użytków rolnych do opodatkowania  w latach 2016-2020 sukcesywnie się zmniejszała. W 

roku 2019 wynosiła 5 412 ha, by w roku 2020 zmniejszyć się do 5.406 ha. Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Lublinie wyłączył w 2020 roku z produkcji rolnej 

dokładnie 6,27 ha gruntów w klasie I-III z terenu gminy Głusk. Grunty orne obejmują około 

80% powierzchni gminy.                                                                                                                           

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk 

przyjętego w 2020 roku, uważanym za dokument kreujący politykę przestrzenną gminy 

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

będzie  blisko 50% powierzchni gminy. Wskaźnik ten jest prognostykiem w jakim kierunku 

będzie się zmieniać Gmina Głusk w przyszłości.  

Z biegiem lat zmienia się także struktura gospodarstw. Małe gospodarstwa, głównie z 
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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 gminy Głusk, co nie sprzyja utrzymaniu 

tradycyjnych, zwykle niskotowarowych gospodarstw. Do wsi, które w większości zachowują 

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 1766 gospodarstw     

o powierzchni większej niż 1 ha i w stosunku do roku poprzedniego ubyło 13 gospodarstw. 

Warto zauważyć, że funkcjonujące rolnictwo jest rozdrobnione. Występuje tylko                     

12 gospodarstw powyżej 20 ha i 59 powyżej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 

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

Tabela Nr  41 Struktura użytkowania gruntów 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 18,5 31,3 22 16,8 6,8 4,1 0,5 
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 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 2019 roku zgłoszono wnioski na zwrot podatku z 1882 ha, a w roku 2020 było to 

1966 ha, co także świadczy o zmianach struktury użytkowania gruntów na terenie gminy. 

Wsparciem rolnictwa przez samorząd jest fakt, że Rada Gminy Głusk na mocy Uchwały Nr 

XXXVIII/317/06 z dnia 28 lutego 2006 r. zwalnia budynki mieszkalne lub ich części należące 

do rolników z podatku od nieruchomości. W 2020 roku była to powierzchnia 71 702,53 m
2
. 

Także uchwałą Rady Gminy Głusk zostało wprowadzone zwolnienie dla rolników z podatku od 

środków transportowych, związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. W roku 2020 była 

to kwota 5 317 zł.  

Wpływy z podatku rolnego w 2020 roku wyniosły 758.454,68 zł. Były one o ok. 33.000,00 

większe 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 

2020 wyniosły 7.788.860,49 zł 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 2020 została zmniejszona z kwoty maksymalnej 

dopuszczonej przez Prezesa GUS, wynoszącej 58,46 zł, do kwoty 43,00 zł i w stosunku do 

roku poprzedniego została podwyższona o 3,00 zł.   

Rankingi i wyróżnienia: 

Gmina Głusk w wielu zestawieniach i rankingach przedstawiana była w 2020 r., jako jeden 

z wiodących samorządów w wielu kategoriach oceny. 
 

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci z rzędu nasza gmina zajmuje pierwsze 

miejsce    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) średnioroczne dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 2017-2019) 
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b) średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 

2017-2019) 

c) średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2017-2019) 

d) wydatki bieżące budżetu gminy na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019 r. 

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

unijnych stanowiące dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca (za lata 2017-2019) 

f) wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2019 r. 

g) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 ludności w 2019 r. 

h) udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r. 

i) udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2019 r. 

j) przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2017-2019) 

k) saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2017-2019) 

l) odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2019 r. 

 

Pamiątkowe statuetki za 3 pierwsze miejsca 

W najnowszym rankingu brano pod uwagę dane statystyczne ze wszystkich gmin 

województwa lubelskiego, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, z lat 2017 - 2019.  
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Pierwsza dwudziestka w rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020 

 

Odbiór nagrody w konkursie Gmin Lubelszczyzny 2020 r.  

Stoją od lewej: Natalia Gmurkowska – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Lublin 

Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków, Jacek Anasiewicz – 

Wójt Gminy Głusk 

Ponadto warto wspomnieć, że w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu 

Terytorialnego "Wspólnota" obejmującym wydatki inwestycyjne w latach 2017 – 2019 
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Gmina Głusk okazała się liderem województwa lubelskiego wśród gmin wiejskich.                

W przygotowanym przez wydawnictwo zestawieniu nasza gmina zajęła 27 miejsce w Polsce 

z inwestycjami w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczającymi 2230 złotych. W 

poprzednim rankingu "Wspólnoty" Gmina Głusk znalazła się na 46 pozycji, a w zestawieniu 

za lata 2015 – 2017 zajmowała dopiero 234 miejsce.  

Tak wysoka pozycja w prestiżowym rankingu to efekt wieloletnich inwestycji, 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W okresie, który obejmuje najnowsze 

zestawienie gmina zrealizowała albo jest w trakcie realizacji kilkanaście projektów. Gmina 

pozyskała na nie prawie 90 milionów złotych dotacji, które pochodziły przede wszystkim z 

funduszy unijnych.  

Pismo "Wspólnota" przygotowuje ranking inwestycyjny od prawie 20 lat. Pod uwagę są 

brane wszystkie wydatki majątkowe, poniesione w ciągu ostatnich trzech lat. W skali kraju 

najbardziej efektywną gminą wiejską w zakresie inwestycji w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca jest Kleszczów w województwie łódzkim. Spośród gmin Lubelszczyzny w 

pierwszej 70-ce zestawienia, poza Gminą Głusk, jest jeszcze tylko Gmina Wilkołaz w 

powiecie kraśnickim. W całym rankingu zostało uwzględnionych ponad 1,5 tysiąca gmin 

wiejskich. 
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