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1. WSTĘP 

Obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy został wprowadzony ustawą z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) poprzez dodanie art. 28aa w ustawie 

o samorządzie gminnym.  

Zgodnie z brzmieniem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie 

działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MILEJÓW 

Gmina Milejów położona jest w centralnej części województwa, w niedalekiej odległości 

około 35 km od centrum stolicy województwa lubelskiego - miasta Lublina i 12 km 

od miasta powiatowego - Łęczna. Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka 

nr 829 (o relacji Łucka – Łęczna – Biskupice). W pobliżu Gminy przebiegają drogi 

krajowe Nr 82, S12 i S17. Przez obszar gminy (od miejscowości Łysołaje-Kolonia do 

miejscowości Starościce) przebiega linia kolejowa Lublin – Chełm. Druga linia kolejowa 

biegnąca od Jaszczowa do kopalni węgla kamiennego w Bogdance przeznaczona jest 

do ruchu towarowego. W miejscowości Jaszczów umiejscowiona jest węzłowa stacja 

kolejowa dla ruchu pasażerskiego i towarowego.  

Terytorium gminy obejmuje obszar 115,7 km2, co stanowi 0,46% powierzchni 

woj. lubelskiego oraz 18,16% powierzchni powiatu łęczyńskiego.  

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa: 

1) Antoniów, 

2) Antoniów – Kolonia, 

3) Białka, 

4) Białka – Kolonia, 

5) Cyganka, 

6) Dabrowa, 

7) Górne, 

8) Jaszczów, 

9) Jaszczów – Kolonia, 

10) Kajetanówka, 

11) Klarów, 

12)  Łańcuchów, 

13) Łysołaje, 

14) Łysołaje – Kolonia, 

15) Maryniów, 

16) Milejów, 
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17) Milejów – Osada, 

18) Ostrówek – Kolonia, 

19) Popławy, 

20) Starościce, 

21) Wólka Bielecka, 

22) Wólka Łańcuchowska, 

23) Zalesie, 

24) Zgniła Struga. 

 

2.1. DEMOGRAFIA 

 Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Milejów na dzień             

31-12-2020r. zameldowanych było 8 864 osób. 

Statystyka Ewidencji Ludności w 2020 roku: 

 ŁĄCZNIE 

Urodzenia, w tym: 

dziewczynki- 35 

chłopcy- 33 

 

68 

Zgony 150 

Zameldowano na pobyt stały osób 183 

Zameldowano na pobyt czasowy 

osób 

30 

 

2.2. STATYSTYKI URZĘDU STANU CYWILNEGO 

Sporządzone akty urodzenia w tym:     9 
-zagraniczne           9 
-dzieci, które zrodziły się na terytorium Gminy Milejów   0 
 

Sporządzone akty małżeństw w tym:    35 
- konkordatowe       21 
- cywilne        11 
- zagraniczne        3 
 

Sporządzone akty zgonu:      62 
 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami    

za długoletnie pozycie małżeńskie:    10 
 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych      

do ksiąg małżeńskich:      8 
 

Przyjęto wniosków na dowody osobiste:   441. 
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3. WŁADZE GMINY 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Milejów, natomiast 

organem wykonawczym jest Wójt Gminy Milejów. 

Kierownictwo Urzędu Gminy Milejów stanowią: 

 Wójt Gminy – Tomasz Suryś, 

 Zastępca Wójta – Grzegorz Tkaczuk, 

 Sekretarz Gminy – Zofia Tchurzewska, 

 Skarbnik Gminy – Jolanta Matejanka. 

 

Rada Gminy Milejów kadencji 2018-2023: 

1) Andrzej Wirski – Przewodniczący Rady 

2) Jan Buba – Wiceprzewodniczący Rady (wygaśnięcie mandatu 05.02.2019 r.) 

3) Robert Antoniak – Wiceprzewodniczący Rady 

4) Marian Charytanowicz 

5) Piotr Ćwirzeń 

6) Zbigniew Domański 

7) Jakub Jóźwiak 

8) Tomasz Klęczar 

9) Grzegorz Kurdyga 

10) Krzysztof Niewiadomski (wygaśnięcie mandatu 22.11.2018 r.) 

11) Ewa Sawic 

12) Anna Starzewska 

13) Marian Turek 

14) Dawid Zawada 

15) Justyna Zielińska 

Radni wybrani w wyborach uzupełniających do Rady Gminy: 

1) Jerzy Chmielewski (wygaśnięcie mandatu 03.01.2021 r.) 

2) Krystyna Buba 

3) Marian Konowałek. 

 

4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY MILEJÓW 

W 2020 r. Rada Gminy Milejów obradowała na 13 sesjach, podczas których podjęła 

77 uchwał. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Milejów uchwały zostały przekazane do organów 

nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, a w zakresie 

spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.  
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Wykaz uchwał podjętych w 2020 r. przez Radę Gminy Milejów 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

1. XV/92/20 17.02.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

2. XV/93/20 17.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

3. XVI/94/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania 

4. XVI/95/20 26.02.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodzin na lata 2020-2022 

5. XVI/96/20 26.02.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Milejów w 2020 r. 

6. XVI/97/20 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. St. Konarskiego w Milejowie 

7. XVI/98/20 26.02.2020 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/223/18 
Rady Gminy Milejów z dnia 11 maja 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Milejów, zmienionej uchwałą Nr 
XXXIX/233/18 Rady Gminy Milejów z dnia 
25 lipca 2018 r. 

8. XVI/99/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr VI/33/19 Rady 
Gminy Milejów z dnia 17 czerwca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany w części tekstowej miejscowego 
planu za gospodarowania przestrzennego 
gminy Milejów 

9. XVI/100/20 26.02.2020 w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Milejów” 
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10. XVI/101/20 26.02.2020 w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Milejów i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11. XVI/102/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Milejów w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi 

12. XVI/103/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia 
obowiązków odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Milejów 
niezamieszkałych przez mieszkańców, na 
których powstają odpady komunalne 

13. XVI/104/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od określonych 
nieruchomości 

14. XVI/105/20 26.02.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym 

15. XVI/106/20 26.02.2020 W sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

16. XVI/107/20 26.02.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik lub worek przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych 
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17. XVI/108/20 26.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów  

18. XVI/109/20 26.02.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

19. XVI/110/20 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

20. XVII/111/20 13.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
do realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Milejów na lata 
2015-2020 

21. XVII/112/20 13.03.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów 

22. XVIII/113/20 20.04.2020 w sprawie regulaminu targowiska „Mój 
Rynek” w miejscowości Milejów-Osada 

23. XVIII/114/20 20.04.2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 
33 Wójta Gminy Milejów z dnia 17 marca 
2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia 
Targowiska w Milejowie-Osadzie 

24. XIX/115/20 24.04.2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień 
przedmiotowych z opłaty targowej 

25. XIX/116/20 24.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 
2015-2022” 

26. XX/117/20 22.05.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

27. XX/118/20 22.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

 

28. XXI/119/20 25.06.2020 w sprawie utworzenia Żłobka Bajkowa 
Przystań oraz uchwalenia jego statutu 

29. XXI/120/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Samorządowego Biura Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Milejowie i nadania Statutu 

30. XXI/121/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych gminy 

31. XXI/122/20 25.06.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o 
odbudowę linii kolei pasażerskiej 
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32. XXI/123/20 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Milejów porozumienia 
w sprawie przystąpienia do opracowania 
i wdrożenia Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla obszaru 
funkcjonalnego, obejmującego następujące 
gminy: Cyców, Ludwin, Milejów, Urszulin 
i Puchaczów na lata 2021-2027 
z perspektywą do 2035 roku  

33. XXI/124/20 25.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Milejów dla terenów 
produkcyjnych zlokalizowanych w obrębie 
Milejów-Osada  

34. XXI/125/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik lub worek, przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych 

35. XXI/126/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Milejów 

36. XXI/127/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Milejów 
i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

37. XXI/128/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Milejów w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi 

38. XXI/129/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2020 rok 

 

Strona | 10  
 

39. XXI/130/20 25.06.2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 
i określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności, wysokości stawek 
opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa 

40. XXI/131/20 25.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego samodzielnego Publicznego 
zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Milejowie 

41. XXI/132/20 25.06.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

42. XXI/133/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

43. XXII/134/20 07.08.2020 w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie 
gminy i udzielenia wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Milejów 

44. XXII/135/20 07.08.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów 
z wykonania budżetu za 2019 r. 

45. XXII/136/20 07.08.2020 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

46. XXII/137/20 07.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
przyznawania diet i zwrotu kosztów 
podróży dla radnych 

47. XXII/138/20 07.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
przyznawania diet sołtysom Gminy Milejów 

48. XXII/139/20 07.08.2020 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Milejów na rok 
szkolny 2020/2021 

49. XXII/140/20 07.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Samorządowego Biura Obsługi Szkół i 
Przedszkoli w Milejowie i nadania Statutu 

50. XXIII/141/20 21.09.2020 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 
do kategorii dróg gminnych 

51. XXIII/142/20 21.09.2020 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 
do kategorii dróg gminnych 
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52. XXIII/143/20 21.09.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez 
Gminę Milejów oraz ustalenia maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w żłobku 

53. XXIII/144/20 21.09.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

54. XXIII/145/20 21.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

55. XXIV/146/20 29.10.2020 w sprawie uchwalenia „Programu 
Współpracy Gminy Milejów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2021 rok” 

56. XXIV/147/20 29.10.2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Milejów na 
lata 2019-2035 

57. XXIV/148/20 29.10.2020 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Milejów 

58. XXIV/149/20 29.10.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

59. XXIV/150/20 29.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

60. XXIV/151/20 29.10.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Łęczyńskiemu 

61. XXV/152/20 15.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta 
Gminy Milejów 

62. XXV/153/20 15.12.2020 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki 

63. XXV/154/20 15.12.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r. 

64. XXV/155/20 15.12.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 
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65. XXV/156/20 15.12.2020 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Milejów 

66. XXV/157/20 15.12.2020 w sprawie przejęcia do realizacji zadania 
publicznego zarządzania drogą 
wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego 
utrzymania czystości oraz zieleni w pasie 
drogowym z zakresu bieżącego utrzymania 
dróg wojewódzkich na terenie gminy 
Milejów 

67. XXV/158/20 15.12.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2021 rok 

68. XXV/159/20 15.12.2020 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie gminy Milejów na rok 2021 

69. XXV/160/20 15.12.2020 w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie 
gminy Milejów za 2021 rok 

70. XXV/161/20 15.12.2020 w sprawie zatwierdzenia Programu 
Naprawczego samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Milejowie 

71. XXV/162/20 15.12.2020 w sprawie pokrycia straty netto 
samodzielnego Publicznego zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Milejowie 

72. XXV/163/20 15.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości kredytów 
i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych 
przez wójta 

73. XXVI/164/20 22.12.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej 

74. XXVI/165/20 22.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

75. XXVII/166/20 30.12.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Milejów 

76. XXVII/167/20 30.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

77. XXVII/168/20 30.12.2020 w sprawie zmiany nazwy ulic w granicach 
administracyjnych miejscowości Milejów-
Osada 
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4.1. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
na lata 2016 – 2025 gmina dysponuje następującymi budynkami: 

1) budynki z lokalami socjalnymi: 
 Starościce 41 
 Górne 69 

2) budynki z pozostałymi lokalami mieszkalnymi: 
 Maryniów 11a 
 Dabrowa8 
 Antoniów 48 
 Wolka Bielecka 49 
 Jaszczów 39. 

 

4.2. MIENIE KOMUNALNE W GMINIE MILEJÓW 

P o w i e r z c h n i a  m i e n i a  k o m u n a l n e g o  n a  d z i e ń  3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 r .  wynosi  
224,00 ha.  

W roku 2020 dokonano następujących zmian:   

1. Sprzedano nw. nieruchomości: 

1) działka   nr   1049     o  pow.  0,47 ha położona w msc. Białka, 

2) działka   nr   177/4    o   pow.  0,1016  ha położona  w msc. Górne, 

3) działka   nr   177/5    o   pow.  0,1000  ha położona  w msc. Górne, 

4) działka   nr   177/6    o   pow.  0,1164  ha położona  w msc. Górne, 

5) działka   nr   177/7    o  pow.   0,1040  ha położona  w msc. Górne, 

6) działka   nr   177/8    o  pow.   0,0548  ha położona  w msc. Górne, 

7) działka   nr   177/9    o  pow.   0,1039  ha położona  w msc. Górne, 

8) działka   nr   177/10  o  pow.   0,1009  ha położona  w msc. Górne, 

9) działka   nr   515/75  o  pow.   0,0148  ha położona  w msc. Milejów-Osada, 

10)  działka   nr   520       o  pow.    0,02     ha położona  w msc. Staroście, 

11)  działka   nr   522/2    o  pow.    0,0459 ha położona  w msc. Milejów-Osada, 

12)  działka   nr   368/3    o  pow.    0,0041 ha położona  w msc. Milejów-Osada. 

 

2. Nabyto odpłatnie: 

1) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego 

numerem 16 o pow. 51,00 m2, usytuowanego na pierwszym piętrze 

w budynku przy ulicy Topolowej 19 w msc. Milejów-Osada, 

2) własność blaszanego garażu, niezwiązany trwale z gruntem. 

          Na nieruchomościach mienia gminnego usytuowan e są  57 budynki :  

6-mieszkalnych,  22-użyteczności  publ icznej  w tym: 21 - i nne,  pozostałe  

budynki  niemieszkalne -29.  

          Na terenie gminy zlokalizowane są 3 hydrofornie w miejscowościach: Jaszczów-

Kolonia, Popławy i Wólka Łańcuchowska, w gminie wodociągi są  w  24 miejscowościach 

o długości  195,64 km. 
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Gmina Milejów posiada udziały wniesione do spółek: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka  z  o. o. w Milejowie, 

2) Wirtualne Powiaty WP3.  

 Gmina Milejów dysponuje 6 obiektami sportowymi :   

1)  Stadion w miejscowości  Milejów -Osada,  

2)  Boisko „ORLIK 2012”  położone w miejscowości  Milejów -Osada,  

3)  Kompleks boisk sportowych w m.  Jaszczów,  

4)  Boisko wielofun kcyjne w miejscowośc i   Białka ,  

5)  Boisko sportowe wielofunkcyjne  w mi ejscowości  Łysołaje ,   

6)  Sala  gimnastyczna z  łącznikiem w mie jscowości  Łańcuchów.  

W roku 2020 w Gminie Milejów zrealizowano następujące inwestycje i projekty: 

1. Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie. 

2. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja 

i remont kapitalny obiektu użyteczności publicznej - budynek Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. 

3. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Milejowie. 

4.  Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja 

i remont kapitalny obiektu użyteczności publicznej - budynek Szkoły 

Podstawowej  w Białce. 

5. Budowa Świetlicy Spotkań Twórczych z Domu Strażaka w Popławach. 

6. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jaszczowie w celu utworzenia 

Gminnego Żłobka „ Bajkowa Przystań”. 

7. Uporządkowanie w gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Zalesie, Dąbrowa, Łysołaje-Kolonia, 

Cyganka, Starościce, Białka – Kolonia, Kajetanówka. 

 

Inwestycje  zrealizowane  w roku 2020  w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.    

1. Oświetlenie uliczne w miejscowości Cyganka.   

2. Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów, na dz. nr 375. Oświetlenie uliczne 

w miejscowości Jaszczów, na dz. nr 380.   

3. Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów.  

4. Tablica informacyjna w miejscowości Jaszczów-Kolonia, OSP Białka.  

5. Tablica informacyjna w miejscowości Łańcuchów.  

6. Wyposażenie do Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach – Kolonii.  

7. Stół bilardowy do Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach – Kolonii. 

8. Oświetlenie drogowe w miejscowości Białka, na dz. nr 909 i 781.  

9. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 105348L w Wólce Bieleckiej.                                  

10. Oświetlenie uliczne w miejscowości Ostrówek-Kolonia, na dz. nr 1065.     

11. Oświetlenie uliczne na działce nr 180/8 na ul. Kolejowej, w miejscowości 

Milejów-Osada, gm. Milejów, etap końcowy.  
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12. Oświetlenie uliczne na działce nr 95 w miejscowości Popławy.  Dalszy etap.                              

13. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 105348L w Wólce Bieleckiej.  

14. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 105353L w Zgniłej  Strudze (dalszy 

etap).  

15. Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów-Kolonia.                                                  

16.  Lampa hybrydowa w Antoniowie-Kolonii, na działce nr 201.  

17.  Lampa hybrydowa w Białce-Kolonii, przy drodze gminnej nr 105552L.  

18.  Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów-Kolonia (dalszy etap).                                                  

19.  Oświetlenie uliczne w miejscowości Ostrówek-Kolonia (końcowy etap).       

20.  Oświetlenie uliczne w miejscowości Cyganka (końcowy etap).  

21.  Oświetlenie uliczne w miejscowości Łańcuchów (kolejny etap).  

22.  Oświetlenie uliczne w miejscowości Milejów, na działce nr 506 (końcowy etap). 

23. Pergole ogrodowe na działce nr 1007/4 w Łysołajach.    

24. Plac zabaw  na działce nr 343/2 w msc. Starościce.    

25. Budynek remizy OSP w Zalesiu.    

26. Parking na ul. Klarowskiej, w msc. Milejów-Osada. 

27. Chodnik na ul. Klarowskiej, w msc. Milejów-Osada. 

28. Ogrodzenie stadionu sportowego w Milejowie.    

29. Chodnik na ul. Ogrodowej, w msc. Milejów-Osada.  

30. Utwardzenie na ul. Brzozowej, w msc. Milejów-Osada.  
 

Informacja  o stanie mienia komunalnego w Gminie Milejów 

 

Wyszczególnienie 
 

Stan na 
31.12.2020 

 
W 
bezpośr.  
zarz. 
gminy 

 
W 
zarz. 
Jedn. 
Organ 
 

 
Dzierżaw
a, 
Najem 

 
W użytkowaniu 
wieczystym 

1.Grunty ogółem (ha) 
   w tym 
- użytki rolne 
- budowlane 
- rekreacyjne 
- pozostałe 
- park  
- leśne  
  zadrzewione  
  i  zakrzewione 
2. Budynki 
   Liczba ogółem –(szt) 
   w tym: 
1)   mieszkalne  
2) użyteczności  
     publicznej w tym: 

a) Obiekty 
szkolne  

    i przedszkolne 

  224,00 
 
   22,00 
   11,00 
     5,00 
 173,00 
     1,10 
 
 
    11,90 
 
57 
 
6 
 
22 
 
 
- 

204,87 
 
   22,00 
   11,00 
     5,00 
 147,03                    
1,10 
 
 
   11,90 
 
57 
 
6 
 
22 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,12 
 
 
 
 
1,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,71 
 
 
 
 
24,71 
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b) Obiekty 
służby  

     zdrowia 
c) Inne 

3) Pozostałe budynki  
    niemieszkalne 
3.Wodociągi 
– długość sieci  
    w km 
- liczba 
 4. Kanalizacja 
sanitarna 
               - długość sieci  
                 w km 
               - przykanaliki  
               ( ilość sztuk) 
5.  Obiekty sportowe 
6.Drogi  w km 
    w tym: 
       - gminne 

 utwardzone 
 nieutwardzone 

       - pozostałe 
7. Środki transportowe 
8. Przydomowe    
oczyszczalnie  ścieków  
( szt.)   
  

 
1 
 
21 
 
29 
 
195,64 
 
24 
 
15,74 
 
 
17 
 
6 
171,52 
 
113,14 
37,293 
75,847 
 58,38 
13 
 
409 
 

 
1 
 
21 
 
29 
 
195,64 
 
24 
 
15,74 
 
 
17 
 
6 
171,52 
 
113,14 
37,293 
75,847 
58,38 
13 
 
409 

 
 
 

 

 

 

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego  majątku trwałego w zł 

Wyszczególnienie 
Wartość 
brutto  

Umorzenie  
Wartość 
netto 
 

Stop. Um. 
w % 

Stan na 31.12.2019r. 81 415 055,89 26 628 022,07 54 787 033,82 32,70 

Stan na 31.12.2020r. 94 696 379,11 29 823 738,46 
64 872 640,65 31,49 
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Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach 
rodzajowych wg stanu brutto i ich umorzenie  na dzień 31 

grudnia 2020 roku  przedstawia poniższe zestawienie ( w zł): 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020r. 
Ha/Umorzeni

e 

 

1. Grunty 6 364 256,62 0,00 
 

2. Budynki i lokale 32 959 934,69 7 567 843,24 
 

3. 
Obiekty inż. lądowej i 
wodnej 

45 950 888,63 17 809 916,86 
 

4. 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

717 229,40 122 391,62 
 

5. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

1 508 917,40 1 443 636,67 
 

6. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

24 126,19 14 177,73 
 

7. Urządzenia techniczne 5 195 060,74 1 510 877,05 
 

8. Środki transportowe 1 522 760,85 1 041 650,76 
 

9. 
Narzędzia, przyrządy i 
wyposażenie 

453 204,59 313 244,53 
 

Ogółem 94 696 379,11 29 823 738,46 
 

 

    

 

Grupując środki trwałe wg miejsc ich użytkowania, to w ujęciu 
wartości netto wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 

przedstawia się następująco: w zł 

 

Lp. 
Jednostki 

organizacyjne 

Wartość netto 
użytkowanego 

mienia 

Udział 
procentowy % 

 

1. Jednostki oświaty 8 526 471,55 13 % 
 

2. Jednostki kultury 1 814 606,00 2%  

3.  Urząd Gminy 54 531 563,10 85 % 
 

4. OPS 0,00 0,0 
 

Razem: 64 872 640,65 100 % 
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Wartość netto środków trwałych wg poszczególnych grup klasyfikacyjnych, 
w układzie podmiotowym- będących w posiadaniu przez poszczególne jednostki 

organizacyjne,  wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia 
się następująco: w zł 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

Kultury 
Jedn. Oświaty Urząd Gminy 

  

OPS 

1. Grunty 77 110,00 159 734,00  6  127 412 ,62 
 

2. Budynki i lokale 1 350 230,00 7 889 754,42 16 721 249,03 
 

3. 
Obiekty inż. lądowej 
i wodnej 

   1 219 816,00 428 205,81 26 787 468,81 
 

4. 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

0,00 31 184,60 563 653,18 
 

5. 
Maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
stosowania 

0,00 0,00 65 280,73 
 

6. 
Maszyny, urządzenia 
i aparaty specjalne 
branżowe 

0,00 9 948,46 0,00 
 

7. Urządzenia techniczne 37 739,00 7 644,26 3 676  139,43 
 

8. Środki transportowe 0,00 0,00 481 110,09 
 

9. 
Narzędzia, przyrządy 
i wyposażenie 

45 960 0,00 131 850,06 
 

Ogółem 2 730 855,00 8 526 471,55 54 554 163,95 
 

     
 

 
 

Wielkości udziałów w spółkach 
 

 

Lp. Nazwa spółki 
Udział gminy w 

% 
Kwota 
łączna  

 

1. PGK Spółka z o. o. 100 % 6 734 214,23 
 

 

2. 
Spółka Wirtualne Powiaty 
Łęczna 

5,26 % 221 600,00 
 

 

Ogółem   6 955 814,23 
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Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych w zł 

Wyszczególnienie 
Wykonanie       

za 2019r. 

    
% wyk.     
planu 

rocznego 

 
Wykonanie 
za 2020 rok 

  % wyk.     
planu 

rocznego 

Dochody z tytułu czynszu 
regulowanego 

15 015,03 87,92  13 100,23 77,76 

Dochody z wieczystego użytkowania 27 855,33 94,34 29 244,14 99,76 

Dochody ze sprzedaży mienia 22 099,73 8,84 133 103,39 39,20 

Dochody ze sprzedaży sieci 
kanalizacyjnej 

913 999,70 57,13 861 325,96 94,24 

Dochody z tytułu opłat za 
przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 

50 656,58 99,20 -295,21 0,00 

Dochody z dzierżawy lokali 
użytkowych 

48 382,38 77,99 83 554,49 99,88 

Dochody z dzierżawy gruntów 
przeznaczonych pod działalność 

11 924,23 103,32 11 896,23 95,91 

Dochody z dzierżawy gruntów na 
cele rolnicze 

2 401,70 109,62 2 755,76 104,78 

Dochody z czynszu z tytułu 
umieszczenia urządzeń na kominie 
kotłowni 

134 929,90 100,62 138 894,36 101,68 

Dochody z tytułu dzierżawy sieci 
teletechnicznej 

3 906,39 89,13 4 442,34 99,58 

Dochody z tytułu dzierżawy 
samochodu do wywozu nieczystości 
stałych 

2 446,00 97,84 2 400,00 100 

Wpływy ze sprzedaży złomu 
powstałego w związku z remontem 
budynku komunalnego przy ul. 
Topolowej w msc. Milejów-Osada 

0,00 0,00 489,50 99,90 

Wpływy ze sprzedaży pojazdu 
strażackiego 

0,00 0,00 6 500,00 100 

Wpływy ze sprzedaży złomu ( OSP) 0,00 0,00 503,10 100,02 

Dochody z tytułu opłaty za 
ustanowienie służebności gruntowej 

0,00 0,00 14 514,00 100,00 

Ogółem 300 903,66 56,71 1 302 428,29 71,44 
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4.3. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 

Na terenie gminy Milejów nie ma składowiska odpadów komunalnych, ani innego 

obiektu unieszkodliwiania tego rodzaju nieczystości. Na rzecz Gminy w 2020 roku 

zbiórkę i zagospodarowanie odpadami realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. Zbiórką byli objęci wszyscy mieszkańcy gminy 

i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z wyłączeniem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku.  

Odbiór odpadów odbywał się bezpośrednio z nieruchomości bądź z punktu 

selektywnej zbiórki odpadów w przypadku np. opadów wielkogabarytowych. Odbiorem 

odpadów zostały objęte następujące frakcje odpadów:  

1. Papier i tektura (zbierane do worków koloru niebieskiego) 

2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (zbierane do worków 

koloru żółtego) 

3. Metale (zbierane do worków koloru szarego/żółtego) 

4. Szkło opakowaniowe (zbierane do worków koloru zielonego) 

5. Bioodpady i odpady komunalne ulegające biodegradacji (zbierane do worków 

koloru brązowego) 

6. Odpady zmieszane oraz pozostałe po segregacji (zbierane w pojemnikach lub 

workach koloru czarnego) 

7. Popioły, żużle i pyły z kotłowni z gospodarstw domowych (zbierane w workach 

koloru czarnego). 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mieli możliwość pozbycia się w/w 

odpadów selektywnie zebranych poprzez ich dostarczenie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się pod adresem Milejów-Osada, 

ul. Wesoła 18. Ponadto do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych mieli 

możliwość pozbycia się odpadów tj. zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny, 

opony, odpady budowlane, meble i odpady wielkogabarytowe.  

Odbiór odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości odbywał 

się zgodnie z Uchwałą Nr XVI/101/20 Rady Gminy Milejów z dnia 26 luty 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą 

Nr XXI/127/20 Rady Gminy Milejów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) zabudowa zagrodowa lub jednorodzinna: 
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a) zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz na 2 tygodnie, 

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji – co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie 

od kwietnia do października, 1 raz w miesiącu w okresie od listopada  

do końca marca, 

c) bioodpady stanowiące odpady komunalne – co najmniej raz na dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października, 1 raz w miesiącu w okresie 

od listopada do końca marca, 

d) popioły, żużle paleniskowe oraz pyły z gospodarstw domowych – co najmniej 

1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, co najmniej 2 razy 

w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji – co najmniej raz na tydzień w okresie od kwietnia 

do października,  raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do końca marca, 

f) bioodpady stanowiące odpady komunalne – co najmniej raz na tydzień 

w okresie od kwietnia do października, co najmniej raz na dwa tygodnie 

w okresie od listopada do końca marca, 

2) zabudowa wielorodzinna: 

a) zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz na tydzień, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne – co najmniej 4 razy w miesiącu,  

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji – co najmniej raz na tydzień w okresie od kwietnia 

do października, raz na dwa tygodnie w okresie od października do kwietnia, 

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne – co najmniej raz na tydzień 

w okresie od kwietnia do października, co najmniej raz na dwa tygodnie 

w okresie od października do kwietnia, 

3) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady 

komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

4) z terenów cmentarzy odbiór odpadów komunalnych zbieranych odbywa się 

co najmniej 2 razy w miesiącu, 

5) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków następuje 

z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie 

rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczali opłatę za gospodarowanie 

odpadów w wysokości: 9,50 zł miesięcznie za 1 osobę w przypadku gdy odpady 

komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny i 19 zł od osoby, 

w przypadku gdy odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

Stawki te obowiązywały do 31 marca 2020 roku. W przypadku nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosiły za pojemnik lub worek o pojemności 110 litrów 18,00 zł, 

o pojemności 240 litrów 36,00 zł, o pojemności 1100 litrów 166,00 zł. Jeżeli odpady 

były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawki te wynosiły za pojemnik lub 
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worek o pojemności 110 litrów 36,00 zł, o pojemności 240 litrów 72,00 zł, 

o pojemności 1100 litrów 332,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr V/29/19 Rady Gminy 

Milejów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik. 

Od 1 kwietnia 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVI/107/20 Rady Gminy 

Milejów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty  za pojemnik lub worek przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, zmieniona Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Milejów z dnia 

25 czerwca 2020 r. weszły w życie nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych: tj. właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczali opłatę 

za gospodarowanie odpadów w wysokości: 16,00 zł miesięcznie za 1 osobę 

w przypadku gdy odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny 

i 32,00 zł od osoby, w przypadku gdy właściciel nie spełniał obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczali opłatę, za worek 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 110 litrów 5,40 zł, 

za pojemnik o pojemności 110 litrów 5,40 zł, za pojemnik o pojemności 240 litrów 

11,80 zł, za pojemnik o pojemności 1100 litrów 54,00 zł,  w przypadku gdy odpady były 

zbierane w sposób selektywny oraz worek przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych o pojemności 110 litrów 21,60 zł, za pojemnik o pojemności 110 litrów 

21,60 zł, za pojemnik o pojemności 240 litrów 47,20 zł, za pojemnik o pojemności 1100 

litrów 216,00 zł, w przypadku gdy właściciel nie spełniał obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. Stawki te obowiązują od 01 września 2020 roku.  

  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części 

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekraczał kwot 

kryteriów dochodowych, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej mogli starać się o częściowe zwolnienie zgodnie z uchwałą Nr XIII/80/15 

Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy zmienionej uchwałą Nr XIV/95/16 Rady Gminy Milejów z dnia 

7 kwietnia 2016r. Zwolnienie to stanowi w dalszym ciągu  równowartość 3 zł 

w stosunku do stawek określonych odrębną uchwałą. Z w/w zwolnienia w 2020 roku 

skorzystało 6 podatników.  

 Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym mogli starać się o częściowe zwolnienie z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XVI/105/20 Rady 

Gminy Milejów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to stanowi 0,50 zł 
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w stosunku do stawek określonych odrębną uchwałą. Z w/w zwolnienia w 2020 roku 

skorzystało 86 podatników. 

Na terenie gminy Milejów na dzień 31.12.2020 r. zameldowanych było 8864 

mieszkańców. W deklaracjach i decyzjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ujętych zostało 7636 mieszkańców. Na dzień 31.12.2020 r. 

złożono i wydano łącznie 2672 deklaracji i decyzji. Liczba mieszkańców wykazywana 

w deklaracjach i decyzjach  jest na bieżąco weryfikowana z ewidencją ludności. 

W latach 2013-2020 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami kształtowały się na poziomie wykazanym na poniższych wykresach. 
 

Wykres 1. Poziom i dynamika wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w latach 2013-2020. 

 
 

 

Wykres 2. Wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 

2013-2020. 
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4.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Wójt Gminy Milejów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w budżecie Gminy 

Milejów na rok 2020 zabezpieczył środki finansowe w wysokości  165 000,00 zł 

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy).   

           W 2020 roku ogłoszonych zostało dwa konkursy na dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych w formie wsparcia na n/w zadania: 

 zadania w ramach wspierania kultury fizycznej, 

 zadanie z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony    

   dziedzictwa przyrodniczego. 

Na konkursy ogłoszone dnia 17 marca  2020 r. wpłynęło 6 ofert. Po rozpatrzeniu 

przez komisję konkursową złożonych ofert, Wójt Gminy Milejów zlecił realizację 

powyższych zadań publicznych następującym  podmiotom: 

1) Ludowy Klub Sportowy TUR Milejów – tytuł zadania – Szkolenie dzieci, 
młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja  
rozgrywek i zawodów  sportowych w sekcjach piłki  nożnej, siatkowej 
i turniejach szachowych w miejscowości Milejów-Osada, wysokość 
przyznanej dotacji  - 115 000,00  zł (słownie złotych: sto piętnaście  
tysięcy), 

2) Uczniowski Klub Sportowy BANITA Milejów – tytuł zadania – Szkolenie 
młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja 
rozgrywek i zawodów sportowych w piłce nożnej i siatkowej, organizowanie 
cyklu turniejów „Wakacje na sportowo- bezpiecznie i zdrowo w miejscowości 
Milejów-Osada, wysokość przyznanej dotacji  - 4 000 zł (słownie złotych: 
cztery  tysiące ), 

3) Uczniowski Klub Sportowy „Perełka Łysołaje” – tytuł  zadania – Szkolenie 
dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja 
rozgrywek i zawodów  sportowych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej i tenisa 
stołowego w  m. Łysołaje, wysokość przyznanej dotacji - 3 000 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące), 

4) Uczniowski Klub Sportowy „JASZCZOWIANKA” – tytuł  zadania – Szkolenie 
dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja 
rozgrywek i zawodów sportowych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej 
i halowej w m. Jaszczów, wysokość przyznanej dotacji - 3 000 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące), 

5) Klub Sportowy „Orły” – tytuł  zadania – organizowanie treningów 
z udziałem dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej i sumo, wysokość 
przyznanej dotacji – 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), 

6) „Stowarzyszenie Milej(ów) DLA ZWIERZĄT - ochrona zwierząt, edukacja, 
przeciwdziałanie bezdomności i niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt 
oraz edukacja społeczności Gminy Milejów - 15 000 zł. (słownie złotych: 
piętnaście tysięcy). 

       Powyższe zadania realizowane były na podstawie umów zawartych z organizacjami 
pozarządowymi  na wsparcie ich realizacji.  

            We wszystkich zadaniach dotowanych przez Gminę i realizowanych w 2020 roku 

przez organizacje pozarządowe brało bezpośredni udział  około 100 osób.  
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            Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych, z otrzymanych środków rozliczyły się zgodnie z umową, składając 

kompletne sprawozdania zarówno merytoryczne, jak i finansowe, w terminie oraz 

na drukach zgodnych z obowiązującymi wzorami dokumentów sprawozdawczych. 

Dotacje w całości wykorzystano i rozliczono. 

W przyjętym programie określone zostały także pozafinansowe formy 

współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku  polegały one 

na: 

 udostępnianiu pomieszczeń będących w zasobach Gminy Milejów na szkolenia, 

spotkania organizowane przez organizacje pozarządowe, 

 promocja działalności prowadzonej przez organizacje – poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej Gminy Milejów, 

 udzielaniu pomocy merytorycznej w związku z realizacją przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych. 

                Realizacja „Programu” przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców 

gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb, budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy samorządem, a działającymi organizacjami pozarządowymi wspieranymi 

przez gminę w realizacji ważnych celów społecznych.  

               Realizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Gminy Milejów 

do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, 

umacniały świadomość obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za rozwój 

młodego pokolenia, wspólnoty lokalnej i regionu.  

              Jednakże w sytuacji pandemii w naszym kraju, ciężko było realizować zadania 

z zakresu kultury fizycznej, gdyż okresowo zamykano obiekty sportowe i odwoływano 

zajęcia, wówczas kluby sportowe nie mogąc przeprowadzić zajęć z dziećmi, młodzieżą 

oraz dorosłymi uczestnikami, chcąc wydatkować środki z otrzymanej dotacji 

przeznaczały je na zakup sprzętu sportowego oraz na utrzymanie obiektów sportowych. 

 

4.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W 2020 roku na terenie Gminy Milejów zarejestrowanych było 282 podmiotów 

gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, z czego w Milejowie-Osadzie 108 

podmiotów.  

Największą grupę (66.32 % wszystkich podmiotów) stanowią przedsiębiorcy 

działający w handlu bo 22,70%, 19,5% przedsiębiorców działa w branży budowlanej, 

12,77% stanowią usługi, 11,35% działa w transporcie. Pozostałe 33,68 %  stanowią 

podmioty działające w przetwórstwie, opiece zdrowotnej, innych działalnościach 

usługowych jak działalność naukowa, usługi edukacyjne, ubezpieczeniowo-finansowe. 

Działalności prowadzone przez kobiety stanowiły w 2020 r. 35,49%, zaś przez 

mężczyzn 65,51%. Najwięcej przedsiębiorców mieści się w przedziale wiekowym od 26 

do 50 roku życia.  
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W 2020r. w  Urzędzie Gminy Milejów zarejestrowano 23 nowe podmioty 

natomiast 17 zakończyło działalność. Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych do 

tych zamkniętych jest wyższa, co może świadczyć o poprawie warunków dla 

podejmowania i prowadzenia działalności przez osoby fizyczne.  

 

4.6. INWESTYCJE 

Zestawienie rozpoczętych, realizowanych i zakończonych projektów w roku 2020  

1. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynku OSP 

w Ostrówku-Kolonii. W dniu 09.11.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 

projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 

2014-2020). Zadanie w trakcie realizacji.  

2. Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę poprzez modernizację 

systemu zbiorczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Milejów. W dniu 

19.07.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-2020). Zadanie 

w trakcie realizacji.  

3. Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Zalesie, Dąbrowa, Łysołaje-Kolonia, 

Cyganka, Starościce, Białka-Kolonia, Kajetanówka. W dniu 13.06.2018 r. została 

podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie (PROW 2014-2020). Zadanie rozliczono 

i zakończono. Trwa 5letni okres trwałości projektu.   

4. Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek-

Kolonia, Wólka Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka 

Łańcuchowska. W dniu 18.07.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 

projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (PROW 

2014-2020). Zadanie rozliczono i zakończono. Trwa 5letni okres trwałości projektu.   

5. Remont i termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w msc. 

Cyganka wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury.                                 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 09.11.2018r.  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-

2020). Zadanie w trakcie realizacji.  

6. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Milejowie.                     

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20.12.2017 r. z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-2020).                      

Projekt rozliczono i zakończono. Rozpoczęto 5letni okres trwałości projektu. Pozostał 

część prac obejmująca remont wewnętrzny jest w trakcie realizacji.    
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7. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynku OSP w Białce.                                 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 09.11.2018r.  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-

2020).  Zadanie w trakcie realizacji.  

8. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynku Szkoły 

Podstawowej w Białce. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 

09.11.2018 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO 

WL 2014-2020). Zadanie w trakcie realizacji. 

9. Termomodernizacja, modernizacja  i remont kapitalny budynku Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie. Umowa 

o dofinansowanie projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 20.12.2017r. (RPO WL 2014-2020). 

Zadanie rozliczono i zakończono. Trwa 5letni okres trwałości projektu.   

10. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół 

nr 2 w Jaszczowie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 

09.11.2018 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO 

WL 2014-2020). Zadanie w trakcie realizacji.  

11. Poprawa efektywności energetycznej i remont kapitalny budynku Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łysołajach. Umowa o dofinansowanie projektu 

została podpisana w dniu 20.12.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-2020). Zadanie rozliczono i zakończono. Trwa 

5letni okres trwałości projektu.   

12. Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół 

nr 1 w Milejowie. Umowa o dofinansowanie projektu został podpisana w dniu 

20.12.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO 

WL 2014-2020). Zadanie rozliczono i zakończono. Trwa 5letni okres trwałości projektu.   

13. Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą 

efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez 

zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze 

do produkcji cwu. Umowa o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisana w dniu 

15.01.2018 r.(POIiŚ 2014-2020). Zadanie w trakcie realizacji.  

14. Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury - rozbudowa budynku GOK wraz  

z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.                       

W dniu 26.02.3019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem 
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Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-2020). Zadanie                 

w trakcie realizacji. 

15. Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego 

na terenie Gminy Milejów. W dniu 15.05.2020 r. została podpisana umowa 

o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

w Lublinie (RPO WL 2014-2020). Zadanie w trakcie realizacji.   

16. Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów.                                    

W dniu 19.11.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy (w ramach RPO WL 2014-2020). Zadanie w trakcie 

realizacji. 

17.  Modernizacja (przebudowa) ujęcia wody w Wólce Łańcuchowskiej W dniu 

27.04.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (RPO WL 2014-2020). Trwa 

5letni okres trwałości projektu. 

18. Tworzenie infrastruktury handlowej poprzez budowę targowiska „Mój Rynek”  

w msc. Milejów-Osada. W dniu 04.01.2018 r. została podpisana umowa 

o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

w Lublinie (PROW 2014-2020). Zadanie rozliczono i zakończono. Trwa 5letni okres 

trwałości projektu.   

19. Instalacja zestawów solarnych na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie 

Milejów. W dniu 28.12.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. W wyniku realizacji 

projektu zakupiono i zamontowano 427 szt. instalacji solarnych oraz 45 szt. kotłów 

na biomasę (pellet). Trwa 5letni okres trwałości projektu. 

20. Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa 

budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3, zakup pierwszego 

wyposażenia nowoutworzonych miejsc oraz utworzenie placu zabaw w Gminnym 

Żłobku "Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów. Projekt zrealizowany w 

ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2020. Umowa o realizację zadania nr 1194, zawarta została w dniu 15-09-

2020 roku z Wojewodą Lubelskim. Zadanie rozliczone i zakończone. 

21. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. W dniu 5 maja 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie 

grantu nr 2630/2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie, którego 

efektem było zakupienie 20 sztuk laptopów wraz ze słuchawkami, zostało rozliczone 

i zakończone. Sprzęt przekazano do szkół podstawowych z Gminy Milejów. 

22. Budowa Świetlicy Spotkań Twórczych z Domu Strażaka w Popławach. W dniu 

09-05-2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem 
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Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Inwestycja współfinansowana 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 

operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Zadanie rozliczone 

i zakończone. 

23. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt 

finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie, 

którego efektem było zakupienie 25 sztuk laptopów wraz ze słuchawkami, zostało 

rozliczone i zakończone. Sprzęt przekazano do szkół podstawowych z Gminy Milejów. 

24. Budowa oświetlenia hybrydowego dróg, ulic i placów Gminy Milejów. Zostały 

poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji oraz studium wykonalności celem 

pozyskania środków finansowych z RPO WL 2014-2020. Celem projektu była budowa 

90 lamp hybrydowych. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony, 

w przypadku zwiększenia alokacji wniosek uzyska dofinansowanie.  

25. Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej, rekreacyjnej, sportowej  

i turystycznej w msc. Milejów-Osada. Zostały poniesione wydatki na przygotowanie 

dokumentacji oraz studium wykonalności celem pozyskania środków finansowych 

z RPO WL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony, 

w przypadku zwiększenia alokacji wniosek uzyska dofinansowanie.  

26. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim –edycja 

II. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 

w latach ubiegłych. 

 

4.7. FUNDUSZ SOŁECKI 

W 2020 roku w Gminie Milejów, podobnie jak w latach ubiegłych realizowano 

zadania z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2020. Chęć 

realizacji funduszu sołeckiego zgłosiło 23 sołectwa, które w swoich wnioskach łącznie 

zgłosiły 43 różne zadania. Zgłoszone wnioski mieszkańcy sołectw uzasadniali głównie 

zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców, poprawą atrakcyjności sołectw oraz lepszą 

dostępnością i funkcjonalnością dla mieszkańców budynków komunalnych 

spełniających funkcję świetlic wiejskich, bądź remiz OSP. Dużym zainteresowaniem 

sołectw oraz chęcią przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego była budowa 

oświetlenia ulicznego, które w większości przypadków wiązało się z budową nowego 

wydzielonego oświetlenia. Natomiast w kilku sołectwach wykonano podwieszenie 

oświetlenia ulicznego, do którego wykorzystywano istniejące słupy energetyczne, 

a w miejscach znacznie oddalonych od istniejących linii energetycznych zastosowano 

montaż latarni hybrydowych. Kolejnym wielokrotnie zgłaszanym przez sołectwa 

zadaniem były prace związane z remontem świetlic wiejskich oraz remiz OSP, których 

realizacja sprawiła, że remontowane obiekty znacznie poprawiły wizerunek sołectw, 

stały się dogodniejszym miejscem spotkań dla mieszkańców oraz  w znacznym stopniu 

przyczyniły się do ożywienia życia społecznego mieszańców. 
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 Wszystkie sołectwa w swoich złożonych wnioskach zgłosiły łącznie 43 zadania, 

jednak do końca 2020 roku udało się zrealizować 42 zadania, które przedstawia 

poniższy opis:  

Sołectwo Antoniów 

 Przeprowadzenie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku remizy OSP 

w Antoniowie.  

 Zakup wyposażenia do remizy OSP w Antoniowie.  

Sołectwo Antoniów-Kolonia  

 Zakup i montaż latarni hybrydowej przy skrzyżowaniu dróg gminnych nr dz. 229, 

204, 205 i 111 w miejscowości Antoniów-Kolonia. 

Sołectwo Białka  

 Doposażenie jednostki OSP w Białce.   

 Wykonanie dokumentacji na podwieszenie oświetlenia drogowego dz. 909 i 781 

w Białce.  

 Wybudowanie część zaprojektowanego oświetlenia drogowego na dz. nr 909 

i 781 stanowiących drogę gminną w Białce.  

Sołectwo Białka-Kolonia  
 Zakup i montaż lampy hybrydowej przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 105552L 

z drogą powiatową w Białce-Kolonii.  

Sołectwo Cyganka 

 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2025L w msc. 

Cyganka,  gm. Milejów. 

Sołectwo Dąbrowa    

 Zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia dalszego etapu remontu 

w budynku byłej szkoły w Dąbrowie. 

Sołectwo Górne  

 Przeprowadzenie dalszego ciągu remontu świetlicy wiejskiej znajdującej 

się w budynku byłej szkoły w Górnem.  

Sołectwo Jaszczów  

 Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na drodze od szkoły do mostu 

na rzece Wieprz.  

 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 375, będącej drogą gminą w Jaszczowie.  

 Budowa oświetlenia ulicznego poprzez podwieszenie lamp  na słupach przy 

drodze gminnej nr dz. 380 w Jaszczowie.        

Sołectwo Jaszczów-Kolonia  

 Wykonanie projektu na dalszy ciąg budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg                   

nr 105356L i drogi powiatowej nr 2027L w kierunku rzeki Wieprz w Jaszczowie-

Kolonii.  

 Budowa części oświetlenia przy drogach nr 105356L i drodze powiatowej 

nr 2027L w Jaszczowie-Kolonii.  
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 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy drodze nr 105356L 

w Jaszczowie-Kolonii. 

Sołectwo Kajetanówka  

 Zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia remontu w dużej sali świetlicy 

wiejskiej w Kajetanówce.  

 Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kajetanówce, na dużej sali.  

Sołectwo Łańcuchów  

 Wykonanie projektu na budowę dalszego etapu oświetlenia ulicznego, przy 

drodze nr 2015L  w miejscowości Łańcuchów.  

 Wybudowanie dalszego etapu oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2015L 

w msc. Łańcuchów.  

 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy drodze gminnej nr 105375L                            

w Łańcuchowie.  

Sołectwo Łysołaje   

 Oczyszczenie gminnej działki nr 1007/4 przy strumyku, poprzez wykoszenie 

chwastów i karczowanie krzewów.  

 Remont altanki oraz ławek znajdujących się na gminnej działce nr 1012/5 

(skwer). 

 Wykonanie i montaż pergoli ogrodowych na działce gminnej nr 1012/5 

w Łysołajach.  

Sołectwo Łysołaje-Kolonia  

 Remont wewnątrz budynku Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii, 

poprzez malowanie ścian i sufitów.  

 Zakup stołu bilardowego i gry dla dzieci piłkarzyki.  

 Zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła).   

Sołectwo Maryniów   

 Przeprowadzenie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Maryniowie, poprzez 

wylanie posadzek, montaż płytek i malowanie ścian.  

Sołectwo Milejów 

 Dokończenie budowy oświetlenia drogowego na tzw. ulicy Cmentarnej.  

 Wybudowanie dwóch wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 829 

w Milejowie (dostawa i montaż).     

Sołectwo Milejów-Osada  

 Dokończenie budowy dalszego etapu oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej.          

 Remont chodnika na ul. Klarowskiej.  

Sołectwo Ostrówek-Kolonia  

 Podwieszenie  oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105344L 

w Ostrówku-Kolonii.  
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 Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2028L 

na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną nr dz. 1 w Ostrówku-

Kolonii. 

 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2028L na odcinku od mostu 

do skrzyżowania z drogą gminną nr dz. 1 w Ostrówku-Kolonii.  

Sołectwo Popławy  

 Budowa dalszej części oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105364L 

msc. Popławy.  

Sołectwo Starościce  

 Wykonanie projektu na budowę placu zabaw na terenie dawnej szkoły 

(dz. nr 343/2) w Starościcach. 

 Budowa części zaprojektowanego placu zabaw na terenie dawnej szkoły 

(dz. nr 343/2) w Starościcach.  

Sołectwo Wólka Bielecka  

 Podwieszenie oświetlenia ulicznego na odcinku od mostu za budynek szkoły.  

 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły.  

Sołectwo Zalesie  

 Częściowe ocieplenie budynku remizy OSP w Zalesiu.  

Sołectwo Zgniła Struga 

 Budowa dalszego etapu oświetlenia przy drodze gminnej nr 105353L w Zgniłej 

Strudze.  

 

4.8. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Profilaktyka uzależnień w Gminie Milejów realizowana jest w oparciu o Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXII/69/19 z dnia 27 listopada 2019 r. na podstawie 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., przyjęty uchwałą Rady Gminy Milejów 

Nr XXII/70/19 z dnia 27 listopada 2019 r. na podstawie  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 r., poz. 852 z późn. zm.). 

Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Milejów zajmuje się 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałając z Punktem 

Konsultacyjnym w Milejowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milejowie,  

Komendą Powiatową Policji w Łęcznej, Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie 

Milejów, Forum Kobiet, grupami wsparcia, kuratorami zawodowymi i społecznymi. 

Działania te koordynuje pełnomocnik gminnych programów. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów 

alkoholowych, problemów uzależnień oraz integracji społecznej w szczególności polega 

na: 
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1) zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych,  

2) udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy 

uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

3) prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

Zadania powyższe nałożone ustawą realizowane były w 2020 roku m.in. poprzez: 

 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem 

alkoholowym,  gdzie dyżur pełnił specjalista i terapeuta psychoterapii, 

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma 

za zadanie motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, podejmowanie 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby  

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa,  

 świetlice opiekuńczo wychowawcze prowadzone w szkołach podstawowych. 

Na w/w cele przeznaczono środki, pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu z tzw. ”korkowego”, w kwocie 16 053,55 zł.  
 

4.9. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Gmina Milejów, wykonując obowiązki ustawy o ochronie zwierząt, ustawy prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak co roku 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2020 roku. Główne cele 

i założenia podjętego programu, to zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Milejów, opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie 

bezdomnych zwierząt, ograniczanie populacji zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację, 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

drogowych. Realizując podjęty program w 2020 roku, gmina zapewniła opiekę 33 psom i 68 

kotom, z czego 4 psy zostały odłowione i umieszczone w Schronisku Dla Bezdomnych 

Zwierząt w Nowodworze. Natomiast pozostałe zwierzęta przekazano do adopcji przy 

współpracy z organizacjami społecznymi, które zajmują się poszukiwaniem nowych 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt po wcześniejszych zabiegach sterylizacyjnych, bądź 

po przeprowadzeniu innych zabiegów niezbędnych dla zdrowia i życia zwierząt.  

Cały poniesiony koszt na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi              

w Gminie Milejów w 2020 roku, wyniósł 27 856, 00 zł, łącznie z usługą weterynaryjną, 

umieszczeniem zwierząt w schronisku, dokarmianiem oraz współpracą z organizacjami 

społecznymi.     
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5. FINANSE GMINY   
ROK 2020 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem   79,28% 

Wykonanie dochodów ogółem 55.168.571,74 

Wykonanie dochodów własnych 43.738.951,19 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT, subwencja) 

Plan dochodów 62.539.255,81 

Wykonanie dochodów ogółem, w tym: 
 

 udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

 udziały w podatku dochodowym 
od osób prawnych 

 subwencja 

55.168.571,74 
 

5 230.805,00 
 

129.793,28 
 

       13.959.028,00 
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Dochody i dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych 

Plan dochodów 15.169.379,28 

Wykonanie dochodów w tym: 
 

 dotacje i środki na finansowanie 
zadań z udziałem Środków Unii 
Europejskiej 

10.427.993,81 

7.375.804,56 
 

 

 

Wykonanie wydatków 

Wydatki planowane 70.292.283,78 

Wydatki wykonane 58.757.580,24 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  29,95% 

Wykonanie - wydatki ogółem 58.757.580,24 

Wykonanie – wydatki majątkowe w tym: 
 

 wydatki finansowane ze środków 
własnych 

 wydatki finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 

17.596.817,75 
 

2.686.546,12 
 

         14.798.048,80 
 
 

 

 

Udział wydatków Funduszu Sołeckiego w wydatkach budżetu gminy 
stanowi 0,66% 

Wydatki Funduszu Sołeckiego planowane 463.891,00 

Wydatki Funduszu Sołeckiego wykonane 415.949,74 

 

 
 

Wynik budżetu 

Nadwyżka/Deficyt Plan Wykonanie 

Deficyt 7.753.027,97 3.589.008,50 

Finansowanie deficytu w tym: 
 

 kredyty i pożyczki 
 niewykorzystane środki 

pieniężne na rachunku 
bieżącym budżetu wynikające 
z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi 
finansowanych ze 
szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych 
ustawach 

6.905.507,00 

847.520.97 

 
 

2.741.487,53 

    847.520,97 
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Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2021-2028 

Kredyty Zapadalność w latach 

Wierzyciele 
Łącznie  

(kol. 3+4+5) 
2021 2022-2026 2026-2028 

1 2 3 4 5 

Banki 26.249.200,00 2.074 200,00 12.635.000,00 11 540 000,00 
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6. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA 

„Podmiot leczniczy” w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie” został utworzony Uchwałą Rady 

Gminy Milejów Nr VIII/49/19 z dnia 1 sierpnia 2019r. 

Następnie Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba 

w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr LU1I/00141165/2 został wpisany  pod 

numerem KRS0000809231  dnia 17.10.2019.   

Dnia 18 listopada 2019r  na mocy decyzji Nr Z-220874-20191118 wpisany do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubelskiego Nr księgi 000000220874.  

Udzielanie świadczeń gwarantowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

przez  Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie została zawarta  umowa z NFZ Nr 03-00-

07263-20-02/03-19-01-07263-01  dnia 31.12.2019 

Czas działania „Podmiotu leczniczego” jest nieoznaczony. 

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest udzielanie ludności podstawowych 

i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu 

i poprawie stanu zdrowia oraz promocji zdrowia.  

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Milejowie 

od 01.11.2019 r. tworzył i organizował strukturę działalności (wyposażanie w sprzęt 

medyczny, meble, systemy komputerowe, zawierał umowy z podwykonawcami, 

personelem medycznym i pracownikami administracji.) 

Od 01.01.2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Milejowie prowadzi 

usługi w zakresie: 

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej,  

2. udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

3. prowadzenie badań profilaktycznych,  

4. promocja zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających 

poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami 

warunkującymi stan zdrowia i poprzez jego poprawę, promowanie zdrowego 

stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających 

zdrowiu, w tym i uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych.  

Ośrodek  realizuje cele i zadania w szczególności poprzez podejmowanie działań 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania 

medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulowanych 

zasady ich wykonywania  a w szczególności związane z: 

a. badaniem i poradą lekarską,  

b. leczeniem, 

c. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,  
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d. opieką nad zdrowym dzieckiem, 

e. badaniami diagnostycznymi  w tym analityką medyczną,  

f. pielęgnacją chorych,  

g. szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami zapobiegawczymi,  

h. opieką pielęgniarską w zakładach nauczania i wychowania,  

i. opieką pielęgniarki i położnej w środowisku,  

j. promocją zdrowia,  

k. zapobieganiu  powstawaniu urazów i chorób poprzez działania 

profilaktyczne, 

l. badania profilaktyczne i sanitarne, 

m. transport medyczny. 

SPZOZ w Milejowie nie posiada gruntów i budynków. Działalność medyczna 

prowadzona jest w budynkach użyczonych przez podmiot tworzący - Gminę Milejów - 

Umowa użyczenia  Nr 2019/10/23/IPR221 z dnia 23.10.2019 r. 

Utworzenie i wyposażenie  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Milejowie  finansowane było 

z dotacji celowych i pożyczki  z  Gminy Milejów.  

Dotacja z dnia 6.11.2019 w kwocie 85.150 zł Nr  2019//11/06/232/IPR 

Dotacja z dnia 6.12.2019 w kwocie 97.460 zł Nr 2019/12/06/IPR/249 

Pożyczka  z dnia 6.12.2019 w kwocie 123.328zł  Nr 2019/12/06/FP/248 

Z tych środków pieniężnych  zakupiono:  sprzęt medyczny do gabinetów lekarskich 

i gabinetu pielęgniarki, położnej, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień, komputery, 

drukarki, serwer, telefony, systemy informatyczne z oprogramowaniem medycznym 

i księgowym, artykuły biurowe, meble zgodnie z wymogami sanepidu i NFZ, 

wyposażenie apteki, drobne wyposażenie medyczne gabinetów lekarskich oraz gabinetu 

zabiegowego, poczekalnie dla dzieci i dorosłych, wyposażenie sanitarne z wymogami 

sanepidu, szafy kartotekowe do rejestracji i księgowości, lodówki na szczepienia, aptekę 

i odpady medyczne, naprawa dachu na budynku Ośrodka, pokrycie kosztów wpisów 

do utworzenie działalności leczniczej (Urzędu Wojewódzkiego, NFZ, Sądu, polisy OC 

medycznej, BDO), wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, energię, ogrzewania, 

odpady komunalne . 

W roku 2020 Gmina Milejów udzieliła kolejnej pożyczki w dniu 13.02.2020 w kwocie 

1 450 000,00 zł  nr 2020/02/12/FP/25 na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka 

Zdrowia. 

Gminny Ośrodek Zdrowia rozpoczął swoja działalność medyczną z dniem 

01.01.2020r. Po dużym zainteresowaniu lokalnej społeczności od stycznia do marca 

zebraliśmy 302 deklaracje na lekarza POZ natomiast na dzień 31.12.2020r. aktywnych 

deklaracji było 630 pacjentów.  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi organów 

nadzorujących pracę medyczną SPZOZ (NFZ i Sanepid) dostępność do świadczeń 
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medycznych w niewielkim stopniu została ograniczona ze względu na dużą zakaźność 

patogenu wirusa COVID-19.  

Ośrodek zabezpieczył dostępność usług medycznych pacjentom poprzez 

dostosowanie systemów informatycznych w postaci teleporady, e-recepty, e-skierownia, 

e-zwolnienia. Pacjenci z obawy o  swoje zdrowie chętnie korzystali z wyżej 

wymienionych teleusług,  ale również zmniejszyło to zainteresowanie w postaci wizyt 

osobistych związanymi z ograniczeniami epidemiologicznymi. 

Okresem rozpoczęcia działalności SPZOZ w Milejowie była nieprzychylna sytuacja 

pandemiczna COVID-19, w związku z tym działalność natknęła się na szereg utrudnień 

i możliwości pozyskania nowych pacjentów co zmniejszyło dynamikę pozyskiwania 

aktywnych deklaracji.  

Od Czerwca 2020 SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia  przywrócił  dostępność pacjentom 

do wizyt w Ośrodku  z wytycznymi  dostosowującymi się  do wymogów Ministra 

Zdrowia, co zostało odebrane pozytywnie przez mieszkańców Gminy Milejów  dzięki 

temu Ośrodek pozyskał dodatkową  liczbę aktywnych deklaracji.   

Od Lipca SPZOZ przygotowywał  i doposażył  3 gabinety Pielęgniarki Szkolnej 

w przyrządy i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania gabinetów zgodnie 

z wymaganiami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu, koszt całego 

doposażenia 3 gabinetów  -  8 296,72 zł. W sierpniu  Gminny Ośrodek Zdrowia 

przystąpił do kontraktu z NFZ gdzie uzyskał pozytywną opinię i kontrakt na gabinety 

szkolne.  

Bieżące funkcjonowanie i działalność Ośrodka pokazuje braki i ubytki techniczne całego 

budynku - ciągłe naprawy i drobne remonty duże rachunki za centralne ogrzewanie  

pokazały, że utrzymanie budynku wymaga bieżących nakładów finansowych. W wyniku 

analizy  kosztów napraw została podjęta decyzja dotycząca termomodernizacji budynku 

zatwierdzona przychylnie przez Radę Społeczną Ośrodka.  

Dnia 01.09.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie  audytu energetycznego 

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia koszty audytu  3 500,00 zł brutto,  co zostało 

opłacone w dniu 19.10.2020 roku po wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji. 

Dodatkowo  dostarczyliśmy  mapki do celów projektowych  koszt mapek ok. 500,00 zł.  

Kolejnym krokiem było podpisanie umowy na dokumentację techniczną dnia 

24.11.2020 roku pod kątem poprawy efektywności energetycznej, termoizolacyjnej, 

modernizacji, rozbudowy, budowy szybu windowego oraz  remontu obiektu Gminnego 

Ośrodka Zdrowia  z firmą „Budwent” na kwotę 55 350,00 zł brutto. Etap I zatwierdzenie 

koncepcji architektonicznej został opłacony w kwocie 12 300,00 zł brutto dnia 

30.12.2020 r. -  pozostała kwota 43 050,00 zł brutto zostanie opłacona po opracowaniu 

całości dokumentacji projektowej.  

Priorytetowym celem termomodernizacji jest dostosowanie pierwszej kondygnacji 

budynku do wymogów NFZ i Sanepidu celem tego jest konieczna winda, pozwoli 
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to w pełni wykorzystać pomieszczenia na piętrze i rozszerzyć działalność Ośrodka 

o kolejne świadczenia zdrowotne.  

W ramach projektu dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej 

z Narodowego Funduszu Zdrowia zakupione zostały 3 drukarki do gabinetów lekarskich  

oraz częściowo wyposażenie do serwerowni w kwocie 7920,30 zł. Koszt zwrotu od NFZ 

to 5 024,60 zł.  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie działając od stycznia 2020 otrzymał środki 

z Narodowego Funduszu Zdrowia za aktywne deklaracje lekarza POZ, pielęgniarki POZ, 

położnej POZ  w wysokości:  

 

Dodatkowo SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia osiągnął przychód z kasy fiskalnej 

w kwocie  8 998,30 zł z prywatnych badań, wizyt pacjentów, jak również z poradni 

specjalistycznych.  

Grudzień 2020 - Ośrodek zdrowia zamkną pulę aktywnych deklaracji w liczbie 630 

pacjentów.  

W obecnej chwili na dzień 30.04.2021r. tych deklaracji mamy 793, co zwyżkuje 

pozyskiwane środki z NFZ-u. 

 

7. POMOC SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Milejów. Zadania Ośrodka określają w szczególności:  ustawa o pomocy społecznej, 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach 

rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Działalność Ośrodka 

finansowana jest ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetu państwa.  

Świadczenia z pomocy społecznej 

W roku 2020 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych 

i niepieniężnych objęto w gminie 208 rodzin (449 osób w rodzinach). Łącznie z pracą 

socjalną z pomocy skorzystało 271 rodzin (603 osoby w rodzinach), natomiast pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 63 rodzinom (154 osoby w rodzinach). 

Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków 

pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, załatwiania spraw  

w urzędach, sądach, orzecznictwie  do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień 

do rent, emerytur, itp. 

 

 

 

Razem za cały 2020 rok  148 319,24 zł 
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FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB                     
W RODZINACH 

RAZEM 308 x 730 572 208 449 
ZASIŁKI STAŁE OÓŁEM 79 856 484 953 76 84 

z tego: 

środki własne 
x x 0 x x 

dotacja x x 484 953 x x 
w tym przyznane            

dla osoby samotnie 
gospodarującej 

69 772 461 340 69 69 

pozostającej                            
w rodzinie 

10 84 23 613 7 15 

ZASIŁKI OKRESOWE-
OGÓŁEM 

50 237 94 077 50 100 

z tego środki własne x x 0 x x 
dotacja x x 94 077 x x 

w tym przyznane                
z powodu: bezrobocia 

44 215 89 495 44 82 

długotrwałej choroby 1 1 351 1 1 
niepełnosprawności 2 7 571 2 7 

inne 3 14 3 660 3 10 
SCHRONIENIE-OGÓŁEM 

 
2 x 10 420 2 2 

w tym: w schronisku 
dla bezdomnych 

2 10 10 420 2 2 

POSIŁEK 133 6 794 32 854 64 269 
w tym dla dzieci 133 6 794 32 854 64 269 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 12 3 504 59 568 12 12 
w tym specjalistyczne 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE 
POGRZEBU 

x 1 4 000 1 1 

INNE ZASIŁKI CELOWE                            
I W NATURZE OGÓŁEM 

91 x 44 700 91 199 

w tym specjalne zasiłki 
celowe 

8 8 1 800 8 16 

odpłatność gminy                  
za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

7 69 168 355 7 7 

 

Rodziny, które korzystały z różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy 

społecznej borykały się z wieloma problemami powodującymi ich dysfunkcjonalność. 

Większość z nich zmagała się z kilkoma problemami jednocześnie, co ilustruje poniższa 

tabela. 
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Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 154 294 
Bezdomność 4 4 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

2 10 

W tym: potrzeba ochrony 
wielodzietności  

1 6 

Bezrobocie 69 190 
Niepełnosprawność 117 196 
Długotrwała lub ciężka 
choroba 

26 91 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

33 89 

W tym: rodziny niepełne 8 25 
W tym: rodziny wielodzietne 4 24 
Przemoc w rodzinie 8 29 
Alkoholizm 52 77 
Narkomania 3 12 
Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z 
Zakładu Karnego 

3 3 

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wypłacał świadczenia rodzinne 

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na ten cel wydano kwotę: 3 303 822,82zł 

i wypłacono: 

1) zasiłki rodzinne - 5 828 świadczeń na kwotę 686 247,04zł, 

2) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 19 744,92zł, 

3) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 243 świadczeń na kwotę 

47 941,08zł, 

4) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 273 

świadczenia na kwotę 30 582,90zł, 

5) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 65 świadczeń na kwotę 25 907,00zł, 

6) dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – ogółem 968 świadczeń na kwotę 71 945,67zł (w tym na zamieszkiwanie 

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  - 95 świadczeń na kwotę 

11 093,46zł i na dojazdy do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 873 

świadczenia na kwotę 60 852,21zł 

7) dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1042 

świadczenia na kwotę 102 186,22zł, 

8) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 337 świadczeń na kwotę 

34 370,99zł 
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9) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56 świadczeń na kwotę 

56 000,00zł, 

10) zasiłki pielęgnacyjne- 2640 świadczeń na kwotę 569 817,00zł, 

11) świadczenia pielęgnacyjne – 459 świadczeń na kwotę 835 460,00zł, 

12) zasiłek dla opiekuna – 105 świadczeń na kwotę 64 580,00zł, 

13) specjalny zasiłek dla opiekuna – 173 świadczenia na kwotę  106 880,00zł, 

14) świadczenie rodzicielskie – 342 świadczenia na kwotę 314 910,00zł, 

15) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 689 świadczeń na kwotę 

337 250,00zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie opłacał również składki na ubezpieczenie 

społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 

i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 177 036,00zł (506 świadczeń). Składki 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 

i specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły 34 042,00zł (309 świadczeń). 

Karta Dużej Rodziny 

W roku 2020 Ośrodek realizował zadanie zlecone w ramach rządowego programu 

dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Celem programu jest wspieranie 

rodzin wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich poprzez ułatwienie 

im dostępu do różnego rodzaju usług i dóbr. Karta oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy transportowej na terenie całego kraju. 

W roku 2020 wydano 61 kart dla 24 rodzin. W celu realizacji programu Ośrodek  

wydatkował kwotę 185,14 zł. (obsługa zadania).  

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

W 2020 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejowie  wpłynęło 30 

formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 38 rodzin (8 procedur było 

wszczętych we wcześniejszym okresie). 

NK zostały sporządzone przez przedstawicieli następujących instytucji: 

 30 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

W 2020r. GZI zakończył 34 procedur NK.  

W 2020 r. powołano 34 grup roboczych do rozwiązania indywidualnych spraw 

w rodzinach.  W okresie sprawozdawczym odbyło się 64 posiedzeń grup roboczych. 

W spotkaniach grup średnio uczestniczyło 3/4 przedstawicieli różnych instytucji 

i podmiotów.  Ponadto w celu monitorowania podejmowanych działań  w ramach 

procedury NK odbywały się wizyty w środowisku realizowane przez dzielnicowego, 

pracownika socjalnego lub wspólne. Zespół nie przesłał do Prokuratury Rejonowej 

w Lublinie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 
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Program „CZYSTE POWIETRZE” 

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

Prawo ochrony środowiska, 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. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

po uprzednim złożeniu wniosku. W 2020 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Milejowie nie wpłynął żaden wniosek i w związku z tym nie wydano zaświadczenia 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

Wsparcie rodziny poprzez usługę Asystenta Rodziny 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2020 r. kontynuowano zatrudnienie asystenta rodziny. W celu pozyskania 

środków finansowych Ośrodek przystąpił do realizacji Programu asystent rodziny na rok 

2020. Otrzymaliśmy 1700zł w celu przeznaczenia jednorazowego dodatku do 

wynagrodzenia za pracę w pierwszej fazie pandemii COVID-19. 

W 2020r. asystenturą rodziny objęto łącznie 12 rodzin (w tym 27 dzieci). 

Wprowadzenie asystenta rodziny przyniosło wymierne efekty w ogólnym 

funkcjonowaniu większości tych rodzin. W roku sprawozdawczym gmina 

współfinansowała koszty pobytu  w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 dziecko 

przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Natomiast poniesiono koszty 

związane z finansowaniem pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych  i w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, tj. 38 869,71 zł. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

W oparciu o porozumienie o współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy,           

a Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczącym realizacji Programu Dostarczanie 

Żywności  dla Najuboższej Ludności UE, Ośrodek zajmował się wydawaniem skierowań 

dla podopiecznych w celu otrzymania przez nich żywności. Lubelskie Stowarzyszenie 

Samopomocy rozdysponowało żywność. Produkty żywnościowe pochodziły z  Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (FEAD), 

a dostarczane były z Banku Żywności w Lublinie. Program kierowany jest do osób 

i rodzin najbardziej potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie 

odpowiedniego posiłku. Warunkiem do skorzystania z tej formy wsparcia jest spełnienie 

kryteriów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  oraz posiadanie dochodu, 

który nie przekroczy określonego poziomu tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1056,00 zł dla osób w rodzinie.  Od dnia 26 listopada 2020 r. nastąpiła 

zmiana kwoty kryterium dochodowego i obecnie wynoszą 1542,20 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. W ramach 

współpracy z BŻ  w Lublinie został zorganizowany pokaz kulinarny połączony 

z prelekcją na temat zdrowego żywienia, w ramach dobrych praktyk, w którym 
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uczestniczyły osoby korzystające z pomocy w postaci produktów żywnościowych 

z terenu naszej gminy. W roku 2020  wydano skierowania w celu otrzymania żywności 

dla 595 osób (252 rodziny), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Program „WSPIERAJ SENIORA” 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 

lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym 

się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program miał na celu 

dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy 

w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Program „Wspieraj Seniora”- 

10 000zł. (w tym  8.000zł dotacja, 2 000zł środki własne). Jednak ze względu na brak 

zainteresowania  takim rodzajem wsparcia ze strony seniorów wydatkowano kwotę 

0,00zł.  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJOWIE 

1) Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego dla osób 

z niepełnosprawnością oraz potrzebujących, którzy utracili sprawność organizmu 

zamieszkałych na terenie gminy Milejów. BEZPŁATNIE  możliwość czasowego 

wypożyczenia. W wypożyczalni są dostępne m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule 

ortopedyczne, krzesło prysznicowe, toalety przenośne. W roku 2020 skorzystały z tego 

typu wsparcia 4 osoby. 

2) Projekt "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ - ŁĘCZNA, 

CYCÓW, MILEJÓW". Projekt ten  realizowany jest przez Fundację Heros w ramach            

Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego              

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 

projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.  Celem projektu jest zwiększenie szans 

na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 osób (55K, 45M) 

zamieszkujących obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w następujących 

gminach województwa lubelskiego: Łęczna, Cyców, Milejów. Udział w programie 

obejmuje  kompleksowe działania aktywizacji, integracji społecznej i zawodowej 

realizowany w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 25. 

W 2020 r. uczestników projektu z gm. Milejów było 8 osób. W ramach realizacji projektu 

beneficjenci skorzystali z następujących form wsparcia: identyfikacja potrzeb wraz z 

opracowaniem ścieżki reintegracji, praca socjalna – kontrakty socjalne, umowa na wzór 

kontraktu socjalnego, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne 

poradnictwo prawne, indywidualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji 

psychospołecznych w ramach PAL, szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.                    

Uczestnicy/czki Projektu otrzymali: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, 

poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na 

zajęcia, materiały szkoleniowe, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, 

pośrednika pracy i trenera pracy. Wartość projektu: 2 072 984,64 zł. Wkład własny 
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partnera wiodącego: 318 500 zł. Projekt nie przewiduje wkładu finansowego Gminy 

Milejów w jego realizacji. 

3) „Podziel się z potrzebującymi” -to akcja, w której każdy może poczuć wyjątkową 

magię Świąt Wielkiej Nocy. Sprawiamy miłą niespodziankę w okresie przedświątecznym 

tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Milejów. W tym 2020 r. udało się 

przygotować 16 paczek. Dzięki ofiarności wielu osób udało się zebrać produkty 

żywnościowe, środki czystości, zabawki, gry edukacyjne, odzież, obuwie, naczynia, 

zlewozmywaki, butlę gazową, dywany, karnisze, żyrandole i meble. 

4) Akcja SPOTKANIE WIGILIJNE  w innej formie niż dotychczas oraz ŚWIĄTECZNA 

PACZKA W GMINIE MILEJÓW, której patronował Wójt Gminy Milejów oraz Komenda 

Powiatowej Policji w Łęcznej. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Forum 

Kobiet Gminy Milejów, a także zaangażowaniu osób o wielkim sercu oraz wielu 

przedsiębiorstw i instytucji udało się przygotować 39 paczek w ramach akcji 

SPOTKANIA WIGILIJNEGO oraz 67 paczek w ramach akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA 

W GMINIE MILEJÓW. 

5) Akcja SZLACHETNA PACZKA - po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej                             

w Milejowie miał okazję i przyjemność wytypować 2 rodziny do otrzymania wsparcia                   

w ramach tej akcji. 

6) Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz przy 

udziale Kuratorium Oświaty w Lublinie skierowano 2 dzieci z gminy Milejów na kolonie 

letnie organizowane w Szczebrzeszynie w okresie 25.07.2020r. – 03.08.2020r. Kolonie 

były bezpłatne. 

 

7.1.  RODZINA 500+      

„Rodzina 500+” to program wspierający polskie rodziny, który wszedł w życie 

1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia 

w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku mogą 

otrzymywać wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodu. Znowelizowane 

przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły również 

zmiany w okresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. Rok 2020 

w świadczeniach jest rokiem przejściowym, gdyż prawo do świadczenia 

wychowawczego ustalane jest od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Program „Rodzina 

500+” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji 

z budżetu państwa przekazanej na realizację ustawy w roku 2020, Urząd Gminy 

w Milejowie poniósł wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 9 155 677 zł, natomiast 

wydatki na obsługę programu stanowiły kwotę 77 831,75 zł.   

Według stanu na 31.12.2020 r. z programu „Rodzina 500+” korzystało 1 065 

rodzin. Świadczenie zostało wypłacone dla 1 624 dzieci. W okresie od 01.01.2020 

do 31.12.2020 r. zostało złożonych 70 wniosków na nowonarodzone dzieci. 
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7.2. DOBRY START  

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku 

na dziecko uczące się w szkole od 7 roku życia  do ukończenia 20 roku życia 

(lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku legitymowania się orzeczeniem 

o niepełnosprawności). Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na osiągany 

dochód. Celem programu jest inwestycja w edukację polskich dzieci. 

W ramach dotacji z budżetu państwa przekazanej na realizację świadczenia 

„Dobry Start” w roku 2020, Urząd Gminy w Milejowie poniósł wydatki na wypłatę 

świadczeń w kwocie 332 850,00 zł natomiast wydatki na obsługę programu stanowiły 

kwotę 10 443,48 zł. 

Według stanu na 31.12.2020 r. z programu „Dobry Start” korzystało 780 rodzin. 

Świadczenie zostało wypłacone dla 1 110 dzieci. Do Urzędu Gminy Milejów wpłynęło 

401 wniosków złożonych w formie tradycyjnej (tj. osobiście lub listem pocztowy) 

oraz 379 wniosków złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego 

(tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS 

oraz portalu Emp@tia). Do 31 grudnia 2020 r. zostało wydanych 768 informacji 

o przyznaniu świadczenia „Dobry Strat”. Liczba dzieci i osób uczących się, na które 

wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 

uczęszczających do poszczególnych szkół, kształtowała się następująco: 

 709 w szkole podstawowej;  

 390 w szkole ponadpodstawowej; 

 2 w szkole artystyczne, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki; 

 0 w młodzieżowym ośrodku socjoterapii; 

 5 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; 

 0 w specjalnym ośrodku wychowawczym; 

 4 w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

 

8. EDUKACJA 

INFORMACJA O  STANIE  REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU  2020: 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Milejów: 

Szkoły: 

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce; 

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie; 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łysołajach; 

 Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie; 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie; 

Sieć szkół podstawowych w gminie zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby 
mieszkańców. 
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Przedszkola: 

 Przedszkole Samorządowe w Milejowie 

              (2 oddziały dzieci sześcioletnich i 5 oddziałów dzieci od 3 lat do 5 lat). 

Oddziały przedszkolne tzw. „0” i inne formy wychowania przedszkolnego 

funkcjonowały w n/w szkołach podstawowych: 

 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Białce; 

 w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łańcuchowie; 

 w  Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Łysołajach; 

 w Szkole Podstawowej im. N. Nekraszowej w Jaszczowie  

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolu 

ogólnodostępnym organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, 

jak również dla dzieci autystycznych. 

 Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności dziecka. 

W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzone są również dodatkowe zajęcia z religii, języka angielskiego i rytmiki. 

Od 01 października 2020 r. na terenie Gminy Milejów funkcjonuje Żłobek 

„Bajkowa Przystań” w Jaszczowie utworzony w ramach programu „Maluch+” . 

Do żłobka uczęszczało 16 dzieci, natomiast kadrę stanowi 9 osób, tj. 5,13 etatu. 

Liczba uczniów i oddziałów przedstawia się następująco: 

Liczba uczniów wg SIO na 30 września 2020r. 

  SP 
Milejów 

SP 
Jaszczów 

SP 
Białka 

SP 
Łańcuchów 

SP 
Łysołaje 

Przedszkole Razem 

przedszkole poniżej 
"0" 

0 21 13 20 24 116 194 

"0" 0 8 6 9 12 35 70 

razem 0 29 19 29 36 151 264 

szkoła 
podstawowa 

I 36 12 7 13 3 0 71 

II 37 17 11 8 8 0 81 

III 36 18 12 12 19 0 97 

IV 30 14 9 13 13 0 79 

V 21 7 8 0 8 0 44 

VI 46 9 14 13 16 0 98 

VII 41 14 17 11 17 0 100 

VIII 29 16 20 11 11 0 87 

razem 276 107 98 81 95 0 657 

razem 276 136 117 110 131 151 921 
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Średnie zatrudnienie w szkołach i przedszkolu w roku  2020 

L.p. Nazwa jednostki Zatrudnienie 
ogółem etaty 

W tym etaty: 

nauczyciele  pozostali 
1.  SP  Białka 21,59 17,09 4,50 
2. SP Łańcuchów 24,17 16,99 7,18 
3. SP Łysołaje 21,43 15,55 5,88 
4. SP Jaszczów 24,42 17,54 6,88 
5. SP Milejów 41,79 32,96 8,83 
6. Przedszkole 18,54 11,21 7,33 
Ogółem: 151,94 111,34 40,60 
 

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba 
uczniów 

Wydatkowana 
kwota  

1.  SP  Białka 8 1 840,00 
2. SP Łańcuchów 7 1 550,00 
3. SP Łysołaje 12 1 775,00 
4. SP Jaszczów 11 2 575,00 
5. SP Milejów 21 3 580,00  
Ogółem: 68 11 320,00 
 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 

W 2020 roku przyznano 46 stypendiów szkolnych na kwotę 38 976,70 zł. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub ćwiczeniowe w 2020r.: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba 
uczniów 

Wydatkowana 
kwota  

1.  SP  Białka 98 11 172,33 
2. SP Łańcuchów 81 9 062,61 
3. SP Łysołaje 95 10 182,01 
4. SP Jaszczów 107 10 872,12 
5. SP Milejów 276 28 607,06 
Ogółem: 657 69 896,13 
 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
w 2020 r.: 

Zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  (dawna  „Wyprawka szklona”) otrzymał  
1 uczeń  na kwotę 237,30 zł. 
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Program „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”: 

W ramach w/wymienionego programu otrzymano bezpłatnie  45 sztuk laptopów na 

kwotę 135 000,00 zł. 

L.p. Nazwa jednostki Liczba 
laptopów 

 Kwota  

1.  SP  Białka 9 27 000,00 

2. SP Łańcuchów 10 30 000,00 

3. SP Łysołaje 8 24 000,00 

4. SP Jaszczów 8 24 000,00 

5. SP Milejów 10 30 000,00 

Ogółem: 45 135 000,00 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli  w 2020 r.: 

Wydatkowano kwotę 32 858,71 zł w tym: 

Materiały szkoleniowe – 4 084,16 zł 

Dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2 000,00 zł 

Warsztaty, konferencje, szkolenie rad pedagogicznych  -26 592,05 zł 

Wypłata delegacji służbowych na wyjazdy dotyczące szkoleń  -182,50 zł. 

 

Dowożenie uczniów do szkół w roku 2020 wg stanu na dzień 30-09-2020 r. 

L.p. Nazwa jednostki Liczba 
uczniów 

1.  SP  Białka 57 

2. SP Łańcuchów 45 

3. SP Łysołaje 61 

4. SP Jaszczów 32 

5. SP Milejów 29 

6. Przedszkole 5 

Ogółem.: 229 

 

Dowożenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek 

oświatowych w roku 2020 wg stanu na dzień 30-09-2020 r.: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba uczniów 

1.  Ośrodek Rewalidacyjno-

Wych. w Łęcznej 

4 

2. SP Łańcuchów 3 

3. Specjalny Ośrodek Szk. 

Wych. w Bystrzycy 

1 

4. Specjalny Ośrodek Szk. 

Wych. w Kozicach 

Dolnych 

3 
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5. Specjalny Ośrodek Szk. 

Wych. w Świdniku 

1 

6.  Specjalny ośrodek Szk. 

Wych. w Lublinie 

1 

7. Przedszkole Prywatne 

Casper  w Łęcznej 

1 

8. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wych. w 

Świdniku 

1 

Ogółem.: 15 

 

Środki wydatkowane w ramach zwiększonej subwencji oświatowej: 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Łańcuchowie na kwotę 40 000,00 zł w ramach zwiększonej części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2020 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów  

przyrodniczych.  

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną: 

Zakup sprzętu komputerowego na kwotę 39 439,60 zł w ramach zwiększonej  kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. związane z wprowadzeniem 

jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu  

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

Subwencja oświatowa  w roku 2020 wynosiła   -  7 838 258,00 zł 

Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych 
 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.  wynosiła -  278 309,00 zł 

Wydatki na oświatę w 2020 roku wynosiły   - 13 024 610,45 zł 
(bez wydatków  poniesionych na dowóz  uczniów do szkół oraz inwestycji w jednostkach 
oświatowych)             
 

9. KULTURA 

9.1. GMINNY OSRODEK KULTURY W MILEJOWIE 

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie w roku 2020  

*Liczba uczestników zajęć podana w poniższych tabelach jest średnią z całego roku, 
z powodu pandemii dwukrotnie wprowadzono ograniczenia w działalności GOK, stałe 
zajęcia, cykliczne wydarzenia oraz realizacja projektów ze środków zewnętrznych 
odbywały się od stycznia do 18 marca oraz od czerwca do listopada 2020r.  
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ZESPOŁY ARTYSTYCZNE PROWADZONE PRZEZ GOK: 

Nazwa Liczba uczestników zajęć  

(średnia z całego roku)* 

Zespół Śpiewaczy Jaszczowianki 8 

Zespół wokalny 40 PLUS 6 

Zespół Biesiadny Zapłocianie 11 

Milejowska Orkiestra Dęta 13 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Mały Milejów 27 

ZESPOŁY WOKALNO - INSTRUMENTALNE (SAMODZIELNE):  

Nazwa 
Liczba uczestników zajęć na 
koniec grudnia. (średnia z 
całego roku)* 

Witamina D 8 

PSL - Piasecka Strefa Luksusu 5 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

Nazwa 
Liczba uczestników zajęć na 
koniec grudnia (średnia całego 
roku)* 

Zajęcia wokalne 12 

Nauka gry na gitarze 10 

Nauka gry na keyboardzie ( + zajęcia online) 6 

GRUPY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ, KLUBY, SEKCJE: 

Nazwa Liczba uczestników zajęć   
(średnia całego roku)* 

Zajęcia plastyczne – grupa KLEKS (I gr.) dzieci kl. I-III  6 

Zajęcia plastyczne – grupa KLEKS (II gr.) dzieci kl. I-III 11 

Zajęcia plastyczne – grupa BLIK,  kl. IV- VIII 3 

Zajęcia z gimnastyki usprawniającej  12 

Zajęcia taneczno – rytmiczne grupa najmłodsza 5 

Zajęcia taneczno – rytmiczne grupa młodsza 5 

Zajęcia taneczno – rytmiczne grupa starsza 5 

Mamy HIP HOP (+ zajęcia online) 5 

Lubelski Klub Sportów Walki DAN – grupa starsza 12 

Lubelski Klub Sportów Walki DAN – grupa młodsza 8 
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Grupy baletowe I i II 18 

Break – Dance – Bez Stylu i Nazwy (+ zajęcia online) 5 

Praktyka Ruchu w Tańcu Ulicznym (+ zajęcia online) 4 

Grupa teatralna – dzieci  (+ zajęcia online) 5 

Pracownia rysunku i malarstwa dla dorosłych 5 

Koło szachowe 3 

Grupa teatralna – starsza 3 

Kreatywne Kobiety  12 

 

III. WYSTAWY 

styczeń/luty: Pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa  

marzec: Wernisaż wystawy – Maryli Giszczak  

kwiecień: Pokonkursowa wystawa Nadwieprzańskie Koloryty  

wrzesień/październik: Wystawa w ramach zadania URANI W TRADYCJE 

listopad/grudzień: Wystawa fotograficzna z przebiegu realizacji zadania 

NASZAKULTURA – NASZE DZIEDZICTWO  

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY: 

Lp. Data Nazwa imprezy Ilość  

1. 12.01.2020 Koncert WOŚP  

 blok taneczny 

 licytacje 

 zespół BeFolk 

 zespól WITA-MINA D 

 Koncert Kolęd  

300 

2. 02.02.2020 Szachowe Mistrzostwa Gminy 30 

3. 04,18.02.2020 Klub Kreatywnych Kobiet: 

 Warsztaty rękodzielnicze 

 Wykład o zdrowym odżywianiu 

8 

4. 14,16,20,22.2
4 
02.2020 

 

 

Ferie zimowe dzieci: 

 gry, zabawy 

 wycieczka do kina  

 wycieczka do Sky Parku  

 bal karnawałowy 

 warsztaty chemiczne 

 warsztaty kuglarskie 

 warsztaty w manufakturze czekolady 

60 

5. 25.02.2020 Ostatki dla seniorów. 20 

6. 01.03.2020 Turniej Szachowy o Złota Więżę 30 
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7. 08.03.2020 Dzień Kobiet  

 Koncert Katarzyny Żak  

200 

8. 17.03.2020 Bezpieczny senior  

 spotkanie z policją 

16 

 

DZIAŁANIA ONLINE (ograniczenie działalności COVID-19) 

1. 13.02.2020 Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
Nadwieprzańskie Koloryty. 

211 

2. 25.03.2020 Gminy Konkurs Plastyczny Tradycje Wielkiej Nocy 10 

3. 20.04.2020 Konkurs pt. „Niecodzienna Codzienność” 3 

4. 15.05.2020 Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej  

13 

5. 19.06.2020 

 

Dni Milejowa 

 konkursy z nagrodami 

100 

6. 06-
24.07.2020 

Lato z GOK 

 gry, zabawy, fajne sprawy 

 warsztaty taneczne 

 warsztaty muzyczne 

 warsztaty plastyczne 

15 

7. 28.07.2020 Dożynki Gminne pt. „Dożynkowe tradycje                   
w konkursach” 

18 

8. 11.09.2020 Milejowski Koncentrat Smaków  

 Konkursy z nagrodami 

40 

9. 11.11.2020 VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej 

 konkurs piosenki  

 akademia okolicznościowa  

10 

10. 20.11.2020 Konkursy Bożonarodzeniowe 26 

11. 23.11.2020 Noworoczne Kolędowanie – ogłoszenie konkursu 5 

12. 28.11.2020 Wieczór Andrzejkowy z GOK – widowisko 
Jędrzejki.  

100 

13. 06.06.2020 Mikołajki – konkursy z nagrodami.  30 

14. 22.12.2020 Christmas Squeeze IX  – ogłoszenie konkursu 6 

 

IV. UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

1. NASZA KULTURA – NASZE TRADYCJE – Kultura interwencje 2020, Narodowe 
Centrum Kultury 

Lp. Data Nazwa działania 
 

Ilość 

1.  
Od  
czerwca  

Spotkanie organizacyjne uczestników zadania  
(dzieci, młodzież, dorośli) 

59 
 

2. Warsztaty obrzędowe (wokalne, taneczne, teatralne) 38 
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3.  do  
listopada 

Nagrania wokalne zespołów wchodzących w skład 
zespołu obrzędowego Ziemia Milejowska 

 

4. Nagranie widowiska Jędrzejki - Wigilia św. Andrzeja  
5. Podsumowanie zadania, wystawa  
 
2. UBRANI W TRADYCJE  – Etno Polska 2020, Narodowe Centrum Kultury. 

Lp. Data Nazwa działania Ilość 

1.  VI-IX Zakup strojów krzczonowskich oraz elementów  

 
VI. PROJEKCJE FILMOWE – KINO LETNIE – PLENEROWE 

06.08.2020 – CHŁOPIEC Z BURZY 

VII. WSPÓŁORGANIZACJA I UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH: 

1. 06.01.2020 Orszak Trzech Króli – Forum Kobiet Gminy Milejów  

 

2. 25.01.2020 Spotkanie opłatkowe – Forum Kobiet Gminy Milejów  

 

3. 26.01.2020 Udział Milejowskiej Orkiestry Dętej w 157  rocznicy Powstania 
Styczniowego. 

 

4. 08.03.2020 Dzień Kobiet – Forum Kobiet Gminy Milejów 
 

5. 20.04.2020 Współudział w Konkursie Planistycznym w ramach zadania Futre 
City Game realizowanego w ramach projektu Partycypacja w 
Planowaniu Przestrzeni Edycja II 

 

6. 25.05.2020 II Konkurs literacki im. Kajetana Sufczyńskiego na gawędę 
historyczną. 
 

7. 16.12.2020 Wigilia – Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

 
 

VIII. WYNAJEM POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY: 

  PROVIDENT POLSKA S.A. – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 

  Kieliszek Małgorzata – styczeń, luty, 

  ADAM KOŁTYŚ – luty, październik,  

  LUBELSKI KLUB SPORTÓW WALKI DAN – styczeń, luty, październik, 

  JKT INTERNATIONAL sp. z o.o. – wrzesień. 
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9.2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

I. Status formalno-prawny biblioteki 
Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie jest samodzielną jednostką organizacyjną 

w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną 

i samodzielnie gospodarującą przydzieloną  częścią mienia, wpisaną do  Rejestru 

Instytucji Kultury gminy Milejów Nr 4. 

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Milejowie ul. Fabryczna 1, 

w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych. Poza siedzibą 

główną na terenie gminy funkcjonują 3 filie biblioteczne w Białce, Łańcuchowie 

i Łysołajach. 

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie wyznaczają 

następujące cele strategiczne; 

1.  Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników: 

a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców. 

2.  Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego. 

3.  Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności: 

a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników, 

b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych, 

c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych. 

4.  Informatyzacja procesów bibliotecznych: 

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +, 

b) tworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych. 

5.  Działalność informacyjno-edukacyjna: 

a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, 

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej, 

c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych, 

d) opracowywanie bibliografii regionalnej. 

6.  Działalność kulturalna: 

a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, 

konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych. 

7.  Promocja biblioteki i czytelnictwa: 

a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, mediach, 

w Internecie. 

Sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy Milejów tworzą: 

 Biblioteka Główna mieszcząca się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Milejowie. Zajmujemy aktualnie pomieszczenia o łącznej powierzchni 100 m2. 

Biblioteka na podstawie umowy użyczenia ponosi koszty związane 

z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, 

ścieki, wywóz nieczystości – re faktury GOK w Milejowie). 
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 Filia w Białce była nieczynna od lutego 2020 r. z powodu długotrwałego 

zwolnienia lekarskiego pracownika. Natomiast od 18.08.2020 r. działalność 

placówki została zawieszona zarządzeniem dyrektora z powodu przebudowy 

i generalnego remontu budynku  szkoły, w którym mieściła się filia. Wznowienie 

działalności nastąpi w 2021 r. w nowej lokalizacji – wyremontowanym budynku 

remizy strażackiej.  

Księgozbiór został spakowany i zabezpieczony. 

 Filia biblioteczna w Łańcuchowie zajmuje dwa pomieszczenia w SP 

w Łańcuchowie o łącznej powierzchni 72 m2.  

 Filia biblioteczna w Łysołajach zajmuje pomieszczenia w SP w Łysołajach 

o łącznej powierzchni 45 m2. 

 

II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2020 roku 
 

Na 2020 rok przyznano GBP dotację z budżetu gminy Milejów w wysokości 354 082 zł. 

Na swoją działalność GBP pozyskała w roku 2020 fundusze z Programu Biblioteki 

Narodowej „zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 12.000 zł. 

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundacja VCC) – Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowe GOKi w podregionie 

lubelskim” – 6 laptopów – wartość 19 460,64 zł. 

 Z Centrum Spotkań Kultur w Lublinie – Grant „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” – 

projekt „Alchemia teatralna – warsztaty dla dzieci” – 5 000,00 zł. 

Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. 

Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. 

W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. 

1. Podstawowe dane liczbowe 

1.Liczba odwiedzin w bibliotekach 15 291 

2.Liczba  zarejestrowanych 

czytelników 

1 744 

3.Liczba wypożyczeń na zewnątrz 35 992 

4. Liczba egzemplarzy udostępnionych 1 349 

5. Liczba zatrudnionych pracowników 

* w tym merytorycznych  

* pozostali 

5 

4 (3,5 etatu) 

1 (0,25 etatu) 

 

III. Zbiory biblioteczne 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku księgozbiór GBP w Milejowie liczył 24 996 wol. 
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W poszczególnych placówkach wygląda to następująco: 

1. GBP w Milejowie   12 339 wol., 

2. Filia w Białce            3 738 wol., 

3. Filia w Łańcuchowie 5 297 wol., 

4. Filia w Łysołajach     3 622 wol. 

 

Zakup księgozbioru 

W 2020 roku zbiory GBP w Milejowie powiększyły się o 1 211 wol. na łączną kwotę 

26 669 zł. 

Z budżetu biblioteki przekazanego przez organizatora zakupiono 618 wol. na kwotę 

14 669 zł. Z programu operacyjnego MKi DN pozyskano 12 000 zł, za którą zakupiono 

593 nowości wydawniczych. 

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wynosił 13,4 wol.  W procesie 

uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej 

jak i popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej. W ciągu roku wycofano 

z zasobów w wyniku selekcji 1354 wol. Były to książki zniszczone, zaczytane, 

niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja książek jest zadaniem 

niezmiernie ważnym w procesie uaktualniania księgozbiorów i musi być 

przeprowadzana systematycznie. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa 

bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty. Stan prenumeraty na koniec 2020 

roku w placówkach wynosił ogółem 29 tytułów na łączną kwotę 3 466 zł. Biblioteka 

Główna 14 tytułów i filie po 5 tytułów. 

Milejowska biblioteka gromadzi również bezpłatne czasopisma regionalne tj.: Zeszyty 

Milejowskie, Merkuriusz Łęczyński, Dziatwa Konarskiego, Opowieści Mojej Szkoły, Nasz 

Ambasador, Gazeta Samorządowa, Ziemia Lubelska i in. 

IV. Użytkownicy biblioteki 
 

1. Czytelnicy 

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 1 744 czytelników; 

Biblioteka Liczba czytelników w 2020r. 

GBP Milejów 1114 

Filia w Białce 161 

Filia w Łańcuchowie 217 

Filia w Łysołajach 252 

Razem 1 744 
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Godziny otwarcia: 

Biblioteki Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

GBP 

Milejów 10.00 - 18.00 8.00 -16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 

Filia w 

Białce 

     Filia 

Łańcuchów 10.00 - 16.00 8.00 -14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 

Filia 

Łysołaje 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00- 16.00 8.00 -14.00 8.00 - 14.00 

            

 

V. Działalność kulturalna 
 

Bibliotekarki przez cały okres pandemii utrzymywały stały kontakt telefoniczny 

z seniorami, przygotowywały pakiety książek do wypożyczenia. Książki dla seniorów, 

którzy ograniczyli wychodzenie z domów dostarczane były przez znajomych, rodzinę, 

sąsiadów. W bibliotece głównej i jej filiach został w znaczny sposób ograniczony dostęp 

do księgozbioru, książki są podawane jedynie przez pracownika bibliotek BEZ 

WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Promocja czytelnictwa online ma niestety niezbyt duże zainteresowanie wśród  

seniorów. 

W czasie pandemii Covid-19 zostały zawieszone w bibliotece głównej i jej  filiach  

usługi takie  jak: udostępnianie zbiorów na miejscu, stanowisk komputerowych, spotkań 

czytelniczych.  

Bibliotekarki zwiększyły  kontakt  z czytelnikami przez telefon i  poprzez 

komunikator Messenger.  

Działania online GBP Milejów    

Z uwagi na trwający stan epidemii Tydzień Bibliotek odbył się tylko w przestrzeni 

wirtualnej.  Hasło przewodnie brzmiało „Zasmakuj w Bibliotece” milejowska biblioteka 

prezentowała smakowite nowości wydawnicze na stronach www.gbp-milejow 

i www.facebook.com/gbpmilejow . 

Promowanie na stronie www.facebook.com/gbpmilejow/ spotkań autorskich, aktywny 

udział w spotkaniach online.  

Promocja akcji SBP  #NieZostawiamCzytelnika  

Promowanie akcji dla klubowiczów DKK – Własny noblista. 

Zabawy literackie tj. - Smakowity Quiz - połącz wyrazy tworząc tytuły książek, 

ciekawostki literackie. 

 

http://www.gbp-milejow/
http://www.facebook.com/gbpmilejow
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Promocja i udział w wirtualnym rajdzie rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie” – Rozdawanie linków z hasłem 

do wyświetlania filmu online podczas projekcji domowych. 

Filia w Łańcuchowie  

W zakresie działań promocyjno-edukacyjnych filia systematycznie publikowała 

i udostępniała posty promujące czytelnictwo oraz inspiracje czytelnicze. Najczęściej 

korzystano ze stron: Lubimy czytać, Łączy nas książka, Nie jestem statystycznym 

Polakiem, Lubię czytać książki, Mała Książka – Wielki Książek, Monika Czoik - Nowicka: 

Autorka wierszy i bajek dla dzieci. Czytelnicy byli telefonicznie informowani o otwarciu 

biblioteki i obostrzeniach panujących w niej.  

Filia w Łysołajach 

Zakupione książki były zamieszczane na stronie FB biblioteki gdzie były promocją 

i zachętą do czytania, zaraz po otwarciu biblioteki zostały wypożyczone. Zamieszczano 

na FB linki do stron, gdzie odbywały się spotkania z autorami oraz adresy z darmowym 

dostępem do bibliotek on-line. WOLNELEKTURY. PL To darmowa biblioteka cyfrowa 

zawierająca 5571 tytułów, biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni 

w roku. LEKTURY.GOV.PL To jest platforma, na której każdy nieodpłatnie znajdzie 

ebooki oraz audiobooki lektur, zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. W związku 

z ograniczeniami wprowadzonymi przez covid-19 czytelnicy na bieżąco byli 

informowani o sytuacji w jakich znajdują się biblioteki. 

Jesteśmy biblioteką na miarę XXI w. Nasi czytelnicy od 2015 r. mają zapewniony dostęp 

do konta bibliotecznego on-line 24 godz. na dobę. Sprawdzają informacje o swoich 

wypożyczeniach i przeszukują zawartości katalogów wszystkich bibliotek powiatu 

jednocześnie. Zamawiają i rezerwują książki za pomocą komputerów, smartfonów, 

iPhonów, iPadów lub urządzeń z systemem Android z dowolnego miejsca i o każdej 

porze. Otrzymują złotą kartę czytelnika – obowiązującą we wszystkich bibliotekach 

publicznych naszego powiatu. Takie udogodnienia zapewnia wspólna sieć, czyli 

skomputeryzowanie wszystkich 21 bibliotek w jednym systemie MAK+. Jest to efekt 

projektu Wirtualne Powiaty III.  
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