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1. WSTĘP 

Raport o stanie gminy został przygotowany na podstawie art. 28aa znowelizowanej 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 

zm.). Przedmiotowy dokument 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, 

17) Milejów – Osada, 

18) Ostrówek – Kolonia, 

19) Popławy, 

20) Starościce, 

21) Wólka Bielecka, 
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22) Wólka Łańcuchowska, 

23) Zalesie, 

24) Zgniła Struga. 

 

2.1. DEMOGRAFIA 

 Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Milejów na dzień         

31-12-2021r. zameldowanych było 8 791 osób. 

Statystyka Ewidencji Ludności w 2021 roku: 

 ŁĄCZNIE 

Urodzenia, w tym: 

dziewczynki- 38 

chłopcy- 29 

 

67 

Zgony 143 

Zameldowano na pobyt stały osób 263 

Zameldowano na pobyt czasowy osób 41 

 

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:    39 
- konkordatowe       27 
- cywilne        11 
- zagraniczne        1 
 
Sporządzone akty zgonu:      54 
 
Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami  9 
Za długoletnie pozycie małżeńskie:  
 
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych    11 
do ksiąg małżeńskich: 
 
Przyjęto wniosków na dowody osobiste:   475. 
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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 2021 r. Rada Gminy Milejów obradowała na 12 sesjach, podczas których podjęła 

76 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 2021 r. przez Radę Gminy Milejów 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

1. XXVIII/169/21 12.03.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji rewizyjnej Rady Gminy Milejów 

2. XXVIII/170/21 12.03.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Milejów w 2021 r. 

3. XXVIII/171/21 12.03.2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 
dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Milejów 

4. XXVIII/172/21 12.03.2021 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

5. XXVIII/173/21 12.03.2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 
rok 

6. XXIX/174/21 24.03.2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury 
Wodno-Kanalizacyjnej Gminy Milejów 
na lata 2021-2024 

7. XXIX/175/21 24.03.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

8. XXIX/176/21 24.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

9. XXX/177/21 14.05.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Łęczyńskiemu 

10. XXX/178/21 14.05.2021 w sprawie zmian w składach osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy Milejów 

11. XXX/179/21 14.05.2021 w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Milejów na lata 2021-2027 

12. XXX/180/21 14.05.2021 w sprawie określenia zasad sprawowania 
pogrzebu przez Gminę Milejów 

13. XXX/181/21 14.05.2021 w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
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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 

14. XXX/182/21 14.05.2021 w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów dla terenów produkcyjnych 
zlokalizowanych w obrębie Milejów-Osada, 
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 
o kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Milejów 

15. XXX/183/21 14.05.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów dla terenów produkcyjnych 
zlokalizowanych w obrębie Milejów-Osada 

16. XXX/184/21 14.05.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

17. XXX/185/21 14.05.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

18. XXX/186/21 14.05.2021 w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Milejów dla fragmentu miejscowości 
Antoniów Kolonia nie narusza ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów 

19. XXX/187/21 14.05.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Milejów dla fragmentu miejscowości 
Antoniów Kolonia 

20. XXXI/188/21 29.06.2021 w sprawie stwierdzenia, iż zmiana w części 
tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów, nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Milejów 

21. XXXI/189/21 29.06.2021 w sprawie zmiany w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Milejów 
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22. XXXI/190/21 29.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Milejów 

23. XXXI/191/21 29.06.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

24. XXXI/192/21 29.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

25. XXXII/193/21 08.07.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

26. XXXII/194/21 08.07.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

27. XXXIII/195/21 28.07.2021 w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie 
gminy i udzielenia wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Milejów 

28. XXXIII/196/21 28.07.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów 
z wykonania budżetu za 2020 r. 

29. XXXIII/197/21 28.07.2021 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok 

30. XXXIII/198/21 28.07.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

31. XXXIII/199/21 28.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Milejowie 

32. XXXIII/200/21 28.07.2021 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Milejów na rok 
szkolny 2021/2022 

33. XXXIII/201/21 28.07.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

34. XXXIV/202/21 31.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 
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35. XXXIV/203/21 31.08.2021 w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Milejów 

36. XXXV/204/21 24.09.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

37. XXXV/205/21 24.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

38. XXXVI/206/21 13.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Milejowie  

39. XXXVI/207/21 13.10.2021 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 

40. XXXVI/208/21 13.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych we 
wskazanych miejscach publicznych na 
terenie gminy 

41. XXXVI/209/21 13.10.2021 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Milejów 

42. XXXVI/210/21 13.10.2021 w sprawie pokrycia straty netto 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Milejowie  

43. XXXVI/211/21 13.10.2021 w sprawie ustalenia wysokości kredytów 
i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych 
przez wójta 

44. XXXVI/212/21 13.10.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

45. XXXVI/213/21 13.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

46. XXXVI/214/21 13.10.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Milejów dla terenu 
stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno-
pomiarowej w obrębie Milejów-Osada 
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47. XXXVII/215/21 29.11.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2022 r. 

48. XXXVII/216/21 29.11.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

49. XXXVII/217/21 29.11.2021 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 

50. XXXVII/218/21 29.11.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2022 rok 

51. XXXVII/219/21 29.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie gminy Milejów na rok 2022 

52. XXXVII/220/21 29.11.2021 w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie 
gminy Milejów na 2022 rok 

53. XXXVII/221/21 29.11.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
tej opłaty 

54. XXXVII/222/21 29.11.2021 w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

55. XXXVII/223/21 29.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy 

56. XXXVII/224/21 29.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące 
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odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

57. XXXVII/225/21 29.11.2021 uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia 
obowiązku odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Milejów niezamieszkałych przez 
mieszkańców, na których powstają odpady 
komunalne 

58. XXXVII/226/21 29.11.2021 uchylająca uchwałę w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od określonych 
nieruchomości 

59. XXXVII/227/21 29.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

60. XXXVII/228/21 29.11.2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 
usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

61. XXXVII/229/21 29.11.2021 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 

62. XXXVII/230/21 29.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

63. XXXVII/231/21 29.11.2021 w sprawie ustalenia dopłaty taryfowych 
grup odbiorców usługi zbiorowego 
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odprowadzania ścieków 

64. XXXVII/232/21 29.11.2021 w sprawie podjęcia procedury związanej 
z nadaniem miejscowości Milejów-Osada 
statusu miasta 

65. XXXVII/233/21 29.11.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

66. XXXVII/234/21 29.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

67. XXXVII/235/21 29.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Milejów 

68. XXXVIII/236/21 17.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Łęczyńskiemu 

69. XXXVIII/237/21 17.12.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

70. XXXVIII/238/21 17.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

71. XXXVIII/239/21 17.12.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Łęczyńskiemu 

72. XXXIX/240/21 28.12.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących nadania 
miejscowości Milejów-Osada statusu 
miasta 

73. XXXIX/241/21 28.12.2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej 

74. XXXIX/242/21 28.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok 

75. XXXIX/243/21 28.12.2021 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

76. XXXIX/244/21 28.12.2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 
rok 
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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 1  r o k u  wynosi  
219,00 ha.  
 
W roku 2021 dokonano następujących zmian: 

1. Skomunalizowano: 

 1) działka nr 485/8 o pow. 0,04 ha położona w msc. Jaszczów. 
 
2. Sprzedano nw. nieruchomości:  

 1)     działka   nr   335/1    o  pow.  36 m2  położona w msc. Milejów-Osada, 
 2)     działka   nr   335/2     o  pow.  20 m2 położona  w msc. Milejów-Osada, 
 3)     działka   nr   355/3     o  pow.  44 m2 położona  w msc. Milejów-Osada, 
 4)     działka   nr   383/36   o  pow.  0,26 ha położona  w msc. Milejów, 
 5)     działka   nr   383/34   o  pow.   0,2107 ha położona  w msc. Milejów, 
 6)     działka   nr   232/1     o  pow.   1,55  ha położona  w msc. Łańcuchów, 
 7)     działka   nr   25/4       o  pow.   0,11  ha położona  w msc. Jaszczów, 
 8)     nieruchomość składająca się z 27 działek o pow. łącznej 0,1732 ha 
         położona w msc. Milejów-Osada, 
 9)     działka   nr   190/32   o  pow.    80 m2    położona  w msc. Milejów-Osada, 
 10)   działka   nr   368/4     o  pow.   678 m2   położona  w msc. Milejów-Osada, 
 11)   działka   nr   621        o  pow.   1,37 ha  położona  w msc. Wólka Bielecka, 
 12)   działka    nr   190/35   o  pow.   159 m2  położona  w msc. Milejów-Osada. 
   3. Nabyto odpłatnie: 
 1) działka nr 1076/5 o pow. 0,1459 ha położona w msc. Ostrówek-Kolonia. 
 
 4. Nabyto nieodpłatnie: 

 1) działka nr 450 o pow. 0,05 ha położona w msc. Jaszczów-Kolonia. 
 
          Na nieruchomościach mienia gminnego usytuowanych jest  51 
budynki :  5  mieszkalnych,  22-użyteczności  publicznej  w tym:  22 -  inne,  
pozostałe  budynki  niemieszkalne -24.  
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          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. 

 

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 miejscowości   Białka ,  

5)  Boisko sportowe wielofunkcyjne  w mi ejscowości  Łysołaje ,   

6) Sala  gimnastyczna z  łącznikiem w mie jscowości  Łańcuchów.  

 
W roku 2021 w Gminie Milejów zrealizowano następujące inwestycje  i projekty: 

1. 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. 

2. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynek Szkoły 

Podstawowej w Białce. 

3. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynek OSP 

w Ostrówku-Kolonii. 

4. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynek Zespołu Szkół 

Nr 2 w Jaszczowie. 

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

Cyganka wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury. 

 

W trakcie realizacji w 2021 roku: 

1. Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji 

i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynek OSP  w Białce. 

2. Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie 

Gminy Milejów. 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105342L w msc. Ostrówek-Kolonia. 

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy. 

5. Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury – rozbudowa budynku GOK wraz 

z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.  
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Inwestycje  zrealizowane  w roku 2021  w ramach Funduszu Sołeckiego. 

1. Iluminacje świąteczne dla Sołectwa Milejów-Osada. 

2. Garaż blaszany w miejscowości Łysołaje-Kolonia, na dz. nr 227. 

3. Komplet mebli do Domu Spotkań Ludowych Łysołajach – Kolonii 

4. Kosa spalinowa dla potrzeb OSP Antoniów 

5. Hełmy dla potrzeb OSP Białka 

6. Oświetlenie uliczne w miejscowości Białka, na dz. nr 640 

7. Oświetlenie uliczne w miejscowości Cyganka, na dz. nr 401/1 

8. Pergole ogrodowe na działce nr 1012/5 w Łysołajach. 

9. Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów-Kolonia, ciąg dalszy. 

10. Oświetlenie uliczne w miejscowości Klarów, na dz. nr 127. 

11. Ogrodzenie w miejscowości Maryniów, na dz. nr 336. 

12. Komplet mebli do świetlicy wiejskiej w Ostrówku-Kolonii 

13. Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Starościce    

14. Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Starościce    

15. Komplet mebli do remizy OSP Staroście 

16. Oświetlenie uliczne w miejscowości Wólka Łańcuchowskana dz. nr 493. 

17. Budynek remizy OSP w Zalesiu.  

18. Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaszczów-Kolonia, ciąg dalszy. 

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

20. Wyposażenie do kuchni świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, na dz. nr 569 

21. Meble do kuchni świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, na dz. nr 569 

22. Komplet mebli do remizy OSP Staroście 

23. Komplet mebli do świetlicy wiejskiej w Ostrówku-Kolonii. 

 

Informacja  o stanie mienia komunalnego w Gminie Milejów 

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.202
1 

W 
bezpoś
r.  
zarz. 
gminy 

W 
zarz. 
Jedn. 
Orga
n 

Dzierża
wa, 
 

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: 

  219,00 
 
   16,00 
     9,00  
     5,00 
 176,00 
     1,10 
 
 
    11,90 
 
51 
 

207,51 
 
   15,42 
     9,00 
     5,00 
 165,09                          
1,10 
 
 
   11,90 
 
51 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

11,49 
 
0,58 
 
 
10,91 
 
 
 
 
 
 
 

23,00 
 
 
20,00 
 
 3,00 
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1)   mieszkalne  
2) użyteczności  
     publicznej w tym: 

a) Obiekty 
szkolne  

    i przedszkolne 
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.)  

5 
 
22 
 
 
- 
 
1 
 
21 
 
24 
 
195,64 
 
24 
 
55,14 
 
442 
 
6 
171,52 
 
113,14 
37,293 
75,847 
 58,38 
13 
 
409 
 

5 
 
22 
 
 
- 
 
1 
 
21 
 
24 
 
195,64 
 
24 
 
55,14 
 
442 
 
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 31.12.2020 r.. 94 696 379,11 29 823 738,46 64 872 640,65 31,49  % 

Stan na 31.12.2021r. 120 263 842 ,42 33 540 991,26 86 722851,16  27,89 % 

   
  



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 17  
 

 

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach 
rodzajowych wg stanu brutto i ich umorzenie  na dzień 31 

grudnia 2021 roku  przedstawia poniższe zestawienie (w zł): 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2021r. 
Ha/Umorzeni

e 

 

1. Grunty 6 253 916,22 0,00 
 

2. Budynki i lokale 42 696 046,75 8 401 372,74 
 

3. 
Obiekty inż. lądowej i 
wodnej 

61 897 366,28 19 966 179,33 
 

4. 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

717 229,40 171 860,91 
 

5. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

1 504 131,40 1 461 451,63 

 

6. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

24 126,19 16 745,59 

 

7. Urządzenia techniczne 5 195 060,74 2 026 030,31 
 

8. Środki transportowe 1 522 760,85 1 158 368,69 
 

9. 
Narzędzia, przyrządy i 
wyposażenie 

453 204,59 338 982,06 
 

Ogółem 120 263 842,42 33 540 991,26 
 

 
   

 

Grupując środki trwałe wg miejsc ich użytkowania, to w ujęciu 
wartości netto wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

przedstawia się następująco: w zł 

 

Lp. 
Jednostki 

organizacyjne 

Wartość netto 
użytkowanego 

mienia 

Udział 
procentowy % 

 

1. Jednostki oświaty 28 777 891,40 31 % 
 

2. Jednostki kultury 1 745 871,00  2 %                                       

3.  Urząd Gminy 62 473 710,56 67 % 
 

4. OPS 0,00 0,0 
 

Razem: 92 997 472,96 100 % 
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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 2021 roku przedstawia się 
następująco: w zł 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

Kultury 
Jedn. Oświaty Urząd Gminy 

  
OPS 

1. Grunty 77 110,00 159 734,00 6 017 072,22 
 

2. Budynki i lokale 747 332,00 21 894 846,86 11 652 494,15 
 

3. 
Obiekty inż. lądowej i 
wodnej 

       
917 404,00 

409 377,08 40 604 405,87 
 

4. 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

0,00                     27 912,80 517 455,69 
 

5. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

0,00 0,00 42 679,77 
 

6. 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

0,00 7 380,60 0,00 
 

7. Urządzenia techniczne 0,00 4 018,26 3 165 012,17 
 

8. Środki transportowe 0,00 0,00                      364 392,16 
 

9. 
Narzędzia, przyrządy i 
wyposażenie 

4 025,00 0,00 110 198,53 
 

Ogółem 1 745 871,00 22 503 269,60 62 473 710,56  

     
 

 

 

 

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 % 258 600,00 
 

 

Ogółem   6 992 814,23 
 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych w zł 

Wyszczególnienie 
Wykonanie       

za 2020r. 

    
% wyk.     
planu 

roczneg
o 

 
Wykonanie 
za 2021 rok 

 
  % wyk.     

planu 
rocznego 

Dochody z tytułu czynszu 

regulowanego 

13 100,23 77,76     

14 693,60          

82,88 

Dochody z wieczystego użytkowania 
29 244,14 99,76 31 162,56 99,94 

Dochody ze sprzedaży mienia 
133 103,39 39,20 625,290,00         102,82 

Dochody ze sprzedaży sieci 

kanalizacyjnej 

861 325,96 94,24 0,00 0,00 

Dochody z tytułu opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

-295,21 0,00                    58,83   99,71 

Dochody z dzierżawy lokali 

użytkowych 

83 554,49 99,88 60 138,54 75,87 

Dochody z dzierżawy gruntów 

przeznaczonych pod działalność 

11 896,23 95,91 12 518,50           84,72 

Dochody z dzierżawy gruntów na cele 

rolnicze 

2 755,76 104,78 2 874,33 109,29 

Dochody z czynszu z tytułu 

umieszczenia urządzeń na kominie 

kotłowni 

138 894,36 101,68 127 450,23 84,58 

Dochody z tytułu dzierżawy sieci 

teletechnicznej 

4 442,34 99,58 4 132,13            92,63 

Dochody z tytułu dzierżawy 

samochodu do wywozu nieczystości 

stałych 

2 400,00 100,00 4 190,35 174,60 

Wpływy ze sprzedaży złomu 

powstałego w związku z remontem 

budynku komunalnego przy ul. 

Topolowej w msc. Milejów-Osada 

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

Wpływy ze sprzedaży pojazdu 

strażackiego 

               6 500,00 100,00 0,00 0,00 

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

Dochody z tytułu opłaty za 
ustanowienie służebności gruntowej 

 14 514,00 100,00 1 505,75 94,17 

Ogółem 1 302 729,29 71,44 884 014,82 95,79 
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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 2021 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) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków następuje 

z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie 

rzadziej niż dwa razy w tygodniu.  

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. zmieniająca uchwałę 

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 właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadów                     

w wysokości: właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczali opłatę                             
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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 l 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 l 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.  

  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 2004r. 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. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zwolnienie to stanowi w dalszym ciągu  równowartość 3 zł w stosunku do stawek 

określonych odrębną uchwałą. Z w/w zwolnienia w 2021 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 

w stosunku do stawek określonych odrębną uchwałą. Z w/w zwolnienia w 2021 roku 

skorzystało 180 podatników. 

Na terenie gminy Milejów na dzień 31.12.2021r. zameldowanych było 8791 

mieszkańców. W deklaracjach i decyzjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ujętych zostało 7593 mieszkańców. Na dzień 31.12.2021r. 

złożono i wydano łącznie 2464 deklaracji i decyzji. Liczba mieszkańców wykazywana 

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

W latach 2013-2021 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami kształtowały się poziomie wykazanym na poniższych wykresach. 
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Wykres 1. Poziom i dynamika wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w latach 2013-2021. 

 

 

 

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

2013-2021. 

 

 

 

4.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Wójt Gminy Milejów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w budżecie Gminy 

Milejów na rok 2021 zabezpieczył środki finansowe w wysokości  165 000,00 zł 

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).   

           W 2021 roku na podstawie trzech ogłoszonych konkursów na dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych w formie wsparcia na n/w zadania: 

 - zadania z zakresu  kultury fizycznej, 

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

   dziedzictwa przyrodniczego. 

Na konkurs ogłoszony dnia 15 lutego 2021 r. z zakresu kultury fizycznej, wpłynęła 

1 oferta. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową złożonej oferty, Wójt Gminy 

Milejów zlecił realizację zadania publicznego następującemu  podmiotowi: 

POZIOM I DYNAMIKA WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI  ODPADAMI KOMUNALNYMI

W LATACH 2013-2021
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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). 

Na konkurs ogłoszony dnia 19 kwietnia 2021r. z zakresu kultury fizycznej, wpłynęło 

trzy oferty. Po rozpatrzeniu  przez komisję konkursową złożonych ofert, Wójt Gminy 

Milejów zlecił realizację  zadań publicznych następującym  podmiotom: 

1) 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  - 3 000 zł ( słownie złotych: trzy  

tysiące), 
 

2) 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 -  2 000 zł (słownie złotych: dwa 

tysiące), 
 

3) Klub Sportowy „ Orły” –tytuł  zadania – organizowanie treningów z udziałem 

dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej i sumo, wysokość przyznanej dotacji – 

25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy). 

Na konkurs ogłoszony dnia 29 marca 2021r. z zakresu ochrony środowiska, ekologii 

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wpłynęła jedna oferta. 

Po rozpatrzeniu  przez komisję konkursową złożonej oferty, Wójt Gminy Milejów zlecił 

realizację zadania publicznego następującemu  podmiotowi: 

„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 2021 roku 

przez organizacje pozarządowe brało bezpośredni udział  około 150 osób.  

            Wszystkie podmioty, które otrzymały wsparcie na realizację 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.  

               Realizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Gminy Milejów 

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



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 25  
 

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 na zakup sprzętu sportowego oraz na utrzymanie obiektów sportowych. 

 

4.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W 2021 roku na terenie Gminy Milejów zarejestrowane były 283 podmioty 

gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne z czego w Milejowie-Osadzie 108 

podmiotów.  

Największą grupę (76,15 % wszystkich podmiotów) stanowią przedsiębiorcy 

działający  w handlu bo 22,42%, 18,86% przedsiębiorców działa w branży budowlanej, 

16,01% stanowią usługi, 9,96% działa w transporcie. Pozostałe 23,85 %  stanowią 

podmioty działające w przetwórstwie, opiece zdrowotnej, innych działalnościach 

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

W stosunku do roku poprzedniego zauważa się wzrost udziału przedsiębiorstw 

usługowych w liczbie podmiotów ogółem. 

Działalności prowadzone przez kobiety stanowiły w 2021 r. 35,49%, zaś przez 

mężczyzn 65,51%. Najwięcej przedsiębiorców mieści się w przedziale wiekowym 27 

do 52 roku życia. 

W 2021r. w  Urzędzie Gminy Milejów zarejestrowano 21 nowych podmiotów 

natomiast 19 zakończyło działalność. Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych do 

tych zamkniętych jest wyższa, podobnie jak w roku poprzednim, co może świadczyć 

o stabilnych warunkach dla podejmowania i prowadzenia działalności przez osoby 

fizyczne.  

 

4.6. INWESTYCJE 

Zestawienie rozpoczętych, realizowanych i zakończonych projektów w roku 2021 

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 zakończono i rozliczono.  

2. 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 zakończono i rozliczono.  
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3. 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. Trwa 5-letni okres trwałości projektu. Pozostała część 

prac obejmująca remont wewnętrzny jest w trakcie realizacji.    

4. 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).  Trwa 5-letni okres trwałości projektu. Pozostała część prac obejmująca remont 

wewnętrzny jest w trakcie realizacji.  

5. 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 zakończono i rozliczono. 

6. 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 zakończono i rozliczono.  

7. 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). Trwa 5-letni okres trwałości projektu. Zadanie 

zakończone i rozliczone.   

8. 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 

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

w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę części robót budowlanych branży drogowej, 

tj.:  w ul. Klarowskiej, Fabrycznej i terenów przemysłowych.  

9. 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. Zrealizowano I etap – dostawę i montaż 

kotłów na biomasę.    
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10. 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. 

11. 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 uzyskał wsparcie z RPO WL 2014-2020. Umowa 

o przyznanie wsparcia została podpisana 29.09.2021. Okres realizacji projektu – 

grudzień 2022.  

12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja 

II. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 

w latach ubiegłych. 

13. Przebudowa drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 

1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów. Uzyskano wsparcie finansowe 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisana została umowa z wykonawcą 

robót budowlanych. Okres realizacji - sierpień 2022 r. 

 

4.7. FUNDUSZ SOŁECKI 

W 2021 roku Gmina Milejów, podobnie jak w latach ubiegłych realizowała 

zadania z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2021, na które 

zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 536 015, 20 zł, zgodnie 

ze złożonymi wnioskami. Chęć realizacji funduszu sołeckiego zgłosiło 24 sołectwa, które 

w swoich wnioskach łącznie zgłosiły 44 różne zadania. W zgłoszonych wnioskach 

mieszkańcy 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, jak w latach ubiegłych było  przeznaczanie środków 

z funduszów sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego, które wiązało się z budową 

nowego  wydzielonego oświetlenia. Kilka sołectw ponownie jak w latach ubiegłych 

zdecydowało się na kontynuację  remontu świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia 

do wyremontowanych w latach ubiegłych obiektów. Realizacja zadań sprawiła, że wiele 

obiektów publicznych znacznie poprawiło wizerunek zarówno swój, jaki i całych 

Sołectw oraz znacznie wpłynęło  na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  

Wszystkie sołectwa w złożonych wnioskach zgłosiły łącznie 44 zadania, z których                

do końca 2021 roku udało się zrealizować niżej wymienione 41 zadania:           

 Antoniów  

- Wykonanie i montaż 2 bram przy budynku remizy OSP Antoniów; 

- Zakup kosy spalinowej dla potrzeb OSP.  
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Antoniów-Kolonia  

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 105334L w Antoniowie-Kolonii.  

Białka  

- Oświetlenie drogi powiatowej w Białce, (budowa oświetlenia od skrzyżowania przy 

szkole   w kierunku Jaszczowa);                      

- Zakup hełmów strażackich.  

Białka-Kolonia  

- Remont dróg gminnych gruntowych nr 105354L w Białce-Kolonii;  

- Zakup kruszywa drogowego na remont drogi nr 105354L w Białce-Kolonii. 

Cyganka  

- Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscach niebezpiecznych i nie 

posiadających oświetlenia (droga nr dz. 401/1 w msc. Cyganka, gm. Milejów).  

Dąbrowa  

- Zakup wyposażenia do kuchni; 

- Wykonie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.  

Górne  

- Wykonanie tarasu wraz z zadaszeniem przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej 

w Górnym.  

Jaszczów  

- Wykonanie kolejnego etapu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 380 

w Jaszczowie; 

- Wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej 

nr dz. 577 w Jaszczowie.  

Jaszczów-Kolonia  

- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2027L w Jaszczowie –

Kolonii, dalszy ciąg.  

Kajetanówka  

- Zakup i montaż okien i drzwi na dolnej części świetlicy, przebudowa ścianki wraz 

z demontażem starych i wstawieniem nowych;  

- Wykonanie tynków na ścianach wraz z malowaniem dolnej części świetlicy.  

Klarów  

- Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej nr 235 w m. Klarów; 

- Dalszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 127 w Klarowie.  

Łańcuchów  

- Wymiana instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łańcuchowie, 

wraz z montażem grzejników elektrycznych; 

- Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w remizie OSP w Łańcuchowie.  

 

 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 29  
 

Łysołaje  

- Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Łysołajach (na końcu 

wsi); 

- Wykonanie i montaż pergoli na skwerku w Łysołajach,  na gminnej działce 1012/5 

(kolejny etap).  

Łysołaje-Kolonia  

- Zakup i montaż garażu blaszanego (przy budynku Domu Spotkań Ludowych 

w Łysołajach-Kolonii);  

- Zakup krzeseł do budynku Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii);  

- Dalszy remont Domu Spotkań Ludowych w Łysołajach-Kolonii, polegający na zakupie 

i montażu dużych drzwi wejściowych oraz przyciemnieniu klatki schodowej okleiną 

okienną i montaż moskitery do okien kuchennych. 

Maryniów  

-Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Maryniowie, działki 

nr 336.  

Milejów  

- Budowa drogi asfaltowej od strony Milejowa do połączenia z drogą wojewódzką.  

Milejów-Osada  

- Zakup i montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych przy drodze 

wojewódzkiej w Milejowie-Osadzie.  

Ostrówek-Kolonia   

- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ostrówku-Kolonii. – kwota 22 019, 56 

zł   

Popławy  

- Zakup krzeseł i stołów do Domu Spotkań Twórczych w Popławach; 

- Wykonie i montaż szaf wnękowych do pomieszczenia kuchennego do Domu Spotkań 

Wiejskich w Popławach.  

Starościce  

- Zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia remontu wewnątrz budynku remizy 

OSP Starościce; 

- Zakup stołów i krzeseł do remizy OSP w Starościcach; 

- Dostawa i montaż drzwi wejściowych do remizy OSP w Starościcach; 

- Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych 

w Starościcach.  

Wólka Bielecka  

- Dalszy remont świetlicy poprzez montowanie płyt gipsowych  i malowanie;  

- Wykonanie projektu na budowę dalszego oświetlenia od skrzyżowania do końca wsi                     

(dz. nr 864 i 830) w Wólce Bieleckiej.  
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Wólka Łańcuchowska  

- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej (nr dz. 493) w Wólce Łańcuchowskiej;  

- Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych 

gruntowych w Wólce Łańcuchowskiej.  

Zalesie  

- Docieplenie budynku wiejskiego i remizy OSP w Zalesiu, (ciąg dalszy).  

Zgniła Struga  

- Dalsze oświetlenie drogowe (budowa), drogi 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 2021 przyjęty 

uchwałą Radą Gminy Milejów Nr XXV/154/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. Na podstawie 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2277, z późn.zm.) oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. przyjęty uchwałą Rady Gminy Milejów 

Nr XXV/70/19 z dnia 15 grudnia 2020 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 : 

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. 
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Powyższe zadania nałożone ustawą realizowane były w 2021 roku m.in. poprzez:  

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, prowadzenie 

Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowych  gdzie dyżur 

pełnił specjalista psychoterapii. W 2021 r. przeniesiono Punkt Konsultacyjny do nowej 

lokalizacji w budynku urzędu gminy. Zostały przygotowane i wyposażone 

2 pomieszczenia punktu tj. gabinet psychoterapeuty oraz sala posiedzeń Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Środki, pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tzw.” korkowego” 

oraz budżetu gminy, przeznaczono na te cele w wysokości 48 229,52 zł m.in. 

na wynagrodzenia terapeuty, członków komisji, opinie biegłego, opłaty sądowe, 

doposażenie Punktu Konsultacyjnego.  

 

4.9. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Gmina Milejów, wykonując obowiązki ustawy o ochronie zwierząt, ustawy 

ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku i czystości 

w gminach, jak co roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Milejów w 2021 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 2021 roku, gmina zapewniła  opiekę 37 psom i 66 kotom, z czego 

9 psów zostało 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.  

Łączny koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie 

Milejów w 2021 roku, wyniósł 41 327, 00 zł., łącznie z usługą weterynaryjną, 

umieszczeniem zwierząt w schronisku, dokarmianiem oraz współpracą z organizacjami 

społecznymi.                  
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5. FINANSE GMINY   
ROK 2021 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem   78,90% 

Wykonanie dochodów ogółem 59.460.028,97 

Wykonanie dochodów własnych 46.913.639,51 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT, subwencja) 

Plan dochodów 68.189.031,93 

Wykonanie dochodów ogółem, w tym: 
 

 udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

 udziały w podatku dochodowym 
od osób prawnych 

 subwencja 

59.460.028,97 
 

   5.882.759,00 
 

      123.803,97 
 

            15.530.673,00 
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Dochody i dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych 

Plan dochodów 18.488.133,85 

Wykonanie dochodów w tym: 
 

 dotacje i środki na finansowanie 
zadań z udziałem Środków Unii 
Europejskiej 

11.921.040,63 
 

 6.525.476,92 
 

 
 

Wykonanie wydatków 

Wydatki planowane 74.103.495,37 

Wydatki wykonane 59.501.493,08 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  23,34% 

Wykonanie - wydatki ogółem 59.501.493,08 

Wykonanie – wydatki majątkowe w tym: 
 

 wydatki finansowane ze środków 
własnych 

 wydatki finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 

13.885.700,11 
 

     752.843,38 
 

           13.132.856,73 
 
 

 

Udział wydatków Funduszu Sołeckiego w wydatkach budżetu gminy 
stanowi 0,72% 

Wydatki Funduszu Sołeckiego planowane 535.999,00 

Wydatki Funduszu Sołeckiego wykonane 458.675,11 

 
 

 
 

Wynik budżetu 

Nadwyżka/Deficyt Plan Wykonanie 

Deficyt 5.914.463,44       41.464,11 

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 

4.572.822,97 

 

1.341.640,47 
 
 

               0,00 

 

      41.464,11 
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Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2022-2030 

Kredyty Zapadalność w latach 

Wierzyciele 
Łącznie  

(kol. 3+4+5) 
2022 2023-2027 2028-2030 

1 2 3 4 5 

Banki 29.775.000,00 2.700.000,00 13.595.000,00 13.480.000,00 
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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 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 podejmowaniu 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. 

Na rok 2021 Gmina Milejów udzieliła pożyczki dnia 09.04.2021 w kwocie 1 316 310,00 

Nr 2021/04/09/FP/54  na bieżącą  działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

 Rok 2021 rozpoczęliśmy  z pulą pacjentów 630 aktywnych deklaracji na lekarza POZ. 

Panująca w dalszym ciągu niepewna sytuacja epidemiologiczna COVID-19 wymagała od 

placówki szeregu dostosowań i wymogów nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia 

i Główny Inspektorat Sanitarny oraz wszelkich zarządzeń z NFZ.  

Pomimo wszystkich utrudnień placówka była dostępna do osobistych wizyt pacjentów 

co napotkało się z przychylnością i zadowoleniem mieszkańców.  

SPZOZ pozyskał przez cały rok działalności łącznie 1150 aktywnych deklaracji.  Na dzień 

30.04.2022 pula powiększyła się o kolejne 150 deklaracji. 

Struktura Wiekowa Pacjentów na dzień  31.12.2021 

0-18r.ż – 288 pacjentów  

19-39 r.ż – 281 pacjentów  

40-65 r.ż – 436 pacjentów  

66-75 r.ż – 107 pacjentów  

Powyżej 76 r.ż – 38 pacjentów. 

STRUKTURA UDZIELONYCH PORAD na dzień 31.12.2021 

Porady  ogólne  lekarza POZ – 6549   porad  w 2021 

Rehabilitacja zabiegi    - dla pacjentów SPZOZ Milejów - 2701   

- prywatne zabiegi  -  95  
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 Porady dla pacjentów 
SPZOZ Milejów   

Porady dla Prywatnych 
pacjentów  

Neurolog 152 4 
Kardiolog 88 11 
Endokrynolog  154 16 
Chirurg Naczyń  0 24 
 
Z początkiem roku 2021 SPZOZ poszerzył ofertę świadczeń o zabiegi rehabilitacyjne. 

Został zakupiony sprzęt z pełnym wyposażeniem do fizykoterapii: 

- laser, 

- krioterapia,  

-pole magnetyczne, 

- fala uderzeniowa,  

-ultradźwięki,  

-sollux, 

- łóżko rehabilitacyjne automatyczne  -  łączny koszt zakupu sprzętu   wyniósł 79 

889,64 zł. 

 Dodatkowo SPZOZ pozyskał środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy 

dla Fizjoterapeuty. 

Od stycznia do grudnia SPZOZ był w gotowości świadczenia profilaktyki szczepień SARS-

COV-2  co przełożyło  się na dodatkowe finasowanie świadczenia NFZ.  

W kwietniu  2021  placówka  uruchomiła stronę internetową  do szerszego przekazu 

informacji proponowanych usług przez ośrodek- koszt utworzonej strony to 2460,00zł. 

Maj 2021 SPZOZ przystosował gabinet pod działalność stomatologiczną w kwocie 

5 000,00zł  i nawiązał  współpracę z gabinetem stomatologii zachowawczej gdzie 

zabezpieczył profilaktykę stomatologiczną w środowisku nauczania podległych Gminie 

szkół wynikająca z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.  

Czerwiec 2021 dostosowanie zintegrowanej dokumentacji medycznej z kontami 

pacjenta  systemu P1. Wykup licencji w kwocie 3698,86zł oraz zakup skanerów 

w kwocie 3312,02 zł do digitalizacji dokumentacji medycznej wynikającej 

z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.  Ośrodek Zdrowia złożył wniosek o częściowy 

zwrot kosztów przedsięwzięcia do NFZ gdzie uzyskaliśmy pozytywną opinie i częściowy 

zwrot.  

Od Lipca SPZOZ prowadził rozpoznanie ofertowe aparatu ultrasonograficznego 

diagnostyki obrazowej.   

Przy wsparciu i pomocy Wójta,  Rady Społecznej i Rady Gminy  pozyskaliśmy dotacje 

celowe w kwocie 20 000,00 zł od LW Bogdanka a także lokalnych przedsiębiorców w 

kwocie 17 500,00zł.  

Dzięki tej pomocy SPZOZ dokonał finalizacji aparatu z dodatkowym wyposażeniem. Cały 

projekt zakupu zamknęliśmy w grudniu 2021 w kwocie 97 000,00zł.  
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Podsumowując  cały rok 2021 działalności Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał Przychody: 

Przychody z NFZ – w rozbiciu na poszczególne usługi.  

LP. Świadczenie  Kwota  
1. Świadczenia POZ  445 944,12 
2. Szczepienia COVID 19- (dodatek na czas  trwania 

szczepień ochronnych) 
63 891,84 

3. Teleporada z dodatnim wynikiem COVID 19  
(dodatek na czas  trwania szczepień ochronnych)   

4 240,00 

4. Utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym 
COVID-19  (dodatek na czas  trwania szczepień 
ochronnych) 

7 994,82 

5. Nagłe zachorowania spoza terenu Gminy  300,00 
6. Grypa szczepienia  120,47 
7. Gruźlica, wizyty patronażowe  1 070,00 
8. Premia cząstkowa 885,50 
9. Korekty NFZ (wynikające z zmian 

kontraktowania świadczeń NFZ) 
-99 338,51 

 RAZEM:  425 108,24 

Podsumowanie wszystkich przychodów:  

- Z  oddziału NFZ   : 425 108,24 zł  

- Kasa Fiskalna – 27 010,00 zł  

- Wynajem  pomieszczeń – 2 094,00 zł  

- Badania pracownicze OSP – 3 624,80 zł  

- Pozostałe przychody: - dotacje – 37 500,00 zł  

- Dofinasowanie z Urzędu pracy na stanowisko pracy Fizjoterapeuta i zwrot z NFZ 

wdrożenie P1  – 12 029,70 

Razem przychody SPZOZ za 2021 : 507 366,74 zł 

SPZOZ  ponosił także Koszty: 

KOSZTY  

Poniesione koszty  w okresie działalności 2021r: 

- Amortyzacja – 7 903,61zł  

- Zużycie materiałów – 36 472,43 zł  

- Zużycie energii – 32 486,29 zł 

- Usługi obce : 93 040,97 zł  

- Podatki i Opłaty  : 23 304,37 zł  

- Wynagrodzenia  : 1 028 445,18 zł 

- Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia  : 179 161,68  zł  

- Pozostałe koszty  : 5 420,65 zł  

- Pozostałe koszty operacyjne  : 14,37 zł  

- Koszty Finansowe w tym : 

        - odsetki  : 25 244,46 zł  

Koszty Razem :  1 431 494,01 zł  
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Stała eksploatacja  i użytkowanie budynku wymaga sukcesywnych napraw przeglądów 

i  drobnych remontów  budynku  co wiąże  się z ciągłym nakładem finansowym. Dużym 

kosztem  dla  ośrodka  są również  wysokie rachunki centralnego ogrzewania. Od 2020 

roku organ założycielski Gmina Milejów przygotowuje konspekty i projekty 

do termomodernizacji budynku i przystosowania pod szyb windowy.  

Przebudowa pierwszej kondygnacji z dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 

umożliwi Placówce rozszerzenie już istniejącej działalności o kolejne świadczenia.   

Gminny Ośrodek Zdrowia przeprowadza analizy potrzeb pacjentów dostosowuje jakość 

świadczonych usług medycznych i dokłada wszelkich starań na pozyskiwanie nowych 

deklaracji.  

 

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 2021 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych 

i niepieniężnych objęto w gminie 197 rodzin (409 osób w rodzinach). Łącznie z pracą 

socjalną z pomocy skorzystało 257 rodzin (542 osoby w rodzinach), natomiast pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 60 rodzinom (133 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. 

 

 

FORMY POMOCY 

 

 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

 

LICZBA  

ŚWIADCZEŃ 

 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

 

LICZBA 

RODZIN 

 

LICZBA OSÓB                     

W RODZINACH 

RAZEM 269 x 680 333 197 409 
ZASIŁKI STAŁE 

OÓŁEM 
76 758 427 458 74 80 

z tego: 

środki własne 
x x 0 x x 

dotacja x x 427 458 x x 
w tym przyznane            

dla osoby samotnie 

gospodarującej 

69 684 405 713 69 69 

pozostającej                            

w rodzinie 
7 74 21 745 5 11 
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ZASIŁKI OKRESOWE-

OGÓŁEM 
45 238 86 074 45 72 

z tego środki własne x x 0 x x 
dotacja x x 86 074 x x 

w tym przyznane                

z powodu: bezrobocia 
39 222 80 387 39 59 

długotrwałej choroby 1 2 473 1 2 
niepełnosprawności 0 0 0 0 0 

inne 5 14 5 214 5 11 
SCHRONIENIE-

OGÓŁEM 

 

1 x 16 770 1 1 

w tym: w schronisku dla 

bezdomnych 
1 12 16 770 1 1 

POSIŁEK 100 8 137 39 275 48 219 
w tym dla dzieci 100 8 137 39 275 48 219 

USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 
13 3 608 66 026 13 13 

w tym specjalistyczne 0 0 0 0 0 
SPRAWIENIE 

POGRZEBU 
x 1 2 800 1 1 

INNE ZASIŁKI 

CELOWE                            

I W NATURZE 

OGÓŁEM 

79 x 41 930 79 170 

w tym specjalne zasiłki 

celowe 
7 10 1 900 7 10 

 

PRACA SOCJALNA 
x x x 257 542 

odpłatność gminy                  

za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

6 72 209 092 6 6 

 

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. 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 154 277 
Bezdomność 7 7 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 3 14 
W tym: potrzeba ochrony 

wielodzietności  
2 12 

Bezrobocie 64 146 
Niepełnosprawność 102 147 
Długotrwała lub ciężka choroba 35 110 
Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
39 100 

W tym: rodziny niepełne 10 35 
W tym: rodziny wielodzietne 5 30 
Przemoc w rodzinie 3 11 
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Alkoholizm 47 72 
Narkomania 0 0 
Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z Zakładu 

Karnego 

0 0 

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku wypłacał świadczenia rodzinne                       

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na ten cel wydano kwotę: 3 243 281,33zł                        

i wypłacono: 

1) zasiłki rodzinne - 4 924 świadczeń na kwotę 562 756,95zł, 

2) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 11 świadczeń na kwotę 10 068,96zł, 

3) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 288 świadczeń na kwotę 

56 257,45zł, 

4) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 278 

świadczeń na kwotę 28 823,94zł, 

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

wychowawczego – 60 świadczeń na kwotę 23 254,10zł, 

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

zamieszkania – ogółem 798 świadczeń na kwotę 59 349,29zł (w tym na zamieszkiwanie           

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  - 93 świadczenia na kwotę 

10 350,56zł i na dojazdy do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 725 świadczeń 

na kwotę 48 998, 73zł 

7) dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 947 

świadczeń na kwotę 85 648,48zł, 

8) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 288 świadczeń na kwotę 

28 609,99zł 

9) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45 świadczeń na kwotę 

45 000,00zł, 

10) zasiłki pielęgnacyjne- 2624 świadczenia na kwotę 566 364,16zł, 

11) świadczenia pielęgnacyjne – 545 świadczeń na kwotę 1 071 561,00zł, 

12) zasiłek dla opiekuna – 55 świadczeń na kwotę 34 100,00zł, 

13) specjalny zasiłek dla opiekuna – 145 świadczeń na kwotę  89 900,00zł, 

14) świadczenie rodzicielskie – 244 świadczenia na kwotę 227 342,00zł, 

15) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 667 świadczeń na kwotę 

294 895,72zł. 

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 320 608,00zł (713 świadczeń). Składki 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 

i specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły 58 278,00zł (446 świadczeń). 
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Karta Dużej Rodziny 

W roku 2021 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 86 kart dla 31 rodzin. W celu realizacji programu Ośrodek  

wydatkował kwotę 367,30 zł. (obsługa zadania). 

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

W 2021r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejowie wpłynęło 23 

formularze NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 31 rodzin (8 procedur było 

wszczętych we wcześniejszym okresie). 

NK zostały sporządzone przez przedstawicieli następujących instytucji: 

 23 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

W 2021r. GZI zakończył 34 procedur NK.  

W 2021r. powołano 30 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. 

Program „CZYSTE POWIETRZE” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 

Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków. 

Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów 

węglowych na ekologiczne źródła energii. 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 2021 roku  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie wydał 17 zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa 

domowego  dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 
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Wsparcie rodziny poprzez usługę Asystenta Rodziny 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2021r. kontynuowano zatrudnienie asystenta rodziny. W celu pozyskania 

środków finansowych Ośrodek przystąpił do realizacji Programu asystent rodziny na rok 

2021. Otrzymaliśmy 2000zł w celu przeznaczenia jednorazowego lub podzielonego 

na kilka części dodatku do wynagrodzenia. 

W 2021r. asystenturą rodziny objęto łącznie 11 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 (3 dzieci 

przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Natomiast poniesiono koszty 

związane z finansowaniem pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych  i 3 dzieci 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. 50 100,67 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 Żywnościowa2014-2020, który jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 (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.: 1542,20 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osób  w rodzinie. W roku 2021  wydano 

skierowania w celu otrzymania żywności dla 534 osób (230 rodzin), znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

Kierowanie osób wymagających pomocy i opieki do ośrodka wsparcia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie w roku 2021 przeprowadzał  wywiady 

środowiskowe i przygotowywał niezbędne dokumenty w celu kierowania osób                              

z zaburzeniami psychicznymi (osoby chore psychiczne, osoby upośledzone umysłowo)                 

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej – ośrodka wsparcia dla osób                             

z zaburzeniami psychicznymi. W zajęciach ośrodka wsparcia uczestniczyło 

6 mieszkańców gminy Milejów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie także w roku 

2021 przeprowadzał  wywiady środowiskowe i przygotowywał niezbędne dokumenty 

w celu kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z upośledzeniami 

umysłowymi  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą 
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w Antoniowie. W zajęciach ośrodka wsparcia uczestniczyło 25 mieszkańców gminy 

Milejów oraz  29 mieszkańców innych gmin.  

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 2021 skorzystały z tego 

typu wsparcia 3 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 2021r. 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 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 2021r. udało się 

przygotować 22 paczki. Dzięki ofiarności wielu osób udało się zebrać produkty 

żywnościowe, środki czystości, zabawki, gry edukacyjne, odzież, naczynia, dywan, sprzęt 

gospodarstwa domowego, rower oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

4) Społeczna lodówka – dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie                     

z Fundacją „Weź Pomóż” społeczna lodówka stanęła w budynku Urzędu Gminy 
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w Milejowie. Korzystać z niej może każdy. Potrzebujący znajdą w niej coś do jedzenia, 

a mieszkańcy, którzy mają za dużo produktów spożywczych, mogą je w tym miejscu 

zostawiać, zamiast wyrzucać. Chodzi o dzielenie się nadwyżką zdatnego do spożycia 

jedzenia, które w innych okolicznościach wyrzucone byłoby do kosza. W efekcie 

jednocześnie unikamy marnowania żywności i pomagamy osobom będącym 

w potrzebie. 

5) 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 30 paczek w ramach akcji 

SPOTKANIA WIGILIJNEGO oraz 49 paczek w ramach akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA 

W GMINIE MILEJÓW. 

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

w Milejowie miał okazję i przyjemność wytypować 6 rodzin do otrzymania wsparcia                   

w ramach tej akcji. 

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

udziale Kuratorium Oświaty w Lublinie skierowano 12 dzieci z gminy Milejów 

na kolonie letnie organizowane w Trzcinicy w okresie 22.07.2021r. – 31.07.2021r. oraz 

w okresie 24.07.2021r. – 02.08.2021r. Kolonie były bezpłatne. 

 

7.1.  RODZINA 500+      

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

01 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. Od 01 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 

mogą otrzymywać wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodu. Okres 

świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się 01 czerwca 2021 r. a kończy 31 maja 2022 r.  

Program „Rodzina 500+” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.  

W ramach dotacji z budżetu państwa przekazanej na realizację ustawy w roku 2021,  

Urząd Gminy w Milejowie poniósł wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych  

w wysokości  8 976 515,05 zł, natomiast wydatki na obsługę programu stanowiły kwotę 

76 300,38  zł.   

Według stanu na 31.12.2021 r. z programu „Rodzina 500+” korzystało 980 

rodzin, z czego u 28 rodzin miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. Świadczenie zostało wypłacone dla 1 531 dzieci. W okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zostało złożonych 86 wniosków na nowonarodzone 

dzieci. 
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8. EDUKACJA 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Milejów: 

Szkoły: 

 - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce; 

 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie z klasami 

                integracyjnymi 

 - 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. 

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  dzieci,    

również zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 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  w 2021 roku uczęszczało  23 dzieci, natomiast kadrę stanowi 13 osób,              

tj. 7 etatu. 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 48  
 

Liczba uczniów i oddziałów przedstawia się następująco: 

Liczba uczniów wg SIO na 30 września 2021r. 

  SP 
Milejów 

SP 
Jaszczów 

SP 
Białka 

SP 
Łańcuchów 

SP 
Łysołaje 

Przedszkole Razem 

przedszkole poniżej 
"0" 3-5 
latki  

0 22 21 17 16 99 175 

poniżej 
"0" 2,5 
latki  

0 1 0 0 0 6 7 

"0" 0 11 7 10 15 44 87 

razem 0 34 28 27 31 149 269 

szkoła 
podstawowa 

I 41 8 7 9 12 0 77 

II 35 12 8 13 3 0 71 

III 37 17 11 8 8 0 81 

IV 36 18 11 13 20 0 98 

V 31 14 9 14 12 0 80 

VI 21 7 8 0 8 0 44 

VII 44 9 14 14 17 0 98 

VIII 40 13 17 12 17 0 99 

razem 285 98 85 83 97 0 648 

razem 285 132 113 110 128 149 917 

 

 Średnie zatrudnienie w szkołach i przedszkolu  oraz w żłobku w roku  2021 

L.p. Nazwa jednostki Zatrudnienie 
ogółem etaty 

W tym etaty: 

nauczyciele  pozostali 

1.  SP  Białka 21,32 16,89 4,43 
2. SP Łańcuchów 25,97 18,84 7,13 
3. SP Łysołaje 22,10 16,24 5,86 
4. SP Jaszczów 24,07 17,32 6,75 
5. SP Milejów 40,23 32,65 7,58 
6. Przedszkole 19,69 11,88 7,81 
8.  Żłobek w Jaszczowie 7,00 0,0 7,00 
Ogółem: 160,38 113,82 45,56 
 

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba uczniów Wydatkowana 
kwota  

1.  SP  Białka 9 1 899,00 
2. SP Łańcuchów 6 1 488,00 
3. SP Łysołaje 10 1 775,00 
4. SP Jaszczów 13 2 575,00 
5. SP Milejów 7 1 736,00 
Ogółem: 36 9 473,00 
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 

W 2021 roku przyznano 34 stypendiów szkolnych na kwotę 35 348,10 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub  

ćwiczeniowe w 2021r.: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba uczniów Wydatkowana kwota  

1.  SP  Białka 98 11 189,10 

2. SP Łańcuchów 81 11 705,16 

3. SP Łysołaje 95 13 160,82 

4. SP Jaszczów 107 12 411,78 

5. SP Milejów 276 33 676,14 

Ogółem: 657 82 143,00 

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w 2021 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”) otrzymało  

3 uczniów na kwotę 592,12 

 

Program „Laboratoria przyszłości 

W ramach  wyżej w/wymienionego programu  zakupiono wyposażenie techniczne 

niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 

L.p. Nazwa jednostki  Kwota  

1.  SP  Białka 30 000,00 

2. SP Łańcuchów 30 000,00 

3. SP Łysołaje 30 000,00 

4. SP Jaszczów 30 000,00 

5. SP Milejów 85 500,00 

Ogółem: 205 500,00 
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Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu 

dofinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i 

utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 

regionalnego 

Jednostka  Rozdz. § 4010 § 4110 § 4120 Razem 

SP Białka 80101 2 925,00 503,00 72,00 3 500,00 

SP Łańcuchów 80101 2 342,00 401,00 57,00 2 800,00 

SP Łysołaje 80101 2 927,00 501,00 72,00 3 500,00 

SP Jaszczów 80101 2 927,00 501,00 72,00 3 500,00 

SP Milejów 80101 5 266,00 905,00 129,00 6 300,00 

Razem         19 600,00 
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli  w 2021 r. : 

Wydatkowano kwotę 29 121,05 w tym: 

Materiały szkoleniowe – 2 168,60 

Dofinansowanie do studiów podyplomowych – 1 500,00 

Warsztaty, konferencje, szkolenie rad pedagogicznych  -25 452,45 

 

Dowożenie uczniów do szkół w roku 2021 wg stanu na dzień 30-09-2021 r. 

L.p. Nazwa jednostki Liczba uczniów 

1.  SP  Białka 50 

2. SP Łańcuchów 49 

3. SP Łysołaje 58 

4. SP Jaszczów 19 

5. SP Milejów 28 

6. Przedszkole 5 

Ogółem.: 209 
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Dowożenie uczniów z orzeczeniem  o niepełnosprawności do placówek 

oświatowych w roku 2021 wg stanu na dzień 30-09-2021 r.: 

L.p. Nazwa jednostki Liczba uczniów 

1.  Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Łęcznej 3 

2. SP Łańcuchów 3 

3. Specjalny Ośrodek Szk. Wych. w Bystrzycy 1 

4. Specjalny Ośrodek Szk. Wych. w Kozicach 
Dolnych 

2 

5. Specjalny Ośrodek Szk. Wych. w Świdniku 2 

6.  Specjalny Ośrodek Szk. Wych. w Lublinie 1 

7. Przedszkole „Casper” w Łęcznej 1 

8. Przedszkole Specjalne w Ludwinie 4 

Ogółem.: 17 

 

Dotacja celowa dla Żłobka „Bajkowa Przystań” otrzymana w 2021 r.: 

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy  z 

zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości  25 920,00 

2) Dotacja celowa ze środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji  zadań  

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „MALUCH+”2021 w wysokości 23 040,00 

 

 subwencja oświatowa  w roku 2021 wynosiła   -  8 160 310,00 

 dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych 

 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.  wynosiła -  286 845,00 

 wydatki na oświatę w 2021 roku wynosiły   - 14 292 013,80 (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 2021  

*Liczba uczestników zajęć podana w poniższych tabelach jest średnią całego roku,          

z powodu Covid i wprowadzenia ograniczeń w działalności GOK, stałe zajęcia, 

cykliczne wydarzenia oraz realizacja projektów ze środków zewnętrznych. 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 52  
 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE PROWADZONE PRZEZ GOK: 

Nazwa Liczba uczestników zajęć  

(średnia z całego roku)* 

Zespół Śpiewaczy Jaszczowianki 7 

Zespół wokalny 40 PLUS 7 

Zespół Biesiadny Zapłocianie 12 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Mały Milejów 22 

 

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 10 

Nauka gry na gitarze 10 

Nauka gry na keyboardzie ( + zajęcia online)  4 

 

GRUPY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ, KLUBY, SEKCJE: 

Nazwa Liczba uczestników zajęć   (średnia 

całego roku)* 

Zajęcia plastyczne – grupa KLEKS dzieci kl. I-III 10 

Zajęcia plastyczne – grupa BLIK,  kl. IV- VIII 4 

Zajęcia z gimnastyki usprawniającej  12 

Mamy HIP HOP (zajęcia online) 5 

Break – Dance – Bez Stylu i Nazwy  6 

Grupa teatralna – dzieci  (zajęcia online) 6 

Pracownia rysunku i malarstwa dla dorosłych 5 

Koło szachowe 4 

Kreatywne Kobiety  15 

Grupy baletowe I, II, III 30 
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WYSTAWY: 

Nazwa:  
Ilość: 

ONLINE/GOK 

Pokonkursowa wystawa Bożonarodzeniowa 

(online)/GOK 

454/30 

Pokonkursowa wystawa Nadwieprzańskie Koloryty 

(online)/GOK 

1330/30 

Pokonkursowa wystawa na palmę i pisankę 

wielkanocną/GOK 

1779/30 

Wystawa na zakładkę do książki/GOK 749/30 

Wystawa postać – legenda/GOK 664/20 

Wystawa w ramach zadania LIDERKI LOKALNEJ TRADYCJI 

podsumowanie projektu (online)/GOK 

461/30 

Wystawa fotografii Kazimierza Baczewskiego 

(online)/GOK 

1100/30 

Wystawa rzeźby Kazimierza Pawelca (online)/GOK  1154/30 

Wystawa fotografii Zygmunta Markowskiego 

(online)/GOK 

602/30 

 

WARSZTATY/ZAJĘCIA ONLINE: 

Nazwa:  
Ilość: 

ONLINE 

Domowa szkoła breka – zajęcia taneczne 10 uczestników 

Zabawy z kleksem – zajęcia plastyczne 150 oglądających 

Inscenizacje teatralne – zajęcia teatralne 6 uczestników 

Warsztaty taneczne Lubelska Szkoła Tańca z Kuba Odziobą. 11 uczestników 

 

IMPREZY ORGANIZOWANE: 

Lp. Data Nazwa imprezy Ilość  

1. 31.01.2021 Koncert WOŚP (online) 

 blok taneczny 

 licytacje 

 prezentacje wokalne 

 zespól WITA-MINA D 

 Koncert Kolęd  

 Morsowanie 

 Pokaz taekwondo 

1183 
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 Warsztaty rękodzielnicze  

2. 5,7-

15.01.2021 

 

 

Ferie zimowe dzieci (online) 

 Zajęcia animacyjne, plastyczne, taneczne, 

teatralne i muzyczne  

 Finałowy film muzyczno-dziennikarski 

emitowanym online 

4 

uczestni

ków 

400 

odbiorcó

w online 

3. 22.01.2021 Dzień Babci i Dziadka 

 Inscenizacja teatralna przygotowana przez 

grupę teatralną GOK (online) 

693 

4. 17.02.2021 Konkursu literacki „Napisz Taniec” z okazji 

CHRISTMAS SQUEEZE  2020 (online) 

737 

5. 05.03.2021 Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną – Tradycje 

Wielkiej Nocy (online) 

1779 

6. 08.03.2021 

 

Gminny Dzień Kobiet – (online) 

 Filmik z życzeniami 

2100 

7. 26.03.2021 Wojewódzki Konkurs Plastyczny Nadwieprzańskie 

Koloryty (online) 

1130 

8. 03.05.2021 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja  

 Inscenizacja teatralna przygotowana przez 

grupę teatralną GOK. 

471 

9. 07.05.2021 Konkurs plastyczno – literacki „Zakładka do książki” 

(online)  

749 

10. 07.05.2021 Eliminacje Gminne Małego Konkursu Recytatorskiego 

(online)  

5 

11. 26.05.2021 Dzień matki – (online) 

 Inscenizacja teatralna przygotowana przez 

grupę teatralną GOK. 

 Prezentacja wokalna  

913 

12. 23.06.2021 Dzień ojca – (online) 

 Inscenizacja teatralna przygotowana przez 

grupę teatralną GOK. 

439 

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ONLINE (ograniczenie działalności COVID-19) 

 

13. 01.06.2021 Dzień Dziecka 

 Pokazy Magika 

150 

14. 13.06.2021 Piknik Cyfrowy  

 Animacje 

 Gry 

 Zabawy 

8 

15. 19.06.2021 Noc Świętojańska  120 
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 Piasecka Strefa Luksusu - koncert 

 Pokaz ognia 

 Konkursy sobótkowe  

16. 20.06.2021 Turniej szachowy z okazji Dni Milejowa 22 

17. 20.06.2021 Rajd rowerowy z okazji Dni Milejowa 25 

18. 20.06.2021 „Milejowska Piona” – bieg z okazji Dni Milejowa  20 

19. 04.07.2021 Dni Milejowa  

 Strefa zabawy 

 Strefa pyszności 

 Holi festiwal 

 Animacje 

 Maciejowa Kapela 

 Kino plenerowe  

150 

20. 5-19.07.2021 Lato z GOK 

 Gra terenowa 

 Park trampolin 

 Park linowy 

 Szlakiem legend lubelskich  

 Kino 

 Rajd rowerowy 

35 

21. 15.08.2021 Dożynki Gminno-Parafialne   100 

22. 19.09.2021 Milejowski Koncentrat Smaków 

 Biesiada z zespołami GOK 

 Kabaret KaŁaMaSz 

 Rozstrzygnięcie konkursu FKGM “Mój piękny 

ogród” 

 Rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych 

 Bimber Boys 

 Pokaz Tańca Break Dance  

 Gwiazda wieczoru Miły Pan 

250 

23. 05.10.2021 Klub Kreatywnych Kobiet: 

 Warsztaty integracyjno-organizacyjne 

12 

24. 19.10.2021 Klub Kreatywnych Kobiet: 

 Tworzenie biżuterii  

30 

25. 05.11.2021 Jesienny Konkurs Recytatorski  2 

26. 09.11.2021 Klub Kreatywnych Kobiet: 

 Haft, filc, szydełko  

12 

27. 11.11.2021 X Przegląd Pieśni Patriotycznej 

 konkurs piosenki  

 akademia okolicznościowa (nagrania 

wykonawców) 

30 
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28. 20.11.2021 Klub Kreatywnych Kobiet 

 Nordic Walking 

4 

29. 26.11.2021 Klub Kreatywnych Kobiet 

 Warsztaty tworzenia wieńców adwentowych 

12 

30. 12.12.2021 Konkurs Bożonarodzeniowy 20 

31. 12.12.2021 Mikołajki – inscenizacja teatralna przygotowana przez 

instruktorów GOK 

50 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

1. LIDERKI LOKALNEJ TRADYCJI – Kultura interwencje 2021, Narodowe Centrum 

Kultury 

Lp. Data Nazwa działania ilość 

1. Lipiec 2021 26 Warsztatów  51 

2. Sierpień 2021 Nagranie 6 podcastów 13 

3. Wrzesień 2021 Podsumowanie projektu – prezentacja podcastów 40 

 

2. LEGĘDY NASZNURKU – BARDZO MŁODA KULTURA 2021, CENTRUM SPOTKANIA 

KULTUR W LUBLINIE. 

Lp. Data Nazwa działania ilość 

1. Czerwiec 2021 Konkurs na legendę  8 

2. Lipiec 2021 Warsztaty tworzenia marionetek  12 

3. Sierpień 2021 Warsztaty teatralne  12 

4. Wrzesień 2021 Podsumowanie projektu – 2 x przedstawienie. 90 

 

WSPÓŁORGANIZACJA I UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH: 

1. 06.01.2021 Orszak Trzech Króli – Forum Kobiet Gminy Milejów  

2. 26.01.2021 Udział  w 158  rocznicy Powstania Styczniowego. 

3. 03.05.2021 Udział w 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

3. 25.05.2021 II Konkurs literacki im. Kajetana Sufczyńskiego na gawędę 

historyczną. 

4. 27.05.2021 Eco warsztaty dla seniorów  

5. 14.08.2021 75 lecie Ludowego Klubu Sportowego Tur Milejów 

6. 05.09.2021 Dożynki Powiatowe Puchaczów 

7. 12.09.2021 Wystawa Koni Zimnokrwistych 

8. 08.10.2021 Narodowe czytanie 
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WYNAJEM POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY: 

 SZKOLTEX Daniel Sochacki – luty  

 PAULINA BUDA – czerwiec – grudzień  

 ADAM KOŁTYŚ – wrzesień – grudzień  

 JOANNA WOROCH 4 – ECO GROUP – listopad  

 

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 
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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). 

 Filia w Białce jest nieczynna od lutego 2020 r. z powodu długotrwałego 

zwolnienia lekarskiego pracownika, a od 18.08.2020 r. działalność placówki 

została zawieszona zarządzeniem dyrektora z powodu przebudowy i 

generalnego remontu budynku  szkoły, w którym mieściła się biblioteka. 

Wznowienie działalności nastąpi 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 2021 roku 

W 2021 rok przekazano GBP dotację z budżetu gminy Milejów w wysokości 359 246,00 

zł. 

      Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 

i inwestycje  

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 

Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny 

dostęp do nowości wydawniczych – pozyskana kwota 10 000,- złotych.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie jest Beneficjentem Programu Instytutu 

Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie 

zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans 

mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na 

jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach 

w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono:  3 komputery 

stacjonarne  3 monitory  3 zestawy klawiatura + mysz  3 pakiety office  3 systemy 

operacyjne windows  3 głośniki komputerowe  projektor  Koszt ogółem zadania 

wynosił 22500 zł, z tego 18450 zł dofinansowania z Instytutu Książki 

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

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Milejów za 2021 rok 

 

Strona | 59  
 

Podstawowe dane liczbowe 

1.Liczba odwiedzin w bibliotekach 13 812 

2.Liczba  zarejestrowanych 

czytelników 

1 528 

 

3.Liczba wypożyczeń na zewnątrz 30 719 

5. Liczba zatrudnionych 

pracowników 

* w tym merytorycznych  

* pozostali 

5 

 

 

4 (3,5 etatu) 

 

1 (0,25 etatu) 

 

 

 

III. Zbiory biblioteczne 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku księgozbiór GBP w Milejowie liczył 25262. 

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco: 

1. GBP w Milejowie    12 369 wol., 

2. Filia w Białce            3 738 wol., 

3. Filia w Łańcuchowie 5 494 wol., 

4. Filia w Łysołajach     3 661 wol. 

Razem                     25 262 wol. 

 

Zakup księgozbioru 

W 2021 roku zbiory GBP w Milejowie powiększyły się o 1 162 wol. na łączną kwotę 

26 479zł. 

Z budżetu biblioteki  zakupiono 757 wol. na kwotę 16 479 zł. Z programu operacyjnego 

MKi DN pozyskano 10 000 zł, za którą zakupiono 405 nowości wydawniczych. 

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wynosił 12,9 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 897 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 2021 

roku w placówkach wynosił ogółem 18 tytułów na łączną kwotę 2 609 zł. Biblioteka 

Główna 10 tytułów i filie po 4 tytułów. 
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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 2021 zarejestrowano ogółem 1528 czytelników; 

Biblioteka Liczba czytelników w 2021r. 

GBP Milejów 1016 

Filia w Białce - 

Filia w Łańcuchowie 246 

Filia w Łysołajach 226 

Razem 1 528 

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 

Zawieszona 
działalność 

    
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 bibliotekarki, rodzinę, 

sąsiadów.  

Informacja o kilku najważniejszych wydarzeniach kulturalnych 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejowie w 2021  roku. 

5 maja 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie przy współpracy 

Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowała Konkurs plastyczno-literacki na Zakładkę 

do książki. 
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W oparciu o twórczość wybranych patronów roku 2021:  Stanisława Lema, Cypriana 

Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.  

 Celem konkursu było:  

 promowanie wartości patriotycznych w życiu każdego człowieka; 

 ukazanie roli poezji oraz patriotyzmu w życiu dzieci i młodzieży; 

 kształtowanie poczucia przywiązania do ojczyzny; 

 zachęcenie do korzystania z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie; 

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży kultury czytania; 

 propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych różnych technik plastycznych jako 

środka wypowiedzi. 

 rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej. 

Akcja Odjazdowy Bibliotekarz na stałe już zapisała się w kalendarzu naszych imprez.  

Podobnie, jak w ubiegłych latach w naszej Bibliotece było już od rana głośno i wesoło. 

Wystartowaliśmy 16 lipca o godz. 9.00 sprzed budynku Gminnej Biblioteki Publicznej            

w Milejowie. Punktem docelowym był "Słowiański Gród" w Wólce Bieleckiej.  

W obiekcie kultowym znajdują się m.in. kurhan — grobowiec dostojnika, magiczna 

wiekowa wierzba, święte kręgi kamienne, szałas zielarki, miejsce, w którym odbywa się 

ciałopalenie oraz największa Marzanna na świecie.  

Przybywając do Grodu mamy szansę się przekonać, że ludzie niewiele się zmieniają, 

bardziej warunki, w jakich przychodzi nam żyć. 

Punktem kulminacyjnym naszego rajdu było wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, 

strzelanie z łuku oraz wspólne tańce.  

15 września 2021 r. w milejowskiej bibliotece gościła Pani J. Ewa Leśniewska 

dr nauk humanistycznych, historyk, muzealnik i regionalista. Była to druga wizyta 

autorki w naszej gminie. W sierpniu 2019 r. autorka promowała swoją książkę pt. 

Łańcuchów Dobra ziemskie i ich właściciele(XIV – XX w.) Od Kuropatwów do Steckich. 

Tym razem w spotkanie odbyło się Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejowie, 

zgromadziło wielu uczestników, zarówno z Dyskusyjnego Klubu Książki jak i spoza 

stałych użytkowników biblioteki. Podczas wydarzenia autorka zaprezentowała mam 

najnowsze swoje dzieło pt. Jan Gotlieb Bloch (1836-1902) i dzieje rodu. W przyjaznej 

atmosferze zebrani wysłuchali niezwykle interesującego wykładu o Janie Gotlibie 

Blochu – polskim finansiście i przemysłowcu, zwanym królem kolei żelaznych. 

J.B. Bloch był również jednym z najbogatszych przedsiębiorców XIX-wiecznej Polski, był 

też znanym filantropem, pacyfistą i pierwszym polskim kandydatem do Pokojowej 

Nagrody Nobla.  

Na zakończenie spotkania czytelnicy mogli zakupić książki, otrzymać autograf 

z dedykacją oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Impreza czytelnicza przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze. Pomimo utrudnień 

związanych z pandemią, w tym zachowaniu wymogów sanitarnych, całość udała się. 
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Spotkanie z pilotem samolotu F-16  

30 września 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie, filia w Łańcuchowie 

we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie 

zorganizowała spotkanie z Panem Marcinem Modrzewskim – byłym pilotem samolotów 

odrzutowych, w tym F-16 a obecnie Pierwszym Oficerem Polskich Linii Lotniczych LOT, 

latającym na samolocie Boeing 737. 

Pan Marcin Modrzewski jest pilotem i autorem książki pt. „PILOT F-16. Historia 

dowódcy 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku”, która została wydana 24 lutego 

tego roku nakładem wydawnictwa WarBook. 

Ta książka to jego historia. Opowiada w niej o swojej przygodzie życia, jaką było 

zostanie pilotem samolotu wielozadaniowego F-16 na którym latał 11 lat. Opisuje w niej 

etapy szkolenia, rozpoczęcie służby na nowym typie samolotu oraz jej przebieg, 

przejście na emeryturę i rozpoczęcie pracy pilota samolotów rejsowych w PLL LOT. 

Nasz gość z pasją odpowiadał na wszystkie licznie zadawane proste i bardzo trudne 

pytania dzieci. Bardzo podkreślił, że warto się uczyć, szanować nauczycieli i czytać 

książki!  

Serdecznie dziękujemy za niezapomniane spotkanie, poświęcony czas i podzielenie się 

z nami swoją pasją oraz wiedzą na temat elitarnego zawodu - do którego mogą dołączyć 

nieliczni - jakim jest pilot! 

Jeśli jesteście zainteresowani przeczytaniem fascynującej książki Pana Marcina 

Modrzewskiego zapraszamy do naszych bibliotek! 

Narodowe Czytanie 08.10.2021  

 Po raz dziesiąty w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie – co roku Prezydent 

Rzeczpospolitej decyduje o tym, jaka lektura będzie wspólnie odczytywana przez 

rodaków.  

W tym roku jest to „Moralność pani Dulskiej” – komedia napisana przez Gabrielę 

Zapolską. 

Wybór lektury jest nieprzypadkowy: to właśnie w 2021 roku mija 100 rocznica śmierci 

Gabrieli Zapolskiej i 115 premiery „Moralności pani Dulskiej”. Okazji do wspólnego 

czytania nie zabrakło, także w Milejowie - w akcję włączyły się, Gminna Biblioteka 

Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom jubileuszowej X edycji Narodowego 

Czytania za wspólne spędzenie czasu dzięki Waszemu zaangażowaniu mogliśmy na 

nowo odkrywać “Moralność pani Dulskiej” - Gabrieli Zapolskiej dzieło niezwykłe, kipiące 

autentycznym życiem.  

Noc Bibliotek 9.10 2021W piątkowy wieczór w naszej bibliotece gościły fantastyczne 

dzieciaki. Noc bibliotek rozpoczęliśmy od krótkiej zabawy aby lepiej się poznać. 

Następnie opowiedzieliśmy dzieciom krótko o akcji oraz nawiązaliśmy do tegorocznego 

hasła: Czytanie wzmacnia. Rozmawialiśmy, dlaczego czytanie jest ważne. Kolejnym 

krokiem programu był film oraz pieczenie kiełbasek. Po krótkim poczęstunku 

rozpoczęliśmy zabawy była krzyżówka, odszukiwanie zakładek w całej bibliotece, 

krótka zabawa detektywistyczna- rozpoznawanie rzeczy po zapachu lub smaku. 
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Nie mogło zabraknąć oczywiście śpiewania piosenek. Naszą noc bibliotek zakończyliśmy 

czytaniem książki Pameli Butchart "Szkoła trzęsiportków Tajemnicze jajo". 

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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