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Wstęp 

Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

i przedstawienia raportu o stanie gminy za 2020r. organowi stanowiącemu wynika z przepisu 

art. 28aa.ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020, poz. 

713) który określa, że  wójt co roku do dnia 31 maja  przedstawia  radzie  gminy  raport o 

stanie gminy. Powyższy zapis w ustawie ustrojowej samorządu gminy wprowadziła z kolei 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, z późn. zm.). 

Przepisy ustawowe wskazują, że w raport obejmuje  podsumowanie  działalności  organu 

wykonawczego  w roku   poprzednim, w szczególności  realizację  polityk,  programów  

i strategii,  uchwał  rady  gminy i budżetu obywatelskiego.  

Uwzględniając wymienione wyżej ustawowe wymagania, raport zawiera opis następujących 

obszarów działalności Gminy Nałęczów: 

1. informacje finansowe w tym realizacja funduszu sołeckiego;  

2. realizacja inwestycji gminnych; 

3. mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami; 

4. polityka mieszkaniowa; 

5. infrastruktura komunalna; 

6. ochrona środowiska; 

7. planowanie przestrzenne; 

8. estetyka i ład przestrzenny;   

9. bezpieczeństwo publiczne  

10.  polityka społeczna;  

11. ochrona zdrowia  

12. zadania oświatowe   

13. kultura i sport 

14. współpraca z organizacjami pożytku publicznego; 

15. promocja gminy; 

16.  realizacja uchwał Rady Miejskiej w Nałęczowie; 

17. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Nałęczów 

 

Analiza działań i efektów w poszczególnych obszarach zadań samorządu jest opisem 

rzeczywistego stanu Gminy. Stanowi instrument dzięki któremu możemy przede wszystkim 

wskazać zakres zmian, które dokonały się w ostatnim czasie. Raport może dodatkowo stanowić 

właściwe narzędzie, do tego aby zdefiniować możliwości dalszego rozwoju Gminy, jak również 

do podnoszenia jakości świadczonych usług dla mieszkańców i turystów.  
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Informacje ogólne 

 
Zakres przedmiotowy działalności jst 

 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości prowadzenia 

różnego typu ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją 

inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów 

użyteczności publicznej, dróg i infrastruktury towarzyszącej, działania na rzecz środowiska 

naturalnego, gospodarkę odpadami, podnoszenie estetyki miasta, po współpracę z 

organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, a także 

działania promocyjne. 

 

Zakres podmiotowy realizowanych zadań 

 

Zadania gminy wynikają w  głównej mierze z przepisów prawa określonych ustawami 

i aktami wykonawczymi oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Nałęczowie, a ich 

realizacją zajmują się jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miejski w Nałęczowie.  

 

Etatyzacja  

 

W Urzędzie na koniec 2020 r. zatrudnionych było 34 pracowników.  

 

Liczba złożonych dokumentów 

 

W 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie wpłynęło 8359 pism oraz 1334 dokumentów 

finansowych. 

 

Wnioski, skargi, petycje 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość  Zakres  

1. Skargi 3 

 

 

 

1.Skarga na uchwałę RM. – WSA skargę 

odrzucił 

2.Skarga w przedmiocie ustanowienia znaku 

zakazu wjazdu – WSA skargę odrzucił. 

3. Skarga na pracownika SP ZOZ. – skarga 

przekazana wg właściwości. 

2. Wnioski 

 

6 

w tym  

 - rozpatrzone 

bezpośrednio: 5 

 - przekazane wg 

właściwości: 1  

1.Promocja walorów turystycznych. 

2. Budowa Skateparku na terenie Nałęczowa. 

3. Transport publiczny na terenie Gminy. 

4. Dot. Parku Zdrojowego. 

5. Zakup środków ochrony osobistej w 

związku z Covid-19. 

6. Wypłata świadczenia alimentacyjnego.  

3. Petycje 8 1.w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

gminy przed coraz większą ekspozycją na 

sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: 

PEM) o coraz szerszym zakresie 

częstotliwości. 

2. Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G w 

sprawie przyjęcia przez radę gminy uchwały 
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w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

gminy przez coraz większą ekspozycją na 

sztuczne pola elektromagnetyczne; 

3. w sprawie dokonania analizy - 

możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur 

związanych z wprowadzeniem screeningu 

wszystkich osób wchodzących do Urzędu - 

pozwalającego wskazać osoby z 

podwyższoną temperaturą ciała. 

4. w sprawie przekazania informacji do 

wszystkich podległych szkół podstawowych 

dotyczącej programu edukacyjnego; 

5.  w sprawie podania informacji w sprawie 

realizacji procedury dezynfekcji rąk. 

6. w sprawie poprawy warunków świetlic, 

oraz stworzenia bezpiecznych i przyjaznych. 

miejsc dla dzieci do nauki oraz zabawy. 

7. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej 

wykluczenia społecznego. 

8. w obronie prawdy, godności i wolności 

człowieka. 

 

 

Ewidencja ludności  

 

Według danych ewidencji ludności liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 wynosiła: 

 

Lp Miejscowość Meldunek 

stały 

Meldunek 

czasowy 

Kobiety  Mężczyźni Razem 

1. Bochotnica - Kolonia 410 6 208 208 416 

2. Bronice 276 2 144 134 278 

3. Bronice Kolonia 128 1 67 62 129 

4. Chruszczów Kolonia 104 1 49 59 105 

5. Cynków 134 0 77 57 134 

6. Czesławice 633 5 321 317 638 

7. Drzewce 577 5 312 270 582 

8. Drzewce Kolonia 714 5 389 330 719 

9. Ludwinów 89 0 38 51 89 

10. Nałęczów 3658 324 2205 1777 3982 

11. Paulinów 53 2 25 30 55 

12. Piotrowice 702 20 393 329 722 

13. Sadurki 865 14 481 398 879 

14. Strzelce 416 4 218 202 420 

 RAZEM 8759 389 4927 4221 9148 
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Liczba mieszkańców w 2019 r. 

 

Lp Miejscowość Meldunek 

stały 

Meldunek 

czasowy 

Kobiety  Mężczyźni Razem 

1. Bochotnica - Kolonia 412 7 214 205 419 

2. Bronice 279 2 144 137 281 

3. Bronice Kolonia 128 2 66 64 130 

4. Chruszczów Kolonia 111 0 49 62 111 

5. Cynków 136 0 78 58 136 

6. Czesławice 638 6 326 318 644 

7. Drzewce 588 8 319 277 596 

8. Drzewce Kolonia 729 5 396 338 734 

9. Ludwinów 89 0 40 49 89 

10. Nałęczów 3700 355 2238 1817 4055 

11. Paulinów 50 1 25 26 51 

12. Piotrowice 711 15 387 339 726 

13. Sadurki 866 19 488 397 885 

14. Strzelce 430 6 225 211 436 

 RAZEM 8867 426 4995 4298 9293 

 
Liczba urodzeń – 2020 r. 

Lp Miejscowość Meldunek 

stały 

Meldunek 

czasowy 

Kobiety  Mężczyźni Razem 

1. Bochotnica - Kolonia 3 0 1 2 3 

2. Bronice 4 0 2 2 4 

3. Bronice Kolonia 2 0 1 1 2 

4. Chruszczów Kolonia 0 0 0 0 0 

5. Cynków 1 0 1 0 1 

6. Czesławice 5 0 0 5 5 

7. Drzewce 9 0 3 6 9 

8. Drzewce Kolonia 3 0 3 0 3 

9. Ludwinów 2 0 0 2 2 

10. Nałęczów 17 0 6 11 17 

11. Paulinów 0 0 0 0 0 

12. Piotrowice 4 0 3 1 4 

13. Sadurki 11 0 2 9 11 

14. Strzelce 1 0 1 0 1 

 RAZEM 62 0 23 39 62 

 
Liczba urodzeń – 2019 r. 

Lp Miejscowość Meldunek 

stały 

Meldunek 

czasowy 

Kobiety  Mężczyźni Razem 

1. Bochotnica - Kolonia 4 0 3 1 4 

2. Bronice 4 0 3 1 4 

3. Bronice Kolonia 1 0 1 0 1 

4. Chruszczów Kolonia 0 0 0 0 0 

5. Cynków 2 0 2 0 2 

6. Czesławice 4 0 3 1 4 
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7. Drzewce 5 0 3 2 5 

8. Drzewce Kolonia 7 0 3 4 7 

9. Ludwinów 1 0 0 1 1 

10. Nałęczów 18 1 10 9 19 

11. Paulinów 0 0 0 0 0 

12. Piotrowice 8 0 3 5 8 

13. Sadurki 10 0 7 3 10 

14. Strzelce 3 0 1 2 3 

 RAZEM 67 1 39 29 68 

 
 
Działalność gospodarcza  

 
ILOŚĆ WPISÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ* 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

Aktywny 435 

Działalność nierozpoczęta 6 

Oczekujące na rozpoczęcie 2 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 

18 

Nie rozpoczął działalności 6 

Wykreślony  585 

Zwieszony 105 

SUMA 1124 

  

Status wpisu  Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy  

Aktywny 439 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 

25 

Nie rozpoczął działalności 5 

Oczekuje na rozpoczęcie działalności 3 

Wykreślony  473 

Zwieszony 115 

SUMA 1060 

 

Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-1  

(01.01.2020 – 31.12.2020) 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

Założenie 96 

Zmiana 300 

Zmiana z zawieszeniem 138 

Zmiana ze wznowieniem 84 

Zakończenie 60 

SUMA 678 
źródło: Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej 

* Stan na moment generowania raportu – 10.05.2021. 
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Finanse Gminy Nałęczów 

 
Dochody, wydatki, przychody i rozchody w latach 2016 - 2019 

Wyszczególnienie 
2017 2018 2019 2020 

Wykonanie Plan Wykonanie 

        

A DOCHODY (A1+A2) 39 065 041,34 40 363 554,55 45 938 875,64 56 923 190,71 63 243 475,80 

A1 Dochody bieżące 37 691 247,59 39 783 322,62 39 750 283,92 42 505 170,87 41 744 639,91 

A2 Dochody majątkowe 1 373 793,75 580 231,93 6 188 591,72 14 418 019,84 21 498 835,89 

        

B WYDATKI (B1+B2) 39 128 194,88 44 884 715,93 43 478 104,80 59 273 869,23 53 723 545,43 

B1 Wydatki bieżące 33 944 313,93 33 833 630,61 35 290 066,92 40 934 288,98 38 376 074,64 

B2 Wydatki majątkowe 5 183 880,95 11 051 085,32 8 188 037,88 18 339 580,25 15 347 470,79 
        

C 

NADWYŻKA/DEFICYT 

(A-B) -63 153,54 -4 521 161,38 2 460 770,84 -2 350 678,52 9 519 930,37 
        

D 

FINANSOWANIE           

(D1-D2) 10 277 477,98 8 988 674,44 3 966 255,44 2 350 678,52 6 954 359,95 

D1 

 
          

Przychody ogółem 11 448 477,98 10 209 524,44 4 648 002,06 6 866 773,35 7 062 458,07 

 z tego:           

   

Kredyty i 

pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

Nadwyżka z lat 

ubiegłych 8 892 327,55 8 841 374,01 4 320 212,63 6 074 539,21 6 270 171,10 

   

 

 

Niewykorzystane 

środki pieniężne, 

o których mowa 

w art. 217 ust 2 

pkt 8 ustawy 

 

Wolne środki 2 556 150,43 1 368 150,43 147 300,43 

467 412,37 467 412,37 

  

 

 Spłata 

udzielonych   

pożyczek     180 489,00 324 821,77 324 874,60 

              

D2 

Rozchody ogółem 
1 171 000,00 

  

1 220 850,00 

  

 

 

681 746,62 
4 516 094,83 

  

108 098,12 

   w tym:   

 D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek 1 171 000,00 1 092 185,00 275 965,43     

 D.2.2 Udzielone pożyczki 0,00 128 665,00 405 781,19 200 000,00 108 098,12 

 D.2.3 Inne cele     0,00 4 316 094,83 0,00 

  Faktyczne  zadłużenie 1 368 150,43 1 368 150,43 0,00  0,00 
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Dochody  i wydatki w latach 2015-2020 (tys. zł)     

 

Wyszczególnienie 
      Budżet 2020r: 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r Plan Wykonanie 

Dochody własne 13 192,3 21 970,4 16 220,1 20 382,8 17 743,8 19 600,6 17 914,9 

w
 t

y
m

  

podatki lokalne* 5 033,4 5 253,8 5 845,8 6 575,8 6 241,1 6 164,0 6 030,4 

opłata uzdrowiskowa 1 014,1 1 088,6 1 104,7 1 116,0 1 126,0 921,5 666,8 

Subwencja 11 372,8 10 417,4 10 513,3 7 763,6 8 971,3 8 573,0 8 573,0 

z 
te

g
o

: 

 oświatowa 9 522,5 9 528,2 9 389,3 7 666,9 8 106,4 7 732,1 7 732,1 

  Wyrównawcza** 1 850,2 889,1 1 124,0 96,7 864,9 594,9 594,9 

Dotacje 9 185,0 9 607,1 12 331,7 12 217,2 19 223,8 28 749,6 36 755,5 

w
 t

y
m

: 

zadania bież. współfin. z UE i 

in. zagr 9,7 10,8 10,8 715,7 498,4 670,9 512,5 

Majątkowe środki z UE i in. 

zagr 4 048,6 0,0 606,9 12,7 4 622,6 9 559,3 12 779,9 

zadania zlecone 2 822,6 7 152,9 8 678,9 8 693,2 10 252,4 12 507,8 12 408,1 

zadania własne (bieżące i 

majątkowe) 
2 304,1 2 443,3 3 035,2 2 795,6 3 850,3 6 011,6 11 055,0 

Podsumowanie 33 750,1 41 994,9 39 065,0 40 363,6 45 938,9 56 923,2 63 243,5 
         

Dochody bieżące 29 683,9 41 968,2 37 691,2 39 783,3 39 750,3 42 505,2 41 744,6 

Dochody majątkowe 4 066,2 26,7 1 373,8 580,2 6 188,6 14 418,0 21 498,8 
         

Wydatki ogółem 29 035,9 34 579,4 39 128,2 44 884,7 43 478,1 59 273,9 53 723,5 

Wydatki majątkowe 2 875,0 3 149,5 5 183,9 11 051,1 8 188,0 18 339,6 15 347,5 

Wydatki bieżące 26 160,8 31 429,9 33 944,3 33 833,6 35 290,1 40 934,3 38 376,1 
         

Doch bież - wyd. bież 3 523,0 10 538,3 3 746,9 5 949,7 4 460,2 1 570,9 3 368,6 

Wynik budżetu 4 714,3 7 415,5 -63,2 -4 521,2 2 460,8 -2 350,7 9 519,9 
 

PODSTAWOWE DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2020 r. 

Dochody Gminy Nałęczów wobec planu 56.923.190,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 

63.243.475,80 zł, co stanowi 138 % planu; z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 

42.505.170,87 zł, a wykonano w kwocie 41.744.639,91 zł. Dochody majątkowe zaplanowano 

w kwocie 14.418.019,84 zł, a wykonano w kwocie 21.498.835,89 zł. 

Wykonanie planu dochodów w 2020r i wykonanie dochodów w latach 2018-2019. 

Wyszczególnienie 
Wykonanie Rok 2020 Indeks 1) wzrostu 

dochodów 

wykonanych Rok 2017 Rok 2018 Plan Wykonanie 

Dochody własne 
20 382 786,76 17 743 795,24 19 600 564,78 17 914 944,69 101% 

Dotacje 
12 217 190,79 19 223 781,40 28 749 583,93 36 755 489,11 191% 

Subwencje 
7 763 577,00 8 971 299,00 8 573 042,00 8 573 042,00 96% 

Suma 
40 363 554,55 45 938 875,64 56 923 190,71 63 243 475,80 138% 

1) Wykonanie w 2020 / wykonanie w 2019 x 100% 
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W strukturze dochodów wykonanych w 2020r. udział dochodów własnych wynosi 28%. O ile 

dochody bieżące są na poziomie 105% ich wykonania w 2019r, to gwałtownie wzrosły dochody 

majątkowe: z kwoty 6 188,6 zł w 2019r do kwoty 21 498,8 tys. zł w 2020r. W latach 2012-

2015 udział dochodów własnych w dochodach wykonanych wzrastał od  30% do 39%.  

W  2016r udział dochodów własnych wynosił 52% w związku z wyjątkowo wysokim wpływem 

podatku od czynności cywilnoprawnych, co spowodowało, że w 2018r gmina nie uzyskała 

subwencji wyrównawczej, a uzyskała 97 tys. zł na uzupełnienie dochodów gminy.    

Subwencja wyrównawcza malała w latach 2012 – 2015 od 2.585 tys. zł do 1.850 tys. zł w 2015r; 

w 2016r wynosiła 889 tys. zł, w 2017r : 1.124 tys. zł , w 2019r:  839 tys. Zł, a w 2020r: 594,9 

tys. zł.  

W 2019r jest niższy poziom dochodów własnych w porównaniu z 2018r, gdyż w 2018r  

wpłynęły:  

➢ środki z rozliczenia VAT za lata 2013-2015 – 1.244 tys. zł;  

➢ wpływy z kar za niewykonanie decyzji o nasadzeniach kwota z łączna z odsetkami 

1.186 tys. zł,  

➢ znaczna kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych (kwota 

zaległości spadła z 556 tys. zł na koniec 2017r do kwoty 120 tys. zł. 

W latach 2019 – 2020 występuje wysoki wzrost dotacji.  W 2019r dotacje wykonane są na 

poziomie 157%  wykonania dotacji w 2018 – kwota wzrostu: 7.007 tys. zł. Dotacje na zadania 

bieżące wzrosły o 1.397 tys. zł, w tym na program 500+ wzrosły o 1.593 tys. zł, a zmalały o 

217 tys. zł dotacje unijne na zadania bieżące. Dotacje na zadania majątkowe wzrosły o 5.610 

tyś. zł, z tego wzrost środków unijnych na zadania inwestycyjne wyniósł 4.610 tys. zł, a kwota 

zwiększenie dotacji z innych budżetów krajowych wzrosła o 1.000 tys. zł. 

Z kolei w 2020r wykonane dotacje są wyższe niż w 2019r o 17.531,7 tys. zł, z tego wpływy 

środków unijnych na inwestycje są wyższe o 8.157,2 tys. zł, a inne środki na inwestycje 

(krajowe) są wyższe o 7.150,8 tys. zł. 

28%

58%

14%

Struktura wg głównych źródeł wykonanych 
dochodów  w 2020r

Dochody własne 17 914 944,69 Dotacje 36 755 489,11 Subwencja 8 573 042,00



9 

 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

Dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 14.418.019.84zł, zostały wykonane w kwocie 

21.498.835,89 zł.  

 

Zestawienie w rozdziałach klasyfikacji dochodów majątkowych w 2020 r. 

Rozdział Treść Plan Wykonanie 

60016 

Środki otrzymane z FDS na przebudowy dróg: m. 

Charz A- 245.456,00zł,oraz w Piotrowicach – 

140.481,00 – zadania wykonane w roku 2020 

635 984,00    385 937,00    

60095 

 Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY 

Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie 

projektu LOF" 

6 241 227,86    11 165 997,73    

63003 

 Dofinansowanie projektu: Zwiększenie dostępności 

walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy 

Nałęczów ’Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie 

wzgórza Poniatówka 

637,50    637,50    

70005 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 

12 000,00    2 293,61    

70005 
 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
1 150 000,00    0,00  

75412  Środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego 5 500,00    5 500,00    

75814 

 Dotacje z budżetu państwa na częściową refundację 

wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2019r w 

ramach funduszy sołeckich  

16 153,90    16 153,90    

75816  Środki z Rządowego FIL 3 039 093,00    8 309 093,00    

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2020r

Doch. własne 10,947 11,514 13,011 13,192 21,970 16,220 20,383 17,744 17,915

Subw.oświatowa 10,562 10,687 9,990 9,523 9,528 9,389 7,667 8,106 7,732

Subw. wyrówn. 2,673 2,088 1,583 1,850 889 1,124 97 865 841

Dotacje majątk. 7,536 5,104 7,000 4,062 24 1,369 573 6,183 21,491

Dotacje bieżące 4,541 4,890 5,091 5,123 9,583 10,963 11,644 13,041 15,264

ty
s.

 z
ł

Dochody w latach 2012-2020 tys.zł
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90001 

 Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie 

projektu „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Sadurki"  

2 000 000,00    1 311 352,37    

90015 

 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Miasta i Gminy Nałęczów  

11 900,00    0,00  

90095 
Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie 

projektu "Eko energia w Gminie Nałęczów etap II 
27 310,57    12 000,00    

90095 
Planowane wpłaty mieszkańców w projekcie Eko 

energia w Gminie Nałęczów etap II 
3 213,01    0,00  

  Podsumowanie 14 418 019,84    21 498 835,89    

Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 3.093.093,00 zł 

na finansowanie lub dofinansowanie różnych inwestycji Gminy oraz 5.270.000,00zł 

z konkretnym przeznaczeniem na realizację zadań: 

➢ Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” - 850.000,00zł.; 

➢ Utworzenie terenów zieleni na terenie miasta Nałęczów oraz Parku Zdrojowego -  

900.000,00zł.;  

➢ Budowa parkingu w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202L” – 520.000,00zł; 

➢  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cynków wraz z oświetleniem 

hybrydowym” – 3.000.000,00zł. 

Dobra bieżąca sytuacja finansowa Gminy spowodowała odsunięcie w czasie decyzji o 

sprzedaży działek (w rozdziale 70005 planowane dochody – 1.150.000,00 zł), co było 

podyktowane również tym, że brak presji finansowej pozwala na poszukiwania najbardziej 

atrakcyjnych warunków sprzedaży. 

W Y D A T K I  

Wykonanie budżetu w 2020 r. – podstawowe grupy wydatków wg zadań 

Wydatki wg zadań  % 

wyk. Plan Wykonanie 

A Zadania własne 31 068 136,46 28 105 957,57 90% 

B 

Programy finansowane z 

udziałem środków UE 15 403 513,51 12 955 795,54 84% 

C 

Zadania z zakresu administracji 

rządowej  i inne zadania zlecone 12 507 756,26 12 408 137,62 99% 

D 

Wydatki na pomoc finansową i 

rzeczową dla innych jst. 150 911,00 115 423,00 76% 

E 

Zadania przejęte przez jst w 

drodze umowy lub porozum. 129 000,00 123 680,20   

F 

Zadania wspólnie realizowane z 

innymi jst 14 552,00 14 551,50 100% 

  OGÓŁEM 59 273 869,23 53 723 545,43 91% 

     
 I Wydatki bieżące 40 934 288,98 38 376 074,64 94% 

 II Wydatki majątkowe 18 339 580,25 15 347 470,79 84% 
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28,105,957.57

12,955,795.54

12,408,137.62

115,423.00

123,680.20

14,551.50

31,068,136.46

15,403,513.51

12,507,756.26

150,911.00

129,000.00

14,552.00

Zadania własne

Programy finansowane z udziałem środków
UE

Zadania z zakresu administracji rządowej  i
inne zadania zlecone

Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla
innych jst.

Zadania przejęte przez jst w drodze umowy
lub porozumienia

Zadania wspólnie realizowane z innymi jst

Wykonanie budżetu wydatków w 2020 wg 
głównych grup zadań.

Plan Wykonanie

[926]
1% [921]

2%

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska

9%

Rodzina
31%

Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza
2%

[853]
0%

Pomoc 
społeczna

4%

Ochrona 
zdrowia

0%

Oświata i 
wychowanie

36%

[758]
0%

[757]
0%

[754]
1%

[752]
0%

[751]
0%

Administracja 
publiczna 

9%

[710]
0%

[700]
1% [630]

0%

Transport i 
łączność

2%

[010]
1%

Struktura wydatków bieżących w 2020r wg 

działów klasyfikacji budżetowej
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Uwagi  - w powyższym wykresie użyto nazw działów lub ich symbolu np. [700]; - udział % 

poszczególnych działów jest zaokrąglony do 1% z tego powodu wydatki działów w kwocie 

niższej niż 192 tys. przedstawione są jako 0% 

Rolnictwo i łowiectwo 010 Różne rozliczenia 758 

Transport i łączność 600 Oświata i wychowanie 801 

Turystyka 630 Ochrona zdrowia 851 

Gospodarka mieszkaniowa 700 Pomoc społeczna 852 

Działalność usługowa 
710 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 853 

Administracja publiczna  750 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej i kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 751 

Rodzina 

855 

Obrona narodowa 
752 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 900 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 754 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 921 

Obsługa długu publicznego 757 Kultura fizyczna i sport 926 

 
 

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 R. 

W budżecie 2020r. zaplanowano 34 zadania majątkowe realizowane ze środków 

własnych  w tym dofinansowane z innych budżetów krajowych o łącznym planie wydatków      

3 562 645,74 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 2 697 869,37 zł. 

W ramach zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych realizowano 

siedem projektów o łącznej planowanej w 2020r kwocie wydatków – 14.675.657,51 zł, a 

poniesiono wydatki w kwocie 12.583.812,42 zł; zadania  te są przedsięwzięciami wieloletnimi 

zestawionymi dalej na s. 51. 

 W ramach pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jst wykaz zadań majątkowych 

w 2020r obejmuje na 31.12.2020r pięć zadań o łącznym planie 101.277,00 zł; poniesione 

wydatki z budżetu 2020 r.  na te zadnia wyniosły – 65.789,00 zł. 

 Wyszczególnienie wszystkich zadań majątkowych z podaniem planu i wykonania 

wydatków zawiera załącznik nr 5 informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2020 r.  

określonej zarządzeniem nr 281/2021 Burmistrza Nałęczowa  z dnia 25.03.2021r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

Budżet 2020r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9.519.930,37 zł. 

Wykonane przychody budżetu: 7.062.458,07 zł, z tego: 

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 6.074.539,21 zł, wykonanie 6.270.171,10 zł. 

2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, p.8 ustawy o finansach publicznych - plan 

467.412,37 zł,  wykonanie 467.412,37 zł. 

3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan 

324.821,77 zł; wykonanie 324.874,60 zł..  

Wykonane rozchody budżetu: 108.098,12 zł, z tego: 
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1. Planowane pożyczki z budżetu: 200.000,00 zł; udzielone 108.098,12zł.  

2. Inne cele – lokaty: plan 4.316.094,93 zł. 

Kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu na początek roku 2020r: 

310.557,19 zł, na koniec 2020r – 15.000,00 zł. 

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi w 2020 r.   

Nazwa projektu 

  

Rozdział 

klasyfikacji 

Plan 

dotychczasow

y 

Wykonanie 

          

Programy i projekty inwestycyjne Razem 14 675 657,51 12 583 812,42 

  

Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY 

LOF RPO 
  60095 5 970 000,00 5 127 901,24 

Utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego 

„Jastrzębi Szlak" i zagospodarowanie wzgórza 

Poniatówka w NałęczowieRPO.  

  63003 100 000,00 2 869,20 

Poprawa efektywności energetycznej budynku 

użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w NałęczowieRPO 

  80101 1 845 000,00 1 822 871,24 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Sadurki RPO 
  90001 6 674 397,51 5 566 210,74 

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie Miasta i Gminy NałęczówRPO 
  90015 17 220,00 17 220,00 

EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etapRPO   90095 29 520,00 29 520,00 

Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w 

Nałęczowie  w zakresie architektoniczno - 

budowlanym RPO 

  90095 39 520,00 17 220,00 

      

Programy i projekty z zakresu zadań bieżących Razem 727 856,00 371 983,12 

  
Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy 

Nałęczów PO WEiR EFS 
  71095 46 290,00 44 689,75 

  Zintegrowane inwestycje terytorialne  Fundusz Spójności   75095 2 367,00 2 366,59 

  

Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoPOPC 
  80195 134 973,00 134 970,90 

  Nałęczowska Akademia SenioraRPO   85295 294 431,00 96 317,28 

  Most do aktywnej przyszłościRPO   85395 30 240,00 17 451,41 

  Pomost do zatrudnieniaRPO   85395 29 400,00 16 667,17 

  Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzinyRPO   85595 45 275,00 42 300,02 

  

Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego 

Parku Zdrojowego w Nałęczowie RPO 
  90004 49 040,00 17 220,00 

  
LOWE - szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy 

Nałęczów EFS 
  85395 95 840,00 0,00 

 
     

Podsumowanie 15 403 513,51 12 955 795,54 
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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

➢ Programy i projekty majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. 

 

Nazwa i cel 

Okres 

realizacji 
Łączne 

nakłady 

finansowe 

Limity 

wydatków 
Poniesione wydatki 

Planowane 

wydatki                       

w 2021r 2) 

od do 
Limit 

2020 

Limit 

2021 

do 2020 

roku 
w 2020r  

PODSUMOWANIA:           
40 997 

180,93    

14 675 

657,51    

20 577 

695,48    

5 680 

827,94 

12 583 

812,42 

20 577 

695,48 

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sadurki  

2017 2020 
6 674 

397,51    

6 674 

397,51    
0,00 0,00 

5 566 

210,74 
0,00 

Zintegrowany Węzeł 

Komunikacyjny 

MOBILNY LOF 

2015 2021 
20 126 

302,77    

5 970 

000,00    

8 552 

173,99 

5 604 

128,78 

5 127 

901,24 

8 552 

173,99 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku 

użyteczności publicznej 

Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w 

Nałęczowie 

2019 2020 
1 900 

719,00    

1 845 

000,00    
0,00 

55 

719,00 

1 822 

871,24 
0,00 

EKO ENERGIA w 

Gminie Nałęczów - II 

etap  

2019 2021 
4 506 

079,00    

29 

520,00    

4 466 

559,00 
0,00 29 520,00 

4 466 

559,00 

Jastrzębi Szlak i 

zagospodarowanie 

wzgórza Poniatówka 1) 

2017 2021 
1 320 

980,16    

100 

000,00    

1 200 

000,00 

20 

980,16 
2 869,20 

1 200 

000,00 

Rozbudowa i 

modernizacja 

oświetlenia ulicznego na 

terenie Miasta i Gminy 

Nałęczów 

2019 2021 
4 499 

877,28    

17 

220,00    

4 429 

657,28 
  17 220,00 

4 429 

657,28 

Zagospodarowanie 

zabytkowego Parku 

Zdrojowego w 

Nałęczowie w zakresie 

architektoniczno – 

budowlanym  

2020 2021 
1 254 

476,77    

39 

520,00    

1 214 

956,77 
  17 220,00 

1 214 

956,77 

Budowa Przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Nałęczów 

2020 2021 
714 

348,44    
0,00 

714 

348,44 
  0,00 714 348,44 

1)  Pełna nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy 

Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego 

Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka”  

  

 

2) w uchwale budżetowej na 2021r - nr XXX/204/21 z dnia 29.12.2020r  
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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

Programy i projekty z zakresu zadań bieżących współfinansowane ze środków unijnych 

Nazwa i cel 

Okres 
realizacji 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Limity wydatków 
Poniesione 

wydatki 
Planowane 

wydatki                       
w 2021r 2) 

Uwagi 

od do Limit 2020 
Limit 
2021 

do 2020 
roku 

w 2020r 

PODSUMOWANIA:           3 442 981,70    498 951,00 
2 405 

255,70    
351 

690,93 
147 

655,86 
2 405 

255,70 

  

NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA 
SENIORA  

2018 2021 1 035 912,00    294 431,00 
263 

186,00    
351 
690,93 

96 
317,28 

263 
186,00 

Kontynuacja w 
2021r 

Zagospodarowanie terenów 
zielonych zabytkowego Parku 
Zdrojowego w Nałęczowie  

2020 2021 2 011 469,70    49 040,00 
1 962 

429,70    
  

17 
220,00 

1 962 
429,70 

Planowane 
zakończone w I 

półr. 2021r 

Most do aktywnej przyszłości  2020 2022 90 720,00    30 240,00 
30 

240,00    
  

17 
451,41 

30 240,00 
Zadanie będzie 
kontynuowane 

w 2022r 

Pomost do zatrudnienia 2020 2022 89 880,00    29 400,00 
30 

240,00    
  

16 
667,17 

30 240,00 
Zadanie będzie 
kontynuowane 

w 2022r 

LOWE Szansą rozwoju dla 
mieszkańców Gminy Nałęczów  

2020 2021 215 000,00    95 840,00 
119 

160,00    
  0,00 

119 
160,00 

Planowane 
wykonanie w  

2021r, 
przesunięcie 

całości (z 
2020r)  na 

2021r 
1)  Pełna nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez 

utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka”   
2) w uchwale budżetowej na 2021r - nr XXX/204/21 z dnia 29.12.2020r         

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

➢ Programy i projekty z zakresu zadań majątkowych i bieżących finansowane ze 

środków własnych lub dofinansowane z innych budżetów krajowych. 

 

Nazwa i cel 

Okres realizacji Łączne 
nakłady 

finansowe 

Limity wydatków Poniesione wydatki Planowane 
wydatki                       

w 2021r 2) 
od do Limit 2020 Limit 2021 

do 2020 
roku 

w 2020r 

Wydatki razem,z tego     3 551 103,73    
1 360 

512,84    
1 088 

029,84    
43 

540,36 
1 297 

549,09 
98 029,84 

- wydatki bieżące     164 534,73 49 549,84 33 549,84 
32 

415,07 
48 720,26 33 549,84 

Wynajem terenu na potrzeby węzła 
komunikacyjnego 

2017 2028 84 534,73 9 549,84 9 549,84 
16 

415,07 
8 720,26 9 549,84 

Opracowanie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

2019 2021 80 000,00 40 000,00 24 000,00 
16 

000,00 
40 000,00 24 000,00 

- wydatki majątkowe     3 386 569,00 
1 310 

963,00 
1 054 

480,00 
11 

125,29 
1 248 

828,83 
64 480,00 
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Budowa cmentarza komunalnego wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

2019 2022 2 000 000,00 0,00 990 000,00   0,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. 
Polna) w Nałęczowie 

2019 2020 1 268 126,00 
1 257 

000,00 
0,00 

11 
125,29 

1 229 
278,83 

0,00 

Opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej na budowę ciągu pieszego 
w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej  

2020 2021 57 213,00 28 413,00 28 800,00   0,00 28 800,00 

Dokumentacja drogowa - zmiana 
nawierzchni drogi szutrowej  na asfalt 
drogi gminnej  (sołectwo Chruszczów 
Kolonia) 

2020 2021 12 390,00 2 550,00 9 840,00   2 550,00 9 840,00 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
na budowę chodnika w dalszej części ul. 
Kombatantów (sołectwo Nałęczów 
Kolonia) 

2020 2021 22 840,00 13 000,00 9 840,00   7 000,00 9 840,00 

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysową na położenie asfaltu na 
drodze gminnej biegnącej od p. Pszczoły i 
dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy 
wiadukcie 

2020 2021 26 000,00 10 000,00 16 000,00   10 000,00 16 000,00 

 
 

Inwestycje gminne  

 
1. Przebudowa parkingu przy Kościele z wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej i 

przebudową oświetlenia oraz remont zatoki postojowej wraz ze zjazdami z drogi 

wojewódzkiej 830 – dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny 

LOF. 

2. Dostawa systemu roweru miejskiego IV generacji dla Gminy Nałęczów – 

dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

3. Budowa drogi gminnej KDD-5 i KDD-4 od km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. 

Nałęczów– dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w miejscowości Sadurki przy 

drodze wojewódzkiej nr 830 po lewej stronie drogi – w trakcie realizacji  – 

dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

5. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu PKP– dofinansowanie 

RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

6. Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Charz A, gmina Nałęczów – 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

7. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice - dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych. 

8. Zakup autobusu o napędzie elektrycznym typu Mini. dofinansowanie RPO WL 2014-

2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

9. Zagospodarowanie terenu placu miejskiego przy ul. S.A. Poniatowskiego 

w Nałęczowie. dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie RPO 

WL 2014-2020. 

11. Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Nałęczów Centrum – przebudowa ul. Partyzantów 

w Nałęczowie dofinansowanie RPO WL 2014-2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 
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12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki dofinansowanie RPO WL 

2014-2020. 

13. Dostawa stacji ładowania samochodów elektrycznych dofinansowanie RPO WL 2014-

2020 w ramach projektu Mobilny LOF. 

14. Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów. 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

15. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. 

16. Zagospodarowanie terenu placu miejskiego przy ul. S.A. Poniatowskiego 

w Nałęczowie w ramach inwestycji wykonano nasadzenia oraz małą architekturę. 

Zrealizowane inwestycje w ramach funduszu sołeckiego  

Lp. Nazwa zadania Poniesione 

wydatki 

   

1. ANTOPOL 

 Zakup tłucznia 1 skład z rozsypaniem 1 964,56 

 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 16 845,62 

 wynajęcie gruntu pod siłownię zewnętrzną 700,00 

  Razem 19 995,62 

2. BOCHOTNICA 

 Wykonanie projektu na budowe ulicy Słowiczej 10 000,00 

 Utrzymanie porządku na placu zabaw przez cały rok 1000,00 

 Utrzymanie dróg polnych (koszenie niwelacja terenu) 1000,00 

 Zakup i rozwiezienie 1 składu tłucznia 2500,00 

 Zakup i montaż 3 latarni solarnych 19 500,00 

  Razem   32 234,91 

3. BOCHOTNICA KOL. 

 Remont cząstkowy dróg gminnych o nr 107858L, 107859L, 

107860L 

0,00 

4. BRONICE 

 Pięć składów tłucznia z rozwiezieniem i rozsypaniem 10 742,65 

 Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w 

Bronicach 

3 322,76 

 Remont "zlewni mleka" 7 000,00 

 

  Razem   21 065, 41 

5. BRONICE KOLONIA 

 Naprawa drogi gminnej dojazdowej do pól oraz do p. Sułek, 

obecnie drogi gruntowej przedłużenie drogi 107866L 

0,00 

 Zakup kosy spalinowej i paliwa oraz koszenie traw w 

miejscach ważnych dla estetyki wsi 

799,98 

 Remont świetlicy wiejskiej i zakup desek na ławki oraz stół z 

przeznaczeniem na zewnątrz 

611,68 
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 Zgromadzenie integracyjne mieszkańców na festynie 

rodzinnym pt."Żniwa w Bronicach" organizowane przez 

"Stowarzyszenie miłośników Bronic" 

0,00 

  Razem   1 411, 66 

6. CHARZ A 

 Wspieranie sołeckiego stowarzyszenia 0,00 

 Zakup materiałów budowlanych na wykonanie drewnianej 

wiaty na sołeckiej polanie w Lepionkach 

3 471,12 

 

 Zakup tłucznia na utwardzenie terenu przy sklepie (budynek 

sołecki po dawnej mleczarni) 

1 983,75 

 Zakup wyposażenia niezbędnego dla adaptacji budynku po 

dawnej mleczarni na cele świetlicy sołeckiej (ławek, krzeseł, 

materiałów remontowych) 

5 000,00 

 Uporzadkowanie terenu i udrożnienie drogi w wąwozie 

Kozłowce 

1 000,00 

 Zakup posypki niezbędnej do ułożenia fragmentu ścieżki do 

punktu widokowego przy rzece Bystrej 

0,00 

 Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa 1237,77 

 Oznakowanie ulicy Wiejskiej zwiększające jej bezpieczeństwo 

dla ruchu pieszych zakup i montaż progów zwalniających 

4 546,08 

 Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z terenu sołectwa 

Charz A 

1246.09 

  Razem 18 484,81 

7. CHARZ B 

 Utrzymanie i sprzątanie dróg sołeckich 615,00 

 Zakup i rozwiezienie tłucznia 5 896,62 

 Konserwacja altanki 1 500,00 

 Organizacja imprezy integracyjnej  0,00 

  Razem 8 011,62 

8. CHRUSZCZÓW  

 Zakup i montaż 2 lamp w kierunku p. Paciejewskiej 12 000,00 

 Zakup i montaż 2 luster w kamieniaku i ul. Wiercińskiego z ul. 

Głowackiego 
1 169,24 

 Zakup środków na dożynki 0,00 

 Zakup i montaż tablicy o walorach Kamieniaka 0,00 

 Naprawa pobocza na ul.Wiercińskiego od p.Pomorskiej do p. 

Duda i naprawa chodnika 
0,00 

  Razem 13 169,24 

9. CHRUSZCZÓW KOLONIA 

 Zakup  składów tłucznia  5 973,37 

 Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej  

na asfalt drogi gminnej  
2 550,00 

 Dokumentacja geodezyjna - wyznaczenie pasa drogowego 2 214,00 
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  Razem 10 737 

10. CYNKÓW  

 Przecinka zakrzaczeń 4782,00 

 Projekt zagospodarowania działki 0,00 

  Razem 4 782,00 

11. CZESŁAWICE 

 Zakup i rozwiezienie tłucznia 10 400,00 

 Dofinansowanie budowy chodnika 10 000,00 

 Porządkowanie miejscowości Czesławice 0,00 

 Wsparcie finansowe zajęć ogólnorozwojowych dla 

najmłodszych mieszkańców Czesławic organizowana wspólnie 

z sołectwem Ludwinów 

1 788,00 

 Organizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Ludwinów 0,00 

 Organizacja festynu rodzinnego wspólnie z sołectwem 

Ludwinów 
0,00 

 Wsparcie finansowe organizacji warsztatów z rękodzieła 

artystycznego dla mieszkańców sołectwa Czesławice wspólnie 

z mieszkańcami sołectwa Ludwinów 

0,00 

 Organizacja ferii zimowych dla dzieci sołectwa Czesławice 

organizowane wspólnie z sołectwem Ludwinów 
499,16 

  Razem 22 687,16 

12. DRZEWCE 

 Wykonanie ogrodzenia II części boiska  0,00 

 Wykonanie tablicy ogłoszeń 1 200,00 

 Koszenie poboczy przy drogach na terenie sołectwa 0,00 

 Sprzątanie świata - wiosenne porządki 1 800,00 

 Wykonanie studni głębinowej na terenie kompleksu sportowo-

rekreacyjnej 
0,00 

 Utrzymanie porządku przy OSP, placu zabaw i ogrodzie 

rustykalnym 
11 500,00 

 Zakup środków ochrony roślin, nawozów do pielęgnacji roślin, 

sadzonek krzewów, bylin na uzupełnienie nasadzeń w 

ogrodach oraz zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i 

włókniny na zabezpieczenie krzewów przed przymrozkami 

2 907,41 

  Razem 17 407,41 

13. DRZEWCE KOLONIA 

 Opracowanie projektu drogi "Szklana Górka" 12 000,00 

 Przycinka gałęzi przy drogach gminnych 0,00 

 Utworzenie miejsca na potrzeby sołeckie w szkole w Drzewce 0,00 

 Impreza integracyjna "Dzień rodziny" 0,00 

 Impreza integracyjna "Wigilia" 421,72 

 Zakup piły i kombinezonu dla OSP Drzewce 3 500,00 

 Tablice informacyjne o rozmieszczeniu numerów domów 0,00 
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 Bariery ochronne przy drodze gminnej 3 493,05 

 Zakup tłucznia i rozwiezienie 10 686,56 

  Razem 30 101, 33 

14. LUDWINÓW  

 Organizacja Dnia seniora- organizowane wspólnie z sołectwem 

Czesławice) 
0,00 

 Wsparcie finansowe organizacji warsztatów rękodzieła 

artystycznego dla mieszkańców Ludwinowa (organizowane 

wspólnie z sołectwem Czesławice) 

0,00 

 Zakup i montaż 2 lamp ulicznych 10 000,00 

 Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia tablic 

informacyjnych  
205,00 

 Organizacja ferii zimowych  dla dzieci z sołectwa Ludwinów 

organizowane wspólnie z sołectwem Czesławice 
0,00 

 Organizacja Festynu rodzinnego- organizowane wspólnie z 

sołectwem Czesławice 
0,00 

 Wsparcie finansowe zajęć ogólnorozwojowych dla 

najmłodszych mieszkańców Ludwinowa organizowana 

wspólnie z sołectwem Czesławice 

0,00 

  Razem 10 205,00 

15. NAŁĘCZÓW KOLONIA 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika 

w dalszej części ul. Kombatantów 
7 000,00 

 Organizacja imprezy integracyjnej 0,00 

 Prace porządkowe na terenie sołectwa Kol. Nałęczów 2 865,00 

  Razem 9 865,00 

16. PAULINÓW 

 Zakup i montaż 5 lamp ledowych  5 848,00 

 Zakup i roziwezienie 2 składów tłucznia 5 300,00 

  Razem 11 148,00 

17. PIOTROWICE 

 Zakup i rozwiezienie 9 składów tłucznia 

 

22 493,70 

 

 Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola 0,00 

 Odnowienie obiektów małej architektury 350,20 

 Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców Piotrowic 722,63 

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na 

położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od p .Pszczoły i 

dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie 

10 000,00 

 Zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez 

i uroczystości dla mieszkańców Piotrowic 

 

0,00 

  Razem 33 566,53 
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18. SADURKI 

 Zakup i montaż 2 lamp 12 000,00 

 Zakup pieca konwekcyjnego dla SP w Sadurkach 7 500,00 

 Organizacja zajęć dla dzieci w ramach Ferii Zimowych 0,00 

 Organizacja wigilii dla mieszkańców sołectwa 0,00 

 Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Sołectwa 0,00 

 Remont podłogi w remizie OSP w Sadurkach 4 773,36 

 Zakup i rozwiezienie tłucznia po nieutwardzonych drogach 

wiejskich 

 

15 737,63 

 

  Razem 40 010, 99 

19. STRZELCE 

 Zainstalowanie lustra drogowego u p. Z. Wójcika 470,52 

 Wykonanie 2 tablic informacyjnych 3 600,00 

 Zakup i montaż 4 szt lamp drogowych solarnych 24 000,00 

  Razem 28 070,52 

 Ogółem 332 469,14 

 

Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami 

W 2020 r., w zakresie obejmującym mienie komunalne i gospodarkę nieruchomościami, 

sprzedaż, najem lokali z zasobów mienia, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gminnych; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości zrealizowano następujące postępowania: 

1. Pozyskano w formie nieodpłatnego przekazania grunt od mieszkańców miejscowości 

Piotrowice celem regulacji stanu prawnego drogi gminnej. 

2. Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w Sadurkach poprzez przekazanie na rzecz 

Powiatu Puławskiego części działki.  

3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości, na których usytuowana jest Szkoła 

Podstawowa w Nałęczowie oraz budynek po byłym internacie poprzez wydzielenie 

działek pod każdy z budynków. 

4. Przekazanie w formie użyczenia działki, na której funkcjonuje parking przy SP ZOZ 

w Nałęczowie na rzecz SP ZOZ celem jego modernizacji. 

5. Przekazanie w formie dzierżawy części nieruchomości niezbędnej do realizacji 

przebudowy Pałacu Małachowskiego. 

6. Przekazanie w formie użyczenia część nieruchomości pod montaż siłowni plenerowej 

na terenie Skweru 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  

7. Przekazanie w formie najmu część budynku byłego internatu na siedzibę Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.  

8. Przekazano w formie najmu część budynku po byłej Szkole Podstawowe 

w Czesławicach na prowadzenie działalności gospodarczej.  

9. Przeprowadzono procedurę przetargową na wydzierżawienie terenu na Placu Miejskim 

pod prowadzenie działalności - punktu małej gastronomii. 
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10. Przeprowadzono procedurę przetargowa na wydzierżawienie terenu na prowadzenie 

działalności związanej z prowadzeniem parkingu przy ul. Chopina w Nałęczowie. 

11. Skomunalizowano grunt opisany jako własność Wspólnot Gruntowych w 

miejscowościach: Piotrowice, Sadurki, Nałęczów ul. Charz A, ul. Piaskowa. 

12. Przekazano w formie użyczenia nieruchomości położone w Nałęczowie przy ul. Charz 

A i ul. Piaskowej na rzecz Stowarzyszenia CharzOki. 

13. Przekazano w formie użyczenia część nieruchomości pod działalność Klubu 

Sportowego Drzewce. 

14. Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na działkach nr 

398,434 położonych w Piotrowicach oraz nr 256/1, 257 położonych w Strzelcach.  

15. Wypłacono odszkodowania oraz uregulowano stan prawny nieruchomości, które na 

mocy decyzji ZRID przeszły na rzecz Gminy Nałęczów w związku z realizacją 

inwestycji. 

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. 

Infrastruktura techniczna budynków – miasto. 

Wyszczególnienie Mieszkalne 

Liczba wszystkich budynków 1155 

Liczba budynków 

z przyłączem sieci 

wodociągowej 1044 

kanalizacyjnej 805 

gazowej 786 

ciepłowniczej 19 
 

Infrastruktura techniczna budynków – wieś. 

Wyszczególnienie Mieszkalne 

Liczba wszystkich budynków 1679 

Liczba budynków 

z przyłączem sieci 

wodociągowej 1134 

kanalizacyjnej 189 

gazowej 1053 

ciepłowniczej 0 
Dane: GUS 

Na gminny zasób mieszkaniowy składa się: 

Lp Adres Liczba lokali Liczba 

najemców 

Liczba osób 

zamieszkujących 

1 Nałęczów ul. Partyzantów 24 41 27 46 

2 Nałęczów ul. Spółdzielcza 8 9 23 

3 Bronice 4 3 10 

4 Czesławice 3 3 13 

 Łącznie 56 42 92 
 

Dodatki mieszkaniowe. 

Wyszczególnienie 
Liczba wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych (w zł) 
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Ogółem 126 20 193 

z tego w zasobie 
gminnym 12   2 614 

spółdzielczym 114 17 579 
Dane: GUS 

 

Infrastruktura komunalna  

Lp. Rodzaj infrastruktury Rok  2020  

1 Sieć kanalizacyjna Długość sieci ogółem:  59,6 km 

RLM Aglomeracji Nałęczów: 12162 

Ilość przyłączonych budynków mieszkalnych: 994 

Poniesione koszty: 5 743 543,99zł, 

2 Sieć wodociągowa  Długość sieci: 111 km 

Ilość przyłączonych budynków mieszkalnych: 2178 

3. Sieć gazowa Ilość budynków przyłączonych:1839 

Działania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sadurki 

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nałęczów odbywa się poprzez 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach, który posiada 

pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i 

unieszkodliwiania z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów 

przeznaczonych do termicznego przekształcenia, o zdolności przetwarzania ponad 75 ton 

odpadów na dobę.  

Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r. wyniósł 1.384.539,58 zł. 

W  2019 r. koszt wynosił 1.067.981,07zł. 

Systemem na 31.12.2020r. objętych było 8160 mieszkańców z czego: 

➢ 3700 z miasta 

➢ 5593 z terenów wiejskich. 

W 2020 roku wytworzono łącznie 2949,4920Mg (1937,226 Mg – 2019 r.) wszystkich rodzajów 

odpadów przyjętych i zagospodarowanych w ZZOK w Bełżycach. W tym w ramach umowy na 

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Nałęczów w 2020 roku odebrano: 

- 1635,8800 Mg zmieszanych odpadów komunalnych kod 20 03 01, 

- 317,1200 Mg odpadów biodegradowalnych kod 20 02 01, 

- 149,4200 Mg opakowań szklanych kod 15 01 07, 

- 241,1800 Mg opakowań z tworzyw sztucznych kod 15 01 02, 

- 211,5020 Mg papieru i tektury kod 15 01 01 . 
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Podjęte w 2020 r. dokumenty związane z ochroną środowiska: 

 

1. Kontynuacja porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

ws. usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”   

2. Podpisanie porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie o współpracy w realizacji programu 

„Czyste Powietrze”. 

 

Ponadto Uchwałą Rady Miejskiej  w Nałęczowie nr XV/95/19 z dnia 6 listopada 2019r. 

przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nałęczów oraz Uchwałą nr 

XIV/94/19 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 października 2019 roku przyjęty został 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2020.  

Te dwa ostatnie z wymienionych stanowią dokumenty strategiczne wskazujące kierunki i 

możliwości zrównoważonego i ekologicznego rozwoju Gminy Nałęczów.   

 

Estetyka i ład przestrzenny  

• Utrzymanie czystości oraz terenów zieleni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie oraz 

skweru miejskiego przy ul. F. Chopina (zlecenie dla MZGKiM - IZ.7031.1.2020.KK z 

dnia 04.01.2020 r. – łączny koszt 499200,00 zł.) 

• Przeprowadzenie zabiegów związanych ze zwalczaniem szrotówka 

kasztanowcowiaczka, montaż opasek lepowych oraz pułapek feromonowych na 

drzewach kasztanowca na terenach Gminy Nałęczów (zlecenie dla MZGKiM 

IZ.7031.9.2020.KK z dnia 04.05.2020 r. – łączna kwota 7164,73 zł.)  

• Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie Parku Zdrojowego 

w Nałęczowie (zlecenie dla Serwis Drzewny Tomasz Chomicki IZ.7031.18.2020.KK z 

dnia 16.07.2020 na kwotę 5400,- zł) 

• Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie miasta Nałęczów 

(zlecenie dla Tepo-max Piotr Łopion IZ.7031.23.2020.KK z dnia 01.09.2020 na kwotę 

1600,- zł.) 

• Wykonanie nasadzeń uzupełniających oraz porządkowych na terenie skwerów 

miejskich (zlecenie dla MZGKiM – IZ.7031.27.2020.KK z dnia 21.09.2020 na kwotę 

12877,10 zł.) 

• Wycinka drzew na terenie miasta Nałęczów (zlecenie dla Tempo-max Piotr Łopion 

IZ.7031.28.2020.KK z dnia 25.09.2020 na kwotę 2700,- zł.) 

• Utrzymanie terenów zieleni parku w Sadurkach (umowa z osobą fizyczną 

IZ.7031.12.2020.KK na kwotę 4800,- zł.) 

• Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie 

terenu placu miejskiego przy S.A. Poniatowskiego w Nałęczowie” (umowa z LS 

COMPLEX Sp. z o.o. wartość zieleni 91800,00 zł) 

• Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy dworcu PKP” (umowa z ART-BRUK Monika Chołody łączna 

wartość zadania 1324385,28 zł.) 
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Planowanie przestrzenne 

  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

 

  

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów, które zostało przyjęte 

Uchwałą  Nr XXIII/201/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu 13 czerwca 2013 r.  

 

Ponadto wskazany dokument dokonuje podziału obszaru uzdrowiska na następujące strefy: 

 

➢ strefa A obejmująca obszar, na którym znajdują się lub są planowane zakłady i 

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty wspomagające 

działalność uzdrowiska, w tym usługa pacjenta i turysty; 

➢ strefa B obejmująca obszar przyjęty do strefy A i stanowiący jej otoczenie, 

przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze 

uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów – 

obiektów usługowych, turystycznych w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i 

komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem 

potrzeb osób przebywających na tym obszarze; 

➢ strefa C stanowiąca otoczenie strefy B, obejmująca obszar mający wpływ na 

zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych 

surowców leczniczych.  

 

Rada Miejska w Nałęczowie podjęła w dniu 4 października 2018r. Uchwałę Nr XLIII/347/18 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów.  

W 2019r. rozpoczęta została procedura formalno-prawna zmiany Studium. Ogłoszono w prasie 

miejscowej,  w BIP oraz poprzez obwieszczenia o  przystąpieniu do sporządzania zmiany 

Studium. Zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu 

studium.  

Rozpoczęto również prace wstępne nad dokumentem, obejmujące wykonie niezbędnych analiz, 

prognoz i bilansu terenów, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Powstało opracowanie „Analiza potrzeb i możliwości 

rozwoju Gminy Nałęczów” obejmujące: analizę uwarunkowań ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych, analizę uwarunkowań demograficznych wraz z prognozą 

demograficzną, a także analizę możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy. Ponadto w wyniku zawiadomienia o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Studium zebrano informacje od instytucji opiniujących i uzgadniających 

Studium oraz ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium wyznaczając termin 

na składanie wniosków. Wszystkie pisma - wnioski zostały  przeanalizowane i w wyniku 
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powyższych analiz stwierdzono, iż duża grupa wniosków dotyczy wprowadzenia ustaleń 

w Studium, które są w pełni lub w części uwzględnione w już obowiązującym Studium. Wobec 

powyższego nie ma potrzeby zmiany Studium dla obszaru całej gminy a jedynie w zakresie 

fragmentów obszaru gminy, dla których uwzględnienie wniosków jest zasadne. W związku z 

tym  Rada Miejska w Nałęczowie podjęła Uchwały Nr XXV/164/20 z dnia 19 czerwca 2020r., 

Nr XXVII/180/20 z dnia  23 września 2020r. oraz Nr XXVIII/190/20 z dnia 24 listopada 2020r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/347/18 dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany 

Studium określając obszary które będą przedmiotem opracowania I zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów.   

Następnie projekt I zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Nałęczów został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) plan miejscowy jest aktem 

prawa miejscowego. 

Gmina Nałęczów zajmuje powierzchnię 6286 ha, w tym miasto 1384 ha, gmina 4902 ha, z 

czego około 20% objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Z kolei w obszarze uzdrowiska obowiązują zapisy następujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów przyjęty 

Uchwałą Nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 marca 2018r.               

(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018r. poz. 2271); 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów przyjęty 

Uchwałą Nr XXXIX/308/18 Rady miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 marca 2018r.               

(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018r. poz. 2273). 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III – Nałęczów przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII/232/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 kwietnia 2017r. 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 5 czerwca 2017r. poz. 2548); 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IV – Nałęczów - 

Bochotnica przyjęty Uchwałą Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 

września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 16 listopada 2016r. poz. 4377); 

5. Zamiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nałęczów dotycząca zmiany przebiegu obwodnicy miasta przyjęta Uchwałą Nr 

XXXII/260/2002 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 8 marca 2002                                          

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 26 z dnia 16 kwietnia 2002r. poz. 692); 

6. II etap zamian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nałęczów przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/189/98 Rady Miejskiej w Nałęczowie z 

dnia 16 czerwca 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 18 z dnia 10 października 1998r. poz. 

377, oraz Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 23 z dnia 23 grudnia 1998r. poz. 551); 
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7. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica przyjęty 

Uchwałą Nr XIX/144/2005 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18 lutego 2005 (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Nr 139 z dnia 23 czerwca 2005. poz. 2556); 

8. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strzelce przyjęty 

Uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 26 czerwca 2007 (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Nr 151 z dnia 26 września 2007. poz. 2725); 

 

W 2020r. zostało przeprowadzonych 91 postępowań administracyjnych /w 2019 r. – 80/ w 

sprawie ustalenia zasad zagospodarowania terenu i warunków zabudowy w tym  wydano: 

• 82 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, usługowo-handlową, gospodarczą 

• 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę, przebudowę 

linii energetycznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych oraz oświetlenia 

drogowego.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych osób wydano: 

• 240 wypisów, wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, biurach geodezyjnych 

i biurach pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Nałęczów jest jednym z celów wpisanych 

do Strategii Rozwoju Gminy. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców odbywa się w ramach 

działań realizowanych przez poszczególne formacje działające na terenie Gminy – policję, 

Straż Miejską i Straż Pożarną.  

 Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska przyczynia się do utrzymania spokoju 

i porządku na terenie Miasta i Gminy Nałęczów przede wszystkim poprzez prewencję 

i profilaktykę, jak również egzekwowanie przepisów prawa i współdziałanie z organami 

państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Do zadań straży należy w szczególności: 

 - ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

-  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,  

-  współdziałanie  z  właściwymi  podmiotami  w  zakresie  ratowania    życia  i zdrowia,        

- pomoc w usuwaniu  awarii technicznych i  skutków  klęsk żywiołowych  oraz innych  

miejscowych zagrożeń, 

-  podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska,                                                                                                                         

-  ochrona  obiektów  komunalnych  i  urządzeń  użyteczności  publicznej, 

-  współdziałanie   z   organizatorami   i   innymi   służbami   w   ochronie   porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych, 

-   informowanie  społeczności  lokalnej   o   stanie   i   rodzajach  zagrożeń,   
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- inicjowanie   i   uczestnictwo   w   działaniach   mających   na   celu   zapobieganie  popełnianiu    

przestępstw    i    wykroczeń    oraz     zjawiskom    kryminogennym a także współdziałanie   

w  tym  zakresie  z  organami   państwowymi,  samorządowymi  i  organizacjami społecznymi, 

-   konwojowanie    dokumentów,    przedmiotów     wartościowych     lub    wartości    

pieniężnych dla potrzeb gminy.   

 W  2020 r. Straż Miejska w Nałęczowie podjęła i przeprowadziła ogółem 457 

interwencji. W rozbiciu na poszczególne kategorie przyjęte zgłoszenia dotyczyły: 

a. zakłócenia porządku publicznego i spokoju - 5, 

b. zagrożenia w ruchu drogowym - 59, 

c. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami - 198, 

d. zagrożenia życia i zdrowia - 49, 

e. awarii technicznych -5, 

f. zwierząt - 107, 

g. pozostałe zgłoszenia - 34. 

 Ponadto 37-krotnie dokonano asysty dla pracowników komórek organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego /ochrona środowiska, gospodarki odpadami, USC/. Przeprowadzono 106 

kontroli posesji oraz 221 kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów w Parku 

Zdrojowym. Pouczono 6 osób a wobec 5 sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne na 

łączną kwotę 1300 zł. 

 W zakresie współpracy Straży z Policją na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

przeprowadzono następujące czynności: 

a. działania prewencyjno - informacyjne związane z Covid19 - 2 razy; 

b. wspólny patrol z PP Nałęczów związany z Covid19 - 2 razy; 

c.  wspólny patrol z WRD  KPP Puławy - bezpieczna droga do szkoły -3 razy; 

d. wspólny patrol z WRD KPP Puławy - akcja piesza - 3 razy; 

e. kontrola tonażowa ulicy Granicznej - 6 razy; 

 Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się obecnie 24 kamery monitoringu 

miejskiego. Na potrzeby Policji oraz innych uprawnionych instytucji dokonano 31- krotnie  

przeglądu zapisów nagrań monitoringu co zajęło 286 godzin. Udzielono również pomocy 

osobie bezdomnej narodowości francuskiej zaopatrując ją w środki finansowe oraz pomoc w 

uzyskaniu wyżywienia i biletu PKP, by mogła dostać się do ambasady. 

 Strażnicy Miejscy w roku 2020 brali udział w następujących zabezpieczeniach imprez 

odbywających się na terenie miasta: 

a. XXVIII Finał WOŚP - 1 raz, 

b. targi kolekcjonerskie - 3 razy, 

c. kino plenerowe - 3 razy, 

d. zawody balonowe- 3 razy, 

e. festiwal Viva il Cantare - 1 raz, 

f. dożynki gminne - 1 raz, 

g. happening Smakuj Lato w Nałęczowie - 1 raz. 

Ponadto zabezpieczano wybory na urząd Prezydenta RP dwa razy oraz wizytę Wiceministra 

Rozwoju. 
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 Na podstawie polecenia Wojewody Lubelskiego dotyczącego współpracy straży 

gminnych / miejskich/ z Policją w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

Covid-19 , strażnicy miejscy zostali oddelegowani do zadań związanych ściśle z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się choroby, a zadania te przekazują Komendanci Miejscy/Powiatowi 

Policji. W ramach tych poleceń Straże mają realizować wyłącznie działania polegające na 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby, oraz zakazom wynikającym z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów. Sytuacja taka miała miejsce od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 18 

czerwca 2020 r. oraz od dnia 15 października 2020r. do końca 2020 r. i trwa do chwili obecnej.                                                                 

Działalność OSP  

Na terenie gminy Nałęczów działają 4 Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: 

Bronice, Drzewce, Nałęczów i Sadurki. Ochotnicza Straż Pożarna w Nałęczowie włączona jest 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wszystkie Straże zarejestrowane są 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stan członków OSP ogółem wynosi 131 strażaków, w tym: 

członków zwyczajnych - 123, honorowych – 4 i wspierających - 4. W OSP w Nałęczowie i 

Drzewcach działają Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz przy jednostce OSP w Nałęczowie  

działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiająca dzieci i młodzież do lat 18. Liczba 

strażaków mogących brać udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wynosi 89, w tym 80 

mężczyzn i 4 kobiety.  

Stan wyszkolenia członków OSP:  

- dowódcy 28  

- naczelnicy 8  

- strażacy ratownicy 107  

- kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego 25  

- z zakresu ratownictwa technicznego - 28 

- z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 39 w tym przeszkolono 2020 r. - 1 

- z zakresu ratownictwa wodnego - 5  

- z zakresu działań przeciwpowodziowych - 6 

- z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym - 4 

- pilarz/drwal - 14 

- kierowca – operator samochodu z drabiną mechaniczną - 7 

- z zakresu napełniania zbiorników przenośnych ciśnieniowych - 2 
 

Wyposażenie w samochody i sprzęt specjalistyczny. 

OSP Nałęczów: na wyposażeniu straży znajduje się 6 samochodów pożarniczych: 

- Scania P 410, Scania P 360, Mercedes – Benz Atego, Ford Trasit, samochód operacyjny 

Toyota Corolla, drabina mechaniczna Iveco Magirus. Ponadto Straż posiada zestawy 

hydrauliczne do ratownictwa drogowego Lukas, agregaty prądotwórcze, motopompy 

pożarnicze, szlamowe i pływające, pilarki do cięcia drewna i stali, węże tłoczne w-52 i W-75, 

węże ssawne, drabiny nasadkowe, łódź do ratownictwa wodnego, sanie lodowe(deska), 

przyczepę wężową, skokochrony, zestawy do ratownictwa medycznego, defibrylator, czujniki 

bezruchu, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz pełne wyposażenie osobiste strażaków- 

ubrania specjalne ochronne, kominiarki, buty, hełmy, rękawice specjalne, kombinezony do 

likwidacji os, szerszeni i pszczół i inny niezbędny sprzęt do działań ratowniczo - gaśniczych. 
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OSP w Sadurkach: wyposażona jest w samochód pożarniczy średni Star 244, motopompy 

pożarnicze , pilarkę do drewna, drabinę nasadkową, węże tłoczne W-75 i W-52, węże ssawne, 

ubrania specjalne-ochronne, kominiarki, buty strażackie, hełmy, rękawice, ubrania koszarowe 

i wyjściowe oraz inny niezbędny sprzęt do działań ratowniczych.  
 

OSP w Bronicach wyposażona jest w samochód pożarniczy lekki marki Lublin III, 

motopompy pożarnicze, agregat prądotwórczy, pilarkę do drewna, węże tłoczne W-75 i W-52, 

węże ssawne, ubrania specjalne-ochronne, kominiarki, hełmy, buty strażackie oraz rękawice 

specjalne, ubrania koszarowe i wyjściowe oraz inny niezbędny sprzęt do działań ratowniczych. 
 

OSP w Drzewcach wyposażona jest w samochód pożarniczy lekki marki IVECO Dayli, 

motopompy pożarnicze, agregat prądotwórczy, aparat ochrony dróg oddechowych, czujniki 

bezruchu, pilarki do drewna, podkrzesywarka, węże tłoczne W-52,W-75, węże ssawne, 

zestawy hydrauliczne eDraulik LUKAS, ubrania specjalne-ochronne, kombinezon do 

likwidacji os, szerszeni i pszczół buty, hełmy, rękawice specjalne, ubrania koszarowe i 

wyjściowe oraz inny niezbędny sprzęt do działań ratowniczych 
 

Wydatki na remonty, zakupy i wyposażenia dla OSP w 2020 r. 

W 2020 r. w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 277 092,91 zł 

na bieżącą realizację zadań na rzecz ochrony  przeciwpożarowej oraz kwotę 49 893,69 zł na 

wydatki inwestycyjne. Kwota 49 893,69 zł przeznaczona została na dofinansowanie 

modernizacji budynku strażnicy OSP w Bronicach, kwota 12 000,00 zł dotacja celowa na zakup 

aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Nałęczów. 

W ramach bieżących wydatków realizowano następujące zadania: - przeglądy okresowe i 

naprawy sprzętu specjalistycznego pożarniczego oraz samochodów, - zakup paliwa, olejów i 

innych materiałów, części zamiennych, środków do konserwacji - koszty energii elektrycznej, 

gazu, wody i ścieków w budynkach strażnic OSP - ubezpieczenie strażaków od NNW ,OC - 

ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków - badania lekarskie strażaków biorących 

udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. 

W 2020 r. przebadano 26 strażaków, wypłacono ekwiwalent dla członków OSP 

biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usuwaniu zagrożeń miejscowych, - 

wynagrodzenie dla 5 kierowców-konserwatorów zatrudnionych w jednostkach OSP, zakup 

materiałów niezbędnych do remontu i modernizacji strażnic. Zakup umundurowania 

wyjściowego, koszarowego, rękawic dla Strażaków. W związku z sytuacją epidemiologiczną 

związaną z COVID -19 planowane szkolenia dla strażaków, imprezy cykliczne, gminne 

zawody sportowo-pożarnicze dla OSP oraz konkurs wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu gminy Nałęczów – w 2020 roku nie odbyły 

się.  

Polityka społeczna 
 

Ten obszar działalności samorządu w najszerszym zakresie jest realizowany przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Rozbudowana oferta systemu wsparcia 

dla mieszkańców w tym programów, inicjatyw, przyczynia się tym samym do  

wszechstronnego zaspokajania potrzeb mieszkańców i rozwoju zasobów ludzkich.   
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Działania Ośrodka zawsze wiążą się ze szczególną dbałością o jakość świadczonych usług, 

profesjonalizmem pracowników oraz stałym dostosowywaniem form wsparcia do 

zmieniających się potrzeb mieszkańców. Ośrodek skutecznie wykorzystuje również narzędzia 

informatyczne (w tym takie rozwiązania jak E-PUAP i EMPATIA), dzięki którym mieszkańcy 

mogli złożyć wniosek elektronicznie.  

Realizacja misji Ośrodka nie byłaby możliwa bez aktywnej polityki miasta, aktywnej 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami, organizacjami), dzięki którym na 

terenie gminy podejmowane są działania mające na celu rozbudowywanie systemu wsparcia 

dla mieszkańców.  

Zaznaczyć należy również, że pracownicy tut. Ośrodka są wysoko oceniani, stale podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuację nauki, czy poprzez udział w szkoleniach i 

kursach specjalistycznych.  
 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie realizując ustawę o pomocy społecznej 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Tut. 

Ośrodek podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin 

korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka i pomocy 

społecznej. 

1. Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystających  

z pomocy społecznej 

 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2020 skorzystało 270 rodzin, w których 

było 481 osób, w tym 179 rodziny korzystały wyłącznie z pomocy w formie pracy socjalnej,     

w tych rodzinach było 335 osób. Gminę Nałęczów według stanu na dzień 31.12.2020 r. (dane 

Urzędu Miasta Nałęczów) zamieszkiwało 8759 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 5,5 % 

ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą.  

Liczba rodzin i osób objętych wsparciem 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

 

Pomoc ogółem 

 

 

270 

 

481 

w tym: 

pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej 

 

 

179 

 

335 

 

W 2020 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: niepełnosprawność (59 

rodzin), ubóstwo: (65 rodzin) oraz bezrobocie (27 rodzin).  
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Powody udzielania pomocy społecznej w 2020 roku 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Ubóstwo 65 91 

Bezrobocie 27 49 

Niepełnosprawność 59 88 

Długotrwała lub ciężka choroba 7 7 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

14 42 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 6 28 

Alkoholizm 3 7 

Narkomania 1 3 

Przemoc w rodzinie 3 4 

Trudności w przystosowaniu do życia w 

rodzinie po opuszczeniu zakładu karnego 

1 1 

Bezdomność 1 1 

Zdarzenia losowe 0 0 

Klęski żywiołowe i ekologiczne 0 0 

Sieroctwo 0 0 

Ochrona ofiar handlu ludźmi 0 0 

 

Kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia świadczeń: 

1. kryterium dochodowe dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z 

zapisem art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynosi: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 701,00 zł, 

• w przypadku osoby w rodzinie       - 528,00 zł. 

 

2. kryterium dochodowe dotyczące dożywiania dzieci w szkole oraz przyznawania 

świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek 

w szkole i w domu” wynosi 150% kryterium dochodowego tj.: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 1051,50 zł, 

• w przypadku osoby w rodzinie       - 792,00 zł. 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej: 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie pomocy  185 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym: 256 

2.1. decyzje przyznające 169 

2.2. decyzje odmowne 2 

2.3. decyzje umarzające postępowania 7 

2.4. decyzje uchylające 26 

2.5. decyzje zmieniające  43 

2.6. inne decyzje m.in. uznające świadczenie za niezależnie pobrane 

dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

8 

 

 



33 

 

Informacje dotyczące podejmowanych przez pracowników socjalnych czynności: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, w tym: 301 

1.1. o udzielenie pomocy  243 

1.2. wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji  44 

1.3. wywiadów na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych  

14 

2. Liczba posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 

w których wzięli udział pracownicy socjalni 

56 

3. udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Nałęczowie 

13 

4. wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka  2 

5. Wnioski do sądu o skierowanie na leczenie psychiatryczne i 

umieszczenie w zakładzie leczniczo – opiekuńczym bez zgody  

1 

6. zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia 

przestępstwa  

1 

7. wnioski o podjęcie działań do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

6 

8. wydanych opinii/ informacji dotyczących rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej  

5 

9. wydanych opinii/ informacji do Sądu 4 

10. Liczba zawartych kontraktów socjalnych 140 

 

2. Świadczenia z pomocy społecznej 

 

Większość świadczeń finansowych jest zadaniem własnym gminy, jednak część zadań jest 

nadal dofinansowywana z budżetu państwa w tym zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc 

w zakresie dożywiania. 

2.1.Zasiłki stałe 

 

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy 

od kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej tj. 701,00 zł dla 

osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie.  

Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. Zasiłek stały 

przyznawany jest w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a 

posiadanym dochodem osoby lub rodziny. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 

zł, natomiast minimalna kwota wynosi 30,00 zł.  

 

W 2020 r. zasiłek stały wypłacono 43 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, w tym 4 osobom, które uzyskały prawo do świadczenia emerytalnego, 

jednak wysokość przyznanej emerytury nie przekroczyła kryterium dochodowego 

uprawniającego do otrzymania zasiłku stałego. Znaczna część osób pobierających zasiłki stałe 

to osoby samotne – 40, tylko 3 osoby to osoby, które wspólnie gospodarują z rodziną.  



34 

 

W 2020 r. wypłacono 470 świadczeń, na łączną kwotę 243 995,54zł. W 2019 roku to 

świadczenie przyznano 39 osobom i wydatkowano na ten cel kwotę 268 230,06 zł. W 2020r. 

wzrosła liczba osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.   

2.2.Składki zdrowotne 

 

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, podlegają 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z pomocy 

społecznej o charakterze niepieniężnym.  

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 40 osób pobierających zasiłki stałe, które nie 

posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – na to świadczenie  

w 2020 r. wydatkowano 21 257,42 zł. Pozostałe osoby były ubezpieczone przez członków 

najbliższej rodziny, bądź posiadały ubezpieczenie z tytułu przyznanego świadczenia 

emerytalnego. 
 

Dla porównania w 2019 r. na to świadczenie wydatkowano kwotę  23 805,31 zł.  
 

Jak pokazuje powyższe, wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku 

do roku poprzedniego zmalały. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest procentowo 

od wysokości świadczenia i wynosi 9%.  

2.3.Zasiłki okresowe 

 

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świadczenie to 

przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, której dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł lub osoby w rodzinie 

tj. 528,00 zł Wysokość zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny. Kwota zasiłku okresowego 

nie może być niższa niż 20 zł.  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń   

z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które 

finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa.  

W 2020 r. Ośrodek na zasiłki okresowe wydatkował kwotę 26 067,63 zł, która w całości 

finansowana była z dotacji z budżetu państwa. Zasiłek okresowy w 2020 r. przyznano 17 

rodzinom, którym wypłacono łącznie 73 świadczenia. W 2019r. Ośrodek na zasiłki okresowe 

wydatkował kwotę 16 200,11 zł, tę pomoc przyznano 14 rodzinom, którym wypłacono 47 

świadczeń. Wzrost wydatków na to świadczenie spowodowany był sytuacją wynikającą z 

pandemii. 

Liczba udzielonych świadczeń z podziałem na główne powody ich udzielenia: 

Powód 

przyznania zasiłku okresowego 2020 2019 

Bezrobocie 15 11 

Niepełnosprawność 2 1 

Długotrwała lub ciężka choroba 0 2 

Razem 17 14 
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2.4.Zasiłki celowe 

 

Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek 

celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb bytowych tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Osobom o dochodach przekraczających ww. kryterium, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru 

obowiązkowego.  

 

W 2020 r. zasiłek celowy przyznano 18 rodzinom, w których gospodarowało łącznie 27 osób,  

na łączną kwotę  9224,55 zł.  

 

Zasiłki celowe w 2020 r. przyznawane były głównie na zakup żywności, opału, środków 

czystości, zakup leków, opłatą rachunków za energię elektryczną, wykonanie prac 

remontowych itp. Wysokość kwot jednorazowych zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy 

od sytuacji rodzinnej i finansowej osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.  

 

2.5. Zasiłki celowe specjalne 

 

Osobom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru 

obowiązkowego. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. 

 

Zasiłki celowe specjalne przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2020 r. 

przyznano 7 świadczeń dla 5 rodzin, w których gospodarowało 5 osób, na łączną kwotę 2011,64 

zł. Zasiłki te przyznane zostały m.in. na zakup leków i leczenie , zakup opału na zimę, żywności 

2.6.Pomoc w postaci udzielania tymczasowego schronienia 
 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia  

w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, 

które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi 

ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej.  

W 2020 r. ze wsparcia tut. Ośrodka w formie udzielenia schronienia skorzystała 1 osoba na 

łączną kwotę 7 575,00 zł.  Ośrodek kierował osoby potrzebujące do instytucji, z którymi zawarł 

w tym zakresie porozumienia tj. Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT  w Chełmie. 

W 2019 r. ze wsparcia skorzystały 3 osoby, na łączną kwotę 16 149,00 zł, wówczas osoby 

bezdomne przebywały w Schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie i Puławach. 2 osoby 

poprzez otrzymane wsparcie oraz pracę socjalną usamodzielniły się.  
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2.7.Sprawienie pogrzebu 

 

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Tut. 

Ośrodek realizuje ten obowiązek w sytuacjach, gdy osoba zmarła była osobą samotną i nie 

posiadała osób bliskich, które mogłyby ten pochówek zorganizować.  

W 2020 r. tut. Ośrodek nie wydatkował środków na ten cel, natomiast w 2019 r. sprawiono 

pogrzeb dla 1 osoby w kwocie 4 000,00 zł, środki te zostały zwrócone na konto tut. Ośrodka 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2.8.Program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie realizował Program rządowy „Posiłek                     

w szkole i w domu”, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych                              

o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom 

tego pozbawionym. Ośrodek realizował działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania 

dzieci i młodzieży w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych. 

Ogólny koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 51 797,86 zł, w tym kwota dotacji 

30 505,06 zł oraz środki własne 21 292,80 zł.  

Udział środków z budżetu państwa wynosi 59 %, natomiast środków własnych 41%. Wydatki 

na realizację programu w porównaniu do 2019r. wzrosły o kwotę 1202,01 zł.  
 

W roku 2020 objęto programem ogółem 81 osób.   
 

Pomoc przyznawana była w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub 

żywności tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 150 % odpowiedniego kryterium 

dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w zakresie dożywiania 

przyznawana była osobom, których dochód nie przekraczał kwoty 792,00 zł na osobę                               

w rodzinie lub 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.  

 

Posiłki opłacono dla 16 dzieci na kwotę 3356,08 zł.  Opłacono łącznie 772 świadczenia (posiłki) 

na wskazaną wyżej kwotę.  Ponadto opłacono posiłki dla 2 osób bezdomnych, przebywających 

na terenie innych gmin, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Nałęczów. Na 

ten cel wydatkowano łącznie kwotę 956,10 zł. 

 

Zgodnie z Programem w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektorów szkół 

dożywiane mogły być dzieci potrzebujące pomocy, bez przeprowadzania postępowania 

administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z przepisami liczba tych 

dzieci nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dożywianych dzieci. W roku 2020 objęto taką 

pomocą 2 dzieci na łączną kwotę 285,68 zł, wydano 74 posiłki. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była w 2020 r. m.in.  

w niżej wymienionych placówkach: 

a) Przedszkolu im. A. Żeromskiego w Nałęczowie /dla dzieci przedszkolnych/ 

b) Szkole  Podstawowej w Sadurkach  

c) Szkole Podstawowej w Nałęczowie 

d) Szkole Podstawowej w Drzewcach 

e) Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie 

f) Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wąwolnicy 
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Dożywianiem objęte są dzieci i młodzież z terenu gminy Nałęczów, jak i uczęszczające do 

szkół poza miejscem stałego zamieszkania w Warszawie i Wąwolnicy. 

Analizując wydatki poniesione na opłatę posiłków dla dzieci i młodzieży zauważa się wyraźny 

spadek spowodowany nauką zdalną. Rodziny, którym przyznano posiłki dla dzieci i młodzieży 

w związku z brakiem możliwości spożywania posiłków w szkole zostały objęte wsparciem 

finansowym na zakup żywności.   

 

Ponadto opłacono posiłki dla 2 osób bezdomnych, przebywających na terenie innych gmin, 

których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Nałęczów. Na ten cel wydatkowano 

łącznie kwotę 956,10 zł. 

 

Zasiłki na zakup żywności lub posiłku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole                             

i w domu” w 2020 r. otrzymało 46 rodzin, w których gospodarowało 66 osób, zrealizowano 

łącznie 159 świadczeń, na łączną kwotę 47 200,00 zł. W porównaniu do roku 2019r. nastąpił 

wzrost wydatków na to świadczenie o kwotę 3 960,15 zł w związku z objęciem pomocą 

finansową rodzin, których dzieci przed pandemią korzystały z posiłku w szkole.  
 

2.9.Usługi opiekuńcze 

 

Usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone 

były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy 

innych osób, a były jej pozbawione z powodu samotności lub braku możliwości 

zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wymiar oraz zakres usług ustalany jest 

indywidualnie i uzależniony jest od sytuacji oraz stanu zdrowia osoby. Wysokość 

odpłatności za godzinę usług opiekuńczych uzależniona jest od dochodu osoby i ustalona 

jest w Uchwale Rady Miejskiej w Nałęczowie.  

 

Usługi opiekuńcze realizowane były przez 8 opiekunek zatrudnionych na podstawie umów 

zlecenie przez tut. Ośrodek.  

Odpłatność za godzinę usług wynosiła w 2020 r. 20,80 zł, w ciągu roku zrealizowano 3552 

godzin usług.  

Ogółem w 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób na kwotę 66 039,51 

zł. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za w/w usługi wyniosły 

21 045,44 zł. 

 

Dla porównania Ośrodek w 2019 r. zrealizował 3287 godzin usług, którymi było objętych                    

14 osób.  

 

Pomimo starzenia się społeczeństwa liczba osób wymagających wsparcia utrzymuje się na 

podobnym poziomie. Spowodowane jest to świadczoną przez pracowników socjalnych 

pracą socjalną oraz współpracą z rodzinami osób starszych mającą na celu wsparcie i 

mobilizowanie rodziny w zapewnieniu opieki we własnym zakresie.  
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2.10. Domy  Pomocy Społecznej 
 

Rok Liczba osób 

przebywających w DPS 

Kwota wydatkowana 

na ten cel 

2018 3 77 282,77 zł 

2019 3 89 270,26 zł  

2020 3 72 913,35 zł  

 

Spadek wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany był zgonem dwóch osób 

przebywających w domach pomocy społecznej.  

 

Średni koszt pobytu w DPS wahał się w przedziale od ok.  3150 zł – do 4450 zł miesięcznie.  

Mieszkańcy umieszczeni byli w DPS w Popkowicach, w Bramkach i w Miechowie.  

Za osoby umieszczone po 1 stycznia 2004 roku w myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są                               

w kolejności:  

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów 

dziecka,  

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Mieszkaniec domu wnosi opłatę w kwocie stanowiącej 70% swojego dochodu, a w przypadku 

osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego 

dochodu. Opłata ta jest wnoszona bezpośrednio do domu pomocy społecznej, w którym dana 

osoba przebywa. 

 

Małżonek, zstępni przed wstępnymi opłatę za pobyt członka rodziny w DPS wnoszą zgodnie              

z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:  

1)w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,  

2)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi odpłatność w wysokości różnicy 

między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi 

przez mieszkańca domu i osoby zobowiązane.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca 

do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. Dopłaty te są 

zróżnicowane, w zależności od typu domu i wysokości miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkańca w poszczególnych DPS, do których są kierowani mieszkańcy. Wszystkie osoby 

umieszczone w Domu Pomocy Społecznej nie posiadają osób bliskich, zobowiązanych do 

ponoszenia odpłatności.  

 

2.11. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 
 

Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

do zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej należy wydawanie decyzji                   

w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 
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dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.                

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i rodzinnej świadczeniobiorcy, przeprowadza się 

rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy 

społecznej.  

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, jest 

decyzja (wójta, burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się na wniosek 

świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu 

świadczenia. Decyzja wydawana jest na okres 90 dni.  

 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 3 decyzje potwierdzające prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W ubiegłych latach liczby te przedstawiały się następująco: w 2018 r. 15 decyzji, natomiast w 

2019 r. – 9 decyzji. 
 

2.12. Wypłacanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych dla osób całkowicie 

ubezwłasnowolnionych 

 

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Udzielenie 

tego rodzaju świadczenia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz 

wydania decyzji administracyjnej. Zadanie to jest w całości pokrywane z budżetu państwa. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w 2020 r. wypłacił wynagrodzenie dla                      

1 opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 1 400,00 zł.  

2.13. Wydatki gminy na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek 

ponoszenia wydatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest to 10% 

wydatków, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% ponoszonych kosztów.  

W poprzednich latach finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej było obowiązkiem 

powiatu. Od 2013 r. to Gmina Nałęczów ponosi część wydatków związanych z pobytem dzieci 

z terenu gminy w pieczy zastępczej.  

Rok Wydatkowana kwota na ten cel Liczba dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

2018 128 729,51 zł 9 

2019 81 814,55 zł 9 

2020 56 217,40 zł 11 
 

Dokonując analizy danych posiadanych przez Ośrodek wynikało, że koszty związane  

z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej do roku 2017 stale rosły. Powyższe spowodowane 

było obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Gmina współfinansuje koszty 

związane z utrzymaniem dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej po 2012 r. 
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Dotyczy to także dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym. Od 2018 

r. zauważa się spadek ponoszonych kosztów. Wynika to z faktu, że miesięczna wysokość 

wydatków za jedno dziecko umieszczone w pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo – 

wychowawczej wynosiła 4663,00 zł, z czego gmina Nałęczów zobowiązana była pokryć 50% 

wydatków tj. 2331,00 zł , natomiast za dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie 

zastępczej – 694,00 zł, z czego gmina Nałęczów zobowiązana była ponieść koszty w zależności 

od okresu przebywania w pieczy zastępczej. W chwili obecnej wszystkie dzieci przebywają w 

spokrewnionych rodzinach zastępczych, w związku z tym koszty utrzymania są niższe.  

W 2018 r. i w 2019 r. w pieczy zastępczej przebywało po 9 dzieci, natomiast w 2020 r. - 11 

dzieci.  

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, POMOC OSOBOM 

UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, 

KARTA DUŻEJ RODZINY ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW 

ALIMENTACYJNYCH 

1. Świadczenia rodzinne 

 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych w roku 2020 wypłacono kwotę  2 619 703,32 zł. 

W 2019 r. kwota wyniosła 2 386 458,21 zł. 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wynosiło od listopada 

2016 r. 674,00 zł na osobę, a w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego dochód rodziny nie mógł przekroczyć 764,00 zł na osobę.  

W latach 2017-2020 kryteria dochodowe nie uległy zmianie.  

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych wraz z dodatkami  

219 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym: 267 

2.1. decyzje przyznające 236 

2.2. decyzje odmowne 0 

2.3. umorzenie postępowania 0 

2.4. decyzje uchylające 23 

2.5. decyzje zmieniające 3 

2.6. decyzje żądające zwrotu 5 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku 

przedstawiała się następująco: 
Lp Rodzaj 

świadczeń 

Wysokość świadczenia Liczba rodzin 

uprawnionych 

Liczba 

wypłaconyc

h świadczeń 

Łączna 

kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek 

rodzinny 

95 zł na dziecko do 5-go 

roku życia; 124 zł na 

dziecko powyżej 5-go roku 

194 4874 568 026,00 

zł 



41 

 

życia do 18- go roku życia 

oraz 135 zł na dziecko 

powyżej 18-go roku życia 

do 24-go roku życia. 

2. Dodatek z 

tytułu 

urodzenia 

dziecka 

1000,00 zł 15 16 16 000,00 zł 

3. Dodatek z 

tytułu opieki 

nad dzieckiem 

w okresie 

korzystania z 

urlopu 

wychowawcze

go 

400,00 zł 9 100 39 517,76 zł 

4. Dodatek z 

tytułu 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

193,00 zł 

 

23 259 47 080,82 zł 

5. Dodatek z 

tytułu 

kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

niepełnospraw

nego 

90 zł dla dziecka do 5 roku 

życia, 

110 zł dla dziecka powyżej 

5 roku życia 

26 295 31 586,09 zł 

6. Dodatek z 

tytułu 

wychowywania 

dziecka w 

rodzinie 

wielodzietnej 

95 zł  94 1018 95 836,17 zł 

7. Dodatek z 

tytułu 

rozpoczęcia 

roku szkolnego 

 

100,00 zł 169 487 29 638,45 zł 

8. Dodatek z 

tytułu podjęcia 

przez dziecko 

nauki w szkole 

poza miejscem 

zamieszkania 

113 zł jeżeli 

dziecko zamieszkuje w 

miejscowości, w 

której znajduje się szkoła, 

69 zł, jeżeli dziecko 

dojeżdża 

do szkoły 

61 735 54 336,20zł 

9. Jednorazowa 

zapomoga z 

tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

1000,00 zł 40 41 41 000,00 zł 

10. Świadczenie 

rodzicielskie 

1000,00 zł 14 157 143 595,00 

zł 
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Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia przyznawane 

są w niepełnej wysokości według zasady „złotówka za złotówkę”.  

Zasada ta obowiązuje nadal. W roku sprawozdawczym tut. Ośrodek przyznał pomoc zgodnie z 

zasadą „złotówka za złotówkę” 18 rodzinom, którym wypłacono 598 świadczeń, na łączną 

kwotę  32 892,32 zł. Dla porównania 2019 r. pomoc udzielono 25 rodzinom, którym wypłacono 

711 świadczeń, na łączną kwotę 37 436,21 zł w 2019 r. 

Średnio miesięcznie z zasiłku rodzinnego i dodatków korzystało 216 rodzin, w tym: 

• 94 rodzin z 1 dzieckiem, 

• 68 rodziny z 2 dzieci, 

• 34 rodzin z 3 dzieci, 

• 20 rodzin z 4 i więcej dzieci. 

 

Świadczenia opiekuńcze w tym: 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń opiekuńczych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych  79 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym: 142 

2.1. decyzje przyznające 74 

2.2. decyzje odmowne 18 

2.3. umorzenie postępowania 0 

2.4. decyzje uchylające 19 

2.5 decyzje zmieniające 31 
 

 

 

Lp. Rodzaj 

świadczenia 

Wysokość 

świadczenia 

Liczba rodzin 

uprawnionych 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek 

pielęgnacyjny 

  215,84 zł  225 2 809 605 478,00 zł 

2. Świadczenie 

pielęgnacyjne 

1830,00 zł 47 491 894 276,00 zł 

3. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

620,00 zł 9 87 53 333,00 zł 

4. Zasiłek dla 

opiekuna 

620,00 zł 4 26 16 120,00 zł 
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Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2020 r. 

Lp. Rodzaj składki Liczba osób 

uprawnionych 

Liczba 

składek 

Łączna kwota 

opłaconych 

składek 

1. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne 

35 377 188 987,00 zł 

2. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne 

19 183 29 908,00 zł 

3. składki opłacane do KRUS dla 

osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne 

1 12 1 155,00 zł 

4. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy  

9 88 14 677,00 zł 

5. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

8 53 2 868,00 zł 

6. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 

2 14 2 389,00 zł 

7. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna 

2 8 446,00 zł 

 

2. Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ 

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy przyznawane jest świadczenie 

wychowawcze, które wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Do końca czerwca 2019 r.  

przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie związane było z kryterium 

dochodowym. Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze nie jest już uzależnione od 

kryterium dochodowego i przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.   
 

Realizacja świadczeń wychowawczych w latach 2019 i 2020 przedstawiała się następująco: 
 

Informacje dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego 

Lp. Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego, w tym:  

982 80 

1.1. złożonych w formie papierowej 444 32 

1.2. złożonych drogą elektroniczną 538 48 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych/ 

informacji o przyznaniu świadczenia, w 

tym: 

969 101 

2.1. decyzje przyznające 944 82 

2.2. decyzje odmowne 4 2 
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2.3. umorzenie postępowania 1 0 

2.4. decyzje uchylające 19 17 

2.5. decyzje żądające zwrotu 

 

1 0 

 

W 2019 r. świadczenie wychowawcze przyznano 837 rodzinom uprawnionym, którym 

wypłacono 12 994 świadczeń na łączną kwotę 6 476 528,51 zł. Natomiast w 2020 r. z uwagi na 

brak kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego, realizacja 

świadczenia wzrosła do 852 rodzin uprawnionych, którym wypłacono 16 761 świadczeń na 

łączną kwotę 8 316 316,58 zł.  
 

3. Program „Dobry Start” 
 

Świadczenie „Dobry start” weszło w życie z dniem 2 lipca 2018 r. To 300 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają 

świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku 

życia. Świadczenie „Dobry Start”  nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 

przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce  

w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. 

W 2019 r. zostało przyjętych 707 wniosków, którym wydano informację o przyznaniu 

świadczenia i wypłacono 1012 świadczeń na kwotę 303 600,00 zł.  

Natomiast w 2020 r. zostało przyjętych 676 wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start”, 

wydano 676  informacji o przyznaniu świadczenia i wypłacono  954  świadczenia  na  łączną 

kwotę   286 200,00 zł.  

Analizując powyższe dane należy zauważyć, iż pomoc w tej formie nieznacznie spadła.   

4. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. Dodatkowo rodzina ubiegająca się o to świadczenie nie 

może przekraczać progu dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego od 01.10.2020 r. 

900,00 zł. Przed tym dniem kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tego 

świadczenia wynosiło 800,00 zł. Ponadto poczynając od bieżącego okresu świadczeniowego 

organ ma możliwość zastosowania mechanizmu złotówka za złotówkę przy niewielkim 

przekroczeniu kryterium dochodowego, podobnie jak ma to miejsce w świadczeniach 

rodzinnych, jednak w 2020 roku nie było takich przypadków. Świadczenie przysługuje do 

ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole 

lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 

zł miesięcznie. 
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Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2019 i 2020 przedstawiała się 

następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie 2019 rok  2020 rok 

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego  

39 31 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym: 45 35 

2.1. decyzje przyznające 39 31 

2.2. decyzje odmowne 0 0 

2.3. umorzenie postępowania 0 0 

2.4. decyzje uchylające 5 4 

2.5 decyzje żądające zwrotu 1 0 
 

Rok Rodzaj 

świadczenia 

Wysokość 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

uprawnio

nych 

Liczba 

wypłaconyc

h świadczeń 

Liczba dzieci 

na które 

wypłacane jest 

świadczenie 

Łączna kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

2019 Świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

 

do 500,00 zł 

 

27 

 

533 
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214 980,00 zł 

2020 Świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

do 500,00 zł 26 550 45 219 440,00 

zł 

 

5. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych   

 

W bazie Ośrodka w 2019 r. figurowało 76 dłużników alimentacyjnych, z czego 39 to dłużnicy 

z terenu Gminy Nałęczów. Natomiast w 2020 r. liczba ta uległa zmianie na 78 dłużników 

alimentacyjnych, z czego 40 to dłużnicy z terenu Gminy Nałęczów. Dłużnikiem 

alimentacyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, jest osoba zobowiązana na podstawie tytułu wykonawczego, 

przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. Organem właściwym dłużnika jest wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego. 

 

Organ właściwy dłużnika wykonuje poniżej wymienione czynności:  

 

1) po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ dłużnika przeprowadza 

wywiad alimentacyjny oraz przyjmuje oświadczenie majątkowe,  

2) przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji, 

w szczególności ustalone w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym,  

3) podczas wywiadu upoważniony pracownik ustala, z jakich powodów dłużnik nie 

wywiązuje się z zobowiązań, jeżeli powodem jest brak zatrudnienia organ dłużnika - 

zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, informuje 

właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,  
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4) w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego 

zatrudnienia, organ właściwy dłużnika wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się, składa wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone 

w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego.  

 

W roku 2020 tut. Ośrodek podejmował wobec dłużników alimentacyjnych szereg 

różnorodnych działań, co obrazuje poniższe tabelaryczne zestawienie. 

 

Lp. Rodzaj działania Liczba 

1. Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań 

wobec dłużnika alimentacyjnego 

27 

2. Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne 

oraz odebrane oświadczenia majątkowe 

6 

3. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z 

wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

9 

4. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

2 

5. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie 

pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy 

2 

6. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

5 

7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

4 

8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

1 

9. Złożenie wniosku do Prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w 

art. 209 § 1 i 3 Kodeksu Karnego 

4 

10. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 

0 

11. Przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 

ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy 

niż 6 miesięcy 

13 

12. Wysłanie informacji o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu 

Państwa 

35 

13. Wysłanie wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 13 

 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego to 129 460,06 zł, w tym:  

- przekazane na dochody budżetu państwa 111 258,22 zł,  

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika (gmina Nałęczów) 18 201,84  zł, 

- odsetki 83 955,40 zł. 

Rok wcześniej kwoty przedstawiały się odpowiednio: 
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Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego to 110 065,97 zł, w tym:  

- przekazane na dochody budżetu państwa 92 050,99 zł,  

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika (gmina Nałęczów) 18 014,98  zł, 

- odsetki 65 028,42 zł.  

Tym samym stopa zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok 

2020 wyniosła 59,00% co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego (stopa zwrotu 

za rok 2019 wyniosła 51,20%.  

6. Pomoc materialna dla uczniów 

 

Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty. Od 2015 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej  

w Nałęczowie te świadczenia wypłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nałęczowie. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. stypendium szkolne 

2. zasiłek szkolny 

 

Stypendium szkolne 

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie 

gminy Nałęczów (bez względu na miejsce pobierania nauki): 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 

młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki, 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia. 

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym. 

 

Podstawową  przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę  
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w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie mogła być wyższa niż kwota 514,00 zł netto, natomiast od 1 

października 2018 r. nie może być wyższa niż 528,00 zł i jest ona ustalana na zasadach 

określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń:  

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków  44 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym:  

2.1. decyzje przyznające 44  

2.2. decyzje odmowne 0 

2.3. umorzenie postępowania 0 

2.4. decyzje uchylające 0 

2.5. decyzje wygaszające  0 

 

W 2020 r. stypendia przyznano 28 uczniom, w tym: 

• 17 uczniom ze szkół podstawowych, 

• 11 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych.  

Wypłata stypendiów szkolnych dokonywana jest w dwóch transzach. W 2020 r. stypendia 

szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 30 792,92 zł, w tym z dotacji 24 634,33 zł, wkład 

własny na realizację zadania wyniósł 6 158,59 zł, co stanowiło 20% całej kwoty wypłaconych 

świadczeń.  

Minimalny procent wkładu własnego jaki ma obowiązek ponieść gmina to 20%.  

7. Karta Dużej Rodziny 

 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku  

w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania w 2020 roku 26 rodzinom 

wydano 103 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Od stycznia 2019 

r. wprowadzona została możliwość wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny dla rodziców, którzy 

mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Takich wniosków w naszej gminie w 2019 r. złożono 

41, z czego w 15 wnioskach rodzice zaznaczyli również przyznanie Karty w formie 

elektronicznej, a w roku 2020 złożono 14 takich wniosków. 
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Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie 2019  2020  

1. Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie lub wydanie duplikatu 

Karty Dużej Rodziny, z tego: 

63 26 

1.1 dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie 

Karty, składających się wyłącznie z rodziców 

41 14 

 

1.2 

dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie 

Karty 

22 12 

1.1.1. dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie 1 0 

1.1.2. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty 2 5 

1.1.3. dla których zamówiono duplikat Karty 2 3 

1.1.4. zmiana karty z uwagi na zmianę danych w niej zawartych 0 0 

2. Zakończonych wydaniem decyzji odmownej 0 0 

3. Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny 67 34 

4. Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny 194 86 

5. Liczba anulowanych kart 0 0 

6. Liczba unieważnionych kart 0 0 

 

Łącznie od 2014 do 2020 roku wydano 769 kart.  Jak wskazują powyższe dane liczba rodzin, 

która wnioskowały o wydanie karty spadła.  

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-

rodzina/uprawnienia  oraz  http://www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco 

rozszerzany i aktualizowany.  

8. Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy o wspieraniu kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Od 1 stycznia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie realizuje ustawę  

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

W ramach realizacji ustawy przyznawane jest jednorazowo świadczenie z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą.  

W 2019 r. tut. Ośrodek wypłacił jedno świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Od wejścia  

w życie powyższej ustawy tj. od 2017 r. ośrodek wypłacił 3 świadczenia na łączną kwotę            

12 000,00 zł. W 2020 r. MOPS nie wypłacał świadczenia „ Za życiem”. 

INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE  

PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE  

 

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w 2016 r. po raz pierwszy przystąpił do 

realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 jako organizacja 

http://www.mpips.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
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partnerska. Porozumienie dotyczące realizacji programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 

zawierane było z Fundacją Bank Żywności z siedzibą w Lublinie, a od czasu realizacji 

Podprogramu 2020 z Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Lublinie.  

Tut. Ośrodek obecnie realizuje Podprogram 2020, w którym zaplanowano pomoc dla 350 

osób z terenu Gminy Nałęczów.  

 

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej korzystają osoby spełniające 

kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego. Z powyższego wsparcia mogły korzystać osoby i rodziny, które nie 

przekraczały 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie tj.: 

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 

- 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

Od listopada 2020r. wprowadzono nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy 

żywnościowej w wysokości do 220% kryterium dochodowego tj.: 

- 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 

- 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 

 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe 

było zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. 

 

W ramach Podprogramu 2019 pozyskano 20,8t żywności, na łączną kwotę 88 480,42 zł. 

Mieszkańcy otrzymali 1022 paczek żywnościowych.  

 

2. Asystent rodziny  

W 2020 r. Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie asysty 

rodzinnej. Realizacja zadań z zakresu asysty rodzinnej stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 

potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców gminy. Celem świadczenia usługi 

jest poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzenie optymalnych 

warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i 

doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. 

Adresaci usługi to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – 

wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z 

pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane 

problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, w szczególności zagrożone 

wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. Praca asystenta z rodziną ma również na celu przeciwdziałania umieszczeniu 

dzieci w pieczy zastępczej, a w przypadku kiedy jest podejmowana z rodziną z której dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej ma na celu nabycie przez rodziców umiejętności i 
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prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz powrót do domu 

rodzinnego.  

Tut. Ośrodek asystenta rodziny zatrudnia od marca 2015 r. Zatrudnienie asystenta rodziny jest 

zadaniem obowiązkowym, odbywa się na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowym,  

w wymiarze pełnego etatu. Działanie to jest kontynuowane w 2021 r.  

 

Przekrój rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny: 

 2020 rok 

Liczba rodzin objętych pomocą wg stanu na dzień 31.12.20 r. 11 

Liczba nowych rodzin 2 

Liczba rodzin z którymi kontynuowano pracę 9 

Liczba rodzin z którymi zakończono pracę 4 

Liczba osób w tych rodzinach 42 

Liczba dzieci w tych rodzinach 25 

 

3. Działalność Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”  

 

Świetlica środowiskowa „Dziecięca Alternatywa” prowadzona jest przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nałęczowie. W roku 2020 zajęcia odbywały się od stycznia do 6 marca 

2020 r. z powodu pandemii COVID-19. Świetlica środowiskowa przed pandemią działała od 

godziny 11.00-19.00 a w czasie ferii zimowych od 7.30-15.30.  

W czasie roku szkolnego przed epidemią liczba dzieci uczęszczających na zajęcia to ok 15 

osób, w okresie wolnym od zajęć szkolnych liczba dzieci to około 25 osób. W ciągu całego 

roku 2020 z pomocy Świetlicy Środowiskowej skorzystało 51 dzieci. Rok wcześniej było 81 

dzieci. 

Celem pracy Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie jest 

zapewnienie osobom uczęszczającym na zajęcia efektywnego korzystania z czasu wolnego w 

godzinach popołudniowych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój, zainteresowania, 

uzdolnienia i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. Celem Świetlicy jest zapewnienie 

kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin funkcyjnych, 

dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie 

pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie .  

Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa” kolejny rok z rzędu współpracuje z  

wolontariuszami z ZS nr 2 w Nałęczowie. Uczniowie odbywający wolontariat w Świetlicy 

aktywnie spędzają czas z podopiecznymi poprzez organizację gier, zabaw, a także wykazują 

się chęcią pomocy przy organizacji  imprez okolicznościowych orgaznizowanych w Świetlicy. 

Z okazji Dnia Dziecka, wolontariusze przygotowali zabawy aktywizujące oraz przygotowali 

małe upominki dla każdego dziecka. Wspólnie obchodzono Dzień Wolontariusza, podczas 

którego staraliśmy się uzmysłowić dzieciom ważną rolę wolontariuszy w społeczeństwie. W 

listopadzie uczniowie ZS nr 2 w Nałęczowie, zorganizowali zbiórkę mikołajkową w swojej 
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szkole, po czym odwiedzili dzieci 6 grudnia wręczając im prezenty. Stałą współpracę 

prowadzimy z 6 osobami.  

Nawiązano także efektywną współpracę z wolontariuszkami z Zespołu Szkół nr 2 w 

Nałęczowie, które odwiedzają Świetlicę Środowiskową organizując zajęcia  ruchowe, 

muzyczne, pomagają w nauce, a także w okresie świątecznym odwiedzają naszych 

podopiecznych ofiarowując im prezenty, będące efektem zbiórki w ich szkołach.  

 

W ciągu całego roku podopieczni otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i 

emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte 

należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć 

świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co 

przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę. Wychowawca organizuje codzienną pracę 

podopiecznych, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku 

oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. 

 

4. Bezpłatne wsparcie i poradnictwo psychologiczne 

 

Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie mają możliwość korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologa specjalisty 

psychoterapii uzależnień.. Porady psychologa udzielane są jeden raz w tygodniu tj. obecnie w 

poniedziałki w godzinach od 12.00 do 18.00. Psycholog udziela konsultacji indywidualnych w 

siedzibie Ośrodka,  natomiast w sytuacjach, kiedy konieczna jest pomoc osobom, które ze 

względu na stan zdrowia albo inną uzasadnioną sytuację nie mogą zgłosić się do siedziby 

tutejszego Ośrodka, porady odbywają się w miejscu ich  zamieszkania. Z uwagi na zagrożenie 

epidemiczne, konsultacje od marca 2020 r. odbywały się w formie telefonicznej.  

 

Do zadań psychologa należy m.in.: pomoc psychologiczna w zakresie problemów związanych 

z przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi m.in. uzależnieniem osób dorosłych i 

młodzieży, kryzysem w rodzinie, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niezaradnością 

życiową, popularyzowanie w lokalnym środowisku tematyki związanej z zapobieganiem i 

skutkami przemocy domowej, uzależnieniami, współpraca z osobami i instytucjami 

działającymi na rzecz zapobiegania skutkom przemocy domowej, indywidualny kontakt z 

osobami doświadczającymi ww. problemów mający na celu wsparcie w działaniu oraz edukację 

– poszerzanie wiedzy o zjawisku; działania edukacyjne; wsparcie dla rodziców mające na celu 

wypracowanie sposobów radzenia sobie z problemami dydaktycznymi bądź wychowawczymi; 

podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie problemów nieprawidłowych 

zachowań z życia rodziny; edukowanie na temat choroby alkoholowej osób uzależnionych oraz 

ich rodzin; motywowanie do zmiany zachowań i stylu życia; współpraca z Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wsparcie 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym udział w interwencjach 

kryzysowych w środowisku lokalnym; udzielanie wsparcia psychologicznego, także w miejscu 

zamieszkania osób potrzebujących, które ze względu na stan zdrowia albo inną uzasadnioną 

sytuację nie mogą zgłosić się do siedziby tutejszego Ośrodka. 



53 

 

Wynagrodzenie psychologa w całości finansowane jest ze środków Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla gminy Nałęczów.  

W 2019 r. psycholog świadczył poradnictwo przez 264 godziny, w 2018 r. przez 376 godzin, 

natomiast w 2017 r. było ich 303 godziny.  

W 2020 r. ogółem z indywidualnych porad psychologicznych skorzystało 38 osób, spotkań 

odbyło się 290. Psycholog w ramach konsultacji udzielił porad: 1 osobie podejrzanej, że jest 

dotknięta przemocą (9 konsultacji), 6 osobom podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie 

(68 konsultacji), jak również udzielił porad z powodu zespołu uzależnienia alkoholowego, 

zaburzeń adaptacyjnych oraz reakcji na silny stres (łącznie 213 konsultacji).  

Psycholog w siedzibie Ośrodka udzielił 43 konsultacji, natomiast z uwagi na sytuację 

epidemiczną w kraju od miesiąca marca 2020 r. konsultacje odbywały się w formie 

telefonicznej, za pomocą której udzielił 247 konsultacji. 

 

5. Nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców nieodpłatną pomocą prawną tut. 

Ośrodek wystąpił do Starostwa Powiatowego w Puławach z informacją o konieczności 

utworzenia w Nałęczowie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w ramach ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Mieszkańcy gminy Nałęczów dzięki zawartemu porozumieniu Urzędu Miejskiego ze 

Starostwem Powiatowym w Puławach w związku z art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  

mogą korzystać z utworzonego od stycznia 2016 r. Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

mieszczącego się przy ul. Głębocznica 23a w Nałęczowie. Punkt  czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. Z porad punktu w 2020 r. skorzystało 153 osób z 

terenu naszej gminy, którym udzielono 153 porad prawnych. Inicjatywa ta kontynuowana jest 

również w 2021 roku.  

 

6. Projekt pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” w ramach konkursu nr 

RPLU.11.02.00-IŻ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączanie Społeczne RPO 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w ramach konkurs nr 

RPLU.11.02.00-IŻ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączanie Społeczne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne projektem partnerski pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”. 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019 roku w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej w Gościeradowie, Annopolu i Urzędowie.  Planowany termin zakończenia 

realizacji projektu był na 31 grudzień 2020 r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, 

specjalistyczne poradnictwo w zakresie uzależnień kontynuowanie było do 31 marca 2021 r. 
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W ramach projektu odbywało się poradnictwo specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnych, 

poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego 

dziecięcego, poradnictwa psychiatry środowiskowego, terapii rodzinnej, poradnictwa w 

zakresie uzależnień, poradnictwa w zakresie przemocy domowej oraz poradnictwa 

obywatelskiego.  

W 2019 roku świadczono 1038,5 godzin poradnictwa specjalistycznego, w tym: 

- 57 godzin pomocy psychiatry środowiskowego, ze wsparcia którego skorzystało 15 osób; 

- 162 godziny poradnictwa w zakresie przemocy domowej, z pomocy skorzystało 11 osób; 

- 136 godzin mediacji rodzinnych, z pomocy tej skorzystało 22 osoby; 

- 82,5 godziny poradnictwa prawnego, z tego wsparcia skorzystało 13 osób; 

- 210 godzin terapii rodzinnej, z tej pomocy skorzystało 18 osób; 

- 63 godziny poradnictwa psychologicznego, z pomocy którego skorzystało 13 osób; 

- 120 godzin poradnictwa w zakresie uzależnień, z tej formy wsparcia skorzystało 12 osób; 

- 208 godzin poradnictwa psychologa dziecięcego, z pomocy którego skorzystało 21 osób. 

 

Natomiast w 2020 roku ze wsparcia skorzystało 78 osób, zrealizowano 844,5 godziny 

poradnictwa specjalistycznego, w tym: 

- 40 godzin pomocy psychiatry środowiskowego, ze wsparcia którego skorzystało 4 osoby; 

- 100 godziny poradnictwa w zakresie przemocy domowej, z pomocy skorzystało 6 osoby; 

- 77 godzin mediacji rodzinnych, z pomocy tej skorzystało 13 osób; 

- 51 godzin poradnictwa prawnego, z tego wsparcia skorzystało 11 osób; 

- 219,5 godzin terapii rodzinnej, z tej pomocy skorzystało 9 osób; 

- 63 godziny poradnictwa psychologicznego, z pomocy którego skorzystało 10 osób; 

- 107 godzin poradnictwa w zakresie uzależnień, z tej formy wsparcia skorzystało 14 osób; 

- 187 godzin poradnictwa psychologa dziecięcego, z pomocy którego skorzystało 33 osoby. 

 

7. Projekt pt. „Nałęczowska Akademia Seniora” w ramach konkursu nr 

RPLU.11.02.00-06-0056/18, Oś priorytetowa 11 Włączanie Społeczne RPO 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Tut. Ośrodek w 2018 r. otrzymał decyzję o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-

12 RPO WL 2014-2020 projektu pt. „Nałęczowska Akademia Seniora”. Celem projektu jest 

wzrost wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Seniora w 

Nałęczowie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

Dzięki uzyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej w wysokości 972 248,70 zł, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od dnia 1 stycznia 2019 r. wykonał prace 

nad tworzeniem Klubu Seniora. W ramach otrzymanego wsparcia siedziba Klubu została 

dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i w całości wyposażona.  
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Klub Seniora utworzony w ramach projektu aktywizuje, integruje, zmienia wizerunek 

człowieka starszego w społeczeństwie, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne, 

edukuje oraz upowszechnia zdrowy styl życia. Klub Seniora przeznaczony jest dla osób 

starszych z terenu Gminy Nałęczów po 60 roku życia. Do Klubu Seniora zostało 

zakwalifikowanych 53 uczestników, 49 kobiet i 4 mężczyzn.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, od miesiąca marca 2020 roku zajęcia w Klubie Seniora 

prowadzone były zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W 

związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem Covid-19 planowane na rok 2020 zajęcia zostały 

odwołane lub przesunięte na inny termin. 

W ramach Klubu Seniora w 2020 roku zorganizowane były następujące działania: 

1.   zajęcia animacyjne 

2.   usługi psychologiczne 

3.   usługi prawne 

4.   zajęcia z tańca 

5.   zajęcia chóru 

6.   warsztaty „Rusz głową” – trening pamięci, uwagi i koncentracji 

7.   warsztaty rękodzieła 

8.   warsztaty z zakresu pierwszej pomocy 

 

8. Projekty pt. „Most do aktywnej przyszłości” oraz „Pomost do zatrudnienia” -  Oś 

priorytetowa 11 Włączanie Społeczne RPO WL na lata 2014-2020 

Od września 2019r. MOPS realizuje dwa projekty finansowane z Unii Europejskiej -   „Most 

do aktywnej przyszłości” i „Pomost do zatrudnienia”. Liderem projektu jest Fundacja 

Synergium w Lublinie a partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz 

Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie. 

Projekty zakładają przeszkolenie łącznie 80 osób z terenu naszej gminy. Po szkoleniach osoby 

będą obywały staże zawodowe. Projekty zakładają wiele innych działań aktywizacyjnych i 

wspierających m.in. wsparcie psychologiczne, doradcy zawodowego, indywidualną ścieżkę 

reintegracji, szkolenia zawodowe oraz płatne staże.  

W 2020r. udział w projekcie wzięło łącznie 20 osób, 10 osób odbyło kurs zawodowy kucharz, 

natomiast 10 osób ochroniarz. Po zakończonych kursach osoby podjęły płatne staże.  

W 2021r. kolejna grupa 20 osób odbędzie szkolenia zawodowe w zakresie pracownik biurowy. 

Projekty będą realizowane do grudnia 2022 roku.  
 

9.Projekt pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” 
 

W dniu 18 grudnia 2018 r. tut. Ośrodek przystąpił do realizowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie projektu pn. „System Obsługi Wsparcia 

finansowanego ze środków PFRON”. Projekt ma na celu usprawnienie procesu aplikowania o 

środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Beneficjentami 

projektu są osoby niepełnosprawne, które wraz z wdrożeniem Systemu SOW, mają możliwość 

złożenia wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez 

dodatkowych wizyt w Urzędzie. Z uwagi na fakt, iż wśród osób niepełnosprawnych są także 
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osoby wykluczone cyfrowo, nieposiadające dostępu do komputera lub Internetu pracownicy 

tut. Ośrodka dzięki urządzeniom otrzymanym w ramach projektu są w stanie informować 

swoich podopiecznych o możliwości składania wniosków, a także udzielać pomocy w 

wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną.  

10.Darowizny na rzecz klientów Ośrodka 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie pośredniczy w przekazywaniu osobom 

potrzebującym artykułów żywnościowych. W miesiącu wrześniu 2020 r. Ośrodek otrzymał od 

firmy Materne – Polska Sp. z o.o. nieodpłatnie 330 słoików dżemów. 

W miesiącu marcu 2020 r. Ośrodek otrzymał od firmy Nestle S.A. 504 sztuk wody 

niegazowanej 1,5 l Pure Life oraz 1512 sztuk wody niegazowanej 0,5 l Nałęczowianka. 

W miesiącu marcu 2020 r. Ośrodek otrzymał od firmy Nałęczów Zdrój 1512 sztuk wody 

niegazowanej 0,5 l Ciosowianka. 

Otrzymane dary zostały przekazane świetlicy środowiskowej ,, Dziecięca Alternatywa” oraz 

rodzinom i osobom potrzebującym z terenu gminy Nałęczów. 

W miesiącu grudniu 2019 r. Ośrodek w ramach współpracy lokalnej ponownie otrzymał od 

Caritas Oddział Nałęczów paczki żywnościowe, które zostały przekazane  10 rodzinom oraz 5 

osobom samotnym, potrzebującym z terenu Gminy. Paczki zostały przekazane w okresie 

przedświątecznym.  

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

W 2020 r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu opiniującego wnioski na sprzedaż alkoholu. Wydano 

24 postanowienia opiniujące pozytywnie, czyli pozytywnych opinii punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych.  

W 2020 r. odbyło się 8 posiedzeń Zespołu orzekającego o potrzebie leczenia odwykowego. Do 

Zespołu wpłynęło 12 wniosków o przypadkach nadużywania alkoholu i potrzebie skierowania 

na leczenie odwykowe.  

Zespół w 2020 r. prowadził 16 spraw wobec osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. 

W 2020 r. łącznie wysłano 36 wezwań i zaproszeń do osób podejrzanych  

o nadużywanie alkoholu, wnioskodawców oraz do osób będących świadkami nadużywania 

alkoholu.  

Zespół orzekający o potrzebie leczenia odwykowego skierował 8 osób na badanie przez 

biegłego psychologa i psychiatrę do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od 

Alkoholu w Puławach w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Do Sądu Rejonowego w Puławach III Wydział Rodzinny i Nieletnich skierowanych zostało 6 

wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz nałożenie nadzoru kuratora 

sądowego. W 2020 roku wydanych przez Sąd zostało 5 postanowień w powyższym zakresie.  

Ponadto odbyło się 3 posiedzenia całego składu komisji w sprawie ustalenia planu pracy 

Komisji na 2020 rok, opiniowania wniosku o dofinansowanie działań ze środków Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok, opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 
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12. Zespół Interdyscyplinarny 
 

W Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na 

systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym 

podejściu do problemu przemocy.  

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Rada Gminy w drodze uchwały. Podjęcie 

uchwały było pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. 

Podstawą do powoływania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego było również 

zawarcie porozumień pomiędzy Burmistrzem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu 

interdyscyplinarnego. 

Zarządzeniem Nr 239/2020 Burmistrza Nałęczowa z dnia 12 listopada 2020 r. został powołany 

Zespół Interdyscyplinarny w Nałęczowie, w zmienionym składzie, tj. 2 przedstawicieli 

Posterunku Policji w Nałęczowie, przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa  

w Sadurkach, przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach, 

przedstawiciel SP ZOZ w Nałęczowie, 2 przedstawicieli Sądu Rejonowego w Puławach, 

przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Drzewcach, 

przedstawiciel Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, przedstawiciel Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, 2 przedstawicieli Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nałęczowie, 4 przedstawicieli Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, przedstawiciel Nałęczowskiego Stowarzyszenia 

Charytatywnego w Nałęczowie, przedstawiciel Straży Miejskiej w Nałęczowie. 

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń całego zespołu. 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich: 

1. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

2. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,  

w szczególności: 

a) diagnoza problemu przemocy w rodzinie, 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach 

udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Prace  

w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół 

interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 

przypadkach. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się  w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie.  W roku sprawozdawczym zostało utworzonych 13 grup roboczych, 

odbyło się 56 posiedzeń. 

W ramach procedury członkowie grupy roboczej: 

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, 

2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, ze stosuje 

przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, 

3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, 

4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań 

pomocowych, 

5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.  

W 2020 r. 27 rodzin objętych było procedurą „Niebieskie Karty”, wobec 16 rodzin wszczęto 

procedurę „Niebieskie Karty” w okresie sprawozdawczym.  

 

INSTYTUCJA 

WSZCZYNAJĄCA 

PROCEDURĘ 

LICZBA UZUPEŁNIONYCH 

FORMULARZY „NIEBIESKA KARTA 

- A” 

1. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nałęczowie 
2 

2. 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Nałęczowie 

0 

3. Policja 14 

4. Oświata 0 

5. Ochrona zdrowia 0 

RAZEM 16 

 

W roku 2020 r. w 27 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskie Karty”, w 20 rodzinach  

z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w 7 

rodzinach z kolei, z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.  

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa 

alkoholu, członkowie grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania 
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problemów alkoholowych. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nałęczowie w ramach czynności zawodowych w związku z prowadzona procedurą „Niebieskie 

Karty” niejednokrotnie kierowali pisma do prokuratury, Policji, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nałęczowie, dotyczące sytuacji osób w ramach 

prowadzonych procedur. O zdarzeniach z udziałem małoletnich dzieci na bieżąco informowany 

był Sąd Rejonowy w Puławach III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

W 2020 r. pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną związaną z problemem przemocy  

w 27 rodzinach. Panująca w kraju sytuacja związana z rozpowszechnianiem choroby zakaźnej 

COVID – 19, ma aktualnie bardzo duży wpływ na udzielanie skutecznej pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie. Najistotniejsze czynniki utrudniające to: 
 

1. ograniczenia związane z przemieszczaniem osób, 

2. przypadki braku możliwości bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, 

3. zagrożenia wynikające z kontaktu telefonicznego (obecność sprawcy w miejscu 

zamieszkania), 

4. utrudnienia związane z organizacją posiedzeń grup roboczych, 

5. poradnictwo specjalistyczne, często realizowane jedynie za pomocą kontaktów 

telefonicznych lub zdalnie. 

 

W tej trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, osoby doznające przemocy  

niekiedy z uwagi na konieczność izolacji, kwarantanny lub zmiany sytuacji zawodowej 

spowodowanej np. utratą pracy, niejednokrotnie pozostają w domu ze sprawcami przemocy 

przez całe dnie. Z uwagi na powyższe, prowadzona jest intensywna współpraca pomiędzy 

poszczególnymi służbami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy, wspólne 

poszukiwanie alternatyw dla tradycyjnych działań.  

 

Działania związane z procedurą „Niebieskie Karty” stanowią element działań realizowanych  

w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Nałęczów. W ramach akcji informacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

i działań podejmowanych celem zapobiegania temu zjawisku oraz szerzenia wiedzy na temat 

problemu przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nałęczowie oraz 

członkowie grup roboczych przekazują w miejscach pracy informacje na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informacje, gdzie osoby potrzebujące mogą szukać 

pomocy. Podejmowane działania mają na celu uwrażliwienie szerszej grupy odbiorców oraz 

zwrócenie szczególnej uwagi na osoby doświadczające przemocy oraz zwiększenie 

świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie. 
 

 

Poniżej przedstawione są dane dotyczące liczby uzupełnionych formularzy „Niebieska Karta – 

A”  w latach 2012 – 2020.  
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Ochrona zdrowia  

Obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy wszystkich 

szczebli samorządu. Zadania władz publicznych w tym zakresie określają przepisy  ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1373,) Zadania obejmują w szczególności: 

1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;  

2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;  

3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających 

zdrowiu;  

4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.  

5) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z 

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia ich mieszkańców. 

Realizując ustawowe obowiązki Gmina Nałęczów zabezpieczyła dostępność do świadczeń z 

zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Były one realizowane przez SP ZOZ. 

Obszar działalności SP ZOZ  w Nałęczowie. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 prowadzi 

działalność w zakresie: 

1. Podstawowej opieki zdrowotnej, 

2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczonej w  poradniach : 

‒ ginekologiczno-położniczej, 

‒ kardiologicznej 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SP ZOZ w  Nałęczowie realizował świadczenia 

zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia w  zakresie: 

‒ Lekarza POZ 

‒ Pielęgniarki POZ 

‒ Położnej POZ 

‒ Pielęgniarki szkolnej POZ 
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Rada Społeczna SP ZOZ w Nałęczowie 

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Uchwałą Nr 

IX/IX/56/19 z dnia 27 maja 2019r. przy SP ZOZ w Nałęczowie została powołana Rada 

Społeczna. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) Wiesław Pardyka – Przewodniczący Rady, 

2) Sylwia Chochoł – Skocz – członek Rady – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 

3) Andrzej Depta – członek, 

4) Marta Głos – członek, 

5) Krzysztof Muciek – członek, 

Rada Społeczna przy SP ZOZ jest organem: 

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego; 

2) doradczym kierownika. 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego,  

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności,  

c) przyznawania kierownikowi nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;  

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:  

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,  

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,  

c) kredytów bankowych lub dotacji,  

d) podziału zysku,  

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego,  

f) regulaminu organizacyjnego;  

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z 

wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

  

W 2020 r. Rada odbyła 3 posiedzenia, na których podjęła następujące uchwały: 

 

➢ dotyczącą opinii w sprawie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni na parkingu 

położonym przy SP ZOZ w Nałęczowie; 

➢ dotyczącą opinii w sprawie inwestycji w zakresie utwardzenia placu za budynkiem 

przychodni SP ZOZ w Nałęczowie; 

➢ dotyczącą opinii w sprawie wymiany urządzenia dźwigowego w budynku SP ZOZ 

w Nałęczowie; 

➢ dotyczącą opinii w sprawie sprzedaży aparatu USG; 

➢ dotyczącą opinii w sprawie sprzedaży sprzętu laboratoryjnego; 
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➢ w sprawie zaopiniowania planu finansowego za 2019 r. 

➢ w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2019 r.; 

➢ w sprawie zaopiniowania planu finansowego SP ZOZ w Nałęczowie na rok 2020 

 

Kierownictwo  

 

W 2020 r. zmienił się kierownik jednostki. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

konkursowego Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr XXII/144/20 Rady Miejskiej 

w Nałęczowie z dnia 02 kwietnia 2020r. wybrała na stanowisko dyrektora pana Mariusza 

Kowalika. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami został on powołany na 6 – 

letnią kadencję. 

 

Udzielone świadczenia zdrowotne  

 

SP ZOZ w Nałęczowie według stanu na dzień 31.12.2020 r  miał zadeklarowanych do  lekarza 

POZ 8161 pacjentów, do pielęgniarki 8 286 pacjentów, do położnej 4 503 pacjentek, do 

pielęgniarki szkolnej  1 140 uczniów.  

W roku 2020  SP ZOZ Nałęczowie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  udzielił 33 935 porad 

lekarskich. Pielęgniarka środowiskowa udzieliła 819 porad.  

W ubiegłym roku udzielono: 

– w poradni kardiologicznej 1 372 porad, 

– w poradni ginekologiczno-położniczej 2 021 porad. 

Na potrzeby  diagnostyki pacjentów wykonano 17 151  badań laboratoryjnych. Ponadto w 

ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonano 750 badań radiologicznych (RTG)  i 351 

ultrasonograficznych  (USG) . Badania EKG zostały wykonane u  565 pacjentów w 

podstawowej opiece zdrowotnej i 902 w poradni kardiologicznej. Ponadto w poradni 

kardiologicznej wykonano  echo serca u 140 pacjentów i 116 badania HOLTERA. 

  

Szczepienia ochronne i wizyty patronażowe  

 

Wykonane u dzieci i młodzieży szczepienia ochronne w 2019 r prezentuje  poniższa tabela.  

1. Szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży 

Lp. Wyszczególnienie  ilość 

1. Gruźlica 66 

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B  (łącznie dawka pierwotna i 

dawki przypominające) 
262 

3. Błonica, tężec ( łącznie dawka pierwotna i i dawki przypominające) 392 

4. Krztusiec ( łącznie dawka pierwotna i i dawki przypominające) 384 

5. Przeciw polio ( łącznie dawka pierwotna i i dawki przypominające) 311 

6. Odra, świnka, różyczka ( łącznie dawka pierwotna i i dawki 

przypominające) 
138 
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7. Zakażenia Haemophilus influenzae typu b ( łącznie dawka pierwotna 

i przypominająca) 
278 

8. Szczepienia przeciw pneumokokom (łącznie dawka pierwotna i dawki 

przypominające) 
236 

9. Szczepienia przeciw ospie wietrznej 27 

10. Szczepienia przeciw grypie 12 
 

Szczepienia ochronne wykonane u dorosłych 2020 r prezentuje poniższa tabela.  

2. Szczepienia ochronne u dorosłych  

1. Szczepienia przeciw tężcowi  30 

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B  ( łącznie dawka pierwotna i 

dawki przypominające) 
63 

2..  Szczepienia przeciw grypie 216 

 

W 2020 roku 168 mieszkańców Gminy Nałęczów poniżej 60 roku życia skorzystało  

z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie  w ramach przyznanej dotacji z  Gminy Nałęczów.  

W 2020 r położna środowiskowa wykonała  597 wizyt patronażowych w opiece poporodowej 

u noworodków oraz 596 wizyt profilaktycznych u noworodków i matek.  

 

Szczepienie przeciw COVID-19 

 

W SP ZOZ w Nałęczowie w okresie od 01.01.2021r do 20.05.2021r zostały wykonane dla 

pacjentów szczepienia przeciwko SARS Cov-2 w ilości 2192, w tym dawką końcową 

zaszczepionych zostało  887 pacjentów. 

 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa   SP ZOZ w 2020 r.  
 

W 2020 r SP ZOZ zrealizował przychody w  wysokości 3 506 972,10 zł przy zaangażowaniu 

kosztów na poziomie 3 382 440,88 zł. Osiągnięty poziom przychodów i kosztów ukształtował 

wynik finansowy na poziomie 124 483,44 zł.   

Udział przychodów  uzyskanych  ze sprzedaży  usług medycznych na rzecz Narodowego 

Funduszu Zdrowia w  strukturze przychodów ze sprzedaży usług  wyniósł  96%, w tym w ramach 

POZ 87% i 9% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Plan finansowy w zakresie  przychodów z tytułu umów zawartych z  Narodowym Funduszem 

Zdrowia został zrealizowany na poziomie 101,4%  przyjętych założeń.  Przychody ze sprzedaży 

usług medycznych dla pozostałych odbiorców w  2020 r  osiągnęły 1% udziału w zrealizowanych 

przychodach ze sprzedaży usług. Przychody  z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów 

stanowią 3 % ogółu przychodów. Przychody finansowe stanowią 0,17 % zrealizowanych 

przychodów 2020 r.  

Zaangażowanie kosztów na koniec 2020 r w planie rocznym wyniosło 99,7 % . Największy udział 

w kosztach mają koszty wynagrodzeń z narzutami i wynoszą 71,40 %. Koszty usług medycznych 

obejmujące zatrudnienie lekarzy kontraktowych oraz zlecone na zewnątrz badania diagnostyczne, 
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stanowią 15 % wszystkich kosztów. Udział kosztów materiałów i energii wyniósł 5 % ogółu 

kosztów.   

Zatrudnienie 

1. Zatrudnienie w oparciu o etaty 

lp. Wyszczególnienie 

Stan  na dzień 01.01.2019 r 

Stan  na dzień 

31.12.2019 r 

w osobach  w etatach w osobach  w etatach 

1 Lekarze 6 5,25 5 4,25 

2 Pielęgniarki i położne 8 7 8 7,5 

3 Technik analityki medycznej 1 1 1 1 

4 Pomocniczy personel medyczny 2 2 2 2 

6 Personel administracyjno-biurowy 2 2 2 2 

7 Personel gospodarczy 3 3 3 3 

  Razem  22 20,25 21 19,75 

 

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia  

lp. Wyszczególnienie 
Stan  na dzień 01.01.2019 r Stan  na dzień 31.12.2019 r 

w osobach  w osobach  

1 Lekarze 2 4 

2 Pielęgniarki i położne 1 2 

3 Analityk medyczny 1 1 

  Razem  4 17 
  

3. Zatrudnienie w oparciu o umowy kontraktowe 

lp. Wyszczególnienie Stan  na dzień 01.01.2019 r Stan  na dzień 31.12.2019 r 

1 Lekarze 7 6 

  Razem  7 6 
 

Potrzeby inwestycyjne.  
 

W budynku SP ZOZ w związku z wymaganiami co do obsługi osób niepełnosprawnych 

rozpoczęto wymianę windy wewnętrznej spełniającej normy dla osób niepełnosprawnych.  

Odbiór montażu windy został wykonany w lutym 2021 roku.  

Ponadto  na rok 2021 w ramach inwestycji zostały zaplanowane: 

‒ remont parkingu na działce nr 139/1 po przeciwnej stronie przychodni ( odbiór 

remontu parkingu został dokonany w maju bieżącego roku) 

‒ oświetlenie  parkingu,  

‒ remont tarasu na wysokim parterze, schodów prowadzących na taras i schodów 

prowadzących  do budynku przychodni.  

‒ zakup sprzętu komputerowego 
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‒ zakup oprogramowania komputerowego ORACLE na 25 stanowisk  

‒ zakup lamp bakteriobójczych  

‒ zakup agregatu prądotwórczego 

Zadania oświatowe  

1. Dane statystyczne gminy Nałęczów w powiązaniu z zadaniami oświatowymi   

Tabela nr 1 

 Dane 

2019 rok 

Dane 

2020 rok 

Plan  

na 2021 rok 

Liczba ludności gminy 8935 8867 8870 

Budżet gminy (wykonanie za 2018, 

2019 plan na 2020 rok)  43 478 104,80 69 249 338,92 80 035 229,13 

Budżet w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca 
4 903,36 7 807,14 9 115, 62 

Dochody gminy bez subwencji 

oświatowej 
45 476235,78 49 680 241,34 63 807 707,29 

Wysokość subwencji oświatowej  
7 871 887,00 7 685 146,00 8 142 081,00 

Wydatki na oświatę i wychowanie 

(wykonanie - 2020r., plan 2021) 

 

13 214 191,58 

 

16 175 963,61 
15 554 749,20 

Liczba wychowanków i uczniów 

(szkoły, przedszkole, oddziały 

przedszkolne.) 

991 900 882 

Wydatki na oświatę i wychowanie                                 

w przeliczeniu na jednego ucznia 

(razem z przedszkolem,  i 

oddziałami przedszkolnymi) 

 

13 334,19 

 

17 973,29 

 

17 635,77 

*Plan na 2020 r. stan na 30 kwietnia 2021 r 

2. Sieć szkół 

Rada Miejska w Nałęczowie uchwałą z dnia 29 marca 2018 roku ustaliła sieci  publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Nałęczów 

1) Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie – siedziba: ul. Ewy Szelburg-

Zarembiny 1, 24-150 Nałęczów;  

2)  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w 

Drzewcach – siedziba: Drzewce Kolonia 82A, 24-150 Nałęczów;  
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3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Piotrowicach – siedziba: Piotrowice 107, 24-150 Nałęczów;  

4)  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach – 

siedziba: Sadurki 106, 24-150 Nałęczów. 
 

Uchwała  NR XII/77/19 Rady Miejskiej W Nałęczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie  

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie gminy 

Nałęczów – określa plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Nałęczów 

jak niżej: 

SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GRANIC ICH OBWODÓW 

NA TERENIE GMINY NAŁĘCZÓW 

Lp. 

 

 Nazwa i adres szkoły  Granice obwodu - wykaz 

miejscowości  w obwodzie 

szkoły 

 

1. 

 

 Szkoła Podstawowa 

im. Stefana  Żeromskiego w Nałęczowie 

ul. Spółdzielcza 17;24-150 Nałęczów 

 Nałęczów, Bochotnica Kolonia,  

Cynków, Strzelce 

 

2. 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach 

Drzewce Kolonia 82 A,24-150 Nałęczów  

Drzewce, Drzewce Kolonia,   

Chruszczów Kolonia 

 

3. 

 

 Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach 

Piotrowice 107,24-150 Nałęczów  

Piotrowice, Bronice, Bronice 

Kolonia, Paulinów, Czesławice, 

Ludwinów 

 

 

4 

Szkoła Podstawowa 

im. Bolesława Prusa w Sadurkach 

Sadurki 106, 24-150 Nałęczów  

Sadurki  

 

           

 W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nałęczów 

uczęszczało 651 uczniów. Gmina Nałęczów na tych uczniów oraz na 63 wychowanków 

oddziałów ”zerowych” oraz uczniów niepełnosprawnych, objętych nauczaniem 

indywidualnym w 2020 roku, otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7  685 146,00 zł. 

Subwencja naliczana jest według algorytmu, w którym uwzględnia się dane ze sprawozdań 

Systemu Informacji Oświatowej (SIO) takie jak: liczba uczniów w poszczególnych typach 

szkół, liczba zatrudnionych nauczycieli wg poziomu awansu zawodowego, liczba uczniów 

niepełnosprawnych w podziale na rodzaje niepełnosprawności, liczba dzieci w oddziałach 

„zerowych”. Od 2015, gmina na wychowanie przedszkolne otrzymuje z budżetu państwa 

dotację.                   

        Zajęcia dydaktyczne w szkołach rozpoczęły się 1 września 2020 r. i zakończą się 25 

czerwca 2021 r.       
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W tym roku szkolnym Gmina Nałęczów prowadziła: 

➢ cztery szkoły podstawowe: 

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie z 17  oddziałami szkoły 

podstawowej - ogółem 17 oddziałów, 

Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach – 8 oddziałów szkolnych oraz  

2 oddziały  przedszkolne- ogółem 10 oddziałów 

Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach - 8 oddziałów szkoły 

podstawowej, oraz 2 oddziały przedszkolne i - ogółem 10 oddziałów,  

Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Sadurkach – 8 oddziałów szkoły podstawowej, oraz 

2 oddziały przedszkolne – ogółem 10 oddziałów. 

➢ przedszkola : 

• Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie - z liczbą wychowanków 143, 

pracujące w 6 oddziałach przedszkolnych. Jest to przedszkole publiczne prowadzone 

przez Gminę Nałęczów. 

 

Na terenie Gminy w 2020 r. funkcjonowało również Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe 

Kredki”, do którego uczęszczało 60 wychowanków. Przedszkole prowadzi 4 grupy 

wychowawcze łącznie z oddziałem „0”.      

Gmina Nałęczów co miesiąc, na każde dziecko tego przedszkola (łącznie z dziećmi spoza 

naszej gminy), przekazywała dotację w wysokości 75% kosztów bieżących jednego dziecka 

w przedszkolu gminnym. 

W przypadku gdy do tych przedszkoli uczęszczają wychowankowie z terenu innych gmin niż 

Nałęczów, Gmina Nałęczów występowała, co miesiąc, do właściwych gmin z notą 

obciążeniową o zwrot przekazanej kwoty dotacji na wychowanków danej gminy.         

Tabela nr 2. Liczba uczniów i wychowanków publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli 

 Publiczne Niepubliczne Niepubliczne jako 

procent wszystkich 

Liczba wychowanków przedszkoli, 

niezależnie od typu placówki 

wychowania przedszkolnego 
231 

 

74 

 

32,03 

Liczba uczniów szkół podstawowych 

 
651 X x 

UCZNIOWIE        

 Tabela nr 3: Dane liczbowe uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wyszczególnienie SP Nałęczów SP  Piotrowice SP Sadurki SP w  Drzewce  

Ogółem 

w oddziałach 

szkoły podst. 
359 144 73 75 651 

w oddziałach            

przedszkolnych 
 33 24 27 84 

   [                                                                           
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Tabela nr 4: Zestawienie liczbowe dzieci urodzonych w latach 2015-2020 - potencjalnych 

uczniów  szkół podstawowych w następnych latach szkolnych:    

  

Rok 

urodzenia        

Obwód SP 

Nałęczów 

Obwód SP 

Drzewce 

Obwód SP 

Piotrowice 

Obwód SP 

Sadurki 

Ogółem 

2015 33 12 20 9 74 

2016 33 15 18 10 76 

2017 48 14 21 6 89 

2018 33 20 18 15 86 

2019 27 12 18 10 67 

2020 22 12 17 11 62 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tabela nr 5:  Zestawienie tabelaryczne  -  liczby uczniów  w odniesieniu do wydatków i 

otrzymanej subwencji w 2020 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nazwa szkoły Liczba 

uczniów  

2019 

Budżet  szkoły 

rok 2020 

(wykonanie) 

Koszt ucznia 

łącznie 

z wychowaniem 

przedszkolnym 

(zł) 

Subwencja 

dla szkoły rok 

2020 

 

 

„+”subwencja 

przewyższa 

koszty; 

„-”gmina 

dokłada do 

subwencji – brak 

            1            2          3              4 5 6 

   Szkoła 

Podstawowa  

w  Nałęczowie 

359 5 125 929,08 14 278,35 3 753 697,00 - 1 372 232,08 

  Szkoła 

Podstawowa  

w Drzewcach 

75 (+27) 1 888 230,54 18 512,06 1 066 510,00 - 821 720,54 

  Szkoła 

Podstawowa  

w Piotrowicach 

144 (+33) 2 491 051,67 14 073,73 1 850 709,00 - 640 342,67 

  Szkoła 

Podstawowa  

w Sadurkach 

73 (+24) 2 106 926,31 21 720,88 1 014 230,00 - 1 092 696,31 

 

OGÓŁEM 

735 11 612 137,60 15 798,82 7 685 146,00 - 3 926 991,60 

(+..) liczba wychowanków  oddziału przedszkolnego;         

 Koszty szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia w Drzewcach, Piotrowicach i Sadurkach  

wyliczono  uwzględniając liczbę uczniów szkoły łącznie z wychowankami oddziału.  

Obsługę administracyjną i finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych prowadzi 

odrębna jednostka organizacyjna  -  Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie. 
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W zakładzie tym w 2020 r. zatrudnionych było 5 pracowników w wymiarze 5 etatu (w tym 

kierownik i główny księgowy). Zakład prowadzi odrębną księgowość dla każdej z 5 placówek 

oświatowych oraz swoją własną. Zakład rozliczał kwotę 14 049 388,54 zł. środków 

budżetowych. W roku szkolnym 2019/2020 wypłacał wynagrodzenia 137 nauczycielom i 74 

pracownikom administracji i obsługi szkół. Realizował również uprawnienia socjalne wobec 

86 nauczycieli emerytów, uprawnienia  gwarantuje ustawa - Karta Nauczyciela. 

Kierownik i Główny Księgowy Zakładu, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkola 

przestrzegają dyscypliny finansów publicznych.  

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka przekracza 3 km – w 

przypadku wychowanków zerówek oraz uczniów klas I – IV szkoły podstawowej  a  4 km – w 

przypadku uczniów klas starszych obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów  przejazdu środkami komunikacji 

publicznej.  

         Kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, działając z upoważnienia 

Burmistrza Nałęczowa, organizował uprawnionym uczniom i wychowankom dowóz do Szkoły 

Podstawowej w Nałęczowie, w Piotrowicach i do Przedszkola oraz do specjalnych ośrodków 

w Lublinie, Puławach, Kowali i do Kębła. Zorganizowanym dowozem objęto ogółem 135 

uczniów/wychowanków (łącznie z 3 uczniami niepełnosprawnymi). 

         Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i 

opieki do najbliższej specjalnej placówki oświatowo-wychowawczej. Kierownik Zakładu 

Obsługi Placówek Oświatowych organizował dowożenie dla 6 uczniów niepełnosprawnych do 

szkół specjalnych poza gminą Nałęczów tj. specjalnych ośrodków w Lublinie, Puławach, 

Kowali i do Kębła. 

Łączne koszty dowozu dzieci i uczniów wynikające wyniosły 255 922,71 zł. Dla porównania 

na to zadanie w 2019 wydatkowano środki w wysokości 354 712,27zł. 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY – W TYM KOSZTY UTRZYMANIA, REMONTY 

OBIEKTÓW SZKOLNYCH, SUBWENCJA, INNE DOTACJE, FINANSOWANIE 

PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 

Na wszystkie zadania oświatowe gminy, w 2020 roku wydatkowano ogółem 14 047 297,54 

zł. W tym na funkcjonowanie: 

➢ szkół podstawowych – 11 838 908,32 zł  

➢ Przedszkola im. A. Żeromskiego – 1 795 162,39 zł. 

➢ obsługi finansowo-księgowej szkół - ZOPO  –  415 317,83 zł. 

➢ na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki”  - 492 728,42 zł. 

➢ na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Nałęczów 

korzystających z przedszkoli  poza  gminą Nałęczów kwota 123 680,20 zł. 

 

Poza subwencją oświatową, z budżetu Gminy Nałęczów wydatkowano  6 362 151,54 zł.   

 

Koszty oświaty w  podziale na tytuły wydatkowania 

Wydatki związane z: 
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• kosztami osobowymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkola 

wyniosły 12 470 512,85 zł (były to - wynagrodzenia pracownicze plus wszystkie 

pochodne od wynagrodzeń oraz  wydatki funduszu socjalnego, dodatku wiejskiego 

i mieszkaniowego, wydatki  na doskonalenie zawodowe nauczycieli) i stanowiły 

one 88,77% wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek 

oświatowych; 

• kosztami bieżącego funkcjonowania i utrzymania obiektów oświatowych tj.: energii 

elektrycznej, ogrzewania budynków, wody i ścieków, drobnych remontów i napraw, 

opłat abonamentowych -  1 576784,69 zł. tj. 11,22 %  wydatków. 

 

DOTACJE 

W ramach wydatków w paragrafie 4240 w 2020r. oprócz wydatków bieżących, realizowano 

również w szkołach podstawowych Rządowy Program „Bezpłatnych podręczników dla 

dzieci i młodzieży”. W 2020r. wydano na ten cel 71 790,37 zł., czyli o 16 018,56 zł mniej 

niż w 2019r.  

 Jednostki oświatowe Gminy Nałęczów realizowały wydatki w ramach gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. W ramach rozdziału 85154 wydano 12 565,39 zł. Większość wydatków 

związana była z pokryciem kosztów prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci. 

Jednostki oświatowe organizowały konkursy o tematyce profilaktycznej i kupowały 

nagrody dla uczniów. 

 Szkoły podstawowe Gminy Nałęczów  otrzymały laptopy do nauki zdalnej w ramach 

projektów „Zdalna Szkoła”, które zostały sfinansowane ze środków UE, łącznie 49 

laptopów o łącznej wartości 134 970,90 zł. 

 W Szkole Podstawowej w Nałęczowie została przeprowadzona termomodernizacja 

budynku szkoły w ramach projektu  „ Poprawa efektywności szkoły podstawowej w 
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Nałęczowie”. Środki na ten cel zostały pozyskane z fundusz UE w wyniosły 1 822 800,00 

zł. 

.  

 

REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH 

 

Tabela nr 6: Zestawienie robót remontowych zrealizowanych w okresie I-XII 2019r. w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nałęczów 

Lp. Jednostka Nazwa zadania Wartość 

(PLN) 

(PLN) 
1. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Nałęczowie 

Naprawa instalacji C.O. w internacie Tęcza 4 280,40 

Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w 

internacie Tęcza 
1 389,90 

Naprawa komputerów i laptopów 2 162,00 

Naprawa projektora 400,00 

Naprawa i konserwacja kserokopiarek 3 376,87 

Naprawa oświetlenia na hali, w salach 

lekcyjnych i w szatni 
18 805,39 

Wymiana silnika elektrycznego koszykówki 

podwieszanej 
5 166,00 

Remont dachu na hali sportowej 12 986,09 

Usunięcie usterek elektrycznych 1 600,00 

Naprawa 2 tablic rozdzielczych 1 600,00 

Razem 51 766,65 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

 w 

Piotrowicach 

Remont poszycia dachu 29 900,46 

Naprawa i konserwacja rynien 864,00 

Remont oświetlenia w salach lekcyjnych i sali 

gimnastycznej 
11 050,00 

Konserwacja kserokopiarki 351,78 

Konserwacja gaśnic 576,00 

Naprawa urządzeń monitoringu wizyjnego 246,00 

Naprawa instalacji wentylacji kuchni 762,60 

Razem 43 750,84 

3. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Drzewcach 

Naprawa zmywarki 980,00 
Naprawa pieca C.O. 387,45 
Naprawa pieca Hendi 3 512,88 

Naprawa lamp na sali gimnastycznej  600,00 
Konserwacja gaśnic 431,90 

Naprawa mebli 200,00 

Razem 6112,23 

4. 
Szkoła 

Podstawowa w 

Sadurkach 

Remont ogrodzenia przy boisku szkolnym 11 000,00 

Remont instalacji C.O. lokalu mieszkalnego 2 152,50 

Malowanie ścian 4 674,00 

Remont przyłącza WC do kanalizacji 221,40 

Konserwacja gaśnic 462,00 

Razem 18 509,90 

5. 

Przedszkole 

Naprawa zmywarki 2 201,70 

Konserwacja gaśnic 111,19 

Konserwacja dźwigu 387,45 

Remont instalacji wodnej 246,00 

Naprawa samochodu 490,00 

Naprawa komputera 369,00 
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Modernizacja sieci WiFi 2 416,00 

Wymiana zaworu mieszającego 615,00 

Naprawa mebli w salach 550,00 

Razem 7 386,34 

ŁĄCZNIE - wydatki budżetowe 127.525,96 

Z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych - SP Nałęczów- 

wymiana oświetlenia  

w hali sportowej 

7 198,02 

 

Tabela nr 7: Zestawienie zadań inwestycyjnych w okresie I-XII 2019r. w jednostkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Nałęczów 

Analiza wydatkowania subwencji oświatowej 

         Budżet państwa na zadania oświatowe gminy przekazuje w każdym roku kalendarzowym 

subwencję oświatową wyliczoną na podstawie  sprawozdania sporządzanego w - Systemie 

Informacji Oświatowej odrębnie przez każdą szkołę, wg stanu na 30 września roku 

poprzedniego.  

W sprawozdaniu tym wykazuje się liczbę uczniów w poszczególnych klasach, liczbę uczniów 

korzystających z internatu, liczbę uczniów niepełnosprawnych ze wskazaniem 

niepełnosprawności oraz liczbę nauczycieli z oznaczeniem poziomu awansu zawodowego, 

pracowników administracji i obsługi szkoły a także inne szczegółowe dane dotyczące placówki 

np. liczbę uczniów zagranicznych korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego.  

Przedszkola z terenu gminy (również przedszkole niepubliczne) w swoim sprawozdaniu 

wykazują dzieci 6-letnie i dzieci niepełnosprawne, na które będzie naliczona subwencja.         

        W ogólnej kwocie subwencji oprócz kwoty podstawowej są środki finansowe na zajęcia 

dodatkowe z uczniami niepełnosprawnymi oraz zakup dla nich odpowiednich pomocy 

dydaktycznych i innych wymaganych na danym etapie kształcenia. Środki te wydzielone z 

subwencji są przekazywane do wydatkowania przez odpowiednie placówki, w których są 

uczniowie/dzieci niepełnosprawne.  

Od 2017 roku w subwencji oświatowej przekazane były dodatkowe finanse na roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla  dzieci 6-letnich.                                                                                                        

W 2020 roku otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła  7 685 146,00 zł. 

i stanowiła 54,71%  całkowitych wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty.      

    W roku kalendarzowym 2020 r. nauczaniem indywidualnym i rewalidacją objętych było 13 

uczniów w szkołach podstawowych i 8 wychowanków w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w szkłach podstawowych. Wśród niepełnosprawności występowało 

upośledzenie umysłowe w stopniach lekkim, umiarkowanym, głębokim a także zespół 

Aspergera, i niepełnosprawność ruchowa z afazją, oraz niedosłuch. Na prowadzenie zajęć 

specjalistycznych z uczniami niepełnosprawnymi i na zakup odpowiednich pomocy 

dydaktycznych, w subwencji oświatowej  otrzymaliśmy kwotę 661 783,43 zł. 

         Praktyczna nauka zawodu ucznia może odbyć się w pracowniach szkolnych lub u 

pracodawcy. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami – uczniami, umowę 
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o pracę w celu przygotowania zawodowego, gmina w 2020 roku wypłaciła dofinansowanie 

kosztów kształcenia w zawodzie. Dofinansowanie to dotyczyło uczniów – mieszkańców gminy 

Nałęczów.  

W roku ubiegłym wypłacono  dofinansowanie 2 pracodawcom na 2 uczniów  kwotę 31021,85 

zł. Uczniowie zdobyli uprawnienia  w zawodach: lakiernik samochodowy (1), piekarz (2), 

fryzjer (1). 

Środki  finansowane na naukę zawodu pochodzą z budżetu państwa. 

 PRZEDSZKOLE  i  wychowanie przedszkolne 

          W roku szkolnym 2020/2021, wychowanie przedszkolne realizowane było w 

placówkach publicznych i niepublicznych wymienionych wcześniej. Do tych placówek 

uczęszczało ogółem 305 dzieci z terenu Nałęczowa i sąsiednich gmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie jest placówką 10-godzinną,  

6 oddziałową, całoroczną, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ogółem do tej 

placówki uczęszczało 147 wychowanków, w tym  41 realizowało obowiązkowe rocznego 

przygotowania przedszkolnego – tzw. „zerówkę”.                                                                  

W placówce tej zatrudnionych było 12 nauczycieli w wymiarze 12,23 etatu. Wydatki ogółem 

na funkcjonowanie placówki  w roku 2020  wyniosły 1 795 162,39 zł. 

 

    Oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich i  5-6 letnich  z tzw. „zerówką” funkcjonowały 

przy szkołach podstawowych w Drzewcach, Piotrowicach i Sadurkach. W oddziałach 

realizowany jest program dydaktyczno-wychowawczy przez 5 godzin dziennie i przez pięć dni 

w tygodniu.  

Ogółem tymi formami wychowania i opieki,  w ubiegłym roku szkolnym objętych było 84 

dzieci.  

Łącznie z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy korzystało 231 dzieci (placówki 

publiczne).  

       Ustawa Prawo oświatowe zobowiązuje gminę miejsca zamieszkania wychowanka 

przedszkola do ponoszenia kosztów pobytu jej dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

funkcjonującej na terenie jej gminy jak również korzystających z przedszkoli innych gminach.   

W roku szkolnym 2020/2021  kilkanaścioro dzieci (liczba była różna w kolejnych miesiącach) 

zamieszkałych na obszarze gminy Nałęczów korzystało z wychowania przedszkolnego 

w placówkach poza naszą gminą i na tych wychowanków wydatkowaliśmy kwotę 126 844,85 

zł. Gmina Nałęczów obciążała kosztami wychowania przedszkolnego odpowiednie gminy za 

dzieci – mieszkańców danej gminy, uczęszczających do  placówek na naszym terenie. 
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Poniżej zestawienie liczby wychowanków wraz z kwotami przekazanej dotacji gminom spoza Nałęczowa 

oraz kwotami jakie gmina Nałęczów otrzymała z innych gmin:                                                                                                                                                                                                                                                         

Tabela nr 7 

 

LP             

 

                         

Nazwa Gminy 

Przekazana danej gminie                

z budżetu gminy Nałęczów  

kwota dotacji – na dzieci z 

gminy Nałęczów uczęszczające 

do przedszkola w niżej 

wymienionej gminie 

Otrzymana z wymienionej gminy 

zwrotna kwota dotacji 

przedszkolnej - na dzieci-

mieszkańców tej gminy 

uczęszczające do placówek         

na terenie Gminy Nałęczów 

 

Liczba 

wychowanków 

Kwota 

przekazana do 

innej gminy 

przez gminę 

Nałęczów (zł) 

 

Liczba 

wychowanków 

 

Kwota zwrotu 

dotacji przez 

gminę  (zł.) 

 1 
Gmina Lublin 7 50 840,54 0 0 

 2 
Gmina Konopnica 2 9 058,32 0 0 

 3 
Gmina Jastków 5 16 927,04 6 42 416,68 

 4 
Gmina Garbów 0 0 2 16 150,48 

 5 
Gmina Markuszów 0 0 2 14 861,60 

6 
Gmina Kurów 0 0 6 22 411,52 

7 
Gmina Wąwolnica 3 19 254,40 12 80 436,00 

8 
Gmina Wojciechów 4 12 208,32 16 126 771,03 

9 
Miasto Puławy 2 14 002,51 1 5 353,62 

10 
Gmina Żyrzyn 0 0 1 7 461,36 

11 
Gmina Karczmiska 0 0 1 631,47 

12 
Gmina Poniatowa 1 1 093,28 0 0 

13 
Gmina Bełżyce 1 3 460,44 0 0 

             OGÓŁEM 25 126 844,85 47 316 493,76 
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NAUCZYCIELE  - ETATYZACJA Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA AWANSU 

ZAWODOWEGO 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Nałęczów zatrudnionych było 132 nauczycieli,  w tym 96 w pełnym wymiarze zajęć i 36 

w niepełnym wymiarze zatrudnienia. W przeliczeniu na etaty było to 110,39. 

Część nauczycieli realizowała swoje pensum godzin poprzez uzupełnianie etatu pracą w innej  

gminnej szkole. Dyrektorzy szkół współpracują, między sobą, by zapewnić nauczycielom 

optymalne zatrudnienie. Na doskonalenie nauczycieli w 2020 roku wydatkowano 30 729,77 

zł. W roku kalendarzowym 2020 postępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne na wyższy 

stopień awansu zawodowego przeprowadzono wobec 4 nauczycieli: 

- na stopień nauczyciela kontraktowego   - 0  

- na stopień nauczyciela mianowanego     - 0  

- na stopień nauczyciela dyplomowanego - 1  

Tabela nr 8: Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego 

Placówka oświatowa Liczba nauczycieli 

 Stażyści Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Przedszkole w Nałęczowie 0 2 3 7 

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie 1 3 7 35 

Szkoła Podstawowa w Drzewcach 0 2 7 13 

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 0 3 6 20 

Szkoła Podstawowa w Sadurkach 0 1 7 15 

Razem  1 11 30 90 

Średnie wynagrodzenie wg.  spr. z 

wysokości śr. wynagr. art. 30a KN 
8 590,52/ 

3 337,55 

 

430 584,80/ 

3 704,68 

1 632 363,35 / 

4 806,07 

5 182 225,34/ 

6 141,09 

                      

Tabela nr 9. Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach 

Placówka oświatowa Pełnozatrudnieni  Niepełnozatrudnieni 

 Liczba osób Liczba 

etatów 

Liczba osób Liczba etatów 

Przedszkole w Nałęczowie 11 11 1 0,23 

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie 36 36 12 5,93 

Szkoła Podstawowa w Drzewcach 17 17 7 2,41 

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 18 18 9 2,65 

Szkoła Podstawowa w Sadurkach 14 14 7 2,75 

Razem       96 96 36 13,97 
       [[                                                                                                                                                                                                                                   
Tabela nr 10: Zestawienie nauczycieli –  liczby etatów w podziale na poszczególne stopnie  

awansu zawodowego    w szkołach i placówkach gminy Nałęczów w ostatnich 3 - latach: 

Rok 

szkolny 

Ogółem etatów 

nauczycielskich 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

2018/2019 119,29 3,14 10,76 33,26 72,13 

2019/2020 110,19 1,06 10,81 29,83 68,49 

2020/2021 110,39 0,70 7,11 23,41 66,81 
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BAZA DYDAKTYCZNA 

Odrębnymi obiektami dydaktycznymi dysponowały – Przedszkole im. Adama Żeromskiego  

w Nałęczowie, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Szkoła 

Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach oraz Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Piotrowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach. 

 Tabela nr 11: Zestawienie tabelaryczne liczby sal lekcyjnych w budynkach szkolnych w odniesieniu do liczby 

oddziałów uczących się  w tych budynkach :                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły/placówki                     

 

Liczba sal 

lekcyjnych 

 

Liczba oddziałów 

1. SP w Nałęczowie 20 20 

 2. SP w Drzewcach 8 10 

3. SP w Piotrowicach 13 11 

 4. SP w Sadurkach 11 12 

 5. Przedszkole w Nałęczowie 6 6 

                OGÓŁEM 58 59 

Poza salami dydaktycznymi wszystkie szkoły -  w Nałęczowie, Drzewcach, Piotrowicach i 

Sadurkach miały do dyspozycji sale gimnastyczne.                                

Dwie sale lekcyjne w budynku szkolnym w Drzewcach, Piotrowicach i Sadurkach zajmowały 

– oddziały przedszkolne tzw. „zerówka”.                                                           

DZIAŁANIA LEGISLACYJNE SAMORZĄDU NAŁĘCZOWA  

Rada Miejska w Nałęczowie, w 2020 roku , podejmowała uchwały związane z 

funkcjonowaniem oświaty jak niżej: 

1. Uchwała nr XX/127/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28 stycznia 2020r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nałęczów, w roku 

szkolnym 2019/2020. 

2. Uchwała nr XXVII/175/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 września 2020r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nałęczów, w roku 

szkolnym 2020/2021. 
 

 Działalność kulturalna  

Szeroko pojmowaną działalnością z zakresu kultury zajmuje się Nałęczowski Ośrodek Kultury 

oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Mokrzyckiej w Nałęczowie.  

Przez większość 2020 roku działalność Nałęczowskiego Ośrodka Kultury była bardzo 

utrudniona, a momentami wręcz niemożliwa. Nowe obostrzenia i kolejne wytyczne sanitarne 
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skutecznie wyhamowały działania jednostki kultury, zmusiły do odwoływania seansów 

kinowych, festiwali i pokrzyżowały na długo plany nowych przedsięwzięć.  

Mimo to priorytetem pozostało  utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności 

statutowej, a to z kolei wymagało poszukiwania nowych form, które umożliwiając 

mieszkańcom stały kontakt z kulturą, nie narażały by na konieczność wychodzenia z domu. W 

efekcie NOK udostępnił liczne projekty, koncerty, spektakle teatralne, konkursy i akcje online, 

a wirtualny świat kultury stał się wkrótce nową rzeczywistością, w której nasi pracownicy i 

instruktorzy przyjęli nowe wyzwania i zadania z jeszcze większą niż dotąd energią, 

udowadniając, że ograniczenia nie istnieją.  

Zrealizowane w 2020 r. przedsięwzięcia kulturalne: 

Styczeń 

➢ Nałęczowski Finał WOŚP. Dzięki zaangażowaniu artystów i wolontariuszy nasz 

lokalny sztab zebrał kwotę ponad 20 tys. zł.  

➢ Na scenie NOK odbył się koncert pt.: „Świąteczne kolędowanie z Anetą Dąbską” 

➢ Koncert Laureatów Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Luty 

➢ W NOK powstają grupy teatralne dla różnych grup wiekowych: „Zabawny Teatr”, 

„Sztuka jest w nas” oraz „Teatr Młodzi Duchem”. Aktywnie działają także seniorzy 

gromadząc swoje wspomnienia związane z Nałęczowem. W NOK-u rozpoczynają 

działać grupy zainteresowań: robotyczna, plastyczna, taneczna, szachowa, 

fotograficzna oraz gry na ukulele. 

➢ W galerii Andriollego zorganizowano wystawę fotografii Grażyny Hankiewicz 

„Carnivale di Venecia” 

Marzec 

➢ Koncert z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Koncertowi utalentowanych dzieci z 

Sadurek towarzyszyła pokonkursowa, tematyczna wystawa prac plastycznych dzieci i 

młodzieży, prelekcja historyczna, spotkanie z żołnierzami WOT oraz przedstawicielami 

Fundacji „Niepodległa” 

➢ Występ Kabaretu  „Ciach” oraz Grupy teatralnej „Pokolenie” 

➢ W galerii Andriollego zorganizowano wystawę fotografii Artura Kowalskiego. 

*** lockdawn *** 

Maj 

➢ Majówkę świętowaliśmy z Wami, choć już w kwarantannie. Namawialiśmy do 

dekorowania balkonów, okien i posesji, eksponowania flagi, symbolicznego uwalniania 

orła i manifestowania Waszego przywiązania do symboli narodowych 

➢ W sposób nietypowy, wśród pandemicznych obostrzeń, NOK świętował Jubileusz 60-

lecia. Z tej okazji zaprezentowaliśmy foto-kroniki autorstwa Grzegorza Wójcika, 

zapraszając do wspólnego wirtualnego spaceru po kartach historii Nałęczowskiego 

Ośrodka Kultury. 

➢ Z okazji 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II przygotowaliśmy dla Was, przy 

ogromnym wkładzie pracy pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej, 
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sentymentalne wideo-wspomnienie o spacerach Karola Wojtyły po nałęczowskich 

ścieżkach, zachęcaliśmy do zrobienia selfie z JPII, a dwie pacynki – Mona i Pablo 

pokazały najmłodszym, jak przygotować papieską kremówkę. 

Czerwiec 

➢ Dzień Dziecka. Uliczki Nałęczowa i okolicznych miejscowości przemierzała bajkowa 

ciuchcia pełna tajemniczych, znanych szerokiej publiczności postaci z serii przygód 

Pana Kleksa.  

➢ Brawurowy występ dyrektora NOK w ramach akcji Fundacji Siepomaga podbił sieć, a 

challenge’owy rap nawiązujący do 60 letniej historii NOK, stał się komentarzem do 

rzeczywistości pandemii, która jest wyzwaniem dla nas wszystkich. 

Lipiec 

➢ Zorganizowany po raz pierwszy (i organizowany co miesiąc) Nałęczowski Jarmark 

Rękodzieła spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko wystawców, ale też 

odwiedzających, którzy mieli niepowtarzalną okazję zakupić rękodzielnicze perełki. 

➢ Dzięki Fundacji Dorastaj z Nami mogliśmy zaprezentować w przestrzeni miejskiej 

przepiękną, chwytającą za serce wystawę. „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, 

policjant, a dla mnie tata” to historie bohaterów, którzy stracili życie lub zostali 

poszkodowani na służbie, historie dzieci, które muszą z tą stratą żyć…. 

➢ Wszystkich spragnionych artystycznych wrażeń oraz miłośników naszego flagowego 

już festiwalu zapraszaliśmy do obejrzenia wirtualnych koncertów muzyki klasycznej w 

wykonaniu kandydatów na uczestników Międzynarodowego Festiwalu i Kursu 

Pianistyczne w Nałęczowie. 

➢ W lipcu i sierpniu przygotowaliśmy dla wszystkich spędzających wakacje w mieście 

dzieci Wakacyjny Skwer Kultury, a w nim: warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, 

spotkaniach streetartowe i seanse kinowe.   

➢ Ponad 1000 widzów obejrzało seanse kinowe w ramach Energetycznego Kina 

Plenerowego, zorganizowanego mimo pandemii w tle. Sponsorem letnich seansów była 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. w Lublinie. 

Sierpień 

➢ Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej i Letni Kurs Wokalny "Viva il Cantare" jak 

co roku zgromadził liczną widownię z całego kraju, a trzy koncerty, pełne artystycznych 

uniesień, były wspaniałym popisem umiejętności wokalnych. 

➢ Kolejna edycja Międzynarodowych Zawodów Balonowych również przyciągnęła 

szeroką publiczność, która skorzystała z chwilowej odwilży pandemicznych obostrzeń 

i tłumnie odwiedziła Nałęczów, towarzysząc balonowym załogom w startach, 

uczestnicząc w pokazach, koncertach i imprezach towarzyszących  

➢ Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej na scenie przed NOK wystąpiła Danuta 

Błażejczyk z programem „Ukochany kraj” zapraszając obecnych na widowni gości do 

wspólnego wykonywania znanych i lubianych utworów patriotycznych. 

➢ W galerii Andriollego zorganizowano wystawę fotografii Małgorzaty „Goni” Zduńczyk 

pt. Sceny z życia Afryki. 

Wrzesień 
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➢ Nowy sezon kulturalny rozpoczęliśmy od rekrutacji dzieci i młodzieży do nowo 

powstającej przy NOK orkiestry dętej. Aż 21 młodych ochotników postanowiło 

zmierzyć się z tym wyzwaniem i rozpoczęło naukę gry na instrumentach dętych pod 

czujnym okiem wykwalifikowanych muzyków. „Nałęczowskie Dęciaki”, otwarte 

również na osoby dorosłe, ćwiczą stale pomimo wielu utrudnień związanych z 

zimowym lockdawnem i groźbą kolejnych w nowym już 2021 roku.   

➢ We wrześniu w Galerii Andriollego otworzyliśmy wystawę prac Elżbiety Zrobek i 

Magdaleny Szyszkowskiej pt. „Przestrzenie wspólne – kontynuacja” oraz wystawę prac 

dyplomowych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. 

Listopad i grudzień 

 To drugi już lockdawn w naszym kraju. Działalność NOK przenosi się do Internetu. 

➢ Koncert Patriotyczny online: "Listy z frontu sercem pisane" organizowany w ramach 

obchodów Święta Niepodległości. 

➢ Za pomocą streamingu transmitowaliśmy w sieci koncert włoskiego tenora Sergio 

Bettasa, który zorganizowano na Sali widowiskowej NOK. 

➢ W koncercie wigilijnym dostępnym online zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu 

dzieci z gminy Nałęczów. 

Doposażenie instytucji 

W 2020 roku NOK zakupił pianino elektroniczne YAMAHA Clavinova CLP-685, w celu 

zapewnienia profesjonalnego instrumentu na koncerty organizowane w Sali widowiskowej 

NOK oraz do prowadzenia edukacji muzycznej. 

Dzięki środkom pozyskanym od sponsora – Nałeczów Zdrój Spółka z o.o. w wysokości 12.550 

zł. wyposażono także pracownię muzyczną w niezbędny sprzęt tj: instrument KURZWEIL PC4 

(łączący funkcje Stage Piano, Stacji Roboczej, Syntezatora oraz Kontrolera) ze statywem oraz 

nagłośnieniem (konsola i głośniki na statywach), a także krzesełko gitarowe. W pracowni 

odbywają się zajęcia nauki gry na pianinie, gitarze oraz wokalne. 

NOK przejął także instrumenty dęte po niedziałającej już orkiestrze OSP przekazane przez 

Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej OSP w Nałęczowie. Instrumenty te po 

przeprowadzonych remontach służą do ćwiczeń muzycznych młodym adeptom 

nowoutworzonej orkiestry dętej „Nałęczowskie Dęciaki”. Ponadto zakupiono szereg nowych 

instrumentów w celu wyposażenia pełnego składu przyszłej orkiestry. Wartość 

wyremontowanych i nowych instrumentów to kwota około 95 tys. zł. 

W 2020 r. zakupiono także 6 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

dla pracowników NOK oraz serwer plików QNAP do bezpiecznego przechowywania i 

archiwizacji danych.  

Pozyskane dotacje zewnętrzne 

NOK pozyskał także 6 nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach 

programu „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”, które służyć będą do przeprowadzenia 

cyklu szkoleń z kompetencji cyfrowych dla dzieci z terenu gminy Nałęczów, na łączną wartość 

przeszło 20 tys. zł. 
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W 10 grudnia 2020 r. NOK podpisał umowę o przyznanie dotacji z Polską Fundacją Dzieci i 

Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse-2020”. Dotacja w kwocie 8500 zł. 

przeznaczona jest na realizację projektu „Nieoczywisty Przewodnik po Nałęczowie” 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie. 

W 2020 r. działalność Biblioteki skupiła się działalności podstawowej tj. na gromadzeniu, 

opracowywaniu i udostępnianiu księgozbioru. Zakupiono 1190 nowości wydawniczych za 

kwotę 26 705,70 zł. Ponadto MGBP otrzymała w formie darowizny 77 książek na łączną kwotę 

1824,59 zł.  W 2020 r jednostka miała  zarejestrowanych 2115czytelników oraz 25 072 

wypożyczeń. 

Udział w programach i wydarzeniach: 

➢ Biblioteka uczestniczyła ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania.  

➢ Biblioteka przystąpiła do udziału w akcji Mała Książka Wielki Człowiek organizowanej 

przez Instytut Książki. Akcja skierowana była do dzieci z roczników 2014-2017. W 

projekcie mogły brać udział nie tylko nowo zapisani mali czytelnicy, ale również i te 

dzieci, które brały udział w poprzednich edycjach.  

➢ Po raz kolejny Biblioteka przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej  "Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w roku 2020 Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nałęczowie otrzymała 8 050 zł 

➢ W ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”, Fundacja VCC 

przekazała bezpłatnie dla Biblioteki sprzęt komputerowy - 5 laptopów z 

oprogramowaniem na łączną kwotę16 460.25 zł.  Odbył się cykl szkoleń dla jednego z 

pracowników biblioteki z zakresu  Dziennikarstwo online oraz  Bezpieczne zachowania 

w sieci.. 

Ze względu na specyfikę roku 2020 nie było spotkań autorskich, zabaw dla dzieci, została 

zawieszona działalność Dyskusyjnego Kluby Książki. Również, co tygodniowe spotykania z 

dziećmi w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego zostały zawieszone do odwołania. 

Zakupiono 10 regałów na książki na łączna kwotę 4400 zł.  

W 2020 r pracownicy biblioteki brali udział w 13 szkoleniach. 

 

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego 

 

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym  

z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Do jej 

podstawowych celów należy poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości 

poszerzenia aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Gminy. Ramy prawne 

współpracy określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm., zwana dalej „ustawą”), która nakazuje 

organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  

3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta powinna opierać się na poszanowaniu przez obie strony zasad 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności, zrównoważonego rozwoju oraz równości szans. 
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Program współpracy na 2020 rok 

Współpraca Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, obok 

współpracy pozafinansowej (bezpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym 

pomieszczeń na potrzeby organizacji, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego i inne) polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych należących do Gminy Nałęczów w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. 

Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, czyli dofinansowania realizacji zadania lub 

powierzenia, czyli sfinansowania całości zadania. W 2020 r. wsparcie, o którym mowa 

powyżej, było udzielane w oparciu o otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. 

 

W 2020 roku, realizując Roczny Program Współpracy Gminy Nałęczów zgodnie z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzono otwarte 

konkursy ofert. 

 

Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs oceniały powołane przez Burmistrza 

Nałęczowa Komisje Konkursowe. Komisje te wskazywały Burmistrzowi Nałęczowa podmioty, 

które mogą realizować zadania przewidziane w Programie wraz z propozycją wysokości 

dotacji. Burmistrz zawierał ze wskazanymi podmiotami umowy na realizację konkretnych 

zadań, ustalając kwotę dotacji i sposób jej rozliczenia. 

Ogółem ogłoszono 3 konkursy, które zawierały zadania do realizacji z zakresu: 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

• upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

• upowszechniania krajoznawstwa i turystyki; 

 

I. Realizacja zadań w poszczególnych zakresach zlecona w otwartych konkursach ofert: 

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przewidziano w budżecie 

gminy 2020 r. kwotę dotacji w wysokości 150 000, 00 zł.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W otwartym konkursie wyszczególniono dwa zadania: 

1) organizację szkolenia, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego;  

2) propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 

Na zadanie: organizacja szkolenia, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego,  

dotację  przyznano następującym organizacjom: 

1) Lubelski Klub Karate Kyokushin, na realizację zadania, pn. „Organizacja szkolenia, 

rozgrywek i współzawodnictwa sportowego – Karate Kyokushin”. Dotację przyznano  

w łącznej kwocie 6 000, 00 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną część zajęć 

treningowych została przeprowadzona w trybie on-line, za pośrednictwem platformy 

initerentowej ZOOM, co zostało udokumentowane przez organizację w końcowym 

sprawozdaniu z realizacji zadania. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone  

w terminie, tj. 20.01.2020 r. Dotacja została wykorzystana w całości i w sposób zgodny  

z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
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2) Ludowy Klub Sportowy CISY Nałęczów, na realizację zadania, pn. „Prowadzenie przez 

Ludowy Klub Sportowy Cisy w Nałęczowie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach 

i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w sekcji piłki nożnej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych”. Organizacji została przyznana dotacja w wysokości 50 000, 00 

zł. Środki przekazano w dwóch częściach  (I transza 30 000,00 zł., II transza – 20 000,00 

zł.). W związku z pandemią koronawirusa odwołana została runda wiosenna rozgrywek. 

Pozostałe zadania wymienione w ofercie były realizowane  

z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń sanitarnych. Sprawozdanie 

z realizacji zadania i wykorzystania poszczególnych części dotacji zostały złożone w 

terminie tj. 28.07.2020 r. - za pierwsze półrocze, 29.01.2021 r. - za drugie półrocze. 

Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została wykorzystana w całości. 

3) Ludowy Klub Sportowy Siatkarz Nałęczów, na realizację zadania,  

pn. „Prowadzenie przez Ludowy Klub Sportowy Siatkarz Nałęczów – szkolenia 

sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo 

sportowe w sekcjach piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Dotację 

przyznano w łącznej kwocie 44 000 zł. Dotację przekazano w dwóch częściach (I transza 

30 000,00 zł., II transza – 14 000,00 zł.). Klub prowadził szkolenie sportowe w trzech 

kategoriach wiekowych: Seniorów, Młodzików i Skrzatów. Rezultaty zadania 

przewidziane w ofercie zostały osiągnięte – klub przeprowadził treningi sportowe  

w wymiarze 1 raz w tygodniu dla grupy Skrzatów oraz 3 razy w tygodniu dla grup 

Młodzików i Seniorów. W związku z pandemią koronawirusa  nie zostało rozegrane 

ostatnie spotkanie ligowe w grupie Seniorów oraz odwołany został turniej ligowy w 

grupie Młodzików. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Sprawozdania z realizacji zadania  

i wykorzystania poszczególnych części dotacji złożone w terminie, tj. 30.07.2020 r. - za 

pierwsze półrocze i 26.01.2021 r. - za drugie półrocze. Zadanie zostało zrealizowane, 

dotacja została wykorzystana w całości. 

4) Klub Sportowy „DRZEWCE” w Drzewcach, na realizację zadania,  

pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych 

oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.”. Dotacja przyznana w 

łącznej kwocie 50 000 zł. Dotację przekazano w dwóch częściach  (I transza 30 000,00 

zł., II transza – 20 000,00 zł.). W ramach zadania prowadzone było szkolenie sportowe 

w 4 kategoriach wiekowych: Orlik i Żak, Skrzat i Młodszy Skrzat. Treningami zostało 

objętych 5 grup młodzieżowych i dziecięcych, w wymiarze 3-4 razy w tygodniu. 

Zorganizowano 5 turniejów piłkarskich w kategorii Orlik i 5  

w kategorii Żak, z udziałem drużyn z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na 

pandemię, rozpoczęcie treningów w rundzie wiosennej zostało przesunięte. 

Sprawozdanie z realizacji zadania za pierwsze półrocze zostało złożone  

w wyznaczonym terminie tj. 28.10.2020 r., oraz 21.01.2020 r. - za drugie półrocze. 

Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została wykorzystana w całości. 

Na zadanie: propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – nie 

wyłoniono wykonawcy. We wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez: ULKS 
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Agro-Natura Nałęczów. Oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej, ze względu na 

brak kompletności. 

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji, w budżecie gminy 2020 r. przewidziano kwotę dotacji w wysokości 25 000 zł. 

 

W otwartym konkursie wyszczególniono dwa zadania: 

 

1) Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych  wzbogacających ofertę 

kulturalną w formie konkursów, przeglądów, wystaw i innych form służących 

rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej oraz poświęconych ukazaniu tradycji, 

obyczajów, promocji gminy; 

2) Wspieranie twórczości literackiej w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw 

o charakterze niekomercyjnym, promujących Nałęczów i okolice, ukazujących historię 

i tradycję gminy. 

 

Na zadanie: wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych,  

wzbogacających ofertę kulturalną w formie konkursów, przeglądów, wystaw i innych form 

służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej oraz poświęconych ukazaniu 

tradycji, obyczajów, promocji gminy, dotację  przyznano Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej 

z siedzibą w Kazimierzu Dolnym na realizację zadania, pn. „XXIV Międzynarodowy Letni 

Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie”. Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła 

15 500,00 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną uniemożliwiającą organizację festiwalu w 

zakładanym kształcie, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organizacja odstąpiła 

od podpisania umowy o dofinansowanie zadania. 

 

Na zadanie: wspieranie twórczości literackiej w zakresie wydawania książek i innych 

wydawnictw o charakterze niekomercyjnym, promujących Nałęczów i okolice, dotację  

przyznano następującym organizacjom: 

1)  Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, z siedzibą w Nałęczowie, na realizację zadania: 

„Wydanie rocznika „Głos Nałęczowa”. Kwota dotacji przyznana na realizację w/w zadania 

wyniosła: 6 500,00 zł. Sprawozdanie zostało złożone na wezwanie urzędu,  

w terminie, 18.09.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została wykorzystana  

w całości. 

2) Fundacja SADownia, z siedzibą w Starym Gaju, na realizację zadania: „Szuflada pamięci. 

Nałęczów we wspomnieniach ocalonych od zapomnienia”. Kwota dotacji przyznana na 

realizację zadania wyniosła 3000, 00 zł. W ramach projektu organizowane były spotkania 

członków grupy senioralnej „Jesienni Entuzjaści” działającej przy Nałęczowskim 

Ośrodkiem Kultury oraz innych chętnych do udziału w projekcie, podczas których 

odbywały się wywiady na temat indywidualnych historii członków projektu oraz ich 

związków z Nałęczowem. W wyniku przeprowadzonych wywiadów powstała księga 

wspomnień oraz strona internetowa: „Ocalić od zapomnienia” (https://szufladapamieci.pl), 

gdzie każda z opowiedzianych historii została umieszczona w indywidualnej zakładce. Ze 

względu na sytuację epidemiczną, nie odbyło się zaplanowane w Nałęczowskim Ośrodku 
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Kultury uroczyste spotkanie podsumowujące, które zostało przeprowadzone w formule on-

line. Sprawozdanie zostało złożone  

w terminie, tj. 17.11.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została wykorzystana 

w całości. 

 

Na zadania z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki  przewidziano  

w budżecie 2020 r. kwotę w wysokości 47 000,00 zł. W otwartym konkursie ofert przewidziano 

dwa zadania: 

1) Prowadzenie punktu informacji turystycznej „it”, w tym: 

- przygotowanie programów zwiedzania dla zorganizowanych grup turystycznych, 

- zabezpieczenie materiałów promocyjnych dotyczących Nałęczowa i okolic, 

- aktualizacja danych z zakresu turystyki na portalu www.naleczow.pl,  

- przygotowanie i kolportaż kalendarza imprez turystycznych i kulturalnych. 

2) Utrzymanie i renowacja małej architektury. 

 

Na zadanie pn. Prowadzenie punktu informacji turystycznej „it”, dotacja została przyznana 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie, na 

realizację zadania: ”Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez prowadzenie punktu 

informacji turystycznej w Nałęczowie”. Kwota dotacji przyznana na realizację zadania 

wyniosła 40 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji zostało 

złożone w terminie tj. 4.01.20121 r. Zadanie  zrealizowane, dotacja została wykorzystana  

w całości. 

Na zadanie pn. utrzymanie i renowacja małej architektury dotacja została przyznana 

Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich, z siedzibą w Drzewcach, na realizację zadania: „Poprawa 

infrastruktury obiektu przyrodniczego – ogrodu rustykalnego”. Organizacji została przyznana 

dotacja w wysokości 7 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji 

zostało złożone w terminie tj. 7.01.20121 r. Zadanie  zrealizowane, dotacja została 

wykorzystana w całości. 

 

W Programie współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2020 r. zaplanowano środki  

w wysokości 10 000, 00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,   

w przedmiocie bezpłatnych badań profilaktycznych przeciwko wczesnemu wykrywaniu 

nowotworów u dzieci. W wyniku analizy  możliwości przeprowadzenia akcji profilaktycznych 

w sytuacji obowiązujących obostrzeń sanitarnych oraz w związku  

z ograniczeniem wpływów do budżetu gminy, spowodowanym pandemią koronawirusa, 

Burmistrz Nałęczowa podjął decyzję o odstąpieniu od organizacji w 2020 r. otwartego 

konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia i jednoczesnym zabezpieczeniu środków na ich 

realizację w budżecie gminy na rok 2021. 

 

II. Realizacja zadań  zleconych w trybie art. 19 a ustawy: 

W 2020 r. na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, wpłynęła 1 oferta, złożona przez Fundację Edu BIT z 
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siedzibą w Lublinie. Przedmiotem oferty był projekt szkoleniowy, pn. „Programowanie nie 

jest łatwe”, skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych z 

terenu gminy Nałęczów. Ze względu na fakt, że w Programie współpracy Gminy Nałęczów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2020 

r. nie przewidziano środków na realizację zadań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, 

przedmiotowe zadania nie zostało objęte  finansowaniem. 

 

W ramach współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku środki 

budżetowe, przeznaczone na realizację zadań publicznych na podstawie umów zawartych 

pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi wyniosły: 

 

• zlecone w trybie otwartych konkursów ofert: 206 500,00 zł 

• zlecone w trybie art. 19 a ustawy: 0,00 zł 

 

Łączna kwota przyznanych dotacji: 206 500, 00 zł 

Zestawienie wykorzystania kwot dotacji na zadania publiczne przekazane do realizacji,  

w 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowym w trybie konkursowym: 

Lp. Rodzaj zadania Kwota 

przewidziana 

w budżecie 

2020 roku 

Kwota 

przyznanej 

dotacji  

Kwota 

rozliczonej  

dotacji  

Kwota 

zwrócona 

do budżetu 

Gminy 

Kwota 

nierozliczonej 

dotacji 

1. Upowszechnianie 

kultury fizycznej     

i sportu 

150 000 zł 150 000zł 150 000zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Upowszechnianie 

kultury, sztuki, 

ochrony dóbr 

kultury  

i tradycji 

25 000 zł 9 500 zł 9 500 zł 0,00 zł 0,00  zł 

3. Upowszechnianie 

krajoznawstwa  

i turystyki 

47 000 zł 47 000 zł 47 000 zł 0,00 zł 0,00  zł 

 Razem: 222 000 zł 206 500 zł 206 500 zł 0, 00 zł  0,00 zł 
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Promocja 

 

Działania promocyjne Nałęczowa w 2020 r. koncentrowały się na promocji walorów 

turystycznych i uzdrowiskowych miasta. Gmina Nałęczów współpracowała z Lokalną Grupą 

Działania „Zielony Pierścień”, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Lokalną 

Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”, udzielając wsparcia finansowego na 

prowadzenie przez organizację Punktu Informacji Turystycznej oraz wydawanie publikacji 

promocyjnych miasta.  

W zakresie działalności LOT upowszechniała wiedzę o ofercie turystycznej gminy 

Nałęczów poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnie świadczonej informacji w Centrum 

Informacji Turystycznej, które w sezonie turystycznym, zgodnie z prowadzonymi statystykami 

odwiedza miesięcznie minimum 1000 osób, oraz serwis internetowy www.kraina.org.pl. 

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2020 r. wynika, 

że Centrum Informacji Turystycznej udzielało informacji w zakresie: 

➢ atrakcji turystycznych Gminy Nałęczów; 

➢ imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych w Gminie Nałęczów i 

regionie; 

➢ oferty gastronomicznej i noclegowej Nałęczowa; 

➢ połączeń komunikacyjnych w regionie; 

➢ obiektów spa & wellness; 

➢ usług przewodnickich; 

➢ szlaków turystycznych; 

Wzmocnienie informacji w tym zakresie stanowiły dystrybuowane materiały promocyjne - 

ulotki, foldery, mapy, wizytówki, kalendarz imprez Nałęczowa.   

Od 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie funkcjonuje stanowisko ds. 

społecznych, informacji i promocji, koordynujące działania marketingowe gminy.  

Gmina Nałęczów prowadzi aktywnie fanpage na Facebooku oraz portal 

www.naleczow.pl,  za pośrednictwem których informuje o podejmowanych przez miasto 

inicjatywach oraz promuje wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe. W celu 

propagowania walorów Nałęczowa oraz zwiększenia zasięgu działań promocyjnych, gmina 

podejmuje współpracę z licznymi podmiotami zewnętrznymi, realizując wspólne 

przedsięwzięcia inwestycyjne oraz organizując wydarzenia wzbogacające ofertę turystyczną 

Nałęczowa. W 2020 r. przy współpracy z firmą Nestle został wydany kalendarz dla 

mieszkańców gminy, zawierający informację na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych, a 

także treści edukacyjne promujące ideę recyklingu i racjonalnego korzystania z zasobów 

naturalnych. Burmistrz Nałęczowa brał udział w licznych akcjach społecznych, w tym 

zainicjowanej przez Prezydenta RP akcji „SadziMY”, akcji charytatywnej GaszynChallenge 

oraz Narodowe Czytanie. Pod honorowym patronatem Burmistrza Nałęczowa zostały 

zorganizowane liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, w tym: Grand Prix Polski w Biegach 

http://www.kraina.org.pl/
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Przełajowych, V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego (oraz 

połączone z nim V Międzynarodowy Konkurs Nałęczów i Skrzypce i V Festiwal Spotkanie z 

Mistrzem), Międzynarodowy Festiwali Sztuki Wokalnej Viva il Cantare, II Ogólnopolska 

Literacka Konferencja Naukowa „Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów” oraz V 

Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS. 

Walory turystyczne i uzdrowiskowe Nałęczowa promowane były w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim, w tym w artykułach Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,  

w magazynie Wysokie Obcasy, w kalendarzu wydawanym przez Stowarzyszenie Gmin 

Uzdrowiskowych RP, a także w wydawnictwach lokalnych, takich jak folder turystyczny 

wydawany przez Urząd Miasta Puławy.  

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju miasta w 2020 była jest promocja 

wydarzeń turystycznych i sportowych. W 2020 r. w Nałęczowie odbyły się 15. 

Międzynarodowe Zawody Balonowe, które zorganizowane zostały przy współudziale obiektów 

hotelowych i gastronomicznych z terenu miasta, co umożliwiło przedstawicielom branży 

szeroką promocję swojej oferty i pozwoliło turystom na poznanie oferty turystycznej 

Nałęczowa.  

W 2020 r. Gmina Nałęczów rozpoczęła prace nad opracowaniem logotypu i hasła 

promocyjnego Nałęczowa oraz stworzeniem systemu identyfikacji wizualnej miasta. Prace 

zostaną zakończone w drugiej połowie 2021 r.  

Strategia Rozwoju Gminy Nałęczów  

 

Ze względu na kontekst nowego okresu programowania na lata 2021-2027, w tym założeń 

nowego RPO WL,  tudzież innych dokumentów strategicznych wyższego szczebla,  prace 

szczegółowe związane z opracowaniem Strategii Rozwoju dla Gminy Nałęczów z perspektywą 

do 2030 roku będą realizowane w drugiej połowie 2021r.  

Ponadto rozpoczęto prace związane z przekształceniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Nałęczów w Gminny Program Rewitalizacji, jest to obowiązek obligatoryjny 

wynikający z ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485). 

Według stanu na dzień 24.05.2021r. w trakcie realizacji jest 11 projektów wpisanych w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów przyjętym uchwałą nr XIV/94/19 

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 października 2019 roku (w tym aż 6 projektów z 9, dla 

których jako podmiot realizujący została wskazana Gmina Nałęczów).   

Realizowane projekty: 

1. Eko energia w Gminie Nałęczów – II etap  

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nałęczów  

3. Rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Drzewcach 

4. Pomost do zatrudnienia  

5. Most do aktywnej przyszłości  

6. Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny  
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7. Nałęczowska Akademia Seniora  

8. Budowa tężni solankowej małej  

9. Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów 

10. Odnowa zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie (nazwa projektu 

wskazana w LPR) w tym: 

a) Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie 

architektoniczno – budowlanym  

b) Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w 

Nałęczowie   

11. Organizacja Plenerowego Kina Letniego w Nałęczowie 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej  

  
W 2020 roku Rada Miejska w Nałęczowie łącznie podjęła 89 uchwał. 

Wszystkie uchwały przedłożone na Sesje zostały uchwalone przez Radę Miejską w Nałęczowie 

i nie były zaskarżane.  

Wszystkie uchwały przedłożone na Sesje zostały uchwalone przez Radę Miejską w Nałęczowie 

i nie były zaskarżane. 

Do pięciu uchwał organ nadzorczy przekazał uwagi. 

 
Wykonanie ważniejszych uchwał Rady Miejskiej w Nałęczowie 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia Zakres przedmiotowy 

 XXX/207/20      2020-12-29 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 

Edukacji w Gminie Nałęczów 

 XXX/206/20      2020-12-29  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Nałęczów na 2021 rok 

 XXVIII/195/20      2020-11-24 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest 

Gmina Miejska Nałęczów oraz stawki opłaty za 

korzystanie przez operatora lub przewoźnika z tych 

przystanków 

 XXVIII/194/20      2020-11-24 w sprawie Programu współpracy Gminy Nałęczów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

 XXVIII/190/20      2020-11-24  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/180/20 

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 września 

2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/164/20 

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 czerwca 
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2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIII/347/18 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 

4 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów 

  XXVII/189/20     2020-11-24  w sprawie zmiany statutu uzdrowiska Nałęczów 

  XXVII/182/20     2020-11-24 

 

w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa 

Lubelskiego zadania publicznego w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Nr 826 i 

Nr 830 na terenie miasta Nałęczów 

  XXVII/180/20     2020-09-23 

 

Tytuł: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/164/20 

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 czerwca 

2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIII/347/18 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 

4 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów 

  XXVII/178/20     2020-09-23 

 

Tytuł: w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi 

Placówek Oświatowych w Nałęczowie 

  XXVII/176/20     2020-09-23 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru III - Nałęczów 

 XXVII/172/20 2020-09-23 

 

w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa 

Lubelskiego pomocy rzeczowej polegającej na 

opracowaniu dokumentacji projektowej budowy 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 860 od kom 

0+000 do km 1+650 w miejscowości Sadurki 

 XV/164/20 2020-06-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/347/18 Rady 

Miejskiej w Nałęczowie z dnia 4 października 2018 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów 

 XXIII/154/20   2020-04-29 

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

grup przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 

 XXIII/153/20   2020-04-29 

 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę Nałęczów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi 

 XXIII/152/20   2020-04-29 

 

w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa 

Lubelskiego pomocy rzeczowej polegającej na 

opracowaniu dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 830 - ul. 

Lipowej w Nałęczowie od km 22+490 do km 

23+058. 

 XXIII/151/20      2020-04-29 w sprawie udzielenia Powiatowi Puławskiemu 

pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu 

dokumentacji projektowej ciągu pieszego wzdłuż 

drogi powiatowej Nr 2543L w Drzewcach-Kolonii 

od km 0+000 do km 2+029. 

 XXII/146/20      2020-04-02 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 

zlecenie przeprowadzenia kompletnej procedury 

uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności 

energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów” 

 XXII/144/20     2020-04-02 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nałęczowie. 

 XXI/135/20 2020-03-10 w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa 

Lubelskiego pomocy rzeczowej polegającej na 

przebudowie drogi wojewódzkiej nr 830 na odcinku 

od km 19+422 do km 21+418 polegającej na 

przebudowie urządzeń służących do odwodnienia 

jezdni 

 XX/129/20 2020-01-28 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i 

zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych 

sprawach w związku z realizacją Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Nałęczów 

 XX/122/20      2020-01-28  w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa 

Lubelskiego pomocy rzeczowej polegającej na 

sprzątaniu w sezonie letnim odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 830 w ciągu ulic: Lipowa, 1-go 

Maja, Armatnia Góra i Paderewskiego oraz odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 826 w ciągu ulicy Kolejowej 

 

 

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1500366
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Opracowanie: 

Justyna Kuzioła – Zastępca Burmistrza; 

Marcin Olszak – Sekretarz Gminy; 

Kazimierz Werner – Skarbnik Gminy; 

Joanna Wójciak – Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji;  

Joanna Kozieł – Rząd – inspektor w Referacie Rozwoju i Inwestycji; 

Renata Ziółkowska – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego ; 

Karol Kucaba – inspektor w Referacie Rozwoju i Inwestycji;    

Diana Sieczkowska  - inspektor w Referacie Rozwoju i Inwestycji;    

Marek Toporowski – komendant Straży Miejskiej w Nałęczowie; 

Magdalena Barańska – Guzek – Inspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społecznych i 

Promocji; 

Monika Kalita – młodszy referent w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społecznych i 

Promocji; 

Jarosław Sygnowski – inspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Promocji; 

Teresa Ząbroń – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych i Promocji; 

Maria Pawelec – kierownik MOPS w Nałęczowie; 

Łukasz Król – dyrektor NOK w Nałęczowie. 

Katarzyna Wójcik – dyrektor MGBP im. Faustyny Mokrzyckiej w Nałęczowie. 

Mariusz Kowalik – dyrektor SP ZOZ w Nałęczowie 

 

 

 

 

 

 

 

 


