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 WSTĘP 
 

Najnowszy Raport o Stanie Gminy Spiczyn za 2021 

rok jaki przedkładam mieszkańcom oraz Radzie Gminy 

Spiczyn jest podsumowaniem działalności samorządu w 

niełatwym 2021 roku. To już czwarty tego rodzaju 

dokument przygotowany zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym oraz naszą autorską koncepcją przedstawienia 

systemu zarządzania. Kolejny rok, zrodził niepokój 

związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19, jednak 

mieliśmy nadzieję, że wirus nie będzie miał aż tak 

wielkiego wpływu na nasze życie, nasze rodziny, naszą 

gminę. Niestety okazało się, że radykalnie zmienił naszą 

codzienność powodując konieczność dokonania zmian w 

życiu prywatnym, jak i zawodowym. Podobnie jak inne 

miasta w Polsce i na świecie, przez cały ubiegły rok staraliśmy się stawić czoła 

wyzwaniom związanym z pandemią: chronić zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 

zapewnić normalne, sprawne funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego. 

Pandemia i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy wywarły głęboki wpływ na 

mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie gminy. 

Gmina Spiczyn stanęła w obliczu nadzwyczajnych wyzwań, a zwłaszcza władze 

samorządowe musiały w efektywny sposób sprostać trudnościom wynikającym  

z kryzysu i wdrożyć środki naprawcze. 

Trudna sytuacja była sprawdzianem również dla nas wszystkich pracujących w 

Urzędzie Gminy Spiczyn oraz wszystkich jednostek świadczących usługi dla 

mieszkańców. Urząd Gminy przez cały okres pandemii nie został zamknięty na ani 

jeden dzień służąc naszym mieszkańcom. Mimo ograniczeń związanych  

z koniecznością przejścia na system pracy zdalnej nieprzerwanie byliśmy do 

dyspozycji interesantów, a wszelkie sprawy były na bieżąco realizowane. Jestem z 

tego dumna, bo ten trudny czas był również sprawdzianem skuteczności naszych 

działań. W sytuacji zagrożenia epidemicznego pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni, 

troszcząc się o siebie wzajemnie i aktywnie włączając się w organizowanie pomocy. 

I chcę w tym miejscu, przede wszystkim, gorąco Państwu podziękować za to, że 

wzorowo zdaliśmy w tym czasie egzamin jako wspólnota. Dziękuję za zaangażowanie, 

roztropność i przedsiębiorczość, a zwłaszcza za odpowiedzialność i solidarność wobec 

osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Pragnę szczególnie podziękować 

stowarzyszeniom działającym na naszym terenie, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz 

Ochotniczym Strażom Pożarnym, które z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem 

niosły pomoc osobom najbardziej narażonym na możliwość zarażenia wirusem oraz 

stały się kluczowym partnerem Gminy Spiczyn w realizacji działań pomocowych. 

Jednak poza działaniami, które powodowane były pandemią, udało się zrealizować 

wiele innych przedsięwzięć. Rozpoczęliśmy rewitalizację parku znajdującego się  

w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zawieprzycach, modernizację oraz budowę 

nowych odcinków oświetlenia na terenie naszej gminy, zakończono rozbudowę 

budynku przedszkola, zostało złożonych szereg wniosków o dofinansowanie na 

modernizację lub gruntowne remonty dróg. Zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowych budowlano-wykonawczych na realizację kolejnych inwestycji na terenie 

naszej Małej Ojczyzny. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam, jak ważną 

sprawą jest zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne nią zarządzanie.  

W perspektywie ostatnich lat, a także po kilkunastu miesiącach walki z pandemią, 

widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie od 
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wypełniania obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one niezbędny 

fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc 

Gminę dzień po dniu.  

Pragnę podkreślić z całą odpowiedzialnością, że opracowanie Raportu w takiej 

formie nie byłoby możliwe, gdyby nie cenna wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Spiczyn i  innych  jednostek  organizacyjnych gminy oraz szeregu dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu.  

To był wyjątkowo trudny rok, ale razem, solidarnie z Wami mieszkańcami Gminy 

Spiczyn przetrwaliśmy go stabilnie. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim osobom 

oraz stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w działaniach na rzecz naszej 

gminy. Jestem niezmiernie dumna mogąc razem z Wami przyczyniać się do jej 

rozwoju i gorąco polecam lekturę niniejszej publikacji oraz jak zwykle zapraszam 

Państwa do debaty wraz ze zgłaszaniem opinii i sugestii na temat Raportu. 

Dorota Szczęsna 

Wójt Gminy Spiczyn 

  



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       6 
   
 

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 
1.1. Demografia 

Gminę Spiczyn, według danych na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamieszkiwało 5 877 

mieszkańców.  

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 34 

osoby, w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn. 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w poszczególnych 

miejscowościach: 

Miejscowość Liczba ludności  

stan na 01.01.2021 r. 

Liczba ludności 

stan na 31.12.2021 r. 

Charlęż 192 187 

Charlęż-Kolonia 588 585 

Januszówka 159 160 

Jawidz 1 438 1 432 

Kijany 629 649 

Kijany Kościelne 110 106 

Ludwików 129 130 

Nowa Wólka 200 202 

Nowy Radzic 131 131 

Spiczyn 794 820 

Stawek 120 113 

Stoczek 226 230 

Zawieprzyce 424 424 

Zawieprzyce-Kolonia 399 396 

Ziółków 304 312 

RAZEM 5 843 5 877 
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Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w podziale na płeć wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 roku 

Miejscowość Kobiety Mężczyźni 

Charlęż 98 89 

Charlęż-Kolonia 310 275 

Januszówka 75 85 

Jawidz 722 710 

Kijany 342 307 

Kijany Kościelne 49 57 

Ludwików 56 74 

Nowa Wólka 105 97 

Nowy Radzic 63 68 

Spiczyn 401 419 

Stawek 55 58 

Stoczek 119 111 

Zawieprzyce 224 200 

Zawieprzyce-Kolonia 199 199 

Ziółków 159 153 

RAZEM 2 977 2 900 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 555 osób, 

a liczba mieszkańców wynosiła 590 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 1 707 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64 lat) wynosiła 1 956 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 i więcej) wynosiła 715 osób, a liczba 

mieszkańców (65 i więcej) wynosiła 354 osób. 

 

W 2021 r. narodziło się w gminie 57 dzieci, w tym 26 dziewczynek i 31 chłopców, a 

zmarło 74 mieszkańców gminy, w tym 38 kobiet i 36 mężczyzn. W związku z 

powyższym ubytek naturalny w 2021 r. wyniósł 17 osób. 
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na 5 letnią kadencję.                 

Do właściwości Rady Gminy należą m. in. uchwalanie statutu gminy, ustalanie 

wynagrodzenia wójta, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał  w sprawach podatków i opłat w 

granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do 

wiadomości mieszkańców. Radę Gminy tworzy 15 osób, 2021 roku została złożona 

rezygnacja z funkcji radnego okręgu wyborczego nr 14. W związku z powyższym został 

wydany Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 października 2021 roku o 

zarządzeniu na dzień 9 stycznia 2022 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

Spiczyn w okręgu wyborczym nr 14.  

Radni współpracują w ramach 6 komisji stałych: 

 

 Komisja Rewizyjna – 4 radnych 

 Komisja Budżetu – 6 radnych 

 Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – 5 radnych 

 Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – 5 radnych 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Usług – 3 radnych 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 radnych 
 

Przewodniczącym VIII kadencji Rady Gminy jest Artur Barczak, funkcję V-ce 

Przewodniczącego Rady Gminy pełni Joanna Gąsior.
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Władze lokalne 

Wójt jest organem wykonawczym. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania 

określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: przygotowanie 

projektów uchwał, opracowywanie projektów programów rozwoju, określenie sposobu 

wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, 

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójtem 

VIII kadencji jest Dorota Zofia Szczęsna. Funkcję Z-cy Wójta Gminy Spiczyn 

sprawuje Bernadeta Przybylska-Bartnik, natomiast funkcję Skarbnika Gminy pełni 

Joanna Grabowska. 

Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym Wójta. Wykonuje zadania mające na celu 

realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań 

wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań 

publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. 

Zatrudnienie 
 

W 2021 roku  w strukturze UG Spiczyn funkcjonowały 4 komórki organizacyjne, 12 

samodzielnych stanowisk i 3 wieloosobowe stanowiska pracy. 

 

Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy Spiczyn wynosiło 28 osób (27,15 

etatów). 

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie, 

2) Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie, 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, 

4) Szkoła Podstawowa w Spiczynie, 

5) Szkoła Podstawowa im. Hansa Chrystiana Andersa w Jawidzu, 

6) Gminne Przedszkole w Spiczynie. 

 

1.3. Działalność prawotwórcza Organów Gminy  

W 2021 r. zostało sporządzonych 101 zarządzeń Wójta, w tym 47 zarządzeń wewnętrznych i 

54 zarządzeń zewnętrznych. Wójt Gminy Spiczyn realizując zadania samorządu i działając w 

oparciu o przyjęte dokumenty programowe wydał 12 upoważnień dla pracowników UG i 

jednostek organizacyjnych. 
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L.p. Przedmiot regulacji (rozstrzygnięcia) Liczba 

wydanych 

zarządzeń 

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym i mieniem ruchomym 2 

2. Zmiany w budżecie gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, 

WPF 

51 

3. Zamówienia publiczne 6 

4. Ochrona zabytków na terenie Gminy Spiczyn 1 

5. Organizacja Urzędu Gminy 11 

6. Oświata 6 

7. Ochrona przeciwpożarowa 3 

8. Sprawy społeczne 4 

9. Powołanie komisji konkursowej i przeprowadzenie konkursu 1 

10. Organizacje pozarządowe 2 

11. Działania ustawowe Gminy 4 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1 

13. Realizacja projektów unijnych 2 

14. Ochrona środowiska, gminne programy 5 

15. Organizacja wyborów 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r. do Urzędu wpłynęło 70 wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz 4 

petycje przekazane do właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Spiczyn 

do rozpatrzenia: 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Podmiot wnoszący 

petycję 
Przedmiot petycji 

Sposób 

rozpatrzenia 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. 8.01.2021 
Stowarzyszenie Polska 

Wolna od GMO   

Petycja-list otwarty 

Stop niebezpiecznemu 

GMO-Stop 

niebezpiecznej 

szczepionce. 

W sprawie szczepień         

na SARS-Cov-2. 

 

Pozostawiona bez 

rozpoznania 

Zawiadomienie 

Przewodniczącej 

Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji 

z dn. 25 stycznia 

2021 r. 

 

Uchwała Nr 

XXV/167 /2021 

Rady Gminy 

Spiczyn z dnia  

stycznia 2021 r. 

 

2. 21.12.2020 Rafał Maksymowicz 

W sprawie pomocy dla 

gastronomii-

uzupełnienie. 

Petycja 

pozostawiona bez 

rozpatrzenia. 

Zawiadomienie 

Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji 

Gminy Spiczyn z 

dn. 12 lutego 

2021 r. 

Uchwała Nr 

XXVI/173/2021 

Rady Gminy 

Spiczyn z dnia 30 

marca 2021 r. 

3. 15.02.2021 Krzysztof Sych 

Skarga na Kierownika 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Spiczynie w sprawie 

nierzetelnego 

wywiązywania się z 

obowiązków oraz 

stronniczego i 

nieobiektywnego 

rozpatrywania 

wniosków. 

Skarga zostaje bez 

rozpatrzenia 

 

Zawiadomienie 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

z dnia 24 marca 

2021r. 

 

Uchwała Nr 

XXVI/175/2021 

Rady Gminy 

Spiczyn z dnia 30 

marca 2021 r. 
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1.4. Sołectwa 
 

W skład Gminy Spiczyn wchodzi 13 sołectw: 

1) Charlęż, 

2) Januszówka, 

3) Jawidz, 

4) Kijany, 

5) Ludwików, 

6) Nowa Wólka, 

7) Nowy Radzic, 

8) Spiczyn, 

9) Stawek,  

10) Stoczek, 

11) Zawieprzyce, 

12) Zawieprzyce-Kolonia, 

13) Ziółków. 

 

4. 14.05.2021 Szymon Kurzępa 

Skarga dotycząca 

śmieci na rzece 

Bystrzyca 

Skarga uznana za 

niewłaściwą do  

rozpatrzenia 

Zawiadomienie 

Przewodniczącej 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Gminy Spiczyn z 

dnia 18 czerwca 

2021 r. 

 

Uchwała Nr 

XXVIII/182/2021 

Rady Gminy 

Spiczyn z dnia 

23czerwca 2021 r. 

 



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       14 
   

 
Rysunek. Podział Gminy Spiczyn na sołectwa. 

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

 

SOŁECTWO Powierzchnia w 
ha 

Charlęż 885,14 

Januszowka 252,14 

Jawidz 2 022,90 

Kijany 664,22 

Ludwików 289,29 

Nowa Wólka 409,46 

Nowy Radzic 353,55 

Spiczyn 631,96 

Stawek 138,84 

Stoczek 244,19 

Zawieprzyce 1 955,33 (jeden 
obręb 

geodezyjny) 
Zawieprzyce-Kolonia 
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Ziółków 462,29 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. Urząd Stanu Cywilnego 

 

W roku 2021 r. pozostała liczba wykonanych czynności wynosiła: 

 sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 88, 

 sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 350, 

 migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 645, 

 czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego – 17, 

 wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach 

wielojęzycznych) – 589, 

 wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 18, 

 usuwanie niezgodności – 1 279, 

 zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały – 393, 

 decyzje w sprawach meldunkowych – 9, 

 nadanie numeru PESEL i jego zmiana – 29, 

Charlęż 
11% 

Januszówka 
3% 

Jawidz 
24% 

Kijany 
8% Ludwików 

3% 
Nowa Wólka 

5% 

Nowy Radzic 
4% 

Spiczyn 
8% 

Stawek 
2% 

Stoczek 
3% 

Zawieprzyce 
23% 

Ziółków 
6% 

POWIERZCHNIA SOŁECTW W UJĘCIU 
GRAFICZNYM 
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 udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru 

zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 69, 

 wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek 

dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 

(RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych 

osoby, której wniosek dotyczy – 178, 

 wydawanie dowodów osobistych – 325, 

 przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 44, 

 wydawanie decyzji w sprawach dowodu osobistego – 1, 

 unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – 26. 

 

Średni czas realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego w 2021 r. wynosił ok. 3 tygodni. 

 

1.6. Gospodarstwa rolne 
 

Opublikowane wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz dane źródłowe pochodzące z 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują, że na przestrzeni kilku 

ostatnich lat zaszły istotne zmiany w powierzchni upraw poszczególnych ziemiopłodów na 

terenie gminy. Nastąpił drastyczny spadek powierzchni upraw zbóż podstawowych m.in. żyta 

o ok. 550 ha i mieszanki zbożowej o ok. 400 ha. Spadki powierzchni upraw zanotowano także 

w przypadku roślin okopowych. Przyczyn stanu rzeczy należy upatrywać w słabej 

opłacalności w/wym. ziemiopłodów, spadku pogłowia zwierząt gospodarskich oraz w 

przypadku roślin okopowych dużej pracochłonności tych upraw. Kilkunastoprocentowy 

wzrost zanotowano w uprawach warzyw takich jak: kalafior, pomidory do przemysłu i bób.  

Poniższy wykres obrazuje wielkość powierzchni poszczególnych grup uprawowych wg stanu 

na 31 czerwca 2021 r., który w ujęciu ilościowym przedstawia się następująco: 

Zbożowe – 1901 ha, 

Okopowe – 111 ha, 

Przemysłowe – 518 ha, 

Warzywa – 260 ha, 

Drzewa owocowe – 22 ha, 

Krzewy owocowe – 298 ha, 

Łąki w dobrej kulturze – 370 ha, 

Pastewne – 162 ha, 

Pastwiska – 112 ha, 

Pozostałe  – 675 ha. 
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Szczegółowa analiza danych przedstawionych w postaci graficznej i ilościowej jasno 

wskazuje, że powierzchnia uprawy roślin zbożowych stanowi niemal połowę wszystkich 

zasiewów i upraw trwałych. Korzystna lokalizacja rynków zbytu i ich zapotrzebowanie na 

określone rodzaje ziemiopłodów wymusza niejako zwiększanie powierzchni ich uprawy, a 

także maksymalizację osiąganych zbiorów przy określonym standardzie jakościowym. Taką 

sytuację obserwujemy w przypadku upraw rzepaku, chmielu, pomidorów i truskawek. 

Pewne zaniepokojenie musi budzić duży udział gruntów pozostałych w ogólnej powierzchni 

użytków rolnych, tym bardziej że ponad 400 ha to jest powierzchnia nieużytkowanych od 

szeregu lat łąk trwałych. Taki stan rzeczy powoduje ich degradację i stanowi źródło 

zachwaszczenia i czynników chorobotwórczych dla pozostałych gatunków roślin uprawnych. 

 

 

1.7. Podmioty gospodarcze i przedsiębiorczość 

 
Rok 2021 to kolejny okres dekoniunktury w procesie aktywizacji gospodarczej mieszkańców 

gminy Spiczyn związany w dużej mierze z trwającym ciągle okresem pandemii oraz 

pojawiającymi się na horyzoncie oznakami zbliżającego się kryzysu gospodarczego w kraju i 

w skali światowej. Drożejące nośniki energii, materiały i artykuły przemysłowe nie skłaniały 

do upatrywania swojej przyszłości w samozatrudnieniu. W okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2021 r. dokonano 14 wpisów dotyczących założenia działalności, 40 wpisów w 

zakresie zmian w przedmiocie działalności, w 17 przypadkach zawieszono działalność 

gospodarczą, a w 6 przepadkach dokonano odwieszenia działalności. W badanym okresie 8 

przedsiębiorców zakończyło działalność gospodarczą. Z analizy raportu gminnego CEiDG 

wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. aktywną działalność prowadziło 192 jednoosobowych 

podmiotów gospodarczych i 4 spółki cywilne., 47 podmiotów nie prowadziło działalności z 

powodu zawieszenia, a 2 podmioty nie rozpoczęły jeszcze swojej działalności.  

Zgodnie ze wspomnianym raportem gminnym opracowanym na podstawie Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej 

przedstawia się następująco: 
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 Handel hurtowy i detaliczny – 51 podmiotów 

 Budownictwo – 40 podmiotów 

 Transport i gospodarka magazynowa – 25 podmiotów 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 27 podmioty 

 Przetwórstwo przemysłowe – 22 podmioty 

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 16 podmiotów 

 Edukacja - 11 podmiotów 

 Pozostałe sekcje (wg PKD) – 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 1 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ze względu na przeważający rodzaj 
działalności. 

  
Lp. Kod 

Sekcji  
Nazwa sekcji Liczba 

wpisów 
Opis kodu PKD Liczba 

wpisów 

1 A Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

2 
Działalność związana z 

leśnictwem 
2 

2 B Górnictwo i 
wydobywanie 

2 
Wydobywanie żwiru i piasku; 
wydobywanie gliny i kaolinu 

2 

51 

40 

25 27 

22 

16 

11 

47 

Handel hurtowy i detaliczny

Budownictwo

Transport i gospodarka
magazynowa

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

Przetwórstwo przemysłowe

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

Edukacja

Pozostałe sekcje (wg PKD)
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3 C 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

23 

Produkcja wyrobów 
tartacznych 

4 
 

Produkcja konstrukcji 
metalowych i ich części 

 
4 

4 F 

Budownictwo 40 

Roboty związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

7 
 
 

Zakładanie stolarki budowlanej 5 

5 G Handel hurtowy i 
detaliczny : naprawa 

pojazdów 
samochodowych, 

włączając motocykle 

51 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych z wyłączeniem 

motocykli 

12 
 
 

Sprzedaż detaliczna w 
niewyspecjalizowanych sklepach 

 
7 

6 H Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

25 Transport drogowy towarów 16 

7 I Działalność związana z 
zakwaterowaniem i 

usługami 
gastronomicznymi 

3 
Restauracje i inne placówki 

gastronomiczne 
2 

8 J Informacja i 
komunikacja 

10 
Działalność związana z 

oprogramowaniem 
4 

9 K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

6 
Działalność agentów i brokerów 

ubezpieczeniowych 
4 

10 L Działalność związana z 
obsługą rynku 
nieruchomości 

2   

11 M 
Działalność 

profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

27 

Działalność agencji reklamowych 6 

Działalność w zakresie inżynierii i 
związane z nia doradztwo 

techniczne 

 
5 

12 N Działalność w zakresie 
usług administrowania 

i działalność 
wspierająca 

9 
Działalność usługowa związana z 

zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

3 

13 P 
Edukacja 11 

Pozaszkolne formy edukacji 
sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 
4 

14 Q Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna 

16 Praktyka pielęgniarek i położnych 5 

15 R Działalność związana z 
kulturą, rozrywką i 

rekreacją 
4   

16 S Pozostała działalność 
usługowa 

8 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 

kosmetyczne 
6 

 A RAZEM 239   

 

Ponadto na terenie gminy Spiczyn funkcjonują  następujące zakłady pracy: 

1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  w Ludwikowie 

3. Szkoły Podstawowe – 5 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

6. Bank Spółdzielczy Niemce o/Spiczyn 

7. Gminne Przedszkole w Spiczynie 

8. Urząd Gminy Spiczyn 

9. Sklep spożywczo-przemysłowy „Groszek” w Kijanach 

10. Market „Stokrotka” w Kijanach 
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1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
 

Na terenie gminy Spiczyn w 2021 roku działały aktywnie lub mniej aktywnie następujące 

organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenia 

1) „CJZ” w Charlężu-Kolonii 17  

2) „Kijańczyk” w Kijanach 19B 

3) Chorągiew Zamku w Zawieprzycach im. Atanazego Miączyńskiego Herbu Suche 

Komnaty 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Charlężu 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Jawidzu 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Januszówce 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Spiczynie 

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku (zawieszona działalność) 

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach Kolonii 

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach 

11) Ochotnicza Straż Pożarna w Ziółkowie 

12) Koło Gospodyń Wiejskich ,,Charlężanki’’ w Charlężu 

13) Koło Gospodyń Wiejskich w Jawidzu  

14) Koło Gospodyń Wiejskich „Ludwiczanka” w Ludwikowie  

15) Koło Gospodyń Wiejskich „Nowy Radzic” w Nowym Radzicu  

16) Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku  

17) Koło Gospodyń Wiejskich „ChmieLove” w Spiczynie 

18) Koło Gospodyń Wiejskich „Zawieprzyce Kolonia” 

 

Kluby sportowe 

1) LKS „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Spiczynie   

2) „Wigor” Kijany   

3) UKS „Sokół” przy Szkole Podstawowej w Jawidzu  

4) UKS „Atak Spiczyn” przy Szkole Podstawowej w Spiczynie   

 

Inne organizacje społeczne 

1) Gminny Związek Emerytów i Rencistów 

2) Kółko Rolnicze w Kijanach 

3) Fundacja Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego 

 

 

 

 

 

 2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
2.1. Wysokość budżetu 

 

Planowane dochody na 2021 rok wyniosły 32.638.813,28 zł , zostały zrealizowane w kwocie 

35.718.422,84 zł co stanowi  109,44 % planu. 

 

Podział dochodów według źródeł pochodzenia określa poniższa tabela 
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Rodzaj dochodu Kwota Udział % w dochodach 

ogółem 

Dochody własne bieżące 21.276.785,24 59,57 

Dochody własne majątkowe 4.751.929,50 13,30 

Dochody zlecone 9.689.708,01 27,13 

Dochody OGÓŁEM 35.718.422,84 100,00% 

 

 
 

Dochody własne bieżące według źródeł pochodzenia przedstawiały się następująco 

Rodzaj dochodu Kwota Udział % w 

dochodach 

własnych 

Udział % w 

dochodach 

ogółem 

Najem i dzierżawa 59.128,27 0,28 0,17 

Podatki 6.320.826,97 29,71 17,70 

Dotacje 864.374,89 4,06 2,42 

Subwencje 11.848.856,00 55,69 33,17 

Różne dochody 306.681,21 1,44 0,86 

Środki z państwowych 

funduszy celowych 

768.189,89 3,61 2,15 

Opłaty gospodarowanie 

odpadami 

1.108.728,01 5,21 3,10 

 21.276.785,24 100,00 59,57 

 

62% 

5% 

33% 

Podział dochodów według źródeł 
pochodzenia  

Dochody własne bieżące

Dochody własne majątkowe

Dochody zlecone
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W 2021 roku dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 077,66  zł ( wykonanie 

dochodów 35 718 422,84 zł liczba mieszkańców 5 877 ) 

 

W 2021 roku Gmina Spiczyn otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 

realizację następujących projektów (zadań): 

Lp. Nazwa projektu (zadania) Kwota 

dofinansowania 

1 Fundusz Dróg Samorządowych (przebudowa drogi  

w m. Jawidz) 

208.352,00 

3. Realizacja  projektu ZIT ( koordynator gminny) 4.200,00 

5.  Fundusz Przewozów Autobusowych  97.675,20 

6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 420.291,49 

7. Laboratoria przyszłości  90.000,00 

8. Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-

zawodowego w Gminach: Jastków,Lubartów,Niemce,Spiczyn 

44.746,72 

9. Ekspress do pracy 30.120,39 

10. Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz folie 

rolnicze 

33.280,94 

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego  244.637,49 

12. Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej  

w Zawieprzycach 

1.050.846,83 

13 Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność 500.000,00 

14 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nowej Wólce 43.437,00 

15 Poznaj Polskę  37.496,00 

 RAZEM 2.805.084,06 

 

Gmina Spiczyn w 2021 roku zrealizowała wydatki w kwocie 32 006 795,38 zł co stanowi 

95,27 % planowanych wydatków na rok 2021. Z kwoty tej wydatki na zadania własne 

1% 

30% 

5% 
58% 

0% 1% 1% 4% 

Dochody własne bieżące według źródeł 
pochodzenia  

Najem i dzierżawa

Podatki

Dotacje

Subwencje

Kary umowne

Różne dochody
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wyniosły 22 317 087,37 zł co stanowi 69,73 % wydatków budżetu. Wydatki na zadania 

zlecone zrealizowano w kwocie 9 689 708,01 zł co stanowi 30,27% wydatków budżetu. 

 

Wykonanie zadań własnych w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco: 

Dział Nazwa Kwota Udział % w 

wydatkach 

własnych 

Udział % w 

wydatkach 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 376.594,30 1,69 1,18 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energie elektryczną ,gaz 

 i wodę 

17.527,50 0,08 0,05 

600 Transport i łączność 1.550.949,68 6,95 4,85 

700 Gospodarka mieszkaniowa 75.763,05 0,34 0,24 

720 Informatyka 43.410,96 0,19 0,14 

750 Administracja publiczna 2.529.998,14 11,34 7,90 

754 Bezpieczeństwo publiczne 269.072,18 1,21 0,84 

757 Obsługa długu publicznego 63.885,87 0,29 0,20 

801 Oświata i wychowanie 11.393.624,63 51,05 35,60 

851 Ochrona zdrowia 68.463,59 0,31 0,21 

852 Pomoc społeczna 1.107.141,61 4,96 3,46 

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

30.686,79 0,14 0,10 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

93.715,16 0,42 0,29 

855 Rodzina 108.076,00 0,48 0,34 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

2.040.955,54 9,14 6,38 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2.470.535,73 11.07 7,71 

926 Kultura fizyczna 76.686,64 0,34 0,24 

 RAZEM 22.317.087,37 100,00 69,73 
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Na realizacje zadań majątkowych (inwestycje i dotacje majątkowe) wydatkowano kwotę 

4 574 149,45 zł. 

W 2021 roku wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.446,11 zł (wykonanie 

wydatków  32.006.795,38 zł liczba mieszkańców 5.877) 

Wynik budżetu za 2021 rok – nadwyżka 3.711.627,46 zł. 
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Rolnictwo i łowiectwo
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Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

Edukacyjna opieka
wychowawcza

Rodzina
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ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
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 Przychody budżetu wyniosły 604.984,65zl. (wolne środki  o których mowa w art. 217.ust.2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.450,65 zł. oraz niewykorzystane środki z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 589.534,00 zł) 

W roku 2021 nie zaciągano pożyczek i kredytów długoterminowych. 

Rozchody budżetu 925.000,00 zł – spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.  

 

 

2.2. Poziom zadłużenia oraz zaległości podatkowe podatników 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy Spiczyn z tytułu kredytów 

długoterminowych wynosiło 3 125 000,00 zł. Są to kredyty zaciągnięte w latach 2016-2020 w 

Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział Spiczyn (4 umowy kredytowe).  

Spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:                          

2022 – 625 000,00  

2023 – 900 000,00 

2024 – 700 000,00 

2025 – 700 000,00 

2026 – 200 000,00 

 

Zaległości podatkowe 
  

- podatki od osób fizycznych – 199.320,49 

- podatki od osób prawnych – 18.938,50 

- opłata za gospodarowanie odpadami – 111.583,96 

 

2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
 

W Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Spiczyn w 2021 roku i latach kolejnych są 

zachowane relacje i wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Realizacja tych wskaźników nie jest zagrożona. 

 

2.4. Fundusz Sołecki 

Budżet partycypacyjny, zwany także budżetem obywatelskim, to mechanizm pozwalający 

mieszkańcom danej społeczności lokalnej na współdecydowanie o wydatkowaniu części 

danego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. O budżecie partycypacyjnym można 

mówić wyłącznie wtedy, gdy w trakcie demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania 

decyzji mieszkańcy gminy decydują o tym, na co i w jaki sposób wydawać przyznane do ich 

dyspozycji środki finansowe. Biorą oni zatem udział w ustalaniu priorytetów i planowaniu 

wydatków publicznych.  
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   Budżet partycypacyjny mieści się w ramach tzw. umowy społecznej zawieranej między 

mieszkańcami i organami jst. Procedura podejmowania decyzji może być elastycznie 

dostosowana do lokalnych warunków, tak aby można wyłonić te propozycje mieszkańców, 

które mają największe poparcie społeczne i mogą zostać wpisane do budżetu.  

   Podkreślić należy, że budżet partycypacyjny może zostać na terenie danej jst utworzony 

zarówno z inicjatywy władz lokalnych (inicjatywa odgórna), jak i z inicjatywy samych 

mieszkańców lub ich zrzeszeń (inicjatywa oddolna). Formą budżetu partycypacyjnego jest 

fundusz sołecki uregulowany na gruncie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 301), która z dniem 20 marca br. zastąpiła ustawę z dnia 20 lutego 2009 

r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.). Obliczane na podstawie ustawy 

środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom a w trakcie zebrania 

wiejskiego mieszkańcy danego sołectwa samodzielnie podejmują decyzje, na co przeznaczyć 

określone środki z funduszu sołeckiego.  

W Gminie Spiczyn z chwilą wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim w 2009 roku Rada 

Gminy corocznie podejmowała uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki . Po zmianie przepisów Uchwałą Nr VII.24.2015 Rada Gminy 

wyodrębniła fundusz sołecki na lata następne . 

W 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 365 155,50 zł wydatkowano 

343 600,82 zł tj. 94,10 % . 

 

Zaplanowane i wydatkowane środki w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia tabela: 

Lp. Sołectwo Plan Wykonanie % wykonania 

1. Charlęż 46.780,81 44.635,40 95,41 

2. Januszówka 16.856,24 16.850,00 99,96 

3. Jawidz 47.349,00 47.341,23 99,98 

4. Kijany 40.814,84 39.015,88 95,59 

5. Ludwików 15.341,08 15.163,67 98,84 

6. Nowa Wólka 18.892,25 18.892,25 100,00 

7. Nowy Radzic 15.625,17 15.596,26 99,81 

8. Spiczyn 46.875,51 46.854,64 99,96 

9. Stawek 15.246,38 11.446,38 75,08 

10. Stoczek 19.981,28 19.058,81 95,38 

11. Zawieprzyce 29.498,43 27.082,02 91,81 

12. Zawieprzyce -Kolonia 28.077,96 28.077,96 100,00 

13. Ziółków 23.816,55 13.586,32 57,05 

 Razem 365.155,50 343.600,82 94,10 
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI I PROJEKTÓW 
UNIJNYCH 

3.1. Zadania inwestycyjne w 2021 roku 
  

Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Charlężu 

Zadanie obejmowało: 

1) przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Charlężu wraz z wew. inst., 

2) rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Charlężu wraz z wew. inst. 

3) budowę przyłącza wodociągowego, 

4) budowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z osadnikiem ścieków,  

5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wartość 637 244,95 zł brutto 

 

 

 
Fot. Świetlica wiejska w Charlężu 
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Rozbudowa przedszkola w Spiczynie 

Zadanie obejmowało: 

1) rozbudowę budynku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, przebudowa przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, 

2) budowę studni kanalizacyjnych, 

3) rozbiórkę przyłącza i trzech zbiorników na ścieki oraz ich ogrodzenia, 

4) wykonanie utwardzenia terenu (dojście i opaska), 

5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wartość 735 540 zł brutto, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 589 534,00 zł  

 

Fot. Rozbudowa budynku przedszkola w Spiczynie 
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Fot. Rozbudowa budynku przedszkola w Spiczynie 
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Przebudowa drogi gminnej nr 105115L w m. Jawidz zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 

212, 249 i 277 na odcinku 990 mb 

Długość przebudowywanej drogi  wynosiła 990 m. Podstawowy zakres robót obejmował: 

1) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m z mijankami, 

2) Wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego o szerokości 0,75m, 

3) Odtworzenie rowów odwadniających, 

4) Wykonanie kanału technologicznego – 990 m. 

Całkowita wartość inwestycji 416 704,37zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 208 352,00zł.  

 

 
Fot. Przebudowana droga nr 105115L w Jawidzu 
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Fot. Przebudowana droga nr 105115L w Jawidzu 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 105122L w m. Spiczyn zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 

455 na odcinku 990 mb 

Długość przebudowywanej drogi  wynosiła 990 m. Podstawowy zakres robót obejmował: 

1) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m z mijankami, 

2) Wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego o szerokości 0,75m, 

3) Odtworzenie rowów odwadniających, 

4) Wykonanie kanału technologicznego – 990 m. 

Wartość inwestycji 427 494,67 zł  



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       33 
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Fot. Przebudowana droga nr 105122L w Spiczynie 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jawidz 

Zadanie obejmowało: 

a) Wykonanie sieci wodociągowej o długości 725,5 m z rur PE100RC SDR17 dz 90/5,4, 

b) Instalację hydrantu  p. pożarowy dn 80 – 2 szt., 

c) Instalację zasuwy żel-wod. kołnierzowej dn 80 – 4 szt. ( w tym 2 szt. zasuwy hydrantowe), 

d) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Wartość 82 934,83 zł brutto 

 

 
Fot. Sieć wodociągowa w Jawidzu w trakcie robót 
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody o studnię awaryjną S2 z instalacją technologiczną oraz 

elektryczną w miejscowości Januszówka 

 

Zadanie obejmowało: 

a) wykonanie obudowy z kręgów betonowych  dn 1600 i głębokości 3,0 m wraz z jej 

wyposażeniem, 

b) montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym i uzbrojeniem, 

c) montaż przewodu technologicznego wodociągowego, łączącego studnię ze stacją  

uzdatniania i dalej do zbiornika wyrównawczego, 

d) montaż zasilania energetycznego pompy w S2. 

 

Wartość 79 787,37 zł brutto 

 

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w 

Zawieprzycach 

 

Zadanie obejmowało: 

a) wykonanie alejek parkowych, 

b) wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

huśtawki, tablice informacyjne , trejaże), 

c) wykonanie oświetlenia parkowego, 

d) rozbudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej z zakończeniem jej punktami 

czerpalnymi wody, 

e) wycinka drzew, 

f) pielęgnacja drzewostanu, 

g) wykonanie nasadzeń. 

 

Wartość 1 257 779,40 zł brutto 

 

 
Fot. Park w Zawieprzycach po rewitalizacji 
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Fot. Park w Zawieprzycach po rewitalizacji 



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       37 
   

 
Fot. Park w Zawieprzycach po rewitalizacji 

 
Urząd Gminy - remont pomieszczeń archiwum 

 

Zadanie obejmowało: 

a) wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz nawiewników okiennych, 

b) oczyszczenie powierzchni ścian i podłóg, 

c) odgrzybienie powierzchni, 

d) demontaż starej armatury oraz izolacji, 

e) ułożenie tynków, 

f) wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, 

g) ułożenie płytek gresowych. 

 

Wartość 29 520,00 zł   
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Fot. Pomieszczenia archiwum zakładowego 

 

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej  nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce- Jawidz w km 

25+910 

 
Wartość inwestycji 60 270,00 zł   

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, przy 50%-owym udziale 

Gminy Spiczyn. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 60 270,00 zł, w tym udział Gminy Spiczyn - 

30 135,00 zł. 
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 Fot. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 828 
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Fot. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 828 
 

Stoczek – utwardzenie nawierzchni pod altaną  

 

 Wykonanie nawierzchni brukowanej pod altaną z dodatkowymi utwardzeniami przed wejściem oraz 

pod ognisko. Podniesienie altany o 20 cm.  Środki zabezpieczono w Funduszu Sołeckim.  

Wartość 9 400,00 zł 

 

 

 
Fot. Utwardzenie nawierzchni pod altaną 
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Kijany ogrodzenie świetlicy (FS) 

 

Dostawa i montaż ogrodzenia na działce nr 568/5 w Kijanach. 

W ramach realizacji inwestycji wykonano ogrodzenie z siatki o wysokości 150 cm 2.5/3.6 PCV z 

podmurówką prefabrykowaną  H 25 cm - długość ogrodzenia około 245 mb. 

Wartość 15 446,00 zł  

 

 
Fot. Utwardzenie nawierzchni pod altaną 

 

 

Nowa Wólka – dostawa i montaż altany na działce gminnej  

 

Dostawa i montaż altany oraz wykonanie nawierzchni brukowanej na działce nr 409. 

Specyfikacja techniczna altany: 

Pokrycie dachowe: gont bitumiczny lub blachodachówka 

Poszycie dachowe: drewno (deski min 24 mm) 

Wymiary altany 4x6 m 

Dach dwu- lub czterospadowy o kącie nachylenia 15-30° 

Spód okapu i konstrukcji dachu min 2.1m od poziomu posadzki. 

Obrys dachu wysunięty poza obrys altany o 0,5- 1 m 

Altana mocowana na stałe do podłoża (nawierzchnia bruk betonowy) 

Materiał: drewno impregnowane preparatem bezbarwnym 

Wartość 21 000,00 zł 

Zakończenie inwestycji – grudzień 2021 roku 
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Fot. Wykonanie altany w miejscowości Nowa Wólka 
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Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej 1564L w Zawieprzycach oraz przy drodze gminnej 

105113L w Jawidzu 

 

W ramach realizacji inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych zainstalowano, w miejscowości Zawieprzyce, 21 sztuk lamp na masztach wysokości 10 na 

odcinku 1047 mb (od skrzyżowania z droga wojewódzką 829 do posesji na działce nr1939/2). 

 

Fot. Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 1564L - Zawieprzyce 
 

 

Kolejnym etapem realizacji inwestycji było umieszczenie, zgodnie z projektem, 16  sztuk lamp na 
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masztach o wysokości 7 m na odcinku 645 mb (od skrzyżowania z droga wojewódzką 828 do posesji 

na działce nr356/3) w miejscowości Jawidz.  

  
Fot. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105113L w Jawidzu 
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Fot. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105113L w Jawidzu 
 

Wartość inwestycji - 279 456,00 zł   

Oświetlenie zostało uruchomione pod koniec marca 2022 roku. 

 

 

Dokumentacje projektowe: 

 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Świetlicy Wiejskiej w Kijanach 

Wartość 29 889,00 zł   
 

Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej Świetlicy Wiejskiej w Stoczku 

Wartość 28 290,00 zł  
 

Kijany 105132L wytyczenie/okazanie projektu przebiegu drogi   (FS) 

Wartość 3 000,00 zł 

 

Stoczek-wytyczenie z okazaniem działek drogowych 91 i 138 (FS) 

Wartość 3 000,00 zł 

 

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej nr 105107L w m. 

Zawieprzyce–Kolonia – Nowa Wólka  

Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla urządzenia spowalniającego na drodze 105101L w m. 

Januszówka 

Wartość: 1 200,00 zł 

 

Projekty budowlano- wykonawcze przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Spiczyn: 

1. nr 105113L w Jawidzu  

Wartość: 4 600,00 zł 
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2. nr 105107L w Zawieprzycach Kolonii 

Wartość: 4 600,00 zł 

 

Projekty budowlano- wykonawcze oświetlenia drogowego wydzielonego : 

1) wzdłuż drogi powiatowej nr 2003L położonej na działce nr 127/1 w m. Kijany, gm. Spiczyn.  

Wartość: 6 328,35 zł 

2) wzdłuż drogi na działce o numerze ewidencyjnym 488 w m. Charlęż, gm. Spiczyn. 

Wartość: 4 120,50 zł 

 

Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Spiczynie 

Wartość: 4 305,00 zł 

 

Projekt budowlany zmiany utwardzenia terenu przy kaplicy na terenie Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Zawieprzycach 

Wartość: 1 500,00 zł. 

 

3.2. Realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych 
 

Wnioski złożone w 2021 roku: 

I. Wnioski w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych: 

1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Spiczyn. 

W ramach projektu planowano: 

a) Przebudowę drogi nr 105107L w m. Zawieprzyce Kolonia na odcinku 990 mb., 

b) Przebudowę drogi nr 105113L w m. Jawidz na odc. 990 mb., 

c) Przebudowę drogi nr 105100L w m. Stoczek na odc. 990 mb. 

d) Przebudowę drogi nr 105121L w m. Charlęż na odc. ok 850 mb. 

e) Przebudowę drogi nr 105120L w m. Charlęż na odc. 990 mb.  

f) Przebudowę drogi nr 105122L w m. Spiczyn 

g) Prace remontowo-budowlane na wewnętrznych drogach gminy. 

Wartość projektu: 9 900 000,00 zł. 

Wnioskowane środki: 9 405 000,00 zł. 

 

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury turystyczno-kulturalnej. 

W ramach projektu zaplanowano: 

Przebudowę i adaptację zabytkowej stajni w Zespole pałacowo-parkowym w 

Zawieprzycach na Centrum Integracji Kulturalnej (przebudowa istniejącego budynku 

na budynek bez barier architektonicznych, ogólnodostępny, dostosowany do potrzeb 

ON. Obiekt zapewni siedzibę dla Biblioteki Gminnej, lokale do działalności 

kulturalnej, wzbogacenie oferty turystycznej regionu). 2. Budowę świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Kijany (obiekt dostosowany do potrzeb ON, pozbawiony barier 

architektonicznych, zapewniający lokale umożliwiające rozwój działalności 

kulturalnej oraz artystycznej). 

Wartość projektu: 5 500 000,00 zł. 
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Wnioskowane środki: 4 950 000,00 zł. 

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie 

Gminy Spiczyn 

W ramach projektu zaplanowano: 

1. Budowę publicznego przedszkola z odziałem żłobkowym w Kijanach (budowa 

nowego obiektu dostosowanego do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

niemowlęcym oraz ON wraz z wyposażeniem, budynek ogólnodostępny bez barier 

architekt.). 2. Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Spiczynie 

(termomodernizacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana oświetlenia, CO, instalacja 

OZE). 3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenie poddasza zabytkowego 

budynku szkoły podstawowej w Zawieprzycach (zabezpieczenie budynku, izolacja 

ścian fundamentu, mury, tynki renowacyjne, docieplenie). 

 

Wartość projektu: 21 700 000,00 zł 

Wnioskowane środki: 18 445 000,00 zł. 

 

II. Renowacja i zabezpieczenie cmentarza wojennego w Charlężu – wniosek 

złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zakres projektu:  

Zadanie polega na zabezpieczeniu oraz renowacji terenu cmentarza wojennego w Charlężu 

poprzez odnowę, naprawę ogrodzenia chroniącego teren cmentarza, oczyszczenie terenu (w 

tym rozplantowanie ziemi, wysiew trawy) oraz wykonanie działań pielęgnacyjnych 

drzewostanu. W ramach zadania planowane jest również wykonanie tablicy informacyjnej na 

terenie cmentarza, wykonanie wraz montażem tabliczek informacyjnych (oznakowania 

przydrożne) oraz umieszczenie na terenie cmentarza płyty pamiątkowej. Do utrzymania oraz 

odpowiedniej pielęgnacji terenu cmentarza wykorzystane zostaną narzędzia zakupione w 

ramach zadania. 

Wartość projektu: 35 100,00 zł. 

Wnioskowane środki: 28 050,00 zł. 

 

III. Usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa na 

terenie Gminy Spiczyn – wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zbiórkę odpadów sztucznych (z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) od rolników z 

terenów Gminy Spiczyn.  

Wartość projektu: 5 400,00 zł. 

 

IV. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – dofinansowanie 

ze środków PEFRON 

W ramach projektu zaplanowano: 1. Zakup świątecznych paczek żywnościowych dla osób 

niepełnosprawnych. 2. Zakup wraz z montażem urządzeń do stworzenia placu zabaw oraz 

siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (urządzenia z atestami dostosowane do 
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potrzeb Osób Niepełnosprawnych - ON). Infrastruktura dla ON zlokalizowana jest przy 

świetlicy wiejskiej w Charlężu. We wskazanym miejscu powstała infrastruktura 

sportowo-rekreacyjna, pozwalająca zorganizować aktywność ON oraz osób z otoczenia 

ON w celu poprawy kondycji grupy docelowej. Lokalizacja inwestycji pozwoli na 

zapewnienie nieograniczonego dostępu do infrastruktury. 

Wartość projektu/finansowanie z PFRON: 100 000,00 zł. 

 

V. Projekt złożony w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia. 

W ramach projektu planowana jest cyfryzacja Urzędu Gminy Spiczyn poprzez zakup 

komputerów wraz z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych UPS, sprzętu biurowego 

umożliwiającego zdalna obsługę oraz laptopów umożliwiających zdalne wykonywanie 

pracy. Dodatkowo pracownikom urzędu zapewnione zostaną profesjonalne szkolenia w 

zakresie cyberbezpieczeństwa. Na zakończenie projektu przeprowadzona zostanie 

diagnoza techniczna cyberbezpieczeństwa urzędu zgodnie z formularzem stanowiącym 

załącznik do dokumentacji konkursowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 

dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) 

niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Ww. inwestycja 

przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i 

skróci czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. 

Ponadto realizowane zadanie podniesie poziom cyberbezpieczeństwa poprzez 

wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania 

na incydenty. 

Wartość grantu: 174 690,00 zł. 
 

Umowy podpisane w 2021 roku : 

1. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja                                    

i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym                           

w Zawieprzycach”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe                     

i naturalne. 

Celem projektu jest ochrona oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego                            

i naturalnego zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach. Realizowana 

inwestycja ma na celu podniesienie jakości i dostępności zespołu pałacowo-

parkowego poprzez uatrakcyjnienie oraz odpowiednie zabezpieczenie dziedzictwa 

kulturowego. Projekt obejmuje wykonanie m. in.: system alejek i chodników, ciągów 

pieszych, elementów małej architektury ogrodowej (ławki, kosze), renowację terenów 

zielonych, kompleksowe prace dotyczące zieleni parkowej tj. zabiegi pielęgnacyjne, 

niezbędne wycinki, nowe nasadzenia, przeniesienie/usprawnienie monitoringu oraz 

oświetlenie całego obszaru energooszczędnym systemem. Dodatkowo                                     

z wygenerowanych oszczędności zgodnie z podpisanym aneksem wykonana zostanie 
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opaska wokół kaplicy z kostki granitowej wraz z wyremontowaniem zabytkowego 

murku przy kaplicy oraz wyremontowana zostanie brama wjazdowa: podbicie 

fundamentów, izolacja pionowa ścian fundamentowych, naprawa ścian, opaska. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 994 056,06 zł. Wartość dofinansowania: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 416 741,18 zł 

Dotacja celowa: 166 675,43 zł 

Termin realizacji projektu wydłużono do 30.09.2022 r. 

2. Otrzymano promesę wstępną na realizację projektu Rozwój społeczno-gospodarczy 

Gminy Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-

kulturalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowej stajni w Zespole pałacowo-

parkowym w Zawieprzycach na Centrum Integracji Kulturalnej oraz budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Kijany. 

3. Podpisano umowę na realizację Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach 

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 

dofinansowanie ze środków PEFRON na kwotę 100 000,00 zł. W ramach projektu 

przygotowano świątecznych paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych oraz 

zakupiono i zainstalowano urządzenia do stworzenia placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (urządzenia z atestami dostosowane do 

potrzeb ON). 

 
Fot. Plac zabaw w miejscowości Charlęż  zrealizowany ze środków PFRON 
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Fot. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Charlęż  zrealizowana ze środków PFRON 

 

3.3. Sieć publicznych dróg gminnych 
 

Sieć publicznych dróg gminnych liczy 61,379 kilometrów (100 %) z czego 52,513 km (85,55 

%) posiada nawierzchnię bitumiczną i betonową, 7,923 km (12,91 %) nawierzchnię gruntową 

wzmocnioną żużlem, tłuczniem lub gruzem a 0,943 km (1,54 %) nawierzchnię gruntową 

naturalną. 

ZESTAWIENIE DRÓG PUBLICZNYCH W GMINIE SPICZYN 

L.p. Nr drogi Przebieg 
Długość 

km 

Nawierzchnia 
twarda 

ulepszona 
km 

Nawierzchnia 
twarda 

nieulepszona 
km 

Nawierzchnia 
gruntowa 

wzmocniona 
żwirem, 
żużlem 

km 

1 105100L 
DP 1564L-Zawieprzyce 

– Stoczek – DP 2004L 
3,858 3,858   

2 105101L 
Dr. gm. 105100L – 

Januszówka - DP2004L 
2,735 2,735   

3 105102L 
Dr. gm. 105104L – 

Ziółków do zabudowy 
0,570  0,393 0,177 



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       51 
   

ZESTAWIENIE DRÓG PUBLICZNYCH W GMINIE SPICZYN 

4 105103L 
Granica gminy – 

Ziółków – DP2003L 
2,320 1,640 0,680  

5 105104L 
DP2003L – Ziółków – 

granica gminy 
1,723 1,72   

6 105105L 

dr. gm.105103 – 

Ziółków – dr. gm 

105104L 

0,517 0,517   

7 105106L 
DP2003L – Ziółków – 

DP2003L 
1,470 1,050  0,420 

8 105107L 
DP1564L – KOL. 

Zawieprzyce - DP1565L 
3,648 3,648   

9 105108L 
DP1565 – Las – Nowy 

Radzic – granica gminy 
3,939 3,939   

10 105109L 

DP1564L – Kol. 

Zawieprzyce – do 

zabudowy 

2,200 2,200   

11 105110L 
DP1565L– Nowa Wólka 

– granica gminy 
3,930 2,985  0,945 

12 105111L 

dr. gm. 105108L – 

Nowy Radzic – granica 

gminy 

1,622 1,622   

13 105112L 
DW829 – Jawidz – za 

most – do zabudowy 
0,600 0,600   

14 105113L 
DW829 – Jawidz - 

DW828 
3,755 1,596 2,159  

15 105114L 
DW829 – 

dr.gm.105113L 
1,670 1,670   

16 105115L DW 829 – Jawidz – 2,649 2,649   
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ZESTAWIENIE DRÓG PUBLICZNYCH W GMINIE SPICZYN 

dr.gm. 105113L 

17 105116L 
DW828 – 

dr.gm.105113L 
1,290 1,290   

18 105117L DW829 - DP1564L 1,164 0,350  0,814 

19 105118L 
DW828 – 

dr.gm.105115 
0,758 0,758   

20 105119L 
DP1564L – 

dr.g.105117L 
0,533 0,533   

21 105120L 
DP1564L – Kol. Charlęż 

- DP1564L 
4,989 4,989   

22 105121L 
DP1564L –  Charlęż  - 

DP1564L 
1,738 1,738   

23 105122L 
DW829 – Spiczyn - 

granica gminy 
3,215 2,512 0,703  

24 105123L 
DP2000L – Spiczyn – 

dr.gm.105122L 
0,962 0,962   

25 105124L 
Dr.gm.105123L – 

dr.gm.105122L 
2,000 2,000   

26 105125L 
Dr.gm.105122L – 

dr.gm.105124L 
0,610 0,610   

27 105126L 
DP2000L – Spiczyn – 

dr.gm.105124L 
0,461 0,461   

28 105127L 
P2000L – Spiczyn – 

dr.gm.105122L 
0,906 0,906   

29 105128L 
DP2001L – Ludwików 

dolny 
0,720 0,720   
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ZESTAWIENIE DRÓG PUBLICZNYCH W GMINIE SPICZYN 

30 105129L 
DP2001L – Ludwików - 

DP2001L 
2,650 2,275  0,375 

31 105130L 
Dr.gm.105129L – 

granica gminy 
1,130 1,130   

32 105131L 
DW829 – Kijany – do 

gr. zabudowy 
0,515 0,514 0,001  

33 105132L 
DP2004L – Kijany 

Kościelne 
0,247 0,247   

34 105133L 
DW829 – Spiczyn - 

DW829 
0,466 0,466   

35 105134L 
DW829 – Kijany 

Ośrodek Zdrowia 
0,285 0,285   

SUMA 61,379 52,513 6,135 2,731 

 

Na terenie Gminy znajdują się dwa obiekty mostowe. Jeden z nich przechodzący nad rzeką 

Wieprz zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej 105112L w Jawidzu i liczy długość 66 

metrów o nośności 15 t natomiast drugi zlokalizowany nad Bystrzycą w Charlężu, w ciągu 

drogi gospodarczej do pól, o długości 23 metrów i nośności 8 t. 
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Gmina Spiczyn w latach 2015-2020 poczyniła starania w celu skomunalizowania działek 

drogowych zajętych pod drogi gminne. Po tych działaniach powierzchnia działek drogowych 

dla dróg gminnych publicznych i wewnętrznych wynoszą odpowiednio: 

 

L.p. Miejscowość 
Powierzchnia

[ha] 

1 Charlęż 28,2734 

61,379 

52,513 

6,135 
2,731 
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2 Januszówka 3,3100 

3 Jawidz 21,3187 

4 Kijany 5,0131 

5 Ludwików 2,0500 

6 Nowa Wólka 2,0300 

7 Nowy Radzic 5,4600 

8 Spiczyn 11,5734 

9 Stawek 0,4700 

10 Stoczek 4,0700 

11 Zawieprzyce 22,6245 

12 Ziółków 5,5500 

SUMA 110,4431 
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3.4. Remonty dróg gminnych 
 

W 2021 roku wykonano następujące zadania remontowe na drogach: 

1. przebudowa (ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu, wykonanie mijanek i 

obustronnych poboczy)  drogi 105122L w Spiczynie na odcinku 990 m – kwota 

427 494,67 zł, 

2. przebudowa (ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu, wykonanie mijanek i 

obustronnych poboczy)  drogi 105115L w Jawidzu na odcinku  990 m – kwota 

416 704,37 zł, 

3.  remonty pozimowe na wszystkich drogach posiadających nawierzchnię 

bitumiczną – powierzchnia ubytków 4 261,82 m
2
 – koszt 126 129,54 zł. 

W rozbiciu na drogi: 

Numer 
drogi /                     
numer 
działki 

Płytkie                      
m

2 

Koszt 
netto        

zł 

Średnie                    
m

2 

Koszt    
netto          

zł 

Głębokie                   
m

2 

Koszt   
netto        

zł 

Suma   
netto         

zł 

Wartość        
brutto                  

zł 

105130L 51,73 1 112,20 10,92 305,76 6,31 246,09 1 664,05 2 046,78 

105129L 99,47 2 138,61 50,42 1 411,76 20,73 808,47 4 358,84 5 361,37 

105112L 21,85 469,78 1,20 33,60 0,00 0,00 503,38 619,15 

105127L 70,43 1 514,25 44,40 1 243,20 9,60 374,40 3 131,85 3 852,17 

105115L 35,54 764,11 14,48 405,44 0,00 0,00 1 169,55 1 438,55 

105118L 87,81 1 887,92 17,23 482,44 0,00 0,00 2 370,36 2 915,54 

105117L 16,63 357,55 1,34 37,52 0,00 0,00 395,07 485,93 

105116L 8,22 176,73 3,44 96,32 1,62 63,18 336,23 413,56 

105114L 44,93 966,00 11,57 323,96 0,40 15,60 1 305,56 1 605,83 

105113L 103,02 2 214,93 28,03 784,84 10,86 423,54 3 423,31 4 210,67 

dz 1401 83,74 1 800,41 20,97 587,16 6,10 237,90 2 625,47 3 229,33 

dz 1202 37,63 809,05 9,16 256,48 0,00 0,00 1 065,53 1 310,60 

dz 1773 3,64 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 96,26 

Dz 2206 18,69 401,84 0,72 20,16 0,00 0,00 422,00 519,05 

Dz 1452 40,13 862,80 0,64 17,92 0,00 0,00 880,72 1 083,28 

Dz 931 23,96 515,14 2,01 56,28 0,00 0,00 571,42 702,85 

105120L 250,62 5 388,33 64,66 1 810,48 11,67 455,13 7 653,94 9 414,35 

105121L 30,38 653,17 5,84 163,52 0,72 28,08 844,77 1 039,07 

105122L 33,63 723,05 10,93 306,04 6,48 252,72 1 281,81 1 576,62 

105123L 43,99 945,79 13,87 388,36 3,05 118,95 1 453,10 1 787,31 

105134L 4,27 91,81 3,72 104,16 1,36 53,04 249,01 306,28 

105128L 22,24 478,16 4,86 136,08 0,00 0,00 614,24 755,52 

105100L 67,44 1 449,96 28,95 810,60 6,58 256,62 2 517,18 3 096,13 

105103L 0,00 0,00 2,41 67,48 1,68 65,52 133,00 163,59 

105104L 36,72 789,48 2,73 76,44 3,14 122,46 988,38 1 215,71 

105106L 85,56 1 839,54 13,82 386,96 6,78 264,42 2 490,92 3 063,83 

105107L 217,13 4 668,30 138,32 3 872,96 45,34 1 768,26 10 309,52 12 680,70 

105108L 317,20 6 819,80 137,02 3 836,56 27,52 1 073,28 11 729,64 14 427,46 

105109L 384,02 8 256,43 84,56 2 367,68 15,69 611,91 11 236,02 13 820,30 

105111L 110,72 2 380,48 45,76 1 281,28 5,62 219,18 3 880,94 4 773,56 
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Numer 
drogi /                     
numer 
działki 

Płytkie                      
m

2 

Koszt 
netto        

zł 

Średnie                    
m

2 

Koszt    
netto          

zł 

Głębokie                   
m

2 

Koszt   
netto        

zł 

Suma   
netto         

zł 

Wartość        
brutto                  

zł 

105124L 183,21 3 939,02 82,83 2 319,24 10,23 398,97 6 657,23 8 188,39 

105126L 63,78 1 371,27 8,32 232,96 5,34 208,26 1 812,49 2 229,36 

105132L 14,77 317,56 0,93 26,04 0,00 0,00 343,60 422,62 

105131L 31,30 672,95 6,73 188,44 0,72 28,08 889,47 1 094,05 

105125L 33,98 730,57 22,70 635,60 2,14 83,46 1 449,63 1 783,04 

Dz 432 6,21 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00 133,52 164,22 

Dz 313  43,47 934,61 0,00 0,00 2,00 78,00 1 012,61 1 245,50 

Dz 605 21,89 470,64 3,29 92,12 2,81 109,59 672,35 826,98 

105119L 45,19 971,59 3,43 96,04 2,97 115,83 1 183,46 1 455,65 

508 i 529 46,68 1 003,62 12,04 337,12 0,00 0,00 1 340,74 1 649,11 

Dz 1645 80,06 1 721,29 4,09 114,52 3,14 122,46 1 958,27 2 408,67 

105108L 92,00 2300,00 98,00 2744,00 11,00 363,00 5407,00 6650,61 

 

4. remonty dróg gminnych przy użyciu: 

- tłucznia w miejscowości Ziółków dz. 84, dz. 231 

- tłucznia w miejscowości Charlęż dz. 88 

- tłucznia w miejscowości Jawidz dz. 1311,  

- tłucznia w miejscowości Spiczyn dz. 605, dr. 105122L 

- gruzu w miejscowości Jawidz  dz. 1372, 

Na łączna kwotę 44 783,07 zł. 

5. Remonty dróg przy użyciu masy asfaltowej na zimno – 105122L, 105124L, 105125L 

105127L Spiczyn, 105115L, 105118L Jawidz, 105111L Nowy Radzic, 105120L, 105121 L 

Charlęż, 105129L i 105130L Ludwików i 105100L Stoczek – na kwotę 6 396,00 zł. 

 
 

 
 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018-2023 
 

Strategia Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018 – 2023 została uchwalona Uchwałą Rady 

Gminy Spiczyn nr VI/41/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

W roku 2021 zrealizowano szereg przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających                             

z poszczególnych celów strategicznych określonych w tym dokumencie. I tak w ramach:  

Obszaru 1: Przestrzeń i infrastruktura, Cel strategiczny 1 Funkcjonalna, dostępna oraz 

estetyczna  przestrzeń publiczna  z nowoczesną i zmodernizowaną infrastrukturą 

zrealizowano następujące zadania: 

Cel operacyjny 1.1 Modernizacja/budowa/rozbudowa i doposażenie infrastruktury drogowej             

i komunalnej  

1. Przebudowano drogę gminną nr 105115L w Jawidzu na odcinku 990 mb. 

2. Przebudowano drogę gminną nr 105122L w Spiczynie na odcinku 990 mb. 

 4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW                           

I STRATEGII 
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3.   Wykonano siec wodociągową w Jawidzu na odcinku 0,725 km 

4. Zmodernizowano ujęcie wody w Januszówce. 
 

Cel operacyjny 1.2 Estetyzacja, rewitalizacja i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych 

1. Zakończono I etap projektu „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole 

pałacowo-parkowym w Zawieprzycach” 

2. Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie prac renowacyjnych bramy wjazdowej                 

i wykonanie nawierzchni brukowej w ZPP w Zawieprzycach. 

3. Wykonano przebudowę zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 828                        

w Jawidzu. 

4. Zamontowano oznakowanie kierunkowe z numerami posesji na terenie gminy. 
 

Cel operacyjny 1.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej 

1. Zakończono przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Charlężu  

2. Utworzono plac zabaw i siłowni zewnętrzną w Charlężu ze środków PFRON 

3. Zakończono rozbudowę Gminnego Przedszkola Publicznego w Spiczynie 

4.   Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny na realizację operacji pt. ,,Utworzenie 

punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych w Gminie Spiczyn” 

5.   Zamontowano 5 urządzeń zabawowych w centrum miejscowości Zawieprzyce-Kolonia 

w ramach tworzenia ogólnodostępnych miejsc do rozwoju kultury, rekreacji i 

wypoczynku. 
 

Cel operacyjny 1.4 Rozwój infrastruktury i dostępności technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

1. Zwiększono dostęp do e-usług poprzez uruchomienie platformy zakupowej dla 

potencjalnych wykonawców i dostawców. 

2. Przygotowano i złożono wniosek w ramach naboru do Programu „Cyfrowa Gmina – 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 

 

Obszaru 2: Środowisko, Celu strategicznego 2. Czyste, zadbane i zasobne środowisko 

naturalne zrealizowano następujące zadania: 

Cel operacyjny 2.1. Ochrona walorów i zasobów środowiska naturalnego 

1. Racjonalnie wykorzystywano zasoby przyrodnicze poprzez wnikliwe rozpatrywanie 

wniosków o wydanie warunków środowiskowych oraz wniosków o wydanie zezwoleń 

na wycinkę drzew na gruntach własnych 

 

Cel operacyjny 2.2 Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

1. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizacje zadań w ramach projektu „Energia 

odnawialna w Gminie Spiczyn na instalację 80 zestawów solarnych i 6 kotłów na 

biomasę.  

  

Cel operacyjny 2.3. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz gospodarka 

niskoemisyjna 

1. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja energooszczędnego 

oświetlenia drogowego w gminie Spiczyn” poprzez budowę 2 odcinków oświetlenia 

drogowego (Zawieprzyce-Kolonia, Charlęż) oraz wymianę opraw oświetleniowych na 

ledowe. 

2. Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego programu „Czyste Powietrze” 
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Cel operacyjny 2.4 Rozwój systemu gospodarki odpadami  

  1. Zwiększenie ilości odpadów segregowanych 

 2. Realizowano zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach, którego 

odebrano i poddano utylizacji 88, 44 ton wyrobów zawierających azbest. Natomiast                

w ramach projektu „Bezpieczni bez azbestu” odebrano 53,56 ton wyrobów azbestowych. 

 

Cel operacyjny 2.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

upowszechnianie proekologicznego stylu życia. 

 1. Przeprowadzono konkurs o tematyce ekologicznej w 5 placówkach edukacyjnych. 

 2. Koordynowano akcję sprzątania doliny rzeki Wieprz. 

 

Obszaru 3: Mieszkańcy celu strategicznego  3. Zintegrowani, aktywni i wykształceni 

mieszkańcy zrealizowano następujące zadania: 

Cel operacyjny 3.1. Podwyższenie poziomu edukacji, zwiększenie kompetencji zawodowych 

i upowszechnienie uczenia się przez całe życie  

 1. Wyposażenie uczniów w sprzęt komputerowy w ramach pomocy w nauczaniu zdalnym 

w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” za kwotę 90 000 zł 

Cel operacyjny 3.6. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 

 1.Zakup wyposażenia dla jednostek OSP 

 

Obszaru 4 Gospodarka, celu strategicznego 4 Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

Cel operacyjny 4.5 Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju funkcji turystycznych w 

tym turystyki i ekoturystyki 

     1. Współpraca z gminami w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III     

Sobieskiego i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie wzbogacania oferty 

turystycznej i zwiększaniu potencjału gospodarczego 

4.2. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016 - 2026 
 

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.1777) 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu 

rewitalizacji stanowią zadania własne gminy. Gmina Spiczyn przystępując                            

do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy, zobowiązana jest                 

do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych 

terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej 

wymogami. 

 W uchwalonym w dniu 23 lutego 2017 roku GPR dla Gminy Spiczyn na lata 2016 – 

2026 uchwałą RG Spiczyn nr VII.162.2017 zostały określone główne obszary priorytetowe, 

które przedstawiają się następująco: 

I. Społeczność  

II. Gospodarka 

III. Włączenie 

W ramach  Obszaru Priorytetowego I Społeczność realizowano następujące cele 

rewitalizacji: 

Cel I.1 Poprawa kapitału społecznego i edukacji poprzez: 
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- dofinansowanie zajęć sportowych ( pływanie, zapasy, lekkoatletyka), 

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 

Cel I.2 Zmiana postaw społeczności obszaru rewitalizacji w kierunku uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym poprzez: 

- wsparcie finansowe dla działających organizacji pozarządowych i stowarzyszeń , 

- organizacja spotkań kulturalnych, wspieranie inicjatyw społecznych. 

Cel I.3 Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz przestrzeni służącej rewitalizacji 

poprzez: 

- przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej związanej z budową świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Kijany, 

- Zakończenie realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w 

zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach” – etap I rewitalizacja przestrzeni parkowej. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 7.1 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 

- Podpisanie aneksu do umowy dotyczącego rewitalizacji bramy wjazdowej w ZPP 

Zawieprzyce 

- Zakończenie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Charlężu. 

Cel I.4 Poprawa stanu bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości: 

- nie realizowano w 2021 r. ze względu na brak warunków lokalowych 

 

W ramach Priorytetu II Gospodarka realizowano następujące cele rewitalizacji: 

Cel II.1 Rozwój gospodarczy poprzez projekty społeczne i inwestycyjne na terenie obszaru 

rewitalizacji poprzez: 

- Zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni 

parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach”. W ramach projektu wykonano 

ciągi alejek i chodników, ciągi piesze, elementy małej architektury ogrodowej (ławki, kosze), 

renowację terenów zielonych, kompleksowe prace dotyczące zieleni parkowej tj. zabiegi 

pielęgnacyjne, niezbędne wycinki, nowe nasadzenia, przeniesienie/usprawnienie monitoringu 

oraz oświetlenie całego obszaru. 

 

W ramach Priorytetu III Włączenie realizowano następujące cele rewitalizacji: 

Cel III.1 Poprawa warunków życia osób starszych oraz ich integracja ze środowiskiem 

- Przy współpracy z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości 

Charlęż. 

W dniu 23 września 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016 – 2026. Konieczność 

aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2026 jest 

konsekwencją prowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji dokumentu. Komitet 
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rewitalizacji pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Spiczyn dotyczący 

przeprowadzenia aktualizacji dokumentu w celu zapewnienia właściwych zapisów 

dotyczących listy kluczowych projektów rewitalizacyjnych. Aktualizacja dokumentu będzie 

dotyczyć: 

a/ uszczegółowienia zakresu kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz uaktualnienia 

harmonogramu ich realizacji. 

b/przeprowadzenia konsultacji społecznych dla wyłonienia nowych projektów 

rewitalizacyjnych 

c/ zweryfikowanie listy projektów realizowanych ze wsparciem Europejskiego Funduszu 

Społecznego i określenie możliwości uzupełnienia listy projektów wykorzystujących 

utworzoną infrastrukturę społeczną. 

Brak przeprowadzenia aktualizacji dokumentu może skutkować brakiem możliwości 

aplikowania o środki z funduszy europejskich w zakresie rewitalizacji. Dysponowanie 

dokumentem z adekwatną lista projektów jest w tym przypadku głównym wymogiem 

formalnym.  

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli przystąpić do opracowania dokumentu spełniającego 

aktualne wymogi umożliwiające stosowanie go w procesie pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przygotowany projekt 

dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedłożony Radzie 

Gminy Spiczyn do przyjęcia w drodze uchwały. 

4.3. Gminny Program Niskoemisyjny 

Zasadniczą częścią uchwalonego uchwałą Rady Gminy Spiczyn nr VII.59.2015                    

w dniu 28 października 2015 r. dokumentu o znaczeniu strategicznym jest Program działań 

na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

Gminie Spiczyn, który w ujęciu tabelarycznym określa zadania,  szacunkowy koszt i okres ich 

realizacji, oczekiwany efekt redukcji emisji CO2 oraz określenie potencjalnych źródeł 

finansowania.  

Przeprowadzona w 2020 roku aktualizacja zapisów  dokumentu, w którym określono między 

innymi nowe przedziały czasowe dla realizacji poszczególnych zadań i przedsięwzięć,                      

co z kolei pozwoliło na  realizację projektów wynikających z PGN i tak: 

1. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na  realizację 

projektu pt. ,,Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy 

Spiczyn” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna, działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. W roku 2021 wybudowano 2 

odcinki oświetlenia ulicznego w m. Zawieprzyce-Kolonia i Charlęż – łącznie 20 lamp 

oświetleniowych oraz dokonano wymiany opraw oświetleniowych w m. Ziółków, 

Spiczyn, Stoczek, Spiczyn i Kijany na łączną wartość 185 445,11 zł 

2. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację projektu pt. „Energia 

odnawialna w Gminie Spiczyn”, który przewiduje montaż ponad 80 kolektorów 

słonecznych i 6 pieców na biomasę  

3. W przygotowaniu jest dokumentacja dotycząca postepowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy około 160 instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych stanowiących własność osób prywatnych. Projekt jest w 65% 

dofinansowany z budżetu UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 
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Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

4. W wyniku porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie w budynku Urzędu Gminy został 

uruchomiony punkt konsultacyjno- doradczy w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 

Od lipca 2021 roku udzielono pomocy w przygotowywaniu 5 wniosków o przyznanie 

pomocy na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz udzielono kilkadziesiąt porad i 

wyjaśnień. 

 

Sukcesywnie realizowane są zadania dotyczące m.in. termomodernizacji budynków 

mieszkalnych, modernizacji systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych, edukacja 

lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

itp. Pozostałe działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem mając na uwadze 

dostępność środków finansowych własnych  i zewnętrznych.  

 

4.4. Program opieki nad zabytkami 
 

Najcenniejszym zabytkiem w gminie Spiczyn jest zespół pałacowo-parkowy  

w Zawieprzycach – tam w zrębie późniejszej budowli (ruinach pałacu), tkwią relikty zamku. 

Obecnie rozległe założenie dawnej rezydencji w Zawieprzycach, składa się z ruin pałacowych 

kaplicy (XVII w.), lamusa (pierwsza poł. XVII w.), oficyny (XVIII w.), oranżerii (pierwsza 

poł. XIX w.), bramy wjazdowej (XVII/XVIII w.) i parku. 

W 2021r. został zakończony i przyjęty przez Radę Gminy „Program opieki nad 

zabytkami dla gminy Spiczyn na lata 2020-2023”. Program ten jest dokumentem 

planistycznym, służącym podejmowaniu, inicjowaniu, wspieraniu oraz koordynowaniu 

działań z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także promocji dziedzictwa 

kulturowego przez samorząd gminy. 

 
 

Przygotowanie Programu poprzedziło przygotowanie i uzupełnienie Gminnej 

Ewidencji zabytków. Oba te dokumenty były konsultowane i zaakceptowane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

Na terenie Gminy Spiczyn znajdują się cztery zabytki, które zostały wpisane do 
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wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W Kijanach pałac i park - obecnie stanowiące własność fundacji, przejęte przez 

Krajową Administrację Skarbową, kościół parafialny pw. św. Anny wraz z dekoracją  

i wyposażeniem w zabytki ruchome, ogrodzenie cmentarza kościelnego, dzwonnica, 

drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego oraz cmentarz parafialny rzymsko-katolicki,  

w granicach założenia planu. 

W Zawieprzycach zespół pałacowo–parkowy, którego właścicielem jest Gmina 

Spiczyn, obejmujący zabytkową kaplicę, ruiny pałacu, lamus, stajnię, bramę wjazdową, 

oranżerię oraz zabytkowy drzewostan.  

Na terenie Gminy zlokalizowanych jest również 140 stanowisk archeologicznych we 

wszystkich miejscowościach gminy. Lokalizacja stanowisk została ustalona w latach 50-tych 

ubiegłego wieku, ale do tej pory nie zostały one przebadane.  

 

  
   fot.     Kapliczka w Jawidzu           fot.  Kapliczka w Spiczynie 
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Fot. Kaplica po zakończeniu prac konserwatorskich. 

 

W roku 2021 udało się zrealizować inwestycję pn. „Zagospodarowanie Przestrzeni 

Parkowej” w ramach projektu „Rewitalizacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym                      

w Zawieprzycach”, dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej.   

 

  
Fot. Cmentarz wojenny w miejscowości Charlęż  

 

 

W ramach prac społecznych druhowie z OSP w Charlężu przeprowadzili prace 

porządkowe na cmentarzu wojennym w Charlężu. Wykorzystując dostępny im sprzęt 

dokonali zebrania połamanych i zalegających na terenie cmentarza gałęzi. Później w ruch 

poszły kosiarki i cały teren doprowadzili do przyzwoitego stanu. 

Z kolei Wójt Gminy Pani Dorota Szczęsna wystąpiła do Wojewody Lubelskiego  

z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na uporządkowanie terenu, konserwację 

ogrodzenia i wykonanie nowej tablicy informacyjnej.  

 

 
 

 

 

5.1. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Planowanie samorządowe na szczeblu gminny zwane miejscowym planowaniem 

przestrzennym bezpośrednio dotyczy mieszkańców społeczności lokalnych. Na etapie 

miejscowego planowania przestrzennego uchwalane są: studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

W/w opracowania ustalają m.in. zasady oraz sposób zagospodarowania przestrzeni, 

przy założeniu możliwości udziału obywateli przy tworzeniu obu dokumentów, poprzez 

wnoszenie wniosków (przed sporządzeniem projektów opracowań planistycznych)  

i uwag do wyłożonego do wglądu projektu. Obowiązek sporządzania studium 

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I     
TRANSPORT NA TERENIE GMINY SPICZYN 



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       65 
   
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy został 

wprowadzony wraz z ustawą z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Studium, 

sporządzane przez Wójta, uchwalane przez Radę Gminy, jest obligatoryjnym 

dokumentem planistycznym w granicach administracyjnych gmin. Długi okres 

obowiązywania ustaleń studium decyduje o ich znaczeniu w odniesieniu do strategii 

rozwoju gmin.  

Na terenie Gminy Spiczyn funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spiczyn uchwalony Uchwałą Nr XVII/111/01 Rady Gminy 

Spiczyn z dnia 18 stycznia 2001 r. wraz z sukcesywnie wprowadzanymi zmianami. 

Gmina Spiczyn posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr XVII/109/01 Rady Gminy Spiczyn z dnia 18 

stycznia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Cały obszar gminy objęty jest studium oraz 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn zatwierdzony uchwałą Nr 

XVII/111/01 Rady Gminy Spiczyn z dnia 18 stycznia 2001 r. przez okres 

obowiązywania był zmieniany uchwałami: 

  - Nr VII/51/03 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr XXX/174/10 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr 27 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr 91 z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr 112 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr VII.145.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, 

- Nr IV/23/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego  gminy Spiczyn dla przebiegu napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa, 

- Nr V/35/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – I etap, 

- Nr XXII/152/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – II etap. 

 

W związku z rosnącym zainteresowanie  budownictwem mieszkaniowym na terenie 

naszej Gminy cały czas wpływają wnioski o zmianę przeznaczenia działek w MPZP. 

Zostaną one rozpatrzone w kolejnej procedurze zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

W studium wyznaczono szereg nowych terenów, dla których przewiduje się 

przeznaczenie głównie pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, 

zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej – pod usługi a także 

pod tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, kopalnie piachu oraz 

zalesienia. Studium ustala ogólne warunki i zasady lokalizowania zabudowy w obrębie 

poszczególnych funkcji terenów w różnych rejonach gminy. Zasady te są respektowane 

w zmianie planu miejscowego przy ustalaniu maksymalnych wysokości i powierzchni 
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możliwej do zrealizowania zabudowy dla poszczególnych funkcji terenów. Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje również, 

analogicznie jak w studium, zasady wyposażenia terenów w sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, a także obsługi komunikacyjnej terenów.  

 

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość, wójt (burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę, 

ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości 

nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 

Na podstawie zmian miejscowego planu zagospodarowania Gminy Spiczyn  

zatwierdzonych w roku 2019 oraz 2020 i zbyciem nieruchomości,  naliczona została 

opłata planistyczna na rzecz Gminy Spiczyn w roku 2020 – na kwotę 6 480,00 zł, a w 

roku 2021 –  na kwotę 3 460,00 zł. Kwoty te stanowią dochód własny gminy. W 

Gminie Spiczyn nie obowiązuje uchwała dotycząca ustalenia jednorazowej opłaty 

planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub 

zmiany mpzp. 

Efektywne prowadzenie polityki przestrzennej ma istotny wpływ nie tylko na 

atrakcyjność wizualną czy funkcjonalną przestrzeni lokalnej, lecz pośrednio może 

również decydować o atrakcyjności gminy jako ośrodka gospodarczego, edukacyjnego, 

kulturalnego, turystycznego itp.  

Realizując obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców gminy, tworzenia komfortowych i bezpiecznych 

warunków mieszkaniowych jak również w związku z zainteresowaniem inwestorów 

pozyskaniem terenów budowlanych, nieustannie monitorowana jest potrzeba 

wprowadzania zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Rosnące zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi na terenie 

gminy Spiczyn wyraża się m. in. we wzroście ilości realizowanych wniosków o wypis  

i wyrys z mpzp.  

W roku 2021 wydanych zostało 443 sztuki wypisów i wyrysów z mpzp oraz nadano 

42 numery porządkowe nowopowstałych nieruchomości. Dodatkowo w 2021 roku 

wydano 42 postanowienia i 52 decyzje dotyczące podziału nieruchomości. 

Średni czas realizacji wniosku o wypis i wyrys z mpzp w 2021 r. wynosi 6 dni. 
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5.1. Publiczny transport zbiorowy 
 

W roku 2021 były  świadczone odpłatnie usługi przewozu osób na obszarze Gminy Spiczyn 

na trasie linii 22 oraz 922 wynikające z umowy zawartej między Gminą Lublin 

reprezentowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie a Gminą Spiczyn. Wysokość 

kwoty partycypacji w kosztach utrzymania linii komunikacyjnych na terenie Gminy Spiczyn 

została ustalona na poziomie niemal 90%, co się przekłada na miesięczne wydatki z budżetu 

gminy w kwocie ok. 20 tys. zł.  

 Wzorem roku ubiegłego przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie o objęcie dopłatą w roku 2021 z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zgodnie z 

28 28 
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52 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Decyzje dotyczące podziału 
nieruchomości w latach 2018-2021 

245 

328 
350 

443 
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Wypisy i wyrysy z MPZP wydane w 
latach 2018-2021 
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zapisami umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2020 r. uruchomiono 2 linie komunikacyjne o 

łącznej długości 26 km każda oraz 2 linie o łącznej długości 36 km każda z kwotą dopłaty 

1,70 zł do 1 wozokilometra i przy wkładzie własnym 0,20 zł do 1 wozokilometra. Wyłoniony 

w postępowaniu przetargowym operator wykonał w 2021 r. usługi transportowe w ilości 

57 456 wozokilometrów. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację przewozów 

gminnych wyniosła 109 166,40 zł w tym dopłata z FRPA wyniosła 97 675,20 zł.  

 Niestety w 2021 roku nie udało się wyłonić operatora na realizację przewozów 

autobusowych na linii komunikacyjnej Jawidz – granica gminy w kierunku miejscowości 

Niemce. 

 Dodatkowym uzupełnieniem sieci przewozów pasażerskich na terenie gminy było -

uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Szpital Powiatowy – Jawidz przez władze 

Powiatu Łęczyńskiego w ilości 4 kursy dziennie, która umożliwia mieszkańcom gminy dostęp 

do instytucji powiatowych. 

Przebieg linii komunikacyjnych przedstawia się następująco: 

1. Linia 22 – Zawieprzyce – Jawidz – Charlęż – granica gminy 

2. Komunikacja gminna: 

Spiczyn-Kijany-Ziółków-Stoczek-Januszówka-Nowa Wólka- Nowy Radzic  

Zawieprzyce-Kolonia- Zawieprzyce-Charlęż-Spiczyn 

Spiczyn-Jawidz-Zawieprzyce-Zawieprzyce-Kolonia-Nowy Radzic-Nowa Wólka 

Januszówka – Stoczek – Ziółków - Kijany 
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        fot.  Autobus linii 22 i komunikacja gminna 
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fot.  komunikacja gminna 

Główne strumienie komunikacji drogowej  i transportu oparte są na: 

- 2 drogach wojewódzkich przebiegających przez Gminę Spiczyn: nr 828  Garbów - Krasienin 

- Niemce - Jawidz i 829 Łucka - Łęczna – Biskupice z czego na terenie gminy przypada 

odpowiednio 3,7 km i 9,3 km, 

- 8 drogach powiatowych o łącznej długości ok. 32 km, 

- 35 drogach publicznych drogach gminnych o łącznej długości 61,39 km, 

- 22 drogach gminnych wewnętrznych o łącznej długości 7,7 km. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 80 przystanków i wiat przystankowych: 

 przy drodze wojewódzkiej  828 – 12, 
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 przy drodze wojewódzkiej  829 – 19, 

 przy drogach powiatowych – 38, 

 przy drogach gminnych – 11. 

Władze Gminy Spiczyn planują w dalszym okresie pozyskać środki z Fundusz Rozwoju 

Połączeń Autobusowych na odtworzenie połączeń autobusowych na terenie Gminy Spiczyn.   

 

 
 
 

6.1. Gospodarowanie odpadami 
 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

a) koszty łącznie: 1.073.630,56 zł 

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.058.852,56 zł 

c) koszty administracyjne: 14.466,46 zł 

w tym:  

- wynagrodzenie pracowników, 14.346 zł 

- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, druki płatnicze, bębny, tonery)          432 zł 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
 
Zgodnie z przyjętym prawem miejscowym opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do końca każdego miesiąca, którego 
dotyczy obowiązek. ponoszenia opłaty  

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

       

1.012.254,73 zł 

Zaległości na dzień 31.12.2021r. 111.583,96 zł 

Nadpłaty na dzień 31.12.2021r. 18.664,26 zł 
 

 

 

Dla potrzeb wyegzekwowania należności wystosowano następującą ilość upomnień: 
 

RATA SZTUK 
KWOTA 

UPOMNIEŃ 

KOSZTY 

UPOMNIEŃ 

WYSTAWIONYCH 

I.2021 – XII.2021 855 218 825,71 zł 11 361,2 zł 

 6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY SPICZYN 

  

Rok Mieszkańcy ogółem  Meldunek stały Meldunek czasowy 

2021r. 5 877 5 730 147 

 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi 

w Urzędzie, ujętych zostało 5 156 mieszkańców (stan na 31.12.2021r.). 

1. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Spiczyn na dzień 31.12.2021 

wyniosła - 1 597 sztuk na nieruchomości zamieszkałe (są to tylko deklaracje aktywne). 

2. Ilość osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do dnia 

31.12.2021 r. – 5 877 osób (1 597 sztuk złożonych deklaracji), co stanowi 100% ogółu 

mieszkańców zadeklarowanych. 

3. Ilość osób, które zadeklarowały segregowanie i kompostowanie odpadów komunalnych do 

dnia 31.12.2021 r.– 1334 osoby, co stanowi 22,69 % ogółu mieszkańców. 

 

Stawka za gospodarowanie odpadami do 31.08.2021r. wynosiła 16 zł miesięcznie od 

mieszkańca, Właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika 

skorzystał z ulgi w wysokości 1 zł.  

Od 01.09.2021r. stawka za odpady komunalne wynosi 30 zł miesięcznie od mieszkańca. 

Właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika skorzystał z ulgi w 

wysokości 10 zł.  

 

ILOŚĆ  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  WYTWARZANYCH 

NA  TERENIE GMINY SPICZYN 

 

 
Szczegółowy wykaz ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Spiczyn 
został przedstawiony w poniższej tabeli. 
 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów 

komunalnych w tonach 

[Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 39,3800 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,4000 

3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 149,1400 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 100,3000 

5 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

1,4000 

6 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

0,7800 
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i 17 09 03 

7 20 01 39 Tworzywa sztuczne 8,8200 

8 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 67,4000 

9 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 30,7600 

10 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

619,6800 

11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,6400 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych w tonach 

[Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,1000 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,5600 

3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,3600 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,0200 

5 16 01 03 Zużyte opony 17,6600 

6 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
43,6400 

7 17 01 02 Gruz ceglany 2,3600 

8 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 
30,0400 

9 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

34,9800 

10 20 01 11 Tekstylia 5,5400 

11 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) 

0,6600 

12 
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
4,7600 

13 
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny (popiół z palenisk domowych) 
55,5600 

14 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 35,5600 

 

 

 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg] 1037,7000 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych * 

1035,5200 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych      2,1800 



  

 

Raport o stanie Gminy Spiczyn za 2021 rok 
                                                                                       75 
   

Analiza potrzeb inwestycyjnych 

Na terenie gminy Spiczyn funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Planowana jest 

budowa nowego PSZOK-u. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zakres 

inwestycji obejmuje: 

- wykonanie utwardzenia terenu płytami żelbetonowymi będącymi w zasobach 

Zamawiającego, 

- budowę wiaty, 

- montaż wagi samochodowej, 

- budowę instalacji oświetlenia terenu wraz z monitoringiem. 

Wójt Gminy Spiczyn uzyskał pozwolenie na budowę nowego PSZOK-u. 

 

 

6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 
 

Gmina Spiczyn w ramach ochrony środowiska realizuje programy gminne, wojewódzkie. 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Azbest jest materiałem posiadającym specyficzne właściwości, takie jak wysoka 

wytrzymałość, wysoka temperatura rozkładu i topnienia czy też odporność na działanie 

czynników chemicznych. Ze względu na posiadanie tak wielu zalet, znalazł on zastosowanie 

w różnych gałęziach gospodarki. Wprowadzany  był  na  rynek  głównie w latach  

siedemdziesiątych i najczęściej  używany  był w branży budowlanej w formie płyt  

azbestowo-cementowych  – jako  pokrycia dachowe oraz okładziny  elewacyjne  budynków  

mieszkalnych. W  Polsce  około  80%  ogółu  sprowadzanego azbestu zostało wykorzystanych 

do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Niemniej jednak wieloletnie badania 

wykazały negatywny wpływ produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest na 

zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne. W związku z tym, pomimo wielu wymienionych 

powyżej zalet i wykorzystywania tego materiału od lat osiemdziesiątych, zaczęto                              

w  zdecydowany  sposób  ograniczać  stosowanie  tego  materiału  w  gospodarce  w  celu 

zminimalizowania ujemnych skutków zdrowotnych oraz ograniczenia negatywnego 

oddziaływania azbestu na środowisko.  
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        fot.  Usuwanie azbestu na terenie Gminy Spiczyn 

 

 

W  1997  roku  wprowadzono  regulacje  zakazujące  stosowania  azbestu.  Wynikiem  tego  

było opracowanie w 2002 roku ogólnopolskiego „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który zakładał całkowite 

oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032. W roku 2009 dokument ten został uaktualniony 

do postaci „Programu Oczyszczania Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009-2032”  (zwanego  dalej  

POKzA).  POKzA  jest  podstawowym dokumentem określającym zadania nałożone przez 

Unię Europejską, mające na celu oczyszczenie terytorium  Polski  z  azbestu  w  perspektywie  

wieloletniej.  Wyznaczono  w  nim  cele,  ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne, które 

mają prowadzić do usunięcia wyrobów azbestowych oraz  usprawnić  monitoring  

realizowanych  zadań.  Według  Rozporządzenia  Rady  Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 

dnia 14 lipca 2009 (Uchwała Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-32 2032” zmieniona 

uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), jednostki samorządu terytorialnego zostały 

zobligowane do opracowania Programów usuwania wyrobów zawierających azbest, które są  

dokumentami  wspomagającymi  i  zawierającymi  zaplanowane  działania  w  skali  Gminy w 

zakresie usuwania azbestu. 

 

Gmina Spiczyn posiada  Program usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  2011r.  wraz 

z opisem wyrobów azbestowych na terenie Gminy Spiczyn. Opis ten dotyczy zarówno 

względów ilościowych, jak i jakościowych oraz uwzględnia rozmieszczenie różnego rodzaju 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. 
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Rozkład graficzny ilości wyrobów zawierających azbest w gminie Spiczyn ( m
2
 ) 

 

 
 

 

           INWENTARYZACJA w gminie Spiczyn ( na dzień 31.12.2021r.) 

 

 

Nazwa miejscowości Ilość wyrobów 

zawierających azbest 

( m
2
 ) 

Charlęż 61 392 

Januszówka 18 312 

Jawidz 69 135 

Kijany 26 848 

Ludwików 10 423 

Nowy Radzic 8 753 

Spiczyn 36 903 

Stawek 7 150 

Stoczek 13 579 

Nowa Wólka 15 805 

Zawieprzyce 29 875 

Zawieprzyce- Kolonia. 33 031 

Ziółków 23 597 

RAZEM 354 803 
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W roku 2021 odebraliśmy i dofinansowaliśmy z terenu gminy 

 Ilość materiałów zawierających azbest zdemontowanych i usuniętych: 12,3 (Mg) 

 Ilość materiałów zawierających azbest usuniętych z gruntu: 76,14 (Mg) 

 W sumie odebrano i zutylizowano 88,44 Mg wyrobów zawierających azbest z 35 

gospodarstw na terenie gminy. 

 

Łączna kwota dofinasowania wyniosła 28 751,94 zł. Gmina pozyskała środki na realizację 

zadania „Usuwania wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej. 

Gmina Spiczyn bierze udział w projekcie „Bezpieczni bez azbestu”. W 2021 roku                       

w ramach projektu zostało odebrane od mieszkańców 53,56 Mg azbestu z 20 gospodarstw. 

Projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 

lubelskiego” jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, zasięg działania projektu obejmuje całe województwo 

lubelskie. 
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Zinwentaryzowane (kg) Unieszkodliwione (kg) Pozostałe do unieszkodliwienia (kg) 

Lp. 
 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

1 Charlęż 1 021 730 1 017 845 3 885 110 035 110 035 0 911 695 907 810 3 885 

2 Januszówka 301 862 301 862 0 38 257 38 257 0 263 605 263 605 0 

3 Jawidz 301 862 301 862 0 147 291 146 334 957 1 072 290 798 125 274 165 

4 Kijany 331 241 310 417 20 824 71 182 69 732 1 450 260 059 240 685 19 374 

5 Ludwików 114 446 114 446 0 28 006 28 006 0 86 440 86 440 0 

6 Nowa Wólka 247 325 247 325 0 28 800 28 800 0 218 525 218 525 0 

7 Nowy Radzic 106 020 106 020 0 15 240 15 240 0 90 780 90 780 0 

8 Spiczyn 556 982 556 982 0 97 309 97 309 0 459 673 459 673 0 

9 Stawek 112 725 112 725 0 18 050 18 050 0 94 675 94 675 0 

10 Stoczek 208 686 208 686 0 26 406 26 406 0 182 280 182 280 0 

11 Zawieprzyce 567 515 555 665 11 850 60 738 60 738 0 506 777 494 927 11 850 

12 
Zawieprzyce-

Kolonia 
363 640 363 640 0 31 450 31 450 0 332 190 332 190 0 

13 Ziółków 362 787 362 787 0 47 252 47 252 0 315 535 315 535 0 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie  

bezdomności zwierząt 
 

          Opieka nad zwierzętami jest zadaniem gminy na podstawie przepisów ustawy                        

o ochronie zwierząt. Problem bezdomności jest problemem, który pochłania znaczne środki 

finansowe nie tylko na terenie gminy, ale także w skali całego kraju. Nieprowadzenie działań 

systemowych przez władze centralne powoduje, że samorządy same muszą radzić sobie z tym 

problemem, który z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. Na przestrzeni lat można 

zaobserwować, że liczba zwierząt wypuszczanych przez nieodpowiedzialnych właścicieli 

drastycznie rośnie. Powoduje to niezadowolenie społeczne oraz obawę mieszkańców o swoje 

życie i zdrowie. Bezpańskie zwierzęta, w szczególności psy, przemieszczają się pomiędzy 

miejscowościami grożąc ryzykiem pogryzienia.  

          Gmina Spiczyn  stara się walczyć z postępującą liczbą bezdomnych zwierząt. Co roku 

angażuje znaczne środki finansowe przeznaczone na walkę z bezdomnością poprzez 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie ich do adopcji poprzez schronisko 

dla zwierząt w Nowodworze, z którym mamy podpisaną umowę. Roczny koszt wynosi 

25.215,00 zł. W 2021 roku zostało odłowionych 8 psów. Problem nasila się z każdym rokiem, 

jest coraz więcej zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów błąkających się po 

miejscowościach gminy.  

          Gmina Spiczyn dofinansowuje również sterylizację i kastrację zwierząt posiadających 

właściciela pokrywając 50% kosztów przeprowadzonego zabiegu. Program cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców. Łączny koszt dofinansowania w 2021 r. wyniósł 

7.000,00 zł. Opieka weterynaryjna zapewniona przez Panią Danutę Panecką Gabinet 

Weterynaryjny, ul. Armii Krajowej 16, 21-100 Lubartów. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Decyzje środowiskowe 2021 

2 postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, w tym jedno zakończone wydaniem 

decyzji.  

 

Usuwanie drzew. 

W 2021 roku Wójt Gminy Spiczyn wydał 5 decyzji na usunięcie drzew, wystąpił                         

o wydanie decyzji na usunięcie drzew 3 razy, wpłynęło 45 sztuk zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew. 

 

Gospodarka ściekowa 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków ogółem 152, oddanych do eksploatacji w roku 

2021- 13 szt. 

Obowiązki gminy związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów spoczywają na 

Zakładzie Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.  

 

SIEĆ KANALIZACYJNA 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Spiczyn wynosi 15,67 km i jest to w całości 

kanalizacja sanitarna, obejmująca miejscowości Kijany i Spiczyn. Podłączonych jest  do niej 

165 budynków indywidualnych.  
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W zasięgu kanalizacji jest 1469 mieszkańców co stanowi 24,99 % stanu liczebnego Gminy 

(5877). 

Na terenie Gminy działa 1 zbiorcza oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w miejscowości 

Spiczyn o przepustowości 200 m3 na dobę. 

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach (ZBIEWUK) 

realizuje obowiązek utrzymania i eksploatacji wodociągów na obszarze gminy. 

Liczba indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków zainwentaryzowanych i  zgłoszonych 

do użytkowania na terenie Gminy wynosi 152 i jest to wzrost w stosunku do roku 2020 o 13 

sztuk. 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Główna sieć wodociągowa, będącej własnością Gminy Spiczyn,  liczy 98,76 km długości 

obejmując pięć wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Jawidz, Januszówka, Charlęż, 

Zawieprzyce, Kijany, część Spiczyna. Ilość przyłączy do gospodarstw domowych – 1 768. 

Ujęcia wody znajdują się w Kijanach, Jawidzu, Charlężu, Januszówce, Zawieprzycach. Ich 

wydajność dobowa wynosi odpowiednio: 29 tys. m3, 30 tys. m, 14 tys. m3, 11 tys. m3, 14 tys. 

m3. W latach 2020 -2021 zostały zrealizowane dwie inwestycje polegające na rozbudowie 

stacji uzdatniania wody o studnie awaryjne  z instalacjami technologicznymi oraz 

elektrycznymi w miejscowościach Charlęż i Januszówka.  Pozostałe miejscowości korzystają 

z wody dostarczanej wodociągami zarządzanymi przez sąsiednie gminy, odpowiednio: 

Ziółków – z terenu gminy Łęczna, 

Nowy Radzic – z terenu gminy Ostrów Lubelski. 

Z powyższego wynika, iż Gmina Spiczyn zaopatruje w wodę pitną 5 434 mieszkańców co 

stanowi ok. 92,46 % natomiast dla pozostałych 7,54 % w liczbie 443 mieszkańców, wodę 

zapewniają wodociągi gmin ościennych. 

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,74% mieszkań przyłączonych jest do 

wodociągu. 

Obowiązki gminy związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów spoczywają na 

Zakładzie Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach. 

 

Zaopatrzenie 

mieszkańców w wodę 
Liczba mieszkańców Procentowo 

Ujęcia gminne 5 434 92,46 

Ujęcia ościenne 443 7,54 

Suma 5 877 100 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt 

Opieka nad zwierzętami jest zadaniem gminy na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

zwierząt. Problem bezdomności jest problemem, który pochłania znaczne środki finansowe 

nie tylko na terenie gminy, ale także w skali całego kraju. Nieprowadzenie działań 

systemowych przez władze centralne powoduje, że samorządy same muszą radzić sobie z tym 

problemem, który z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. Na przestrzeni lat można 

zaobserwować, że liczba wypuszczanych przez nieodpowiedzialnych właścicieli zwierząt 

drastycznie rośnie. Powoduje to niezadowolenie społeczne oraz obawę mieszkańców o swoje 

życie i zdrowie. Bezpańskie zwierzęta, w szczególności psy, przemieszczają się pomiędzy 

miejscowościami grożąc ryzykiem pogryzienia. Gmina Spiczyn  stara się  

walczyć z postępującą liczbą bezdomnych zwierząt. Co roku angażuje znaczne środki 

finansowe przeznaczone na walkę z bezdomnością poprzez wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt oraz przekazywanie ich do adopcji poprzez schronisko dla zwierząt, z którym mamy 

podpisaną umowę. Problem nasila z każdym rokiem, jest coraz więcej zgłoszeń dotyczących 

bezpańskich psów błąkających się po miejscowościach gminy.  

Dodatkowo Gmina Spiczyn dofinansowuje sterylizację i kastrację zwierząt posiadających 

właściciela, łączny koszt dofinansowania w 2020 roku wyniósł 6.640,00 zł  

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

prowadzi lek. wet. Danuta Panecka. 

 

 

Zadanie Poniesione koszty 

Realizację umowy w zakresie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt i umieszczaniu w  

schronisku  wraz z ich sterylizacją, 

kastracją i uśpieniu ślepych miotów 

16 172,00 zł 

Realizację umowy w zakresie opieki 

weterynaryjnej w  przypadkach  zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt oraz odbiór 

padłych zwierząt z terenu gminy 

6 350,00 zł 

Dofinansowanie do sterylizacji 6 640,00zł 

 

Ilość zwierząt przekazanych do schroniska -10 sztuk. 

5434 

443 

Liczba mieszkańców zaopatrywanych 
w wodę  

Ujęcia gminne

Ujęcia ościenne
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7.1. Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Spiczyn 

 
 W 2021 r. Gmina Spiczyn była organem prowadzącym dla : 

1. Gminnego Przedszkola w Spiczynie 

2. Szkoły Podstawowej w Spiczynie z oddziałem przedszkolnym. 

3. Szkoły Podstawowej im Hansa Christiana Andersena w Jawidzu z oddziałem 

przedszkolnym, 

4. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach – sezonowego. 

Ponadto na terenie gminy od 1 września 2013 r. swą działalność prowadzą trzy publiczne szkoły 

podstawowe przekazane przez gminę Spiczyn Stowarzyszeniu Oświatowemu „CJZ” : 

1. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Charlężu z oddziałem przedszkolnym, 

2. Szkoła Podstawowa im Bolesław Prusa w Januszówce z oddziałem przedszkolnym, 

3. Szkoła Podstawowa im Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach z oddziałem 

przedszkolnym, 

oraz w zakresie wychowania przedszkolnego od 2010 r. Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”                  

w Kijanach.  

 Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ” i Niepubliczne Przedszkole 

„Aniołek” w Kijanach otrzymują na swoją działalność dotację z budżetu gminy zgodnie                           

z obowiązującym przepisami w tym zakresie. 

Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Spiczyn jest stabilna i zaspokaja potrzeby 

mieszkańców w zakresie spełniania obowiązku szkolnego oraz korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

Szkołą ponadpodstawową działającą na terenie gminy Spiczyn jest Zespół Szkół Rolniczych 

w Kijanach, dla której organem prowadzącym jest  Powiat Łęczyński. 

Poniższe tabele oraz wykresy przedstawiają dane ilościowe/procentowe w zakresie realizacji 

wychowania przedszkolnego oraz spełniania obowiązku szkolnego w jednostkach na terenie gminy 

Spiczyn.   

Tabela 1. Dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (dane wg spisu SIO stan 

30.09.2021) 

Nazwa placówki ogółem 2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki  

GP  w Spiczynie 84 5 20 33 26 0 

NP Aniołek  20 1 6 7 1 5 

SP w Charlężu 13 1 1 4 3 4 

SP w Januszówce 51 0 5 14 16 16 

SP w Jawidzu 29 0 8 7 9 5 

SP w Spiczynie 26 0 0 0 0 26 

SP w Zawieprzycach 22 3 3 7 5 4 

Razem 245 10 43 72 60 60 

 

 

 

 

 

 

7. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE I PROMOCJA GMINY 
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Tabela 2. Dzieci w wieku przedszkolnym zameldowane w Gminie Spiczyn wg. 

obwodów szkolnych (dane USC -31.12.2021 r.) 

Nazwa placówki ogółem 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki  

SP w Charlężu 30 8 8 7 7 

SP w Januszówce 42 6 7 16 13 

SP w Jawidzu 69 29 14 18 8 

SP w Spiczynie 99 22 33 21 23 

SP w Zawieprzycach 35 4 15 4 12 

Razem 275 69 77 66 63 

 

Wykres nr 1. Dzieci w wieku przedszkolnym w gminie - ilościowy 

 
 

Wykres nr 2. Dzieci w wieku przedszkolnym w gminie – procentowy  
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Z powyższych danych wynika, że ponad 85% dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych w 

gminie Spiczyn korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Zgodnie z art. 31 ust. 4, 6 

i 8 ustawy Prawo oświatowe, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne a dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i prawa 

do korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie należy 

dodać, że dzieci 6 letnie na wniosek rodzica mogą rozpocząć wcześniejsze spełnianie obowiązku 

szkolnego oraz to, że zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy Prawo oświatowe  kontrolowanie spełniania 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, należy do zadań dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka (jest zameldowane). 

 

Tabela 3. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w poszczególnych szkołach z 

podziałem na klasy  ( dane wg spisu SIO stan 30.09.2021) 

Nazwa placówki Średnia na 

oddział 

Ilość 

oddziałów 

razem  I II III IV V  VI VII VIII 

SP w Charlężu 6,13 8 49 4 0 7 11 7 6 6 8 

SP w Januszówce 11,25 8 91 12 10 10 12 13 5 10 19 

SP w Jawidzu 9,75 8 78 11 5 18 10 8 5 4 17 

SP w Spiczynie 15,72 11 173 25 28 27 19 16 6 24 28 

SP w Zawieprzycach 9,00 8 72 12 5 9 12 6 12 8 8 

Razem 10,77 43 463 64 48 71 64 50 34 52 80 

 

Tabela 4. Dzieci w wieku szkolnym zameldowane w Gminie Spiczyn wg. obwodów 

szkolnych (dane USC -31.12.2021 r.) 

Nazwa placówki razem  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

SP w Charlężu 67 7 8 9 13 5 11 4 10 

SP w Januszówce 68 11 11 8 7 8 7 9 7 

SP w Jawidzu 128 17 15 22 19 16 8 15 16 

SP w Spiczynie 188 24 18 24 27 22 24 24 25 

SP w Zawieprzycach 91 14 4 15 13 9 14 11 11 

Razem 542 73 56 78 79 60 64 63 69 
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Wykres nr 3. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w gminie - ilościowy 

 
 

Wykres nr 4. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w gminie – procentowy 

 
 

 

 

Wykres nr 5. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w poszczególnych szkołach - ilościowy 
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Wykres nr 6. Średnia liczba uczniów w oddziale 

 
 

Jak widać powyżej na 542-je dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych (zameldowanych ) na terenie 

gminy, 463-je realizuje obowiązek szkolny w placówkach położonych w gminie Spiczyn, co 

stanowi 85,42%. Jeżeli chodzi o poszczególne szkoły to liczba uczniów realizujący obowiązek 

szkolny w szkole w stosunku do liczby uczniów zamieszkałych (zameldowanych) w obwodzie 

danej szkoły przedstawia wykres nr 5, z którego wynika, że w Szkole Podstawowej w Januszówce 

obowiązek szkolny realizuje o 33,82% uczniów więcej niż zamieszkałych (zameldowanych) w jej 

obwodzie. W pozostałych szkołach obowiązek szkolny realizuje mniejsza liczba uczniów niż 

zamieszkałych (zameldowanych) w ich obwodzie tj. w Charlężu 73,13%, w Jawidzu 60,93% w 

Spiczynie 92,02% i w Zawieprzycach 79,12 %. Liczba uczniów w szkole ma bezpośredni wpływ na 

średnią liczebność oddziału. Średnia liczebność oddziału w gminie wynosi 10,77 ucznia. Najwyższa 

średnia liczebność oddziału jest w Szkole Podstawowej w Spiczynie tj. 15,72, natomiast najniższa 

w Szkole Podstawowej w Charlężu  i wynosi 6,13.  
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7.2. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje  
Średnia liczebność oddziałów ma bezpośredni wpływ na koszty kształcenia ucznia, poniższe dane 

przedstawiają koszty kształcenia jednego ucznia w gminie i w poszczególnych szkołach. 

 

Tabela 5. Koszty kształcenia ucznia w gminie Spiczyn w 2021 r.   

Nazwa placówki Wydatki/dotacje 

rozdziały 80101, 

80146, 80148, 80150, 

80195 i 85416 w 

złotych 

Średnioroczna liczba 

uczniów ( stan 

30.09.2020 x 8 + stan 

30.09.2021 x 4)/12 

Koszt kształcenia 

jednego ucznia w 

złotych 

SP w Charlężu    943 387,75 49,67 18 993,11 

SP w Januszówce 1 804 740,67 87 20 744,15 

SP w Jawidzu 1 811 772,15 82,33 22 006,22 

SP w Spiczynie 2 362 631,68 169 13 980,07 

SP w Zawieprzycach 1 250 102,59 70,67 17 689,30 

Razem 8 172 634,84 458,67 17 818,12 

Subwencja 2021 6 195 001,00 458,67 13 506,44 

 

Wykres nr 7. Koszty kształcenia ucznia w gminie Spiczyn w 2021 r.   

   

Wykres nr 7. Koszt kształcenia ucznia w gminie Spiczyn w 2021 r.,  procentowo. 
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Jak widać z powyższych danych koszty kształcenia ucznia w gminie jak i w poszczególnych 

szkołach są dużo wyższe od środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej. 

Wysokość kosztów kształcenia w szkole uzależniona jest od liczby uczniów oraz od formy prawnej 

działania tj. organu prowadzącego. Najwyższe koszty kształcenia ucznia w 2021 r. były w Szkole 

Podstawowej w Jawidzu, a najniższe w Szkole Podstawowej w Spiczynie. Dla obu szkół organem 

prowadzącym jest Gmina Spiczyn. Pozostałe szkoły są prowadzone przez Stowarzyszenie 

Oświatowe „CJZ”. Na swoją działalność edukacyjną otrzymują dotacje z  budżetu gminy                        

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, który  oblicza się 

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  Wskaźnik określa stosunek 

wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, do kwoty przewidzianej                         

w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym na 

prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi. Wskaźnik ten na 2021 rok wynosił 1,437 

i oznacza, że w 2020 roku na kształcenie uczniów w szkołach podstawowych w Jawidzu i Spiczynie 

wydatki bieżące były wyższe o 43,7 % od środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji 

oświatowej. W tabeli nr 6 i na wykresie nr 8 przedstawione są informacje o wysokości wskaźnika 

zwiększającego w latach 2018-2022, z których wynika, że wydatki bieżące w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Spiczyn w stosunku do subwencji oświatowej przeznaczonej na ich 

prowadzenie są corocznie wyższe.  

  

Tabela 6. Wskaźnik zwiększający w  latach 2018-2022   
Rok Wydatki bieżące 

w szkołach 

podstawowych w 

Jawidzu i 

Spiczynie 

Średnioroczna 

liczba uczniów 

w szkołach 

podstawowych 

w Jawidzu i 

Spiczynie 

Kwota 

przewidziana w 

subwencji 

oświatowej  na 

szkoły 

podstawowe w 

Jawidzu i 

Spiczynie 

Liczba 

uczniów 

przyjęta do 

naliczenia 

subwencji  w 

szkołach 

podstawowych 

w Jawidzu i 

Spiczynie 

Kwota na 

ucznia 

szkoły 

podstawowej 

prowadzonej 

przez gminę 

w Jawidzu i 

Spiczynie.  

Wskaźnik 

zwiększający 

2018 2 128 431,05 zł 206,33 1 754 030,89 zł 200 8 770,15 zł 1,176 

2019 2 681 519,92 zł 224,67 2 079 040,00 zł 229,47 9 060,18 zł 1,317 

2020 3 372 866,99 zł 241 2 420 445,10 zł 238 10 169,94 zł 1,376 

2021 3 991 666,79 zł    248,33 2 763 526,00 zł      247   11 188,36 zł 1,437 

2022 4 200 740,25 zł 251,33 2 822 615,00 zł 251 11 245,48 zł 1,486 
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Wykres nr 8. Wskaźnik zwiększający w  latach 2018-2022 

 
 

 

Źródłami finansowania oświaty w 2021 r były: 

- subwencja oświatowa – 6 195 001,00 zł 

- dotacja tzw. przedszkolna– 241 244,00 zł 

- dotacje celowe – 201 112,23 zł w tym: 

podręcznikowa  – 65 765,88 zł, 

rozwój czytelnictwa – 4 000,00 zł 

laboratoria przyszłości – 90 000,00 zł 

Poznaj Polskę-wycieczki – 37 496,00 zł 

wyprawka szkolna – 3 850,35 zł 

- dochody z działalności SSM w Zawieprzycach – 834,50 zł 

- zwrot kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne – 36 107,84 zł 

RAZEM – 6 674 299,57 zł 

Natomiast wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2021 roku wyniosły 

11 515 905,81 zł w tym : 

- prowadzenie i dotowanie szkół podstawowych - 8 172 634,84 zł 

- prowadzenie i dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 898 208,02 zł 

- prowadzenie i dotowanie przedszkoli –1 157 274,26 zł 

- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego- 151 211,43 zł 

- dowożenie uczniów w tym niepełnosprawnych – 172 095,28 zł 

- rozbudowa przedszkola – 759 401,00 zł 

- audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Spiczynie – 3 000,00 zł 

- wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 65 765,88 zł 

- laboratoria przyszłości – 68 989,30 zł 

- Poznaj Polskę-wycieczki – 37 496,00 zł 

- wyprawka szkolna – 3 850,35 zł 

- prowadzenie SSM w Zawieprzycach – 9 282,72 zł 

- wydatki z funduszu sołeckiego – 16 696,73 zł 
 

Powyższe zadań w całości lub w części finansowane były ze środków pochodzących z subwencji i 

dotacji celowych, natomiast część wyłącznie ze środków własnych. W poniższej tabeli 

przedstawione są dane dotyczące finansowania poszczególnych placówek z subwencji i dotacji w 

stosunku do wydatków. 
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Tabela 7. Subwencje i dotacje a wydatki na zadania oświatowe w 2021 r. 

Nazwa placówki Dotacja 

przedszkolna 

należna 

Subwencja na 

6-cio latki i 

specjalna 

przedszkola 

Subwencja 

klasy I-VIII 

Wydatki/dotacje 

ogółem w szkole/ 

przedszkolu 

Różnica 

GP  w Spiczynie 110 325,00 zł - - 820 533,86 zł 710 208,86 zł 

NP Aniołek  29 420,00 zł 130 806,43 zł - 336 720,40 zł 176 493,97 zł 

SP w Charlężu 14 710,00 zł 104 950,73 zł 617 704,12 zł 1 036 684,49 zł 299 319,64 zł 

SP w Januszówce 50 014,00 zł 118 162,32 zł 1 336 369,25 zł 2 158 068,35 zł 653 522,78 zł  

SP w Jawidzu 14 710,00 zł 46 790,01 zł 1 052 959,58 zł 1 925 967,58 zł 811 507,99 zł 

SP w Spiczynie 0,00 zł 129 972,25 zł 1 612 885,48 zł 2 489 442,01 zł 746 584,28 zł 

SP w Zawieprzycach 22 065,00 zł 51 988,90 zł 817 347,57 zł 1 375 684,51 zł 484 283,04 zł 
zwiększenie subwencji   158 381,00 zł   

RAZEM 241 244,00 zł 582 670,64 zł 5 595 647,00 zł 10 143 101,20 zł 3 723 539,56 zł 

 

 

Wykres nr 9. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2021 r. 

 
 

Z przedstawionego wykresu widać, że 37% wydatków na zadania oświatowe, które są 

obligatoryjne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina, zostały pokryte                    

ze środków własnych. Obecna struktura organizacyjna oświaty na terenie naszej gminy nie daje 

możliwości pokrywania kosztów jej funkcjonowania z subwencji i dotacji oświatowych. 

Największa część wydatków w placówkach to koszty pracy. W tabeli nr. 8 przedstawione      

są koszty pracy w poszczególnych placówkach w stosunku do całości wydatków/rozliczenia dotacji. 

Najniższe koszty pracy w 2021 roku były w Szkole Podstawowej w Januszówce 81,10% wszystkich 

wydatków. Jednocześnie należy zauważyć, że średnie wynagrodzenie pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych w tej szkole było najwyższe – tabela nr 9 i wykres nr 11. 
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Tabela 8. Koszty pracy w 2021 r. na podstawie wydatków/rozliczenia dotacji 
Nazwa placówki Wynagrodzenia 

nauczycieli w zł 

Wynagrodzenia 

administracja 

/obsługa w zł 

Razem w zł Ogół 

wydatków w 

zł 

Procentowy 

udział płac 

w ogólnych 

wydatkach 

GP  w Spiczynie    445 588,38    295 355,82    740 944,20    820 553,86  90,30 % 

NP Aniołek     247 510,83     78 745,60    324 256,43    336 720,40 96,30 % 

SP w Charlężu    733 409,28   168 834,42    902 243,70 1 036 684,49 87,03 % 

SP w Januszówce 1 255 974,70   494 227,96 1 750 202,66 2 158 068,35 81,10 % 

SP w Jawidzu 1 422 611,25   372 127,53 1 794 738,78 1 925 967,58  93,17 % 

SP w Spiczynie 1 857 290,30   387 676,90 2 244 967,20 2 489 442,01 90,18 % 

SP w Zawieprzycach    861 928,04   308 531,20 1 170 459,24 1 375 684,51 85,08 % 

RAZEM 6 824 312,78 2 105 509,43 8 929 822,21 10 143 101,20 88,04 % 

 

 

 

 

Wykres nr 10. Koszty wynagrodzeń w 2021 r. na podstawie wydatków/rozliczenia dotacji – 

procentowo  

 
 

 

Tabela 9. Średnie wynagrodzenie  w 2021 r. na podstawie wydatków/rozliczenia dotacji 
Nazwa placówki Wynagrodzenia 

nauczycieli we  

wrześniu 2021 

Zatrudnienie  

nauczycieli 

30.09.2021  

Średnie 

miesięczne 

na etat 

30.09.2021  

Wynagrodzenia 

administracja 

/obsługa w 2021  

Średnie 

zatrudnienie 

w 2021  

Średnie 

miesięczne 

na etat 2021  

GP  w Spiczynie   27 947,00 zł   7,47 3 741,23 zł    238 254,77 6,90 2 877,47  zł 

SP w Charlężu   59 520,52 zł 13,98 4 257,55 zł    142 656,67 3,35 3 548,67 zł 

SP w Januszówce 103 969,95 zł 20,35 5 109,09 zł     416 636,67 7,53 4 610,85 zł 

SP w Jawidzu   79 783,13 zł 15,77 5 059,17 zł    309 224,12 7,83 3 291,02 zł 

SP w Spiczynie 102 731,47 zł 20,84 4 931,89 zł    315 743,47 7,04 3 737,49 zł 

SP w Zawieprzycach   64 090,55 zł 14,66 4 371,80 zł    259 921,40 4,9 4 420,43 zł 

RAZEM 438 042,62 zł 93,07  4 706,59 zł 1 682 437,10 37,55 3 733,77 zł 

NP Aniołek  11 621,31 zł 4 osoby 2 905,33 zł      62 421,95 3/2020 1 733,94 zł 
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Wykres nr 11. Koszty wynagrodzeń w 2021 r. na podstawie wydatków/rozliczenia dotacji - % 

   
 

Wszystkie placówki posiadają odpowiednią bazę do realizacji zadań wynikających                        

z przepisów Prawa oświatowego. Budynki szkolne i otoczenie wokół spełniają podstawowe 

wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Baza lokalowa jaką dysponują publiczne 

jednostki oświatowe obejmuje łącznie 6 obiektów, które stanowią własność gminy. W ramach 

poprawy bazy lokalowej w 2022 r. wykonano rozbudowę Gminnego Przedszkola w Spiczynie.                   

W ramach prac wykonano salę zajęć wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania pomieszczeniami 

tj. łazienką, magazynem, szatnią oraz pomieszczeniem socjalnym, porządkowym i toaletą                          

z przedsionkiem o łącznej powierzchni użytkowej 161,00 m 
2 

. 
 

 

7.3. Kadra pedagogiczna, efekty kształcenia, działalność placówek.  

 Szkoły i placówki realizują swoje zadania na podstawie statutów opracowanych na podstawie 

ustawy Prawo oświatowe i rozporządzeń resortowych. Ramowe plany nauczania, zajęcia z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym rozwijające zainteresowania uczniów  oraz zajęcia z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowane były na podstawie arkuszy 

organizacyjnych zatwierdzonych przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ nadzoru 

pedagogicznego. Realizacja powyższych zadań w szkołach i placówkach wykonywana jest przede 

wszystkim przez kadrę pedagogiczna, której strukturę zatrudnienia w gminie przedstawia tabela nr 10 

oraz wykresy nr 11 i 12. 
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Tabela 10. Etaty pedagogiczne wg awansu zawodowego (dane wg spisu SIO stan 30.09.2021)  
Nazwa placówki Ogółem Ogółem 

objęte 

subwencją  

Bez 

awansu 

stażyści kontraktowi  mianowani dyplomowani 

GP  w Spiczynie 7,51  0 0 2 2 3,12 0,39 

NP Aniołek  4 osoby 0 3 0 1 0  0 

SP w Charlężu 13,98 0 2,59 1,74 1,73 3,86  3,44 

SP w Januszówce 20,35 0  0 4,18 6,82 7,18  2,17 

SP w Jawidzu 15,83 13,99 0 1 1,16 5,72  7,95 

SP w Spiczynie 20,84 20,84 0 0 3 8,33  9,51 

SP w Zawieprzycach 14,66 0 0,45 0,75 6,20 6,22  1,04 

RAZEM 96,55 34,83 6,04 9,67 21,91 34,43 24,50 

 

 

 

Wykres nr 11. Etaty pedagogiczne wg awansu zawodowego w gminie (dane wg spisu SIO stan 

30.09.2021)  
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Wykres nr 12. Etaty pedagogiczne wg awansu zawodowego w poszczególnych placówkach 

(dane wg spisu SIO stan 30.09.2021)  

 
  

Z powyższych danych widać, że najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele mianowani tj. 

34,43%, natomiast najmniejsza grupa to nauczyciele bez stopnia awansu – 6,04% wszystkich 

zatrudnionych. Najwyższy poziom awansu zawodowego wśród nauczycieli to stopień nauczyciela 

dyplomowanego. W naszej gminie stanowią oni 24,50% zatrudnionych i w przypadku dwóch szkół 

tj. szkoły podstawowej w Spiczynie i Jawidzu są najliczniejszą grupą w szkole. W większości są to 

nauczyciele z największym doświadczeniem zawodowym w tym stażem pracy w zawodzie, a co za 

tym idzie najwyżej wynagradzani. W algorytmie subwencyjnym dla gminy poziom awansu 

zawodowego nauczycieli jest uwzględniany, ale tylko w przypadku zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez jst (w naszym przypadku jest to  34,83 etatu  ze szkół w Spiczynie i Jawidzu). 

Jednym z efektów pracy szkoły jest poziom osiągnięć dydaktycznych, który co roku jest 

sprawdzany przez egzamin zewnętrzny. Wyniki egzaminu są informacją dla uczniów, rodziców, ale 

przede wszystkim dla szkoły, która po analizie wyników wprowadza (powinna wprowadzać) 

działania wpływające na podnoszenie poziomu edukacji i osiągania jak najwyższych wyników swej 

pracy dydaktycznej, nie zapominając przy tym o działalności  wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

której efekty są widoczne wiele latach po zakończeniu edukacji  i na egzaminie ósmoklasisty nie są 

sprawdzane. 

W maju 2021 r. w trzy kolejne dni tj. 25, 26 i 27 odbył się egzamin ósmoklasisty. W tabeli nr 11 

oraz wykresie nr 13 przedstawione są wyniki egzaminu w poszczególnych szkołach i terenach 

administracyjnych. 
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Tabela 11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021r. w szkołach z terenu gminy Spiczyn i w 

podziale terytorialnym. 
Nazwa placówki/ średni 

na obszarze 

Liczba 

zdających 

Język  polski Matematyka Język angielski 

%   Stanin %   Stanin %   Stanin 

SP w Charlężu     7 
65 6 48 6 70 6 

SP w Januszówce   15 
60 5 52 6 76 7 

SP w Jawidzu    11 
59 5 35 3 65 5 

SP w Spiczynie    21 
61 5 54 7 65 5 

SP w Zawieprzycach      6 
68 7 38 4 61 5 

gmina    60 
62 5 46 5 66 6 

powiat   549 
65 5 45 5 60 5 

województwo     18 637 
61 5 47 5 63 5 

szkoły na wsi   126 647 
58 5 44 5 59 5 

kraj   342 797 
60 5 47 5 66 6 

 

 

Wykres nr 13. Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021r. w podziale na 

poszczególne szkoły,  przedmioty w odniesieniu do średnich wyników terytorialnych 

 
  

Biorąc pod uwagę wyniki egzaminu w naszej gminie ze wszystkich części to osiągnięte 

wyniki plasują się w staninie 5 – średnim w dziewięcio stopniowej skali. W podziale na 

przedmioty, to najlepszy średni wynik szkoły osiągnęły z języka angielskiego. Stanin 5 - średni 

uzyskały trzy szkoły, stanin 6 - wyżej średniej jedna szkoła, jedna szkoła stanin 7 - wysoki tj. 

Szkoła Podstawowa w Januszówce. Wyniki z matematyki, jedna szkoła uzyskały stanin 3 – niski, 

jedna stanin 4 – niżej średniej, dwie szkoły stanin 6 – wyżej średniej i jedna stanin 7 - wysoki tj. 

Szkoła Podstawowa w Spiczynie. Wyniki z języka polskiego, trzy szkoły uzyskały stanin 5 – 

średni, jedna szkoła stanin 6 – wyżej średniej i jedna tj. Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach 

stanin 7 – wysoki. 
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W ramach swoich kompetencji dyrektorzy szkół przyznają stypendia za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe. Na podstawie wydatków/rozliczenia dotacji wszystkie szkoły podstawowe z 

terenu gminy w 2021 roku przyznały 102 stypendia na łączną kwotę 24 413,82 zł.  

 We wszystkich szkołach oprócz działań wynikających z realizacji ramowych planów 

nauczania i zajęć finansowanych z budżetu jednostki realizowane były zajęcia ze środków 

pozabudżetowych w tym z programów rządowych. W 2021 roku w części szkół realizowano 

programy „Szkolny Klub Sportowy”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu w ramach 

których realizowane były zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia sportowe 

dla uczniów realizowane są też przez Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach 

podstawowych w Jawidzu i Spiczynie w zakresie zajęć lekkoatletycznych, tenisa stołowego, 

zapasów w stylu wolnym i pływaniu. Dwie szkoły prowadzone przez Gminę Spiczyn korzystały z 

programów rządowych takich jak „Laboratoria Przyszłości”, „Poznaj Polskę” i „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach tych programów uzyskano dotację w wysokości 

131 496,00 zł  

 W 2021 roku w związku z sytuacja epidemiologiczną działalność szkół i przedszkoli była 

częściowo ograniczana po przez czasowe zawieszanie zajęć ograniczenia dotyczące zajęć, naukę 

zdalną, i wiele innych, które uniemożliwiały realizację zadań statutowych w pełnym zakresie. 

 

 

7.4. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy 

 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROMOCJĘ GMINY W 2021 r. 

 

ROK 

2021 

PLAN WYKONANIE 

 

Kwota 

 

40 000,00 zł 

 

30 860,72 zł 

 

Działalność kulturalna i promocyjna gminy w 2021 r. podobnie jak w roku 2020 była prowadzona 

w sposób ograniczony z związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z nasilenia się 

pandemii. W związku z powyższym działania w tym zakresie były następujące: 

 Przekazywanie aktualnych informacji na stronie internetowej Gminy: www.spiczyn.pl 

dotyczących wydarzeń kulturalnych i promocyjnych a także prezentujących  walory 

turystyczne, przyrodnicze i krajobrazowe gminy ze szczególnym podkreśleniem zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 

 Informowanie  społeczności lokalnej za pośrednictwem  strony internetowej, prasy lokalnej i 

tablic informacyjnych o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków 

finansowych UE i innych funduszy zewnętrznych. 

http://www.spiczyn.pl/
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fot.  widok strony internetowej Gminy Spiczyn 

 

 Współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w programie telewizyjnym TVP Lublin pn. 

„Jesień z TVP3 Lublin w Zawieprzycach” w dniu 17 października 2021r. Udział                            

w wydarzeniu udział wzięły Koła Gospodyń z terenu Gminy Spiczyn prezentując potrawy 

kulinarne z okresu panowania Króla Jana III Sobieskiego, a także przedstawiciele władz 

samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i społeczności lokalnej 

prezentując walory turystyczne zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach i całej 

gminy. 
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fot. Kadr z programu TVP Lublin 

 

 Przygotowanie i realizacja wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie imprezy 

plenerowej pn. „Święto Truskawki”. Wydarzenie z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, 

jednostek OSP, pracowników Urzędu Gminy, placówek kultury, członków organizacji 

pozarządowych odbyło się w dniu 4 lipca 2021 r. na boisku Szkoły Podstawowej w 

Spiczynie i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności lokalnej oraz przybyłych 

gości z terenu powiatu Łęczyńskiego i województwa lubelskiego. Program imprezy (fot.) 

był bardzo bogaty i każdy uczestnik mógł znaleźć atrakcję, która go najmocniej 

zainteresowała. 
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fot. Plakat promocyjny „Święta Truskawki” 

 

 15 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie odbyło się Narodowe Czytanie. 

Podczas tegorocznej, dziesiątej  odsłony spotkaliśmy się wspólnie, aby czytać „Moralność 

Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Przy współpracy z reżyserem panem Tomaszem 

Załuckim z Teatru Pierwszego Kontaktu w Lublinie udało się nam przybliżyć uniwersalne 

przesłanie dramatu. Dzięki zaangażowaniu osób, które przyjęły zaproszenie do czytania 

spotkanie miało formę krótkiej sztuki teatralnej. W rolę bohaterów dramatu wcieliły się 

osoby pełniące ważne funkcje publiczne w gminie. 

 

 
fot. Scena z planu  Narodowego Czytania dramatu „Moralność Pani Dulskiej” w gminie Spiczyn 

 

 Przygotowanie i zaprezentowanie stoiska promocyjnego Gminy Spiczyn w trakcie trwania 

Dożynek Powiatowo-Gminnych w Puchaczowie w dniu 6 września 2021 r. Na stoisku                 

w sposób przekrojowy zaprezentowano produkty kulinarne przygotowane przez Panie z Kół 

Gospodyń Wiejskich oraz wyroby rękodzieła wykonane przez lokalnych twórców. Panie z 

Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Stoczek, Zawieprzyce-Kolonia, Jawidz, Charlęż, 

Ludwików i Stawek oraz Nowy Radzic zadbały o poczęstunek dla gości. Ogromne 

gratulacje dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Stoczku za zajęcie I miejsca                

w konkursie na wieniec dożynkowy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie z Wami 

reprezentować Gminę Spiczyn. 
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 fot.  Stoisko promocyjne Gminy Spiczyn oraz wieniec dożynkowy KGW Stoczek 

 

 

 

  Z inicjatywy Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach zorganizowano imprezy 

o charakterze patriotycznym tj. obchody  158 rocznicy Powstania Styczniowego i obchody 

Święta Odzyskania Niepodległości.
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fot. Obchody Powstania Listopadowego 
 

 

 Zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia 2021 r. na parkingu 

przed Urzędem Gminy. Takie wydarzenie było realizowane po raz pierwszy i cieszyło się 

dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i przybyłych osób mogących 

dokonać zakupu artykułów i produktów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  
 

 
fot.  Stoiska wystawców na Jarmarku Bożonarodzeniowym 

 

 Bieżące  nieodpłatne udostępnianie materiałów  promocyjnych będących w zasobach gminy. 
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Pozostałą działalność artystyczną i kulturalną prowadzą: Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. 

 Gmina Spiczyn prowadzi na bieżąco działania promocyjne polegające na przygotowywaniu 

materiałów do kolejnych numerów kwartalnika Spiczyn.Info, który zaczął być wydawany od I 

kwartału 2021r. Ponadto zamieszcza informacje na własnej stronie internetowej, w prasie lokalnej i 

regionalnej. 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, 

posiadająca osobowość prawną. Utrzymuje się z dotacji organizatora w kwocie 230 000,00 zł. 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie pełniącej funkcję głównej wchodzą  

dwie filie biblioteczne: w Jawidzu i w Zawieprzycach. 

GBP w Spiczynie jest czynna 5 dni w tygodniu tj. po 40 godzin tygodniowo, natomiast  

filie  w Jawidzu   i Zawieprzycach 3 razy tj. po 15 godzin tygodniowo. 

W 2021 roku biblioteka prowadziła współpracę ze szkołami podstawowymi z terenu gminy Spiczyn 

oraz Przedszkolem Publicznym w Spiczynie, Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie, Urzędem 

Gminy Spiczyn, Stowarzyszeniem „TUPTUSIE”, KGW "Zawieprzyce- Kolonia", Stowarzyszeniem 

KGW w Stoczku i Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej. 

W bibliotekach działają elektroniczne wypożyczalnie i rejestracja czytelników. Biblioteka posiada 

stronę internetową pod adresem: www.gbp.spiczyn.pl, która jest jednocześnie drogą dostępu do 

katalogu on-line, jak również źródłem informacji na temat bibliotek (historia, ogłoszenia, 

fotorelacje). Dodatkowym działaniem w zakresie promocji bibliotek oraz dotarcia do szerszego 

grona odbiorców jest założenie i prowadzenie konta na portalu społecznościowym – Facebook pod 

nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie. Ww. działania skierowane są do każdej grupy 

wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Znacznie rozwinęła się działalność „książki na 

telefon” – zamówienia telefoniczne książek i odbiór przed budynkiem biblioteki. 

Księgozbiór na dzień 31.12.2021 r. wynosił 17543 woluminów, od 1 stycznia zbiory biblioteczne 

powiększyły się o 479 woluminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie zarejestrowała w 

2021r. – 875 czytelników, którzy korzystali z usług naszych bibliotek. Wypożyczyła 14014 książek                   

i czasopism. 

W roku 2021 nie były realizowane  wypożyczenia na miejscu oraz zawieszone zostały wizyty u 

przedszkolaków ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prowadzenie działalności kulturalnej w bibliotece w 2021r. było o wiele trudniejsze  

niż w latach poprzednich natomiast udało się działania dostosować do istniejącej sytuacji.  

 

Poniżej przedstawione zostały zorganizowane działania kulturalne : 

 

1. XXXX Mały Konkurs Recytatorski  - 11.03.2021  

Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła eliminacje gminne 40. Małego Konkursu 

Recytatorskiego dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Spiczyn.  

W etapie powiatowym dwie recytacje naszych uczestników zostały wyróżnione. 
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2. Warsztaty z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci”  oraz „Dziennikarstwa on-line” - 

(6,7,13,20,27 lipiec od 8.30 do 13.30) w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie 

lubelskim". 

Działania skierowane do dzieci w wieku 10-18 lat, 30 godzin – w każdy wtorek miesiąca 

lipca. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej SP w Spiczynie. 

 
 

3. Piknik w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim" - 15.07.2021r.  

Podczas spotkania zostały przygotowane zabawy z animatorami, quizy z nagrodami 

i poczęstunek. 
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4. Realizacja projektu „Z emocją po imieniu”  w ramach zadania odbyły się:  

Warsztaty sceniczne (26.07.2021, 28.07.2021, 06.08.2021) 

Spotkania prowadzone przez aktora Teatru Pierwszego Kontaktu w Lublinie, podczas zajęć 

uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat sztuki aktorskiej. Pracowali nad wyrażaniem nastrojów, 

przeżyć i emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, modulacji głosu. 

 
 

5. Warsztaty fotograficzne (23.07.2021, 29.07.2021, 30.07.2021) 

Na warsztatach można było zdobyć niezbędną wiedzę na temat tego, jak fotografować ostro, 

poprawnie komponować i wykorzystywać tło i elementy otoczenia do fotografowania. Zajęcia 

przybliżyły m.in. sposoby odpowiedniego kadrowania. 
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6. Konkurs plastyczny „ Ile emocji w książce” (16.07.2021-16.08.2021) 

Celem konkursu była promocja czytelnictwa, wzrost świadomości własnych emocji  

oraz rozwój inteligencji emocjonalnej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę i dyplom. 
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7. Sesja fotograficzna – 03.08.2021 

Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie zdjęć przedstawiających emocje, wybrać 

scenografię, dobrać tło itp. zdjęcie miało przedstawiać wcześniej wylosowaną emocję. Sesja odbyła 

się w Dworku nad Wieprzem. Po zakończonym wernisażu każdy uczestnik otrzymał piękne 

albumowe fotografie wykonane przez profesjonalistę na własność. 

 
 

8. Spektakl – 15.07.2021 

Przedstawienie sztuki teatralnej pt. „O smoku co pękł tego roku” przez aktorów z Lublina . 

Spektakl oglądały nie tylko dzieci, ale ich rodzice i dziadkowie. 
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9. Wernisaż – 8.09.2021 

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się przed budynkiem biblioteki. Na wystawie 

można było podziwiać fotografie powstałe podczas sesji, oraz prace konkursu plastycznego. Pani 

Wójt wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. 

 

10. Realizacja projektu „Budujemy spiczyński most międzypokoleniowy – ciąg dalszy”  

W ramach zadania odbyły się: 

 Wyprawa kajakowa – 10.07.2021 

Na spływ zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy zarówno dzieci jak i dorosłych. Trasa 

była dość długa bo z Łęcznej do Zawieprzyc, pokonanie jej trwało ponad pięć godzin. Większość 

uczestników spływu po raz pierwszy płynęła kajakiem, a więc było to nowe  

i ciekawe doświadczenie. Spływ zakończony ogniskiem z kiełbaskami i wymianą wrażeń. 
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 Warsztaty z makramy – 19.07.2021  

W warsztatach wzięły udział osoby zamieszkujące naszą gminę. Uczestnicy tworzyli piękne 

łapacze snów pod okiem instruktora. Warsztaty miały na celu zaszczepić pasję bądź poszerzyć 

wiedzę z wyplatania makramy. 

 
 

 Konkurs plastyczny „Ekologia wokół nas” (26.07.2021-18.08.2021) 

Konkurs skierowany był do rodzin. Miał na celu pobudzić świadomość, że stan naszego 

najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Powstałe prace można było 
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oglądać na wernisażu przed budynkiem GBP. Każda rodzina otrzymała nagrodę za udział  

w konkursie. 

 
 

 Warsztaty z tworzenia świec sojowych – 5.08.2021 

W warsztatach uczestniczyło 21 osób. Na zajęciach z starych, zużytych słoików 

stworzyliśmy  oryginalne świece zapachowe. Wykorzystane zostały naturalne składniki w tym 

suszone kwiaty z przydomowych ogródków. Uczestnicy na warsztatach poznali zasady tworzenia 

naturalnych świec sojowych, które zabrali ze sobą do domu. Warsztaty przypadły  

do gustu nie tylko dorosłym ale i najmłodszym uczestnikom.  
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 Nasadzenia – 16.08.2021 

Wykonaliśmy nasadzenia przy Gminnym Przedszkolu w Spiczynie i Szkole Podstawowej              

w Spiczynie roślinami zakupionymi w ramach projektu. Do wykonania nasadzeń wcześniej 

przygotowywaliśmy się z paniami z KGW Stoczek – wybrałyśmy rośliny i zaprojektowałyśmy ich 

układ. 
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Dzięki realizacji projektów GBP w Spiczynie miała bogatą ofertę warsztatów, konkursów  

i nie tylko  w czasie wakacji dla dzieci  i dorosłych. 

 

11. Narodowe Czytanie  - 15.09.2021  

Podczas tegorocznej dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się wspólnie by 

czytać „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Przy współpracy z reżyserem  

T. Załuckim z Teatru Pierwszego Kontaktu w Lublinie udało nam się przybliżyć uniwersalne 

przesłanie dramatu. Dzięki zaangażowaniu osób, które przyjęły zaproszenie do czytania spotkanie 

miało formę krótkiej sztuki teatralnej. W rolę bohaterów dramatu wcielili się: Przedstawiciele 

Urzędu Gminy, Pani dyrektor SP w Spiczynie, Pani dyrektor Przedszkola, Radni Gminy Spiczyn                

i pracownicy biblioteki. Film z nagraniem można zobaczyć na stronie biblioteki i Urzędu Gminy 

Spiczyn. 
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12. Spektakl „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”  - 27.10.2021 

Teatr „Maska” na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie zaprezentował spektakl 

„Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości?” najmłodszym dzieciom ze  Szkoły Podstawowej w 

Spiczynie. Oprócz wspaniałej zabawy występom artystycznym towarzyszyło ważne przesłanie o 

tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą.  

 

 
 

13. 25 Jesienny Konkurs Recytatorski  -  4.11.2021 

W GBP  w Spiczynie odbyły się eliminacje gminne 25 Jesiennego Konkursu 

Recytatorskiego „ŚMIECHEM – ŻARTEM’’. W  konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w  

Jawidzu, Spiczynie, Zawieprzycach, ZSR Kijany. Powołana przez organizatorów komisja oceniła 

recytacje i nominowała do etapu powiatowego 4 osoby zaś 3 osoby dostały wyróżnienia. Biblioteka 
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ufundowała nagrody dla wszystkich recytatorów. 
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14. Święto Pluszowego Misia –  25.11.2021 

Z okazji tego święta pracownice naszej biblioteki odwiedziły Gminne Przedszkole  

w Spiczynie oraz oddziały przedszkolne ze szkół w Jawidzu i Zawieprzycach. Według wcześniej 

przygotowanego scenariusza przeprowadziły zajęcia z dziećmi. Była historia Pluszowego Misia, 

opowiadania, zagadki, piosenki itp. jednak największą atrakcją okazał się bibliotekarz w stroju 

misia. 
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15. Konkurs plastyczny „MAGICZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY” -  21.12.2021 

Konkurs plastyczny organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spiczynie był 

adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży z Gminy Spiczyn. 

Celem konkursu było: pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 

zachowanie tradycji tworzenia stroików bożonarodzeniowych. Zadaniem uczestników było 

wykonanie pracy plastycznej, w której należało uwzględnić elementy tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 35 przepięknych prac  wykonanych przeróżnymi technikami, 

dlatego też komisja konkursowa miała niemały problem, by wyłonić zwycięzców. Wszystkie prace 

wyróżniały się dużą pomysłowością i wysokim poziom artystycznym. Wyłoniono 3 wyróżnienia 

oraz postanowiono nagrodzić każdego uczestnika. Nagrody zostały zakupione z budżetu biblioteki. 

 

 
 

 

FILIA W ZAWIEPRZYCACH 

1. Piknik „Pożegnanie wakacji z biblioteką” – 6.08.2021 

6 sierpnia GBP w Spiczynie Filia w Zawieprzycach zorganizowała piknik na pożegnanie wakacji. 

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie                  

w Zawieprzycach. Odbyła się pogadanka na temat segregacji śmieci. Były zabawy czytelnicze i  gry 

planszowe. Gościliśmy Pana Marka Kołodziejczyka - rysownika, ilustratora książek, ornitologa. 

Podzielił się wiedzą na temat rysunku, pokazywał krok po kroku jak wykonać profesjonalny szkic 

oraz z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swojej pasji jaką są ptaki. Na koniec przekazał do 

naszej biblioteki album o zwierzętach, którego on jest ilustratorem. 
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2. „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” – dzięki zgłoszeniu do akcji naszej 

biblioteki otrzymaliśmy bestselerowe książki dla dzieci o wartości 500 złotych oraz papierowy 

teatrzyk kamishibai. 
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3.„Mała książka Wielki Człowiek” – patronat nad tym przedsięwzięciem objął Rzecznik Praw 

Dziecka. Akcja skierowana jest do przedszkolaków i pierwszoklasistów, którzy   

wraz z rodzicami odwiedzą bibliotekę. Na początku otrzymują wyprawkę w formie książki  

i poradnika dla rodziców oraz  kartę na której zbierają naklejki. Kiedy dziecko nazbiera komplet 

otrzymuje imienny Dyplom Małego Czytelnika oraz inne gadżety promujące akcję. 

 

 
 

4. Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych w roku 2021– Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie otrzymała  
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dofinansowanie w kwocie 4000,00 zł na nowe książki  w ramach – Programu Wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty 

bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa.  

 

 

    Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Spiczyn. 

Działa na podstawie ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami oraz statutu Gminnego Centrum Kultury w 

Ziółkowie nadanego uchwałą Rady Gminy Spiczyn. 

Ośrodek jest samorządową placówką upowszechniania kultury integrującą działalność. 

Organizatorem GCK jest Gmina Spiczyn – jako jednostka samorządu terytorialnego. Siedzibą GCK 

jest miejscowość Ziółków 49 B 

Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada 

osobowość prawną. 

Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią 

odpowiedzialny. W Gminnym Centrum Kultury w 2021 roku zatrudnione były 4 osoby: 

- dyrektor GCK 

- pracownik administracji, animator  

- główny księgowy 

- pracownik gospodarczy, animator 

Łączna ilość etatów osób zatrudnionych na umowę wynosiła 3,1/4 etatu. 

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury                      

i podlega przepisom o finansach publicznych. 

Działalność placówki kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz zadania wynikające z jego 

umiejscowienia. 

Gminne Centrum Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, 

ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalnych, 

finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. 

  Głównym celem działalności GCK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych 

na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności Gminy Spiczyn. 
 

  Podstawowe zadania Gminnego Centrum Kultury, to: 
 

- rozbudzanie, upowszechnianie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych 

społeczeństwa 

- kultywowanie tradycji oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła 

artystycznego i ludowego 

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

- koordynowanie, inspirowanie, organizowanie działalności kulturalno-wychowawczej 

- organizowanie różnego typu – uroczystości, festynów, konkursów, spotkań, przeglądów, 

- rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, klubach 

zainteresowań, kursach, warsztatach. 

- współpraca z władzami gminy, szkołami, placówkami kultury, organizacjami lokalnymi. 
 

 Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury prowadzone są 

systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych         

na terenie naszej gminy. 

 Działalność Gminnego Centrum Kultury nie jest nastawiona na osiąganie zysku i wszystkie zajęcia 
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prowadzone są bezpłatnie.  

Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca (zajęcia fitness), sztuk plastycznych, informatyki, 

rzeźby, ceramiki, teatru, fotografii i muzyki, oraz działań o charakterze rękodzielnictwa. 

 

 W miarę potrzeb do prowadzenia warsztatów oraz zajęć zatrudnia się osoby na umowy - zlecenia. 
 

W GCK prowadzone były następujące zajęcia stałe: 

 dla dzieci i młodzieży:  

nauka śpiewu, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, zajęcia artystyczno-

plastyczne, rękodzieło, tańce. 

 dla dorosłych: 

artystyczno-plastyczne, rękodzieło, zajęcia fitness, 

 

W 2021 roku uczestniczyliśmy oraz organizowaliśmy następujące wydarzenia: 

Styczeń – 2021 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Świąteczny Czas” organizowanego przez Gminne 

Centrum Kultury w Ziółkowie 

  
 

Luty – 2021 

- Zespół 4 Roses zdobył : 

I miejsce na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu kolęd – Puławy 2021 

II miejsce na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu kolęd i Pastorałek – Jarosław 2021 

II miejsce XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Miłkowice 2021 

Wyróżnienie na VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej. 
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Zespół 4ROSES działający przy GCK w Ziółkowie  w przeciągu dwóch tygodni miał okazję dwa razy reprezentować 

nas w TVP3, w programie „Zima Z TVP3 Lublin” realizowanym w Starostwie Łęczyńskim, oraz w „Poranku Miedzy 

Wisłą a Bugiem”  

 

 

Marzec – 2021 

- Per La Musica koncert on-line  

- „Wiosna z TVP3 Lublin” gościnny występ zespołu 4 Roses. 

 

Kwiecień - 2021  

- Wydanie 1 numeru gazety kwartalnej „Spiczyn.info”  

 
- Akcja sprzątania Parku w Zawieprzycach  

 
 

 

Maj – 2021 

- Zespół 4 Roses zajmuje I miejsce w kategorii zespołowej na Festiwalu ,,FIRAleja Gwiazd’’ w 
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Warszawie. 

- Braliśmy udział w akcji podwórko Nivea. 

 

Czerwiec – 2021 

- Powiatowy dzień Dziecka organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, podczas festynu 

wystąpił zespół 4 Roses . 

- Konkurs plastyczny organizowany wspólnie z Urząd Gminy Spiczyn „Moja Mała Ojczyzna” 

- Wycieczka do małego Zoo w Turce wraz z grupą seniorów. 

  
 

Lipiec – 2021 

- Wakacje w GCK (zajęcia artystyczno-plastyczne, warsztaty z makramy, zajęcia z decoupage,) 
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- Festyn Rodzinny „Święto Truskawki” 

 

 
 

Sierpień – 2021 

- Warsztaty Kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego. 

- Wakacje w GCK (warsztaty cukiernicze, kino w plenerze, zajęcia plastyczne) 

- Wycieczka do Farmy Iluzji.  
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Wrzesień – 2021 

- Dożynki Powiatowe w Puchaczowie  

 

 
- Wycieczka z seniorami zamieszkującymi tereny Gminy Spiczyn Zamość-Zwierzyniec-

Krasnobród. 

 

Październik – 2021 

- Wycieczka do Filharmonii Lubelskiej „Zaduszki Jazzowe” 

- II numer kwartalnika Gminnego „Spiczyn.info” 

- „Jesień z TVP3 Lublin” w Zawieprzycach  

- Sprzątanie i złożenie kwiatów na mogiłach zasłużonych żołnierzy w Spiczynie, Jawidzu, Charlężu 

i Kijanach. W Gminnym Centrum Kultury został wykonany krzyż poświęcony Ofiarom II Wojny 

Światowej Pochowanym w dolinie rzeki wieprz we wsi Ziółków. (tabliczkę na krzyż ufundowali 

mieszkańcy Ziółkowa) 
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Listopad – 2021 

- IX Marsz w 103 rocznicę Niepodległości 

- III miejsce zespołu 4 Roses na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Polskiej i Zagranicznej w 

Warszawie. 

 

Grudzień – 2021 

- Spotkanie z Mikołajem w GCK 

- Warsztaty Świąteczne „Świąteczna Choinka”  

- III numer kwartalnika Gminnego „Spiczyn.info” 
 

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie czynnie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Spiczynie, 

szkołami podstawowymi z terenu gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spiczynie.  

 

 

 8. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Mieniem komunalnym w świetle obowiązujących przepisów jest własność i inne prawa majątkowe 

należące do gminy lub jej związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym 

również jednostek, zakładów i przedsiębiorstw podporządkowanych gminie. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. mienie komunalne Gminy Spiczyn obejmowało łącznie 73 

nieruchomości o powierzchni ogólnej 68,9632ha, z tego we wsiach : 

 

1. Charlęż                  -     10,2995 ha, 

2. Jawidz                    -    13,3700 ha, 

3. Januszówka      -      3,1795 ha, 

4. Kijany               -      5,4635 ha, 

5. Ludwików   -    1,7400 ha,  

6. Nowa Wólka             -      1,6900 ha,  

7. Nowy Radzic     -      3,3900 ha,  

8. Stawek                   -    0,0600 ha,  

9. Stoczek   -   2,3000 ha, 

10. Spiczyn             -    10,2674 ha, 

11. Zawieprzyce     -         12,9433 ha, 

12. Ziółków            -      4,2600 ha.  

 

 Od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2020 rok w stanie mienia komunalnego zaszły 

następujące zmiany:  

w roku 2021  nastąpiło zmniejszenie powierzchni mienia komunalnego o 0,0183 ha.  

Zmiany polegały na: 

- zmniejszeniu o 0,0011 ha w obrębie geodezyjnym 4 Kijany w wyniku przekazania działki nr 

323/5, która została wyodrębniona z działki nr 323 na rzecz Województwa Lubelskiego                           

z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr  829 Łucka-Łęczna–Biskupice.  

- zmniejszeniu o 0,0172 ha w obrębie geodezyjnym 4 Kijany w wyniku przekazania działki                    

nr 305/1 na rzecz Województwa Lubelskiego na realizację inwestycji drogowej.   

 

8.1. Struktura wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. 
 

Z całej powierzchni wynoszącej 68,9632 ha, której właścicielem jest Gmina Spiczyn: 
- 2,3573 ha to nieruchomości przekazane w zarząd dla Szkół Podstawowych oraz dla 

Przedszkola Gminnego,  
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- 2,5192 ha to nieruchomości szkolne w Charlężu, Januszówce i Zawieprzycach użyczone 

stowarzyszeniu „CJZ”, 

- 0,4000 ha to grunty wydzierżawione, 

- 4,2084 ha to nieruchomości użytkowane i administrowane bezpośrednio przez Urząd 

Gminy, 

- 2,9600 ha to nieruchomości ujęć wody wodociągów wiejskich oraz  oczyszczalni ścieków, 

- 49,3543 ha to parkingi oraz drogi gminne i wewnętrzne, 

- 1,4579 ha to nieruchomości rolna, grunty zadrzewione i nieużytki, 

- 0,0995 ha to nieruchomość użyczona dla OSP w Januszówce, 

- 0,3063 ha to nieruchomość ośrodka zdrowia w Kijanach, 

- 4,2845 ha to nieruchomości Zespołu Pałacowo – Parkowego w Zawieprzycach. 

 

 Mienie komunalne gminy, to również 21 budynków z których większość pełni funkcje 

użyteczności publicznej. Część pomieszczeń w tych budynkach jest wynajmowana, natomiast część 

pozostaje w bezpośrednim użytkowaniu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. 

 

Praktycznie w każdej wsi położonej w gminie Spiczyn funkcjonują wodociągi wiejskie. 

Ogólna długość sieci wodociągowych wraz z przyłączami wynosi 152,16 km. Ogółem funkcjonuje 

10 sieci wodociągowych,  we wsiach: Charlęż, Jawidz, Kijany - Spiczyn, Spiczyn Kol. - Stawek - 

Ludwików - Kijany, Ludwików, Zawieprzyce, Ziółków, Januszówka - Nowa Wólka - Stoczek - 

Kijany POM,  Nowy Radzic (2 sieci). 

 

Gmina posiada trzy obiekty sportowe: Szkolną Salę Sportową przy Szkole Podstawowej w 

Spiczynie, kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Kijanach oraz zespół boisk sportowych przy 

Szkole Podstawowej w Jawidzu.  

 

8.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
 

W skład mienia komunalnego wchodzi 10 mieszkań, z których wszystkie pozostawały  

w dyspozycji Urzędu Gminy. Mieszkanie położone w budynku tzw. „starej gminy” ze względu na 

bardzo zły stan techniczny jest wyłączone z użytkowania. 

 

Lokalizacja lokali mieszkalnych jest następująca:  

- 2 mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Jawidzu o łącznej pow. 130 m2, 

- 1 mieszkanie w budynku szkolnym w Spiczynie o pow. 82 m2, 

- 1 mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej w Charlężu o pow.  45 m2, 

- 1 mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej  w Januszówce o pow. 55 m2, 

- 3 mieszkania w budynku ośrodka zdrowia w Kijanach o łącznej pow. 273 m2, 

- 1 mieszkanie w Kijanach 8, w tzw. budynku F o pow. 46 m2, 

- 1 mieszkanie (nieużytkowane ze względu na stan techniczny) w Spiczynie 17 

 

W  2021  r.  nie przybyło żadne  nowe  mieszkanie  komunalne,  ani mieszkanie socjalne.   

 

 9. POMOC SPOŁECZNA 
 

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej, a w szczególności: 
 
1) prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, 

celowych i specjalnych celowych;  
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2) kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni oraz opłacanie lub 

dofinansowanie opłat za pobyt;  
3) wydawanie decyzji na posiłki i opłacanie ich kosztów;  
4) opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające  

z pomocy i kwalifikowanie do ww. świadczeń;  
5) potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; 

6) świadczenie pracy socjalnej;  
7) realizacja programów i projektów, w tym osłonowych, wynikających z rozeznanych potrzeb;  
8) pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową pomoc  

w zakresie:  

 

- udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych,  
- udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych bądź 
sytuacji kryzysowych. 

 

    W roku 2021 podjęto jedną uchwałę związaną z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Spiczynie: 

 

1. Uchwała Nr XXXIII/213/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

9.1 Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 
 

Gmina zobligowana została z mocy ustawy o pomocy społecznej do opracowania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, najczęściej składa się ona z określenia celów i 

zadań prowadzących do usunięcia bądź ograniczenia różnych dysfunkcji, wyprowadzania z grupy 

ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to możliwe. Strategia określa działania oraz przewidywane 

efekty tych działań. Jest to zadanie o charakterze obowiązkowym, określonym w ustawie. Za 

koordynację odpowiedzialne są ośrodki pomocy społecznej, które opracowują i realizują Gminne 

Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.  

Za cel główny przyjmuje się podjęcie wszelkich działań, które doprowadzą do życiowego 

usamodzielnienia się osób i rodzin, korzystających z pomocy, we współpracy z nimi oraz przy 

wykorzystaniu ich możliwości i uprawnień. 

Realizacja celów przyjętych w ramach Strategii opiera się na odejściu od modelu pomocy 

społecznej, w której podstawową funkcją było udzielanie wsparcia finansowego - do modelu 

nastawionego na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów.  

Strategia zatem stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności 

tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

Wyłonione zagadnienia zostały pogrupowane w obszary problemowe i oszacowane pod 

względem natężenia ich występowania i znaczenia dla sytuacji społecznej w gminie.  Na podstawie 

powyższej metodologii tworzenia części programowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w gminie Spiczyn na lata 2019 – 2025 przyjęte zostały obszary priorytetowe dla 

realizowania polityki społecznej w gminie.   

Głównymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie gminy 

powinno być:  

1. wspieranie rodzin,  

2. przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom,  

3. przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,  
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4. wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 

Systematycznie realizowane programy to:  

 

1. Gminny program wspierania rodziny  

       Zgodnie z Uchwałą  Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Spiczyn z dnia 18 grudnia 2019 roku, 

przyjęto Gminny Program wspierania Rodziny w Gminie Spiczyn na lata 2020-2023. 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie. Każdego roku do 

dnia 30 kwietnia odbywa się monitoring i ewaluacja Programu poprzez przedłożenie sprawozdania 

z realizacji zadań. 

      Głównym celem Programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinie oraz 

pomoc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.  

        Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Spiczyn, a ponadto 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych  i zagrożone 

wykluczeniem społecznym.  

       W roku 2021 realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny nastąpiła w formie działań 

takich, jak: zabezpieczenie podstawowych  potrzeb bytowych  dzieci poprzez  udzieloną pomoc 

materialną oraz finansową i rzeczową, a ponadto świadczoną pracę socjalną, pracę asystenta 

rodziny oraz współpracę służb działających na terenie Gminy Spiczyn.  

Działania podejmowane w zakresie wspierania rodziny  pozwalają na indywidualne 

podejście do problemów rodziny, są podejmowane w szerokim zakresie, przyczyniają się do 

systematycznej poprawy sytuacji  rodzin w wielu sferach- jednakże w dalszym ciągu zachodzi 

potrzeba ścisłej współpracy wielu służb oraz interdyscyplinarne podejście do problemu rodziny.  

 

Potrzeby związane z realizacją zadań  wykonywanych z zakresu wspierania rodziny 

wskazują na celowość zatrudnienia asystenta rodziny, a także konieczność stałego doskonalenia się 

i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny 

poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia, zachodzi konieczność zabezpieczenia 

środków finansowych na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych, rozwój poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz możliwość skorzystania    

z grupy wsparcia dla rodzin wieloproblemowych. Kompleksowe wsparcie rodzin pozwala na 

systematyczną poprawę ich sytuacji. 

      

           Gmina realizuje obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Takim wsparciem objętych jest 

15 rodzin. Mają one problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Asystent podejmuje kompleksowe działania wobec rodziny polegające 

na towarzyszeniu rodzinie z zachowaniem profesjonalnych relacji, pomaga w pokonywaniu 

trudności, dąży do poprawy funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz zmianie 

niekorzystnych sytuacji kryzysowych. Asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej  

w Spiczynie opracował i realizował (wspólnie z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym)  

- indywidualny plan pracy z rodziną. Zadania asystenta rodziny realizowane są zgodnie                           

z przepisami ustawowymi z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z Covid-19 i polegają 

głównie na pracy z rodzinami, które mają trudności sprzężone, takie jak: niskie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawcze, brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, 

bezrobocie, przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia emocjonalne. Działania asystenta 

ukierunkowane były na utrzymanie dzieci w ich naturalnych rodzinach i środowiskach. Praca 

asystenta rodziny i pracowników socjalnych uzupełnia się. Praca asystenta rodziny i pracowników 

socjalnych uzupełnia się.  

Podejmowane działania wymagają współpracy wielu służb: policji, kuratorów, służby zdrowia, 

oświaty, psychologa, pedagoga, komisji alkoholowej, zespołu interdyscyplinarnego.  
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 Wydatki gminy z tytułu częściowego udziału w kosztach utrzymania dzieci w systemie 

pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej i 1 dziecko w placówce opiekuńczo-

wychowawczej) wyniosły 34 486,16 zł. Wysokość ponoszonych kosztów przez gminy regulowana 

jest ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla 

Gminy Spiczyn. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                  

w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr XIV/104/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku i planowany 

jest do realizacji w latach 2020-2025. Realizacja Programu ma na celu wypracowanie w Gminie 

Spiczyn profesjonalnych form wsparcia i pomocy przy jednoczesnym dążeniu do ich dostępności 

oraz skuteczności wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada również prowadzenie skutecznej 

edukacji osób działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą, dostarczanie społeczeństwu 

wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem, a także proponowanie 

pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych                                    

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi interdyscyplinarną strategię 

działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez instytucje zobligowane do 

podejmowania działań w tym zakresie. Zgodnie z zapisami Programu - do 30 kwietnia każdego 

roku zostanie przedłożone sprawozdanie z realizacji zaplanowanych działań. Sprawozdanie to 

stanowi roczne podsumowanie działań realizowanych w ramach Programu oraz działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Adresatami programu są osoby stosujące i doświadczające w przemocy, a ponadto instytucje    

powołane  do udzielania profesjonalnego wsparcia oraz świadkowie przemocy i mieszkańcy Gminy 

Spiczyn. 

Głównym celem Programu jest ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinach 

zamieszkujących na terenie Gminy Spiczyn oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. Realizowane to będzie poprzez: integrację działań  instytucji wobec 

ograniczenia problemu przemocy w rodzinie, zwiększeniu kompetencji służb zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podniesieniem poziomu świadomości społecznej na temat  

problemu przemocy w rodzinie poprzez działaniu informacyjno-edukacyjnym, zapewnieniu 

kompleksowej pomocy  rodzinom, w których występuje przemoc. 

Głównym założeniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom oraz 

grupom problemowym w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań 

pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu, współdziałanie z innymi 

podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym. W roku 2021 procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w odniesieniu do 21 

środowisk z terenu Gminy Spiczyn, w większości przypadków osobami pokrzywdzonymi było 18 

kobiet, 3 przypadki to mężczyźni.  

Rodziny problemowe skorzystały ze wsparcia psychologicznego, socjalnego, prawnego, 

zawodowego oraz rodzinnego i medycznego. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie 

zostały skierowane do uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym Gniewni Ludzie 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łęcznej, a także skierowane do 

wsparcia w ramach pracy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 

Spiczynie, program poprawy kompetencji rodzicielskich w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej.  

Każdorazowo pomoc ta dostosowywana jest do zidentyfikowanych potrzeb w rodzinach, 

występujących problemów, składu rodziny. Przedmiotem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 

było omówienie  aktualnej sytuacji rodzin uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty oraz  

wyniki prac grup roboczych w kontekście realizacji procedury, planowane działania  organizacyjne 

i informacyjne. Osoby zagrożone problemem przemocy korzystają ze wsparcia oferowanego przez 
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psychologa i terapeutę uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Kijanach,  istnieje możliwość 

skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Centrum Agape w Lublinie. 

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono do stosowania instrukcję dla osób pracujących 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu utrzymania i bezwzględnego 

przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych stale spotykają się w swojej 

pracy z problemem przemocy w rodzinnie, które są przyczyną lub skutkiem innych złożonych 

trudności, jakie rodzina doświadcza. W wielu rodzinach objętych Procedurą Niebieskiej Karty 

występuje problem uzależnienia od alkoholu - najczęściej osób wobec których zaszło podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie. Praca z takimi osobami jest niezwykle trudna z uwagi na to, że 

odmawiają one współpracy, nie przejawiają inicjatywy do podjęcia leczenia lub podejmują je 

bezskutecznie. Wobec tego konieczne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdyż bez tego 

działania brak jest możliwości skutecznej i profesjonalnej interwencji w obszarze przemocy.  

W związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie udzielono wsparcia 15 

rodzinom.   

 

3. Program osłonowy  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie realizuje pomoc w ramach rządowego 

programu „ Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023 w formie dożywiania dla dzieci i 

młodzieży w szkołach. W ramach programu z  posiłku skorzystało 106 osób, natomiast osób 

objętych tym wsparciem w rodzinach było 235 osób. Udzielono pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup żywności  dla 42 osób, dla których wydano decyzję,  w rodzinach skorzystało 

107 osoby na łączną kwotę 57 291,00 zł. 

 

GOPS współrealizował projekt pt. „Pomoc osobom  niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Gmina 

Spiczyn podpisała umowę z PFRON  oddziałałem lubelskim i przystąpiła do realizacji projektu w 

ramach postanowienia  Zarządu PFRON o uruchomieniu w 2021 roku realizacji Modułu IV oraz 

art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz rozdział VI ust. 8a i ust. 9 

załącznika do uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie  

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, zmienionej uchwałą nr 1/2021 Rady 

Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku. 

 W ramach jednego z wielu działań zrealizowano między innymi przygotowanie 44 paczek 

żywnościowych o długim okresie przydatności do spożycia, które w dniach 13-16 grudnia 2021 

roku,  zostały przekazane i dostarczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Spiczynie osobom niepełnosprawnym z terenu gminy, osoby te spełniały status określony  

w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

W skład paczek wchodziły następujące produkty: ciasteczka korzenne, jabłka prażone, 

śledzie słoik, chrzan, konserwy rybne, konserwy mięsne, majonezy, dżemy, musztardy, kasze 

gryczane, herbaty, kawy, ryż, cukier, barszcze czerwone, keczupy, makarony, groszek zielony, 

kukurydza, kasza jęczmienna, olej, czekolady. 

 

Osoby otrzymujące wymienioną pomoc, wyrażały ogromne zadowolenie i wdzięczność dla 

władz Gminy Spiczyn za podjęte działania przystąpienia do projektu skierowanego do społeczności 

niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Gminy Spiczyn. 
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fot.  asortyment  paczek przygotowanych w ramach realizacji projektu PFRON 

 

Kontynuowane jest wsparcie żywnościowe w formie dystrybucji artykułów żywnościowych 

przekazanych przez Bank Żywności w Lublinie.  

Z pomocy żywnościowej skorzystały 230 osoby w formie 430 paczek żywnościowych. Dary 

przekazano w postaci paczek żywnościowych  osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy 

Spiczyn. Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat 

pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy. Artykuły skrobiowe: makaron 

jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane. Artykuły mleczne: 

mleko UHT, ser podpuszczkowy. Artykuły mięsne: szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet 

wieprzowy, filet z makreli w oleju. Rozdano  także cukier, olej rzepakowy i dania gotowe w postaci 

gołąbków.  

W rozładunku żywności dwukrotnie uczestniczyły Wojska Obrony Terytorialnej w ramach Akcji 

„Bezpieczna Wiosna”. 

 

Ponadto w zakresie dystrybucji żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia- 

pieczywo, owoce i warzywa, wędliny, współpracujemy z Fundacją „Błogosławieni Ubodzy”. 

Udzielono także wsparcia rzeczowego w postaci przekazanych mebli, ubrań, środków czystości, 

AGD pochodzących od osób indywidualnych. 
GOPS po raz kolejny przystąpił do program pt. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”.  

Wsparciem w ramach programu  objęto zostało 10 osób w postaci usług opiekuńczych oraz pomocy na 
kwotę 62 846, 00 zł, przy realizacji  1 580 godzin.  

 

Opieka wytchnieniowa to usługa stwarzająca opiekunom faktycznym możliwość samorealizacji 

i pełnienia ról społecznych. Zapewnia przestrzeń na odpoczynek fizyczny i psychiczny. Jednym z 

wielu zadań wynikającech z ustawy o pomocy społecznej należących do Ośrodka Pomocy 
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Społecznej jest wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, w rozwiązywaniu ich bierzących 

spraw i problemów oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Przystąpienie do kolejnej 

edycji programu podyktowane zostało wystąpieniem potrzeb w tym zakresie i kontynuację działań 

zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz 

ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie naszej gminy, która 

okazała się bardzo trafna 

 

4. Aktywność projektowo - konkursowa   

 

Projekt „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego  w Gminach Jastków,  

Lubartów,  Niemce i Spiczyn” 
 

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do 

zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej  lub zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, grupę docelową stanowi 40 osób zamieszkałych na terenie 

wspomnianych gmin. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 

bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Dla każdego uczestnika została przeprowadzona  diagnoza potrzeb. Działania 

podejmowane w 2021 roku dotyczyły indywidualnego poradnictwa zawodowego, przeprowadzenia 

indywidualnych szkoleń oraz podjęcia stażu. Projekt zakończył się 31 sierpnia 2021 roku. 
 

Projekt „Ekspress do pracy”. 

Celem głównym Projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz podwyższenie 

kwalifikacji dla 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wzrost integracji 

społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 40 osób niepełnosprawnych  z zaburzeniami 

psychicznymi, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez 

realizację kompleksowych programów aktywizacji  oraz usług  reintegracji.  Proces rekrutacji 

uczestników Projektu realizowany jest w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu od 

01.01.2020  do 31.12.2022. W ramach działań przewidziane są różne formy wsparcia, takie jak: 

- usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: diagnoza zaburzeń psychicznych  

    i diagnoza problemowa, indywidualna ścieżka reintegracyjna wraz z motywowaniem, 

weryfikacją  

  i korektą oraz kontrakt socjalny realizowany przez cały okres w zależności od potrzeb 

  indywidualnych, sesja motywacyjna, doradca zawodowy, program indywidualnego mentoringu 

    społecznego, 

-  usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym to warsztaty, treningi i coaching, szkolenie  

    zawodowe, szkolenie z aktywnej techniki poszukiwania pracy, 

-   usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym to pośrednictwo pracy i płatne staże, 

-   usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- wsparcie psychologiczne. 

 

 

5. Realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie podejmował wiele działań skierowanych 

bezpośrednio dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Działania te 

prowadzone były przy współpracy  z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami 

prywatnymi. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie podstawowych potrzeb (uświadomionych 

i nieuświadomionych) osób i rodzin, potrzeby te są zaspokajane jeżeli odpowiadają celom i 

mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.  
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Cel jaki przyświeca wszystkim podjętym działaniom ma doprowadzić do tego aby osoby i 

rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej usamodzielniły  się i zintegrowały ze 

środowiskiem. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania w 

rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej oraz do informowania o zmianie w sytuacji osobistej, 

dochodowej, majątkowej wiążącej się z podstawą do przyznania świadczeń z zakresu pomocy 

społecznej, co nie zawsze ze strony klientów jest dopełnione, pomimo, że brak współdziałania z 

pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnych życiowych sytuacji, czy odmowa zawarcia 

kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień, jak i również odmowa podjęcia pracy 

przez osobę bezrobotną, nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie mogą 

stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania realizacji przyznanych świadczeń. 

System pomocy społecznej polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 

przewidzianych ustawą świadczeń takich jak: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i zasiłki 

specjalne celowe. Ponadto na pracy socjalnej, realizacji ustanowionych rządowych programów, 

oraz realizację zadań z rozeznanych potrzeb społecznych i inicjowaniu do powstawania nowych 

form pomocy społecznej.  

 

Realizowane są następujące formy pomocy: 

1) Zasiłki stałe dla 29 rodzin w wysokości 186 527,00 zł, 

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 28 rodzin  

w wysokości 16 327,00 zł, 

3) Zasiłki okresowe dla 29 w wysokości 60 047,00 zł, 

4) Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 5 osób  w wysokości 136 478,00 zł, 

5) Zasiłki celowe na zakup żywności dla 42 rodzin w wysokości 31 269,00 zł,  

6) Dożywianie dzieci w szkołach dla 106 rodzin w wysokości 26 022,00 zł, 

7) Zasiłki celowe ogółem 57 rodzin 41 634,00 zł,  

w tym celowe  specjalne dla 15 w wysokości 5 900, 00 zł, 

8) Usługi opiekuńcze świadczone dla 4 rodzin w wysokości 31 093,00 zł. 

  

 W roku 2021 GOPS w Spiczyn  wydał 2 decyzje potwierdzających prawo do nieodpłatnego 

korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 

całości finansowane są z Budżetu Państwa. 

6. Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

 

Poza wymienionymi wyżej zadaniami GOPS realizował zadania związane z przyznawaniem 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń 

wynikających z ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń z zakresu  ustawy                       

o systemie oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy - stypendium szkolne, świadczeń w ramach programu „Dobry 

start”, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawania Karty Dużej Rodziny, wydawania 

zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”, prowadzenie dokumentacji dotyczących 

podmiotów prywatnych, które w ramach swojej działalności pełnią funkcję „Opiekuna dziennego” 

w ramach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  
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I. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowano:   

1) Zasiłki rodzinne, zasiłki rodzinne – złotówka za złotówkę, dodatki do zasiłków rodzinnych, 

 w tym z tyt.: urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego,  samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia,  kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia,  rozpoczęcie roku szkolnego,  podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  

w miejscowości, w której znajduje się szkoła,  na pokrycie wydatków związanych z 

dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,  wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej, 

2) Zasiłki pielęgnacyjne,  

3) Świadczenia pielęgnacyjne 

4) Zasiłek dla opiekuna 

5) Specjalny zasiłek opiekuńczy,   

6) Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 

7) Świadczenie rodzicielskie. 

Ze wsparcia w ramach tej ustawy skorzystało  318  rodzin na kwotę 2 077 253,00 zł. 

 

II. Z systemowego wsparcia jakie reguluje ustawa o pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci  skorzystało 757 rodzin na kwotę 6 938 520,00 zł. 

III. Ośrodek realizuje również w ramach ustawy o pomocy państwa osobom 

uprawnionym do alimentów wypłatę świadczeń zasądzonych przez sąd alimentów, w 

przypadku gdy egzekucja zasadzonych alimentów jest bezskuteczna. Z tego rodzaju 

świadczeń skorzystały 21 rodziny  na łączną kwotę 176 484, 00 zł. W ramach w/w 

ustawy ośrodek prowadzi szereg działań  wobec  dłużników alimentacyjnych w celu 

poprawy egzekucji tych alimentów. 

 

IV. Wypłata  stypendiów szkolnych następuje na podstawie ustawy o systemie oświaty w 

formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy. W roku 2021 wypłacono 100 świadczeń na kwotę 44 535,75 zł, w tym 

stypendia  szkolne dla 100 osób i  3 zasiłki szkolne.  

 

V. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny określają sposób przyznawania 

uprawnień oraz sposób realizacji. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na 

wniosek członka rodziny wielodzietnej. Łącznie w 2021 roku przyznano 76 osobom.  

 

VI. Formą pomocy w ramach dodatku mieszkaniowego objęto jedną rodzinę i z tego tytułu 

wypłacono łącznie 2 049,00 zł. 

 

VII. Na podstawie przyjętego przez Radę Gminy - Gminnym Programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń w związku z 

złożonymi wnioskami w sprawie 17 osób, które zostały  zdiagnozowane pod kontem 
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uzależnienia. W ramach swoich uprawnień komisja opiniowała wnioski o wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

 
VIII. W roku 2021 w dalszym ciągu współpracujemy ze Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Antoniowie do którego uczęszcza 5 podopiecznych, oraz 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej, do którego uczęszcza 6 
podopiecznych, ponadto ze Środowiskowym Domu Samopomocy „Absolwent” w 
Lublinie, do którego uczęszcza 1 podopieczny. Pomocą tych placówek zostały objęte 
osoby niepełnosprawne i chore z terenu naszej gminy poprzez zapewnienie w nich 
miejsc oraz bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do placówki i  z powrotem  i 
nieodpłatnego wyżywienia w czasie pobytu w placówce.  

 
9.2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

  

 W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy 

publicznej, a organizacjami pozarządowymi, samorząd Gminy Spiczyn co roku uchwala roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Głównym celem programu jest 

tworzenie efektywnego systemu współpracy  

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok był 

udostępniony do konsultacji w okresie od 27 października do 12 listopada 2021 r. W tym okresie 

organizacje mogły wyrażać swoje opinie i uwagi oraz przedkładać własne propozycje co do treści 

programu. Niestety w wyznaczonym na konsultacje terminie żadna z organizacji pozarządowych, 

ani żadne inne uprawnione podmioty nie wyraziły swoich opinii, uwag ani nie przedłożyły swoich 

propozycji co do proponowanej treści programu. W związku z powyższym przedłożony do 

uchwalenia przez Radę Gminy program był zgodny z treścią projektu programu udostępnionego do 

konsultacji. 

Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę nr XXIII/155/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w  

sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 r.  

W 2021r. ogłoszony został konkurs ofert, który dotyczył wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach i zawodach w 2021 r. Łączna wysokość środków 

zaplanowanych w rocznym programie współpracy na 2021 rok w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 93 000,00 zł. W trybie pozakonkursowym czyli w tzw. 

trybie małych zleceń środków nie przyznano. 

Na konkurs wpłynęły trzy oferty, złożone przez: UKS „ATAK” w Spiczynie, UKS „Sokół”  

w Jawidzu i LKS „ISKRA” w Spiczynie. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisano trzy umowy z 

w/w klubami sportowymi na realizację zadań. Kluby po realizacji zadań rozliczyły się  

z przyznanych dotacji. 

Analizując realizację rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i organizacjami pożytku publicznego i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 można  zauważyć, że podobnie jak w roku ubiegłym, młodzież nie mogła 

w pełni zrealizować swoich zadań z uwagi na panujące ograniczenia związane z Covid-19. Pomimo 

to należy zauważyć, że dzięki programowi wiele dziewcząt i chłopców miało możliwość 

realizowania nauki pływania, nauki zapasów, czy też po prostu rozwijania swojej tężyzny fizycznej 
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co z pewnością pozytywnie wpłynie w przyszłości na ich stan zdrowia.  

 

10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ WSPÓŁPRACA 
Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

10.1 Realizacja uchwał Rady Gminy Spiczyn 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje 

uchwały Rady Gminy. 

W roku 2021 Rada Gminy podjęła 56 uchwał (od Nr XXV/161/2021 do Nr XXXIII/216/2021), w 

tym 44 powierzono do wykonania Wójtowi Gminy. Uchwały w tej liczbie zostały zrealizowane 

przez organ wykonawczy. W przeważającej liczbie uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy 

Spiczyn, zmian wieloletniej prognozy finansowej. Rada Gminy Spiczyn VIII kadencji odbyła w 

2021 r. 9 sesji. 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zostało opublikowanych 14 uchwał, które 

miały charakter przepisów powszechnie obowiązujących (prawo miejscowe). 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. realizowane były ubiegłoroczne uchwały, jak i podjęte w 

latach poprzednich. Uchwały dotyczące budżetu Gminy w 2021 r., uchwała określająca podatek 

rolny, programy na 2021 rok. 

 

Budżet Gminy, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na rok 2021, został przyjęty Uchwałą 

nr XXIV/159/2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Spiczyn na rok 

2021, w wysokości 34.519.413,12 zł po stronie dochodów i 36.791.202,22 zł po stronie wydatków. 

Na sesji w tym dniu podjęto również Uchwałę Nr XXIV/160/2020 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn. 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych w ciągu roku 

budżetowego 2021 Rada Gminy dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami: 

 

1. Uchwała nr XXV/161/2021 z dnia 27.01.2021 r. 

2. Uchwała nr XXVI/168/2021 z dnia 30.03.2021 r. 

3. Uchwała nr XXVII/177/2021 z dnia 25.05.2021 r. 

4. Uchwała nr XXVIII/180/2021 z dnia 23.06.2021 r. 

5. Uchwała nr XXIX/190/2021 z dnia 23.07.2021 r. 

6. Uchwała nr XXX/197/2021 z dnia 23.09.2021 r. 

7. Uchwała nr XXXI/203/2021 z dnia 25.11.2021 r. 

8. Uchwała nr XXXII/211/2021 z dnia 10.12.2021 r. 

 

Rada Gminy w uchwale budżetowej, upoważniała Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie 

w trakcie roku budżetowego. Korzystając z tego upoważnienia Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń 

dotyczących zmian w budżecie. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 została zmieniona 1 

zarządzeniem. 

 

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku 2021 budżet Gminy Spiczyn na koniec roku budżetowego 

stanowił kwotę 32.638.813,28 zł po stronie dochodów i 33.594.522,35 zł po stronie wydatków. 

 

W dniu 23.06.2021 r. Wójt Gminy Spiczyn przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Rada Gminy po rozpatrzeniu 
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zatwierdziła przedłożone sprawozdanie Uchwałą Nr XXVIII/189/2021. Rada Gminy Uchwałą Nr 

XXVIII/188/2021 nie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 r. 

 

Rada Gminy Spiczyn na XXVIII sesji w dniu 23.06.2021r. podjęła uchwały: Uchwałę nr 

XXVIII/187/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum 

Kultury w Ziółkowie oraz uchwałę nr XXVIII/186/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2020 r. 

 

Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

1. Uchwała nr XXV/162/2021 z dnia 27.01.2021 r. sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

2. Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

3. Uchwała nr XXVII/178/2021 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

4. Uchwała nr XXVIII/181/2021 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

5. Uchwała nr XXIX/191/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

6. Uchwała nr XXX/197/2021 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

7. Uchwała nr XXXI/204/2021 z dnia 25.11.2021 r. sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

8. Uchwała nr XXXII/212/2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy.  

 

Ponadto Rada Gminy Spiczyn w 2021r. podjęła następujące uchwały związane z finansami Gminy: 

1) Uchwała nr XXV/163/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomy finansowej 

Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi woj. Nr 828 Garbów-

Krasienin-Niemce-Jawidz w km 25+910” 

2) Uchwała nr XXX/200/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

wysokości tej opłaty i zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Uchwała nr XXXI/205/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok 

4) Uchwała Nr XXXI/2062021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

5) Uchwała Nr XXXI/209/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego dla Wójta Gminy Spiczyn. 

 

Uchwałą nr XXVI/171/2021 z dnia 30.03.2021 r Rada Gminy Spiczyn w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Gminy Spiczyn do współpracy w ramach Lubelskiego Programu Metropolitarnego 

i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn i pozostałymi jednostkami samorządu 

terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. 

 

Uchwała Nr XXVI/172/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wydania gazety lokalnej „Spiczyn. 

Info” 

 

W roku 2021 Rada Gminy podjęła jedną uchwałę w zakresie gospodarki nieruchomościami: 

1. Uchwała nr XXVIII/183/2021 z dnia 23.06.2021 w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spiczyn na lata 2021-2025  
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2. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 z dnia 23.06.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy. 

 

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz w zakresie gospodarowania 

odpadami Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXIX/192/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Spiczyn. 

 

2. Uchwała nr XXIX/193/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 

Wykaz uchwał dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Spiczyn oraz miejscowego planu zagospodarowania Gminy Spiczyn w 

2021r. :  

 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia 

uchwały 

Tytuł uchwały 

1. XXVII/176/2021 25.05.2021 W sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Spiczyn” 

 

Wykaz uchwał dotyczących oświaty w 2021  r. 

Lp. Numer uchwały Data 

podjęcia 

uchwały  

Tytuł uchwały 

1. XXVIII/185/2021 23.06.2021 W sprawie określenia średnich cen jednostek 

paliwa w Gminie Spiczyn na rok szkolny 

2021/2022 

 

Wykaz uchwał dotyczących opieki społecznej w 2021  r. 

Lp. Numer uchwały Data 

podjęcia 

uchwały  

Tytuł uchwały 

 1.    

XXXIII/213/2021 

   

22.12.2021 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Spiczyn na 2022 rok. 

 

Programy, plany i strategie   
1. Uchwała nr XXVI/170/2021 z dnia 30.03.2021 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
Spiczyn na 2021 rok  

2. Uchwała nr XXXI/207/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na 2022 rok 
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3. Uchwała nr XXX/201/2021 z dnia 23.09.2021 w sprawie przystąpienia do aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2024 

4. Uchwała nr XXX/202/2021 z dnia 23.09.2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Spiczyn na lata 2021-2024 

5. Uchwała nr XXXI/208/2021 z dnia 25.11.2021 w sprawie przystąpienia do zmian 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2026 
 

Uchwały dotyczące funkcjonowania Rady Gminy to:  
1. Uchwała nr XXV/165/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2021 rok.  
2. Uchwała nr XXV/164/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu 

pracy Rady Gminy Spiczyn na 2021 rok. 
 

Wykonanie ich Rada Gminy powierzyła Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

Rada Gminy podjęła również następujące uchwały:  
1. Uchwała nr XXX/198/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia 

lokalu znajdującego się w budynku położonym pod adresem Januszówka 33 A, dla 

stowarzyszenia „CJZ” z siedzibą w Charlężu. 

2. Uchwała Nr XXX/199/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ustanowienia stypendium 

artystycznego Gminy Spiczyn. 

3. Uchwała Nr XXXIII/214/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób 

fizycznych zamieszkałych w Gminie Spiczyn. 

4. Uchwała Nr XXXI/210/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie diet Radnych Rady Gminy 

Spiczyn i Sołtysów Gminy Spiczyn 
  
 

Uchwały zostały przekazane do organów nadzoru: Wojewody Lubelskiego, Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie. W trakcie roku organy nadzoru wydały następujące rozstrzygnięcia 

nadzorcze:  
1. Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygniecie nadzorcze Nr PN-II.4131.334.2021 z dnia 

30.11.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Spiczyn 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku położonym pod 

adresem Januszówka 33A, dla Stowarzyszenia Oświatowego „CJZ” z siedzibą w Charlężu.  

 

 

10.2. Partnerstwo międzygminne oraz współpraca z innymi jednostkami sektora 

finansów publicznych 

 
Gmina Spiczyn wraz z 8 gminami tworzy stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Polesie”. Stowarzyszenie  zostało powołane do życia w dniu 3 kwietnia 2008 r. Organizacja składa 

się obecnie z 84 członków, reprezentujących 9 Gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna – gmina wiejsko-

miejska, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica, a wywodzących się z 5 

powiatów; chełmskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego. W skład 

LGD wchodzą podmioty publiczne, gospodarcze, organizacje  społeczne i osoby fizyczne. 

 

W dniu 30 marca 2015 r. zostało zawarte porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 
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perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wśród 16 gmin wchodzących w skład porozumienia 

(Gmina Lublin, Gmina Nałęczów, Gmina Świdnik, Gmina Konopnica, Gmina Wólka, Gmina 

Jastków, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Głusk, Gmina 

Mełgiew, Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Gmina Piaski, Gmina Jabłonna) znalazła się również 

Gmina Spiczyn. 

 

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz 

maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą 

obszaru funkcjonalnego miasta i gmin ościennych. W ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Spiczyn realizuje dwa projekty: 

 „Zielony LOF” – sporządzenie dokumentacji przyrodniczej na wybranych 

obszarach gminy Spiczyn.  

 „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez 

rewitalizację" – sporządzenie dokumentacji projektów-technicznej oraz budowa 

budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Kijany wraz z 

zagospodarowaniem terenu. Uchwałą Rady Gminy Spiczyn Nr XIII/95/2019 z dnia 

21 listopada 2019 r. w sprawie zwrotu środków dofinansowania oraz rezygnacji z 

realizacji Projektu ,,Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w ramach RPOWL'' została zwrócona kwota 54 112,47 zł wraz z 

odsetkami w dniu 21 listopada 2019 roku.  

W 2019 roku podjęto decyzję o rozszerzeniu liczby Partnerów wchodzących w skład obecnego 

ZIT-u. W dniu 28 stycznia 2020 r. w liście intencyjnym jednostki samorządu terytorialnego 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wyraziły wolę współpracy z gminami i powiatami 

pragnącymi znaleźć się w poczytnym gronie Partnerów ZIT LOF. 

 Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 2 lutego 2021 r. 

projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku w skład Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego (dalej: LOM) wchodzą następujące 22 gminy: Gmina Lublin, Gmina 

Bełżyce, Gmina Bychawa, Gmina Garbów, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina 

Kamionka, Gmina Konopnica, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Łęczna, Gmina 

Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Piaski, Gmina 

Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Wojciechów oraz Gmina Wólka. 

Dodatkowo równorzędnymi Partnerami LOM są: powiat lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski 

i świdnicki. Łącznie LOM to partnerstwo 27 jst, które jest naturalnym kontynuatorem działań 

prowadzonych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 przez 16 gmin Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (dalej: ZIT).  

W dniach 1 kwietnia – 5 maja 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego na lata 2021 – 2027.  

Celem konsultacji było zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

(22 gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych działań we wskazanych obszarach tematycznych 

i planowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zebrany materiał będzie stanowił podstawę 

diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata - Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027. Dodatkowo konsultacje 

miały pomóc zweryfikować: co mieszkanki i mieszkańcy wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak 

ją opiniują. 
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Formy konsultacji społecznych: 

 Odbyły się 2 protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne online z mieszkańcami i 

mieszkankami (12 kwietnia o godz. 17.00 oraz 20 kwietnia o godz. 12.00). Linki do spotkań 

zostały opublikowane na stronie lublin.eu. Przed spotkaniami można również było zgłosić 

zapotrzebowanie na udział tłumacza Polskiego Języka Migowego. Takich zgłoszeń nie 

odnotowano. 

 Zapewniono także dyżur konsultacyjny w formie telefonicznej prowadzony od 12 kwietnia 

do 5 maja, w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00. 

 Przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe poprzez ankietę zamieszczoną na stronie 

lublin.eu. 

 Przez cały czas trwania konsultacji przyjmowano od mieszkańców i mieszkanek opinie na 

piśmie, w tym poprzez Internet oraz ustnie do protokołu. 

 

 
 

W 2014 r. Gmina Spiczyn przystąpiła do stowarzyszenia na rzecz wspierania spójności 

Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego. W skład partnerstwa wchodzą miasta: 

Krasnystaw i Piaski oraz gminy: Krasnystaw, Gorzków, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, 

Rybczewice, Wólka. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia główne cele działalności obejmują 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów, a w szczególności 

poprawę spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej OF Szlaku Jana III Sobieskiego. 

Gmina Spiczyn jest jedną z 74 gmin należących do Związku Gmin Lubelszczyzny, który 

rozpoczął swoją działalność w dniu 30 marca 1994 r. Związek działa na podstawie statutu i działa 

na zasadach stowarzyszenia skupiającego jednostki samorządu terytorialnego z terenu 
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województwa lubelskiego. Zasadnicze działania związku koncentrują się na:   

• Opracowaniu i przekazywanie stanowisk, opinii, uwag do przepisów 

obowiązujących samorządy, zarówno projektów jak i obowiązujących 

• Działalności informacyjnej (konferencje, spotkania, itp.) 

• Wymianie doświadczeń (Dobre Praktyki) 

• Promocji 

• Współpracy 
 

Jednym z głównych celów funkcjonowania organizacji zrzeszających jednostki samorządu 

terytorialnego, do których należy Związek Gmin Lubelszczyzny jest integracja członków.  

Najlepszą formą integracji jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy, wymiany 

doświadczeń, rozwiązywania bieżących problemów i wyjaśniania wątpliwości. 

Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli gmin, stowarzyszenia takie jak nasze, 

mają szansę na rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie samorządów w Polsce.  

Jednym z głównych zadań Związku jest opracowywanie stanowisk i opinii w zakresie 

przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie samorządów. Postulaty zawarte w jednym z 

naszych ostatnich stanowisk (podjętym w dniu 24 kwietnia br. przez Zgromadzenie Regionalne 

Związku), w sprawie systemu gospodarki odpadami, przekazanym m.in. do Ministra Środowiska, w 

części dotyczącej odpowiedzialności producenta za wytwarzane odpady opakowaniowe są już 

realizowane w najnowszych zapowiedziach Ministerstwa, dotyczących planowanych zmian 

przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Misją Związku Gmin Wiejskich RP, do którego należy Gmina Spiczyn wraz z 628 gminami 

z terenu całego kraju, jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w 

wysiłkach skierowanych na: 

• rozwój demokracji lokalnej, 

• stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, 

• integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i 

rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Związek od lat działa skutecznie w wielu 

sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z 

punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament 

zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką 

platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy 

wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem 

technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w 

dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, 

organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i 

doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym sprawa zaopatrzenia w wodę i 

kanalizacji należy do zadań własnych gminy. W celu realizacji tych zadań gmina Spiczyn była 

jednym z założycieli Związku Komunalnego Gmin wraz z gminami Bełżyce, Wilkołaz i Żyrzyn. 

Związek działa na podstawie statutu ogłoszonego Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego 132 z dnia 

14 listopada 1995 r. W dniu 7 grudnia 1995 r. Zgromadzenie Związku Komunalnego podjęło 

uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych 

z/s w Bełżycach. Do zadań Zakładu należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin w zakresie 

gospodarki komunalnej. 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Bug skupia w swoich szeregach 73 samorządy 

różnych szczebli z terenu województwa lubelskiego wśród których jest Gmina Spiczyn. 
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Stowarzyszenie działa na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 29 września w Łucku na 

Ukrainie. Związek Euroregion Bug został utworzony się w celu rozwoju współpracy obszarów 

przygranicznych w następujących dziedzinach: 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• komunikacji, transportu i łączności, 

• oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki, 

• ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, 

• likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, 

• rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz 

współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych. 

 

 
 11. OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWPOŻAROWA NA 
TERENIE GMINY 
 
11.1 Ochrona zdrowia 

 
Rok 2021 był kolejnym rokiem w trakcie którego większość działań prozdrowotnych 

koncentrowała się na walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2. W związku  

z tym przeprowadzono wiele działań w których uczestniczyli nie tylko pracownicy Urzędu Gminy, 

ale także jednostki OSP i KGW z terenu Gminy. 

Dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi rozdysponowano znaczące ilości (około 

30 tys.) maseczek ochronnych oraz ponad 150 litrów płynu do dezynfekcji.  Podejmowane były 

wśród mieszkańców działania propagujące szczepienia przeciw Covid-19. Trzykrotnie przyjeżdżał 

na teren gminy szczepieniobus. Takie akcje m.in. spowodowały, że Gmina Spiczyn zajęła drugie 

miejsce w konkursie „Rosnąca odporność” i otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł. 

 

 
fot. Realizacja akcji szczepienia przeciw SARS-CoV-2 na terenie Gminy Spiczyn 

 

W Gminie Spiczyn podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Kijany”. Gmina nie przyjęła do realizacji tego zadania jako zadania własnego, 

jednak udostępnia pomieszczenia w budynku Kijany 4 do realizacji tego zadania dla mieszkańców 

gminy. Ponadto w tymże budynku  w wynajmowanym przez Gminę lokalu prowadzona była 

praktyka stomatologiczna. Po przejściu pani stomatolog na emeryturę, czynione są starania o 

pozyskanie nowego lekarza. 

 Gmina w miarę możliwości włącza się do pomocy w realizacji programów zdrowotnych przez inne 
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podmioty. Jak co roku prowadzono zajęcia profilaktyczne poprzez organizowanie  

i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  

w tenisie stołowym, pływaniu i zapasach. 

 

11.2 Ochrona przeciwpożarowa na ternie gminy 

 
Gmina Spiczyn w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje 

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy 

jest zadaniem priorytetowym. Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie 

odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na terenie gminy Spiczyn w roku 2021 zarejestrowanych było 8 jednostek OSP 

 Charlęż,  

 Januszówka,  

 Jawidz,  

 Spiczyn,  

 Stoczek,  

 Zawieprzyce,  

 Zawieprzyce-Kolonia,  

 Ziółków,  

z czego dwie zaprzestały działalności. Były to jednostki w Stoczku i w Zawieprzycach.  

Łącznie w strukturach jednostek OSP na terenie gminy zrzeszonych było 165 strażaków 

ochotników, w tym 147 mężczyzn i 18 kobiet. 

Jednostki wyposażone były w 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych typu średniego oraz w 

4 samochody typu lekkiego. W trakcie roku zakupiony został jeden samochód typu lekkiego dla 

jednostki OSP w Jawidzu.  

W trakcie 2021 roku na terenie gminy miały miejsce 54 zdarzenia, w tym 6 pożarów oraz 47 

miejscowych zagrożeń. Miał miejsce 1 alarm fałszywy. Było to o 55% mniej zdarzeń z czego aż o 

87% mniej pożarów i o 4% mniej miejscowych zagrożeń, w porównaniu do roku 2020.  

Poszczególne jednostki wyjeżdżały w następujących ilościach: OSP Spiczyn – 50, OSP 

Jawidz – 23, OSP Januszówka – 10, OSP Charlęż – 7, OSP Ziółków – 4, OSP Zawieprzyce Kol. – 

3. Natomiast OSP Stoczek i OSP Zawieprzyce nie wyjeżdżały. 

 

W 2021 r. wydatki na ochronę przeciwpożarową kształtowały się następująco: 

 - materiały i wyposażenie: 68 935,58 zł.  Jest to wzrost o 4,36% w stosunku do roku poprzedniego. 

Wliczono tu kwotę 49 436,26 zł.  z funduszu sołeckiego, która również była wyższa o 18,5% w 

stosunku do 2020 roku. 

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów:  32 565,63 – spadek o 20,0%.  

- utrzymanie strażnic (energia, woda, gaz): 26 192,32  zł –wzrost o 34,31%. 

 - usługi, naprawy, remonty, badania techniczne, badania lekarskie, ubezpieczenia: 56 545,78 zł. 

Wzrost wydatków o 17,0%.  

- ekwiwalent  za  akcje  i  szkolenia:  18 493,94 zł – spadek o 17,76 %, (zdecydowała tu mniejsza 

ilość wyjazdów do akcji). 

Łącznie na jednostki OSP wydatkowano 269 072,18 zł, w tym 49 436,26 zł. Z funduszu 

sołeckiego. Są to wydatki o 26,4% wyższe niż w 2020 r. 

W roku 2021 nie odbyły się  gminne, ani powiatowe zawody sportowo –pożarnicze, z uwagi 

na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia. Z tego samego powodu nie odbył się również 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży. 
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PODSUMOWANIE 

 
Podsumowując rok 2021 należy zwrócić uwagę, że był to dla nas wszystkich kolejny, 

szczególnie trudny czas. Zmagając się z epidemią podjęliśmy, często dzięki wspólnej energii 

mieszkańców i wolontariuszy, dziesiątki dodatkowych działań, pokonując wiele sytuacji 

kryzysowych. Samo utrzymanie funkcjonowania szkół (nauka zdalna) i gminnych jednostek było 

nie lada wyzwaniem. Jednakże, pomimo ogromu trudności, udało się utrzymać z ograniczeniami 

funkcjonowanie wszystkich jednostek i zrealizować większość zaplanowanych przedsięwzięć. 

Jednak traktując coroczne raporty o stanie gminy jako materiał porównawczy należy wziąć 

pod uwagę, że rok 2021 nie był zwyczajny i ograniczenia epidemiologiczne miały swój wpływ 

zarówno w kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetowych gminy jak również na tempo 

realizacji niektórych zadań. 

Istotną kwestią, będącą podwaliną rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego, jest 

prawidłowa równowaga finansowo-rzeczowa gminy. Dotyczy to w głównej mierze zarówno 

podatków jak i wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na obecnym etapie, 

gmina, aby mogła prawidłowo funkcjonować i realizować zaplanowane inwestycje, musi zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych bilansować się, czyli nie dopłacać z własnych dochodów do zadań 

związanych np. z  gospodarką odpadami komunalnymi.  

Przed nami kolejne lata wyzwań i dalszy proces realizacji zamierzonych planów i zadań, 

które zostały opisane w Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018-2023 oraz w Gminnym 

Programie Rewitalizacji. Zamierzam, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, realizować projekty z 

dofinansowaniem zewnętrznym, a dotyczące m.in. dalszego procesu rewitalizacji Zespołu 

pałacowo-parkowego w Zawieprzycach. Takim głównym atutem związanym z rewitalizacją 

Wzgórza w Zawieprzycach jest modernizacja budynku dawnej Stajni i przekształcenia jej w 

Centrum Integracji Kulturalnej, z możliwością utworzenia miejsc spotkań wszystkich grup 

formalnych i mniej formalnych skupiających w swych zasobach mieszkańców naszej Gminy. Ta 

ciągła praca związana z pozyskiwaniem kolejnych środków zewnętrznych zaowocowała 

otrzymaniem dofinansowania w kwocie 4 950 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy 

Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-kulturalnej”. Kolejnym 

etapem działania, zarówno władzy wykonawczej jak i uchwałodawczej Gminy Spiczyn, jest 

gruntowny remont budynku dawnej oficyny, w której obecnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa w 

Zawieprzycach, zabezpieczenie ruin pałacowo-zamkowych, odtworzenie i zabezpieczenie muru, 

renowacja obeliska z krzyżem wraz ze schodami oraz uregulowanie stanu prawnego Oranżerii, w 

postaci odzyskania własności.  

Kolejnymi istotnymi działaniami w naszej Małej Ojczyźnie są wytyczanie, remonty, 

modernizacje oraz przebudowy dróg istniejących w infrastrukturze gminnej oraz dróg będących 

własnością samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Niestety, słabe podbudowy dróg oraz 

zwiększony ruch samochodów, o różnym tonażu,  skutecznie doprowadziły do degradacji i tak 

słabych jakościowo ciągów komunikacyjnych. W kolejnych latach należy pochylić się, wspólnie z 

Władzami Powiatu Łęczyńskiego, nad przebudową drogi powiatowej 1564L przebiegającej w 

miejscowościach Charlęż i Zawieprzyce, która stanowi istotną trasę przejazdu autobusu 

podmiejskiego linii 22 oraz ruchu turystycznego mieszkańców sąsiadujących gmin a nawet całej 

Polski. 

Newralgicznym problemem naszej Gminy jest od wielu lat brak żłobka oraz zapewnienie 

miejsca, wszystkim chętnym Rodzicom, w Przedszkolu Publicznym w Spiczynie. Dlatego pragnę 

nadal pozyskiwać środki zewnętrzne i realizować projekty zaplanowane w Strategii Rozwoju 

Gminy Spiczyn na lata 2018-2023. 

Jako Wójt Gminy Spiczyn stoję na stanowisku realizacji zrównoważonego rozwoju 

lokalnego w naszej Gminie. Oznacza to, iż należy realizować istotne inwestycje w każdej  

miejscowości, ale z uwzględnieniem racjonalnych potrzeb mieszkańców oraz zasobów finansowych 
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Gminy. Dlatego pragnę aby zarządzanie Gminą, zarówno po stronie władzy uchwałodawczej – 

Rady Gminy, jak i władzy wykonawczej – Wójta Gminy, opierało się na większej kreatywności, 

solidarności z mieszkańcami całej gminy oraz odpowiedzialności za los i warunki życia każdego 

mieszkańca. Działając wspólnie możemy dużo więcej! 

Mając na uwadze przedstawiony raport, jako Wójt Gminy Spiczyn zwracam się do Rady 

Gminy Spiczyn o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie 

gminnym. 
 


