RAPORT O STANIE GMINY WILKÓW

ZA ROK 2020
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Szanowni Państwo,
Radni Rady Gminy Wilków,
Mieszkańcy Gminy Wilków

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym po raz trzeci przekazuję Państwu
Raport o stanie Gminy Wilków stanowiący kompendium wiedzy o działalności Gminy za
2020 rok.
Raport stanowi podsumowanie pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym
i prezentuje zakres działalności Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy
w tym również spółki komunalnej.
Raport będzie szczegółowo omawiany na sesji absolutoryjnej. W debacie publicznej
dotyczącej tego dokumentu mają prawo również wypowiadać się mieszkańcy Gminy
Wilków.
Raport opracowano na podstawie materiałów źródłowych Referatów Urzędu Gminy
oraz materiałów przekazanych przez jednostki organizacyjne gminy i spółkę komunalną.

Wójt Gminy Wilków

Daniel Kuś
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I .Informacje ogólne

Gmina Wilków zajmuje powierzchnię 79,54 km2, co stanowi 9,9% powierzchni powiatu
opolskiego wynoszącego 804,1 km2. Na ogólną powierzchnię gruntów gminy, użytki rolne
stanowią 68,4% i wynoszą 5441 ha. Świadczy to o wybitnie rolniczym charakterze gminy.
Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosi 968 ha co stanowi 12,1% powierzchni
całkowitej. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię 347 ha. Nieużytki i tereny
różne zajmują znikomy procent. W gminie dominują grunty klasy III , IV. Dominują uprawy
sadownicze (ponad 50% użytków rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe. Specyfiką gminy
są plantacje chmielu.
Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na
kondycję rolnictwa. W 2020 roku na terenie Gminy Wilków wystąpiła klęska wiosennych
przymrozków i huraganu powodująca szkody w gospodarstwach rolnych. W 2020 roku gminna
komisja pracująca na terenie Gminy Wilków po przeprowadzeniu oględzin w terenie sporządziła
protokoły szacujące zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
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Zestawienie danych z komisji ds. szacowania strat w rolnictwie w 2020 r.

Rodzaj klęski

huragan
przymrozki
wiosenne
RAZEM

Liczba
poszkodowanych
gospodarstw
rolnych (szt.)

Powierzchnia
upraw
dotkniętych
klęską (ha)

1
498

1,97
1 598,72

Powierzchnia
działek, na
których szkody
wyniosły co
najmniej 70%
(ha)
0,97
1 363,11

499

1 600,69

1 364,08

Szacunkowa
wartość strat (zł)

42 067,24
18 031 935,91
18 074 003,15

II Działalność Wójta i Rady Gminy Wilków
Od dnia 19 listopada 2018 roku funkcję Wójta Gminy Wilków pełni Pan Daniel Kuś.
Siedzibą władz jest Wilków 62 A. Z dniem 9 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku
Skarbnika Gminy. Rada Gminy powołała na stanowisko Skarbnika Panią Małgorzatę Turek.
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W roku 2020 Wójt wydał 87 zarządzeń jako kierownik Urzędu Gminy oraz 100 zarządzeń
jako Organ Gminy.
Od 17 marca 2020 roku w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem zagrożenia
epidemicznego a następnie stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 do dnia 28 kwietnia
2020 roku zostały wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy Wilków: Nastąpiła
zmiana godzin pracy. Urząd Gminy był czynny w godz. 7.15- 13.15 a we wtorki od 8.00 – 14.00.
Kasa urzędu została zamknięta. Zmianie uległ sposób obsługi interesantów. Kontakt z
pracownikami urzędu następował za pomocą domofonu znajdującego się przy wejściu do Urzędu
Gminy. Dokumenty składane były do oznaczonego pojemnika. Druki można było pobrać ze strony
internetowej Urzędu Gminy. Udostępnione były również na stoliku znajdującym się obok
domofonu. Z dniem 28 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Wilków jako pierwszy w Powiecie
Opolskim przywrócił bezpośrednią obsługę dla petentów. Kasa w Urzędzie Gminy została otwarta.
Pomimo obowiązujących na terenie kraju obostrzeń sanitarnych w związku z epidemią do końca
roku 2020 w Urzędzie Gminy była bezpośrednia obsługa interesantów. Wszystkie zadania Urzędu
były realizowane. Na potrzeby Urzędu oraz jednostek organizacyjnych zostały zakupione
maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometr
elektroniczny.
Mając na uwadze obowiązujące obostrzenia sanitarne ( konieczność noszenia maseczek)
w dniu 15 kwietnia 2020 roku w Gminie Wilków ruszyła akcja szycia maseczek dla mieszkańców
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Gminy Wilków. Inicjatywa pojawiła się od pani sołtys miejscowości Zarudki. Urząd Gminy
zakupił niezbędny materiał, gumki i nici. W akcję szycia maseczek zaangażował się bardzo mocno
Klub Seniora w Wilkowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie. Do pomocy w akcji zostali
również włączeni pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Zespołu
Szkół Publicznych w Zagłobie. Każde gospodarstwo domowe z Gminy za pośrednictwem sołtysa
lub jednostek OSP otrzymało bezpłatnie dwie maseczki. Koszt szycia maseczek wyniósł 3 998,68
zł.
Od 1 stycznia 2020 roku dla mieszkańców Gminy Wilków świadczona jest nieodpłatna
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy piątek w godzinach od 800-1200.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Urzędzie Gminy Wilków – sala konferencyjna
pok. 102. Punkt funkcjonuje z inicjatywy Wójta Gminy Wilków na podstawie porozumienia ze
Starostą Opolskim. Działalność punktu spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony
mieszkańców Gminy.

RADA GMINY WILKÓW
W roku 2020 nastąpiły zmiany w Prezydium Rady Gminy Wilków VIII kadencji.
Dotychczasowy Przewodniczący Pan Tomasz Jakubowski złożył rezygnację w związku z
powołaniem z dniem 1 września 2020 roku na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wilkowie. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Wilków wybrany został Pan Józef Błażejewski
dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w
wyniku przeprowadzonych wyborów została Pani Dorota Żywicka. Członkowie Rady Gminy :
Roman Ciepielewski, Józef Czarnota, Ireneusz Dudek, Tomasz Kalita, Anna Kurek, Henryk
Pawłowski, Piotr Piłat, Piotr Rybak, Dawid Śliwa, Marek Turski, Alina Zawisza, Piotr Złotucha.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilków w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na
dzień 29 listopada 2020 roku nie zostały przeprowadzone ponieważ w wyznaczonym przez
Komisarza Wyborczego w Lublinie III terminie tj. do dnia 5 października 2020 roku nie wpłynęło
zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego. Taką
możliwość miały m.in. partie polityczne, organizacje lub wyborcy.
Rada Gminy VIII kadencji obradowała na 14 sesjach w 2020 roku podejmując 77 uchwał
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Wszystkie uchwały zostały przesłane go Wojewody Lubelskiego, uchwały budżetowe do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego zostały przesłane do redakcji Dziennika Urzędowego.
W Radzie Gminy Wilków VIII kadencji funkcjonowały następujące komisje:
1) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu- 15 posiedzeń w 2020 roku
2) Komisja Rolna - 4 posiedzenia w 2020 roku
3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Porządku Publicznego - 5
posiedzeń w 2020 roku
4) Komisja Rewizyjna - 3 posiedzenia w 2020 roku
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 3 posiedzenia w 2020 roku

III

DANE DEMOGRAFICZNE

Liczba mieszkańców w 2020 r. – 4428 w tym kobiety – 2235 , mężczyźni – 2193
Zgony – 73 w tym 34 kobiety i 39 mężczyzn,
Urodzenia –

37 , w tym dziewczynek – 19 , chłopców – 18

Zameldowało się – 91 osoby,
Wymeldowało się – 69 osoby
Liczba zawartych związków małżeńskich- 14

Zestawienie zbiorcze mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Wilków
zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2019 roku
L.p

Miejscowość

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

Brzozowa

75

63

138

2

Dobre

182

170

352

3

Kąty

78

66

144

4

Kępa Chotecka

104

94

198

5

Kłodnica

94

98

192

8

6

Kolonia Wrzelów

34

30

64

7

Kosiorów

67

50

117

8

Lubomirka

53

44

97

9

Machów

73

86

159

10

Majdany

48

48

96

11

Podgórz

46

60

106

12

Polanówka

54

59

113

13

Rogów

252

232

484

14

Rybaki

47

40

87

15

Szczekarków

100

108

208

16

Szczekarków - Kolonia

90

98

188

17

Szkuciska

12

28

40

18

Urządków

66

68

134

19

Wilków

71

79

150

20

Wilków Kolonia

46

50

96

21

Wólka Polanowska

128

129

257

22

Zagłoba

170

152

322

23

Zarudki

51

56

107

24

Zastów Karczmiski

125

121

246

25

Zastów Polanowski

93

93

186

26

Żmijowiska

76

71

147

2235

2193

4428

RAZEM

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Wilków
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Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Wiek

1193

1451

2644

661

336

997

381

406

787

2235

2193

4428

produkcyjny
Kobiety 18-59 lat
Mężczyźni 18-64
lat
Wiek
poprodukcyjny
Kobieta 60 lat i
więcej
Mężczyzna 65 lat i
więcej
Wiek
przedprodukcyjny
Kobieta 0-17 lat
Mężczyzna 0-17
lat
Razem

IV GOSPODARKA KOMUNALNA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W roku 2020 zasób mieszkaniowy nie zmienił się w stosunku do 2019 roku i obejmował
następujące mieszkania:
Gmina Wilków dysponuje 10 lokalami mieszkalnymi w 5 budynkach.
Lp.

1

Położenie

Budynek

SP

Liczba

Powierzchnia

Stan

pomieszczeń

w m2

techniczny

Wilków, 3

58

Dobry

38

Dobry

Wilków 66/1
2

Budynek SP Wilków,

2

Wilków 66/2

10

3

Budynek SP Wilków,

2

38

Dobry

3

58

Dobry

Szkoły 3

69

Średni

2

43

Średni

2

50

Średni

3

60

Dobry

Szkoły 3

41

Dobry

28,2

Zły

Wilków 66/3
4

Budynek SP Wilków,
Wilków 66/4

5

Budynek

byłej

Podstawowej w Dobrem,
Dobre 13/3
6

Budynek byłej Szkoły
Podstawowej w Dobrem,
Dobre 13/2

7

Budynek byłej Szkoły
Podstawowej w Dobrem,
Dobre 13/1

8

Urządków 39

9

Budynek

Podstawowej w Rogowie,
Rogów 92
10

Szczekarków

Kolonia- 2

lokal

socjalny,

Szczekarków Kolonia 38/4
RAZEM

483,20

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 48 m2.
Wszystkie mieszkania są użytkowane, w 2020 roku nie dokonano sprzedaży mieszkań
znajdujących się w zasobie gminy. W 2020 roku nie wszczęto żadnego postępowania
eksmisyjnego.
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu oczekiwało 3 osoby, pod koniec 2020 r. były to 3
osoby. Wszystkie mieszkania objęte są umowami najmu i nie ma wolnych mieszkań w zasobie,
które mogłyby zostać przeznaczone do oddania w najem.
Podatek akcyzowy
Wójt Gminy Wilków w roku 2020 wydał łącznie 943 decyzji dotyczących zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz 1
decyzję odmowną. Wśród przyczyn rozbieżności między wydanymi wnioskami, a wydanymi
decyzjami należy podać:
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błędne faktury dołączone do wniosku zawierające produkty nie kwalifikowane do
zwrotu podatku, bądź wystawione w innych terminach objętych przepisami.



Wniosek złożony po terminie

W 2020 r. wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w
kwocie 327 116,01 zł. Obsługa związana ze zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 6542,32 zł.

Planowanie przestrzenne
Cały obszar gminy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Wilków zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/49/2003 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18
września 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 165 z dnia 29 października 2003 r. poz. 3384.
W 2020 roku wydano 40 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilków oraz 164 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym
planie oraz 4 informacje do Urzędu Skarbowego.
W ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym zorganizowano konkurs
planistyczny :Przestrzeń gminy Wilków w przyszłości moimi oczami” . Na konkurs wpłynęło 16
prac ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Wilków (Rogów, Wilków, Zagłoba).
Komisja konkursowa przyznała nagrody w łącznej wysokości 8540 zł w trzech kategoriach
wiekowych:
•

Klasa I-III,

•

Klasa IV- VI,

•

Klasa VII-VIII.

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany był w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu była Fundacja Inicjatyw
Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu była Gmina Wilków.
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Rok 2020 to kolejny rok, w którym na mocy zawartego z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienia nasza gmina podejmuje
działania informacyjno – konsultacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Na mocy zawartego porozumienia wszyscy chętni, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie
mogą uzyskać nieodpłatnie niezbędną pomoc w tym zakresie. Przeszkolony przez Fundusz
pracownik urzędu pomaga przygotowywać wnioski wraz z wnioskodawcami pod kątem
spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmuje działania doradcze mające na celu
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zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i
przedstawia im korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie. Ponadto od października Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wilkowie wydaje osobom, które zamierzają złożyć wniosek o podwyższony
poziom dofinansowania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Liczba osób, które skorzystały z pomocy Urzędu Gminy w 2020 r. (pomoc przy składaniu
wniosków, działania doradcze) – 32.
Liczba wydanych przez OPS zaświadczeń o dochodach w 2020 r. – 5.

V

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Gminy Wilków działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:


OSP Rogów (działa w ramach KSRG)



OSP Wólka Polanowska (działa w ramach KSRG)



OSP Wilków (działa w ramach KSRG)



OSP Dobre



OSP Kosiorów



OSP Żmijowiska

Charakterystyka poszczególnych jednostek:


OSP Rogów – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i badania
lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 31

Kobieca Drużyna Pożarnicza – 12 osób
W 2020 r. jednostka brała udział w 44 działaniach ratowniczo – gaśniczych


37 pożarów



7 miejscowych zagrożeń



0 alarm fałszywy



OSP Wólka Polanowska - jednostka włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i
badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 30

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 8 osób
W 2020 r. jednostka brała udział w 25 działaniach ratowniczo – gaśniczych


20 pożarów
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5 miejscowych zagrożeń



0 alarm fałszywy



OSP Wilków - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i badania
lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 44

W 2020 r. jednostka brała udział w 55 działaniach ratowniczo – gaśniczych


45 pożarów



9 miejscowych zagrożeń



1 alarm fałszywy



OSP Dobre – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość
strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie
umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 11

W 2020 r. jednostka brała udział w 2 działaniach ratowniczo – gaśniczych


1 pożarów



1 miejscowych zagrożeń



0 alarm fałszywy



OSP Kosiorów - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie
umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 18

W 2020 r. jednostka brała udział w 6 działaniach ratowniczo – gaśniczych


5 pożarów



1 miejscowych zagrożeń



0 alarm fałszywy



OSP Żmijowiska - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie
umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 6

W 2020 r. jednostka brała udział w 2 działaniach ratowniczo – gaśniczych


2 pożarów



0 miejscowych zagrożeń



0 alarm fałszywy

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP
Lp.

OSP

Marka, typ
samochodu

Nr.
Nazwa motopomp.
rejestracyjny
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1.

FORD TRANSIT LOP 19650

HYUNDAI
TERRACAN

LOP 15720

Mercedes Benz
Atego
1529 AF

LOP 25638

Wilków



PO-5,



Motop.pływ.M4/2,



Motop.szlam.WT30x
KPL



Agregat
prądotwórczy



Łódź płaskodenna
Honda

BF20,



2.

Rogów

Jelcz 004

LUO 00189

NISSAN
PICKUP

LOP 16381

MAN GBA TGM

LOP 48918











3.
SCANIA

LOP 42806




Dobre




Agregat pompowy
150 HL 15/s
Pompa szlamowa
MAST NB8B,
Piła
Pompa
szlam.W30xKPL
PO-3
PO-5
M8/8-1
Agregat
prądotwórczy
Piła STIHL
Zestaw hydrauliczny
LUKAS
Przecinarka do
betonu STIHL
PO-5
Pompa szla WT
20xKPL
Pompa szlam. 82A1
Piła
Agregat
prądotwórczy

4.

5.

Żmijowiska Star 244
SPRINTER
Mercedes
Benz
Wólka
Polanowska IVECO Magirus
Ford Transit
Connect

LOP 17031
LOP 20446

LOP 25 AC
LOP 45112
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PO-5
Piła







PO-3
M8/8-1
WT 30xKPL
Piła
Łódź saperska

6.

Kosiorów

Lublin II
Magirus Deutz
170D 11FA
Fiat Ducato

LOP 01372
LOP 04475
LOP 52577







PO-3
Pompa szlam.KTH
80x
Agregat
prądotwórczy
Piła
Łódź

W 2020 r. na utrzymanie gotowości bojowej sześciu jednostek OSP działających na terenie
Gminy Wilków – wydano ogółem 222 405,35 zł w tym wynagrodzenie kierowców i
konserwatorów sprzętu OSP – 27 706,99 zł, badania lekarskie – 7 850 zł, ubezpieczenie OC
strażaków 2 880 zł, samochodów strażackich – 14 910 zł, przeglądy techniczne samochodów
i sprzętu ppoż.- 9 372,70 zł Zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do
samochodów i sprzętu ratowniczego – 35 131,93 zł, szkolenie strażaków – 3 396,84 zł,
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 27 980,37 zł, energia elektryczna 17 482,50 zł, zakup samochodu dla jednostki OSP Kosiorów (Fiat Ducato) – 75 000 zł.
Wydatki pozostałe – 694,02 zł.
W związku z przekroczonymi stanami alarmowymi na rzece Wiśle w dniu 24.06.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Wilków Nr 0050.44.2020 na terenie Gminy Wilków został
wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego. Dokonano przeglądu magazynu
przeciwpowodziowego, służby ratunkowe OSP dokonały przeglądu sprzętu ratunkowego i
zostały postawione w stan pełnej gotowości. Wały przeciwpowodziowe zostały
zmonitorowane przez służby PSP w Opolu Lubelskim wraz z przedstawicielami pracowników
Urzędu Gminy Wilków. Na wodowskazie w Annopolu w dniu 26.06.2020 r. zanotowano 584
cm i był to stan najwyższy. Jest to stan przekroczony powyżej alarmowego o 38 cm,
utrzymywał się przez jedną dobą. W kolejnych dniach notowano spadki i z dniem 29.06.2020
r

Zarządzeniem

Wójta

Gminy

Wilków

Nr

0050.45.2020

odwołano

pogotowie

przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wilków.

VI REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1) Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wilków
Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny gminy, mający wpływ
na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan zawiera informacje o ilości
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wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy oraz wskazuje
propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości.
Realizacja w/w planu w 2020 roku polegała na realizacji następujących projektów :
a)„ Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków
użyteczności publicznej”. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej
dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły
Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy Wilków. Wszystkie planowane do
realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą znacznej
poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki zakres prac
(branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składa się na głęboką termomodernizacje
energetyczną budynków. Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Wilków została wykonana
w 2018 roku. W roku 2020 została przeprowadzona modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Rogowie.
Projekt na koniec roku 2020 projekt został rozliczony finansowo i rzeczowo.
b)Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków (358 instalacji)
Projekt obejmował zakup i montaż 147 instalacji solarnych posiadających po dwa kolektory
płaskie, 197 instalacji z trzema kolektorami oraz 14 instalacji z czterema kolektorami (razem 358
instalacji). Celem projektu było

przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna,

wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni inwestycji to
zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Przedsięwzięcie wpłynie na
osiągnięcie celu ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej
wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska.
Do końca roku 2020 projekt został rozliczony rzeczowo i finansowo.

c)„OZE w Gminie Wilków”
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pomp
aerotermalnych i instalacji fotowoltaicznych. 133 Instalacje zostaną zamontowane na obiektach
prywatnych w Gminie Wilków o łącznej mocy 0,51 MW. a) kolektory słoneczne - razem: 70 szt.,
w tym: - 2 - panelowe o mocy 3,4 kW: 47szt., - 3 - panelowe o mocy 5,1 kW: 23 szt. b)
aerotermalne pompy ciepła o mocy 3,5 kW: 7 szt. c) fotowoltaika: 56 szt. (19 szt. po 3,1 kW i 37
szt po 4,03). Łączna moc dla energii słonecznej: 0,4851 MW. Łączna moc dla energii
geotermalnej: 0,0245 MW Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną
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zastąpione darmową energią słoneczną oraz geotermalną. Realizacja celów szczegółowych
wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego
mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Projekt jest w trakcie realizacji. W roku 2020 przeprowadzono weryfikację liczby instalacji
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp geotermalnych z uwagi na rezygnację
mieszkańców. Przygotowywana jest procedura przetargowa.
d) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie
Wilków.”
Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji dwóch budynków
użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Wilkowie. W budynkach zaprojektowano Budynek pod nr 66: 1/ Ocieplenie obiektu - ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na
gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych. 2/ Modernizacja systemu grzewczego - montaż
powietrznych pomp ciepła 3/ Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 4/ wdrożenie
systemu monitoringu i pomiaru - Budynek pod nr 66 A: 1/ Ocieplenie obiektu - ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych. 2/ Montaż instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku. 4/ wdrożenie systemu monitoringu i pomiaru Celem głównym
projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w
Gminie Wilków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz
obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE.
Projekt jest w trakcie realizacji. Jest opracowywana po raz kolejny dokumentacja z uwagi na
zmianę zakresu prac.

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilków na lata 2013-2020.
Realizacja strategii jest monitorowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie i jest
przedstawiona w rozdziale dotyczącym opieki społecznej.
3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie
Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie

na lata 2020-2024 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilków NR

XXXVI/178/2020 z dnia 30 grudnia 2020. Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie oraz
monitorowanie realizacji założonych celów Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wilkowie. Założenia wynikające z Programu mają przyczynić się do osiągnięcia celu
głównego :
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„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na terenie Gminy Wilków, ochrona osób dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.”
Realizacja programu następowała przez realizację celów szczegółowych:

Lp.
Cel
1
Skuteczne i

Zakres realizacji działań -opis
1.Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

efektywne

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego- 4
Liczba utworzonych Grup Roboczych-7
przeciwdziałanie
Liczba posiedzeń Grup Roboczych-28
przemocy w rodzinie
W 2020 roku skończyła się kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego
poprzez wzmacnianie powołanego na lata 2016-2020. Zarządzeniem Nr 0050.41.2020
Wójta Gminy Wilków z dnia 17czerwca 2020 roku powołany został
rozwoju
skład Zespołu Interdyscyplinarnego na kadencję trwającą od 2020 do
systemu
2024 roku. W skład Zespołu powołano 9 osób .
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2.Prowadzenie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wilkowie
i zacieśnienie

zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w

współpracy

rodzinie.

pomiędzy
Wykonywanie obowiązków należących do
członków Z.I. współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w
działającymi na rzecz zakresie monitoringu zachowań osób podejrzanych jak również
przeciwdziałania
skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie, wsparcie osób/rodzin
doznających przemocy. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach
przemocy
oraz możliwościach udzielania pomocy: medycznej, psychologicznej,
prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej, monitorowanie sytuacji
rodzin dotkniętych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach
dotkniętych przemocą.
podmiotami

3.Wspólne szkolenia, konferencje w celu wymiany doświadczeń,
forum.
Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii powyższe
działanie nie było realizowane.
4.Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, działającej na rzecz
rodzin uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu
diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej
Karty i prowadzenia Interwencji Kryzysowej
Instruktaże w zakresie realizacji wytycznych dot. postępowania i pracy
Z.I w czasie epidemii.
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W 2020 roku 1 pracownik socjalny uczestniczył w szkoleniu o
tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2

Zwiększenie

1. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty przez uprawnione

skuteczności działań podmioty.
interwencyjnych

Liczba założonych NK- 12

- liczba sporządzonych formularzy” Niebieskich Kart – A“-12
stosujących przemoc - liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”- 7
- liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej
w rodzinie oraz
Karty” w okresie sprawozdawczym- 7
edukacja społeczna - liczba spraw zakończonych w wyniku ustania przemocy w rodzinie6
- liczba spraw zakończonych w wyniku braku zasadności
podejmowanych działań - 2
wobec osób

________________________________________________________
_____
2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów
korekcyjno – edukacyjnych.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielali informacji na temat
programów korekcyjnych realizowanych w PCPR. Rozmowy,
dotyczące aspektów odpowiedzialności karnej, konsekwencji za
popełnione czyny. Sprawcy przemocy wzywani są na posiedzenia grup
roboczych.

Każdy sprawca przemocy był poinformowany o

możliwości udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla
sprawców przemocy oraz o możliwości skorzystania ze wsparcia
psychologa,

w

przypadku

nadużywania

alkoholu

sprawcy

motywowani byli do podjęcia terapii.

3.Kierowanie zawiadomień do Prokuratury, podstawą działań
systemowych założenie, iż: przemoc w rodzinie jest przestępstwem
ściganym z urzędu.
Z.I. nie składał doniesienia do Prokuratury Rejonowej w Opolu
Lubelskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania
przemocy.
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Nie wystosowano również wniosku do Sądu Rejonowego w Opolu
Lubelskim o wgląd w sytuację rodzinną i małoletnich z inicjatywy
Z.I./pracowników socjalnych.
Pracownicy socjalni i asystent rodziny nie tylko pomagają m.in.: pisać
pozwy do Sądu, składają zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
ale również są świadkami w sprawach sądowych.
4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o
obowiązek podjęcia leczenia odwykowego w związku z
nadużywaniem alkoholu.
Nie wystosowano żadnego wniosku do Sądu Rejonowego w Opolu
Lubelskim o podjęcie leczenia odwykowego w związku z
nadużywaniem alkoholu.
GKRPA skierowała 0 wniosków.
5. Promowanie wartości rodzinnych i wychowania bez przemocy.
Działanie nie było realizowane.
6. Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy wobec
zjawiska przemocy.
Działania

nad

zwiększeniem

społecznego

zainteresowania

i

zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy,
zachęcanie do współpracy sołtysów, radnych . Praca socjalna
pracowników socjalnych oraz edukacja asystenta rodziny w zakresie
przełamania wśród ofiar przemocy społecznej izolacji, poczucia
osamotnienia i wstydu. W Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są
broszury, ulotki i materiały informacyjne n.t. zjawiska przemocy.

7. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne.
Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania
edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych,
alternatywnych wobec stosowania przemocy, metod i kompetencji
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. Współpraca z PCPR w
zakresie wsparcia psychologicznego .
8. Organizowanie kampanii i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców.
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Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii powyższe
działanie nie było realizowane.
3

Zmniejszanie

1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne,

negatywnych

prawne, socjalne.

następstw zjawiska

Współpraca z pracownikami służby zdrowia oraz PCPR. Osoby

przemocy dla osób

doświadczające przemocy kierowane były do Ośrodka Pomocy

nią dotkniętych i

Pokrzywdzonym

świadków

Interdyscyplinarnej w Opolu Lubelskim w celu otrzymania wsparcia

Przestępstwem

„Agape”–

Centrum

Pomocy

przemocy w rodzinie prawnego, psychologicznego oraz terapeutycznego.
Sytuacja ofiar przemocy w rodzinie w 2020r. na bieżąco była
monitorowana przez Dzielnicowego oraz pracowników socjalnych. W
razie konieczności udzielano odpowiedniego wsparcia: materialnego,
w postaci pracy socjalnej, edukowano w zakresie

możliwości

uzyskania pomocy. Prowadzone były rozmowy dyscyplinujące
sprawców przemocy. Osoby Zainteresowane były motywowane do
podjęcia działań zmierzających do zmiany zachowania oraz do
podjęcia działań w celu diagnozowania problemów zdrowotnych lub
podjęcia

leczenia.

Przekazywano

gdzie

zainteresowani

mogą

skorzystać ze wsparcia innych instytucji.
________________________________________________________
_____
2. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania
przemocy.
Pracownicy socjalni udzielali informacji o prawach, przysługujących
ofiarom przemocy. Działali również interwencyjnie na zgłoszenia
anonimowe, telefoniczne.
________________________________________________________
_____
3. Działania psychologiczno - terapeutyczne .
Osoby dotknięte przemocą kierowane były do Ośrodka Pomocy
Pokrzywdzonym

Przestępstwem

„Agape”–

Centrum

Pomocy

Interdyscyplinarnej w Opolu Lubelskim w celu otrzymania wsparcia
prawnego, psychologicznego oraz terapeutycznego. Dzieci z rodzin
dotkniętych przemocą kierowane były do Poradni Psychologicznej dla
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dzieci i młodzieży w Opolu Lubelskim i Prywatnej Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczna „Sto Pociech“ w Opolu Lubelskim.
W każdej szkole zatrudniony jest pedagog, który poprzez rozmowy
indywidualne z uczniami i rodzicami oferuje pomoc w rozwiązywaniu
problemów.

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku ze środków budżetu gminy
wydatkowano kwotę: 1931,92 zł.
4. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wilków na lata 2020-2022 został
przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXII/153/2020 Rady Gminy Wilków z dnia 30.09.2020
roku. Jego celem jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności z
wypełnianiem funkcji opiekuńczo- wychowawczych na terenie gminy .
W obecnym stanie prawnym zadaniem własnym samorządu gminnego głównie jest:
- zatrudnienie asystentów rodzinny,
- tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego (w tym specjalistycznych),
- szkolenie pracowników służb społecznych w celu zdobycia umiejętności wczesnego
diagnozowania sytuacji dziecka,
- udział w finansowaniu pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Cel główny programu to: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do
prawidłowego funkcjonowania, tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu oraz profilaktyka środowiska lokalnego.
Realizatorami programu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, przy udziale:
1. Urzędu Gminy Wilków,
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z /s w Poniatowej,
3. Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim – Wydziały: Rodzinny i Nieletnich, Karny
4. Kuratorów sądowych,
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim,
6. Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim,
7. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wilkowie
9. Gminnego Ośrodka Zdrowia SPZOZ w Urządkowie,
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10. Placówek oświatowych z terenu Gminy Wilków,
11. Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim,
12. Instytucji kościelnych.
Cele szczegółowe były realizowane w roku 2020 następująco:

Cel 1 Podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, poprawa jakości
sprawowanej opieki oraz zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia
Opis realizowanych zadań:
Pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie przeprowadzali wywiady

środowiskowe w rodzinach przeżywających trudności. Świadczona była praca socjalna polegającą
na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz
oceniona została sytuacja dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym.
Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo- wychowawczymi w dużej mierze
prowadzona jest przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, których działania w
omawianym obszarze są nakierowane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno bytowych dzieci. Dodatkową formą wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi
jest usługa asystenta rodziny. Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się miedzy innymi na:
wspieraniu rodziny i pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy rodzicielskich
wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Asystent rodziny
koncentrował się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej
rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych przy wykorzystaniu
zasobów własnych rodziny oraz wsparcia środowiska lokalnego. Rodziny objęte pracą asystenta
są rodzinami z wieloma problemami. Oprócz niewydolności opiekuńczo- wychowawczej
występuje w nich również alkoholizm, bezrobocie, trudności ekonomiczne, niepełnosprawność,
złe warunki lokalowe, przemoc wobec partnera i dzieci. Asystent podejmując współpracę z rodziną
rozpoznaje poziom destrukcji, wspiera rodziny do pozytywnych zmian, do wydobywania i
pomnażania ich zasobów, zawsze zgodnie z dobrem rodziny i zindywidualizowanym tempie
realizacji działań. Asystent jako osoba wspierająca w czasie spotkań z rodziną motywuje, podnosi
poczucie własnej wartości, wspiera, wzmacnia, modeluje, informuje, podejmuje działania
wychowawcze, towarzyszy, podnosi umiejętności rozwiązywania problemów, pomaga w
odreagowaniu, a czasami również narzuca wymagania, przydziela zadania, rozlicza czyli używa
metod, dzięki którym rodzina ma szansę na reintegrację, a dzieci na wychowanie się w atmosferze
akceptacji i rozumienia oraz zabezpieczenia ich potrzeb.
Współpraca z asystentem w roku 2020 przedstawia się następująco:
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Wydatki na wynagrodzenie asystenta w roku 2020 wraz z pochodnymi przedstawiają się
następująco:
Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi

34628,82

Finansowane z budżetu gminy

33353,82

Finansowane z innych źródeł

1275

W celu zwiększenia kompetencji rodziców, poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
dzieci i młodzieży oraz zminimalizowania negatywnych zachowań w rodzinach pracownicy
Ośrodka współpracowali z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pedagogami szkolnymi czy
wychowawcami.

Cel 2 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
Opis realizowanych zadań:
Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym
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domu dziecka w wysokości: a)10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym
roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
b)30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w
rodzinie zastępczej,
c)50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnym roku pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej.
Koszt poniesiony na dzieci w pieczy zastępczej w roku 2020 wyniósł 54985,24 zł.
W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 3 dzieci, 3 dzieci przebywa w rodzinnych
domach dziecka .
Dożywianiem objęto uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
łącznie-29 uczniów, monitorowano zagrożenia dot. sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i
współpracę z placówką służby zdrowia z terenu gminy oraz zapewniono 111 rodzinom pomoc
materialną i rzeczową w ramach ustawy o pomocy społecznej m.in. poprzez przyznawanie
zasiłków.
Dla 153 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przyznano wsparcie na
pokrycie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole oraz pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym.
Cel 3 Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących
Opis realizowanych zadań:
Systematycznie monitorowano rodziny zagrożone kryzysem przez pracowników
socjalnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów
kontaktujących się z rodziną, w tym kuratorów. Pracownicy socjalni motywowali członków
rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia lub niwelowania własnych dysfunkcji np,
podjęcie terapii leczenia uzależnień- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, podjęcie terapii dla ofiar - współpraca z Policją i Zespołem Interdyscyplinarnym
do spraw Przeciwdziałania Przemocy.
Pracownicy OPS współpracowali z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w
szczególności ze szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i
społecznym.
Cel 4 Podejmowanie działań profilaktycznych
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Opis realizowanych zadań:
Dziewięciu rodzinom umożliwiono korzystanie z pomocy asystenta rodziny, którego
zadaniem jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu wskazanym
przez rodzinę, który realizował zadania jak wcześniej opisano. Pomoc w rodzinach, z której dzieci
zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu odpowiedniego środowiska
wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami.
Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii działania dotyczące kampanii,
spotkań informacyjnych czy profilaktycznych nie były realizowane.
Cel 5 Podnoszenie kompetencji służb pracujących na rzecz pomocy rodzinom, realizowany był

poprzez zadania:
Opis realizowanych zadań:
Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii działania dotyczące kampanii,
spotkań informacyjnych czy profilaktycznych nie były realizowane.
W razie zaistnienia takiej potrzeby pracownicy socjalni oraz asystent rodziny udają się w
środowisko w asyście 2 pracownika lub Dzielnicowego.
Asystent rodziny uczestniczył w jednym szkoleniu o tematyce dotyczącej pracy z rodziną.

Potrzeby związane z realizacją zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- utrzymanie zatrudnienia asystenta rodziny w okresie, gdy nie będzie możliwości pozyskania na
ten cel ze środków zewnętrznych, - wypracowanie standardów pracy asystenta rodziny,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną,
- zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka .
5. Roczny program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Program Współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (zwany dalej Programem) został
uchwalony Uchwałą Nr XIX/90/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 29 listopada 2019 roku.
W rozdziale § 4 Programu określono zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
pozarządowymi poprzez następujące zadania:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie:
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- organizacji różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zawodów
sportowych oraz zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży,
- organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
-wspierania działań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zapewniających
zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja wydarzeń kulturalnych w Gminie Wilków o zasięgu lokalnym i regionalnym,
- programy i zajęcia z zakresu edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2020 roku Wójt Gminy Wilków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wilków.
W wyniku rozstrzygnięcia dotację na realizację w/w działań otrzymały następujące podmioty:
1. Ludowy Klub Sportowy „ Wilki” w Wilkowie w kwocie 43 000 zł na realizację zadania
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków”. Przyznana kwota
dotacji została wykorzystana i rozliczona.
2. Uczniowski Klub Sportowy „ Powiśle” w Wilkowie w kwocie 7000 zł na realizację
zadania „ Promocja sportu w Gminie Wilków”. Wykorzystano i rozliczono kwotę 4713,93
zł. Kwota 2286,07 zł została zwrócona. Z uwagi na stan epidemii, zawieszenie zajęć w
szkołach i obowiązujące obostrzenia nie udało się zrealizować większości działań które
były zaplanowane. Tym samym nie został zrealizowany w pełni zakładany wkład własny
przez UKS w wysokości 5590 zł.
W 2020 roku Wójt Gminy Wilków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Dotacje na w/w cel zostały przyznane następującym podmiotom:
1) Stowarzyszenia „Klub Seniora w Gminie Wilków” w wysokości 1300 zł na realizację
zadania” Wyjazd integracyjny w ramach edukacji kulturalnej połączony ze zwiedzaniem
miejsc cennych dla kultury i rodzimej przyrody”. Na wniosek Stowarzyszenia „ Klub
Seniora” z uwagi na stan epidemii uniemożliwiający realizację zadania, umowa została
rozwiązana za porozumieniem stron. Środki dotacji zostały zwrócone.
2) Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie w wysokości 1500 zł. Wykorzystano i
rozliczono kwotę 1500 zł pochodzącą z dotacji. Z uwagi na stan epidemii nie został w
całości zrealizowany zakładany wkład własny w wysokości 337,50 zł.
3) Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie w wysokości 1050 zł na realizację zadania” Teatr
dla każdego- wyjazd integracyjno- kulturalny dla Lublina”. Na wniosek Koła Gospodyń
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Wiejskich z uwagi na stan epidemii uniemożliwiający realizację zadania, umowa została
rozwiązana za porozumieniem stron. Środki dotacji zostały zwrócone.
4) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobre w wysokości 1750 zł na realizację zadania „
Prezentacja Stowarzyszenia podczas „ Nadwiślańskiego Święta Chmielu”. Na wniosek
Stowarzyszenia z uwagi na stan epidemii uniemożliwiający realizację zadania, umowa
została rozwiązana za porozumieniem stron. Środki dotacji zostały zwrócone.
5) Stowarzyszenia Wspólnota Kłodnicy w wysokości 1050 zł. Z uwagi na stan epidemii
zadanie nie zostało zrealizowane a środki dotacji zostały w terminie zwrócone.
6) Stowarzyszenia Kobiet „Rogowianki” w wysokości 3350 zł na realizacje zadania
„ Spotkanie integracyjne „ Tradycja przez pokolenia”. Z uwagi na stan epidemii zadanie
nie zostało zrealizowane a środki dotacji w terminie zwrócone.
W ramach pomocy finansowej w roku 2020 zostały udzielone 4 pożyczki dla organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy na realizację zadań statutowych.

1) W dniu 9 marca 2020 roku została udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia „Klub
Seniora” w Gminie Wilków w wysokości 32 124,47 zł na realizację zadania
dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 o nazwie „ Zakup stroju ludowego,
powiślańskiego, szafy oraz akcesoriów niezbędnych do utrzymania strojów w
należytym stanie”.
2) W dniu 9 marca 2020 roku została udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia „Koło
Gospodyń Wiejskich” w Wilkowie w wysokości 9 373,78 zł na realizację zadania
dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 o nazwie „ Zakup namiotu oraz
wyposażenia niezbędnego do kultywowania dziedzictwa kulinarnego podczas imprez
plenerowych.
3) W dniu 9 marca 2020 roku została udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Kobiet
„Rogowianki” w wysokości 26 799,49 zł na realizację zadania dofinansowanego ze
środków PROW 2014-2020 o nazwie „ Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia
Kobiet „Rogowianki”
4) W dniu 3 września 2020 roku Stowarzyszeniu Kobiet „ Rogowianki” udzielona została
pożyczka w wysokości 30 000 zł na realizację grantu w ramach umowy podpisanej z
LGD Owocowy Szlak w Opolu Lubelskim „Budowa małej architektury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD "Owocowy Szlak".
Wszystkie pożyczki zostały zwrócone w terminie.
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6.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków
w 2020 roku.
Program przewiduje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem istniejących
problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Program na rok 2020 przewidywał
między innymi takie działania jak działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
diagnozowanie i kierowanie pacjentów do placówek, warsztaty terapeutyczne, finansowanie szkolnych
programów profilaktycznych. Z uwagi na panującą w 2020 roku pandemię COVID -19 zrezygnowano z
organizacji wyjazdów grupowych oraz organizacji konferencji i spotkań. Nie odbyły się również konkursy
corocznie wspierane ze środków programu. Realizacja programów profilaktycznych opierała się na
współpracy z Ludowym Klubem Sportowym Wilki Wilków. Doposażono Punkty Konsultacyjne znajdujące
się na terenie Gminy Wilków. Pełnione były dyżury przez psychologa w punkcie konsultacyjnym.
Współpracowano z Kołami Gospodyń Wiejskich. Na realizację programów i konkursów wydatkowano w
2020 roku kwotę 14 374,92 zł. na zajęcia pozalekcyjne sportowe , alternatywne formy spędzania czasu i
przeciwdziałanie narkomanii kwotę 35 042 zł a na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych kwotę 29 815,59 zł.

7.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wilków w 2020 roku
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wilków jest realizowane poprzez
wyłapywanie orz przyjmowanie zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez
opieki właściciela oraz poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wilków w 2019 r. zapewniało
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce. Opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami w Gminie Wilków w 2020 r. sprawował Gabinet Weterynaryjny Radosław Bartrel,
ul. Puławska 19a, 24-300 Opole Lubelskie.
W roku 2020 pomoc została udzielona zwierzętom 3 psom i 7 kotom. Koszt realizacji
zadania w 2020 r. wyniósł 7 038,59 zł.

VII WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W ROKU
2020 W GMINIE WILKÓW
Luty 2020 r
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Wilkowa na zajęciach w Urzędzie Gminy Wilków.
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9 luty 2020 r - Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Rocznika 2008 i Młodsze o Puchar
Wójta Gminy Wilków

W dniu 05.02.2020 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyły się
powiatowe zawody sportowe w tenisa stołowego.
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W dniu 27.02.2020 roku w Urzędzie Gminy Wilków odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”

12 czerwca 2020 roku "SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ" Grodzisko Żmijowiska
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Sierpień:
15 sierpnia 2020 roku – Hołd bohaterom z terenu Gminy Wilków
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Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora w Gminie Wilków 20 sierpnia 2020 roku
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Uroczystość poświęcenia wozu bojowego dla KSRG OSP ROGÓW 16 sierpnia 2020 r
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W dniu 28 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Wilków uhonorował najzdolniejszych uczniów klas
VIII , którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższą średnią ocen.

Listopad:
W dniu Narodowego Święta Niepodległości – Wójt Daniel Kuś, wraz z pracownikami Urzędu
Gminy w Wilkowie, zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów
walk o niepodległość. Delegacja pracowników Urzędu, zapaliła też znicze i złożyła kwiaty na
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znajdującej się na tutejszym cmentarzu mogile kpt. Mikołaja Komarewicza - uczestnika
walk o niepodległość Rzeczypospolitej.
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Październik:
"Uczy - Bawi - Cieszy oko" - Ścieżka dydaktyczna przy Urzędzie Gminy
Podstawową tego,

zrealizowanego z inicjatywy wójta Gminy projektu było

zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku urzędu Gminy w Wilkowie - połączone
z rewitalizacją terenu, i nadaniem jej nowych funkcji. W ten właśnie sposób powstała "Ścieżka
Dydaktyczna". Celem tego projektu jest edukacja lokalnego społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej z okolicznych szkół, poprzez upowszechnianie
wiedzy z zakresu ochrony środowiska . Na obszarze wokół tworzącym „Ścieżkę Dydaktyczną”
posadzonych zostało 34 gatunki drzew , krzewów i roślin. Opatrując je tablicami z ich nazwami i
opisem gatunku. Umożliwia to – korzystającym z powstałego w ten sposób „mini-ogrodu”,
poznanie podstawowych gatunków drzew i krzewów oraz metody ich pielęgnacji. Poza walorami
edukacyjnymi i estetyczno-wizualnymi, posadzona wokół urzędu roślinność ma spełnić również
funkcję ochronną i izolacyjną przed uciążliwościami komunikacyjnymi. Ponadto wielopiętrowe i
wielogatunkowe umieszczenie drzew i krzewów stworzy bardzo dogodne warunki rozwoju dla
bytujących na tym terenie ptaków , owadów i drobnych ssaków, podnosząc tym samym
bioróżnorodność terenu. Całość zaprojektowana i wykonana została przez architekta krajobrazu i
Pracownię Architektury Zieleni „ Zielono mi”, działającą na terenie naszej Gminy.

Grudzień:
W dniu 9 grudnia 2020 roku Wójt wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego
pn.: „Przestrzeń Gminy Wilków w przyszłości moimi oczami”
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Nowy "wóz bojowy" dla OSP Kosiorów 20 grudnia 2020 roku
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VIII FINANSE GMINY W 2020 ROKU

BUDŻET GMINY WILKÓW – CZĘŚĆ OPISOWA
Budżet Gminy Wilków na rok 2020 został uchwalony uchwałą Rady Gminy
Nr XXI/96/19 w dniu 20 grudnia 2019 r. określając:
1.
2.
3.
4.

dochody budżetu
wydatki budżetu
przychody budżetu
rozchody budżetu

25 220 920,24 zł;
27 956 745,24 zł;
3 215 825,00 zł;
480 000,00 zł.

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wprowadzono zmiany w planie wymienionych
wielkości
Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. po wprowadzeniu powyższych zmian kształtuje się
następująco:
1.
2.
3.
4.

dochody budżetu
wydatki budżetu
przychody budżetu
rozchody budżetu

29 306 428,74 zł;
30 794 138,54 zł;
3 162 378,64 zł;
1 674 668,84 zł.
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W 2020 roku Gmina Wilków otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 1 804 142,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w
latach 2021-2022
Zadanie inwestycyjne wykonane w 2020 roku z w/w środków to: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w zakresie robót brukarskich na odcinku od km
0+000 do 0+630 w miejscowości Wilków w wysokości 112 268,30 zł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
Wykonanie planu dochodów Gminy Wilków za 2020 roku przedstawia załącznik nr 2.1 do
zarządzenia Wójta. Tabela Nr 1 przedstawia podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe.
Realizacja dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje ogólne za
okres sprawozdawczy przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Lp.

1

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Plan na 31.12.2020 r.

Wykonanie
za 2020 r.

Realizacja
planu %

29 306 428,74 26 344 252,94 89,89%
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Struktura
wykonania
%

X

1.1

dochody bieżące, w tym

21 127 855,35

21 916 030,13

103,73%

83,22%

1.1.1

na zadania własne

13 166 762,78

14 224 305,20

108,03%

54,01%

1.1.1

porozumienie z JST

44 100,51

116 478,03

264,11%

0,53%

1.1.2

finansowane z dotacji i środków z UE

154 527,64

186 558,93

120,72%

0,85%

1.2.1

na zadania zlecone

7 762 464,42

7 691 724,93

99,08%

35,09%

1.2.1

dotacje celowe

3 256 500,42

3 207 680,97

98,50%

14,63%

1.2.2

porozumienie z AR

4 505 964,00

4 484 043,96

99,51%

20,46%

1.2.

dochody majątkowe, w tym

8 178 573,39

4 428 222,81

54,14%

16,77%

1.2.1

własne

1 850 129,69

2 157 347,84

116,60%

48,71%

1.2.1

finansowane z dotacji i środków z UE

6 328 443,70

2 270 874,97

35,88%

51,28%

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilków według głównych źródeł uzyskania

Lp.

Wyszczególnienie

I.

Dochody ogółem

1.

Dochody własne, w tym:

1.1

opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

1.2

Plan na
31.12.2020 r.

Wykonanie za
2020 r.

Realizacja
planu %

29 306 428,74

26 344 252,94

89,85%

4 657 269,60

5 437 986,57

116,00%

400,00

372,60

93,15%

z najmu i dzierżawy

82 765,60

79 712,65

96,31%

1.3

wpływy z usług

67 000,00

1 087 081,04

1622,50%

1.4

dochody z podatków, opłat i odsetek

2 618 719,00

2 392 383,06

91,35%

1.5

udział gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1 861 585,00

1 795 720,80

96,46%

1.6

pozostałe dochody

26 800,00

82 713,99

308,63%

2.

Dotacje celowe, w tym:

16 804 571,14

13 061 678,37

77,72%

2.1

na zadania zlecone

3 256 500,42

3 207 680,97

98,50%

2.2

na zadania własne

663 630,18

637 418,67

96,05%

2.3

na realizację porozumień, w tym:

4 551 339,51

4 601 796,99

101,10%

2.3.1

z organami administracji rządowej

4 505 964,00

4 484 043,96

99,51%

2.3.2

z jednostkami samorządu terytorialnego

44 100,51

116 478,03

264,11%

2.3.3

z Funduszem Pracy

1 275,00

1 275,00

100,00%

2.4

na zadania w ramach programów UE, w tym

6 482 971,34

2 457 433,90

37,73%

2.4.1

finansowane z budżetu środków europejskich

4 948 388,37

2 403 597,48

48,35%

2.4.2

finansowane ze środków UE

1 493 292,97

12 546,42

0,84%

2.4.3

finansowane z budżetu państwa

41 290,00

41 290,00

100,00%

na realizację inwestycji

1 850 129,69

2 157 347,84

116,61%

2.5.1

finansowane z budżetu państwa

1 850 129,69

2 157 347,84

116,61%

3.

Subwencja ogólna, w tym:

7 844 588,00

7 844 588,00

100,00%

3.1

część wyrównawcza

3 621 624,00

3 621 624,00

100,00%

3.2

część oświatowa

4 008 845,00

4 008 845,00

100,00%

2.5
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3.3

Część równoważąca

3.4

Uzupełnienie subwencji ogólnej

178 348,00

178 348,00

100,00%

35 771,00

35 771,00

100,00%

Wykres Nr 1. Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2020 r.– plan i realizacja

PLAN

REALIZACJA

Dochody
własne
16%

Subwen
cje
27%

Dochody
własne
20%

Subwen
cje
30%

Dotacje
celowe
50%

Dotacje
celowe
57%

Tabela Nr 3 prezentuje udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych ogółem.
Tabela Nr 3. Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych za 2020 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Dochody własne, w tym:

1.1

opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

1.2

Plan na 2020 r.

Wykonanie za
2020 r.

Struktura
wykonania %

4 657 269,60

5 437 986,57

X

400,00

372,60

93,15%

z najmu i dzierżawy

82 765,60

79 712,65

96,31%

1.3

wpływy z usług

67 000,00

1 087 081,04

1622,00%

1.4

dochody z podatków, opłat i odsetek

2 618 719,00

2 392 383,06

91,35%

1.5

udział gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1 861 585,00

1 795 720,80

96,46%

1.6

pozostałe dochody

26 600,00

82 713,99

308,63%

Tabela Nr 4. Wpływy z tytułu podatków i opłat za 2020 r.
Lp.

1

Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

Wykonanie za
2020 r.

Realizacja
planu %

Udział w podatkach budżetu państwa

2 099 300,00

1 908 637,98

90,91

1.1

podatek od osób fizycznych

1 711 585,00

1 662 795,00

97,14%

1.2

podatek od osób prawnych

150 000,00

132 925,80

88,00%

2 099 300,00

1 910 737,98

91,01%

2

Podatki

2.1

podatek od nieruchomości

980 000,00

1 006 416,58

102,69%

2.2

podatek rolny

748 000,00

682 959,57

91,30%
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2.3

podatek leśny

41 800,00

36 573,33

87,50%

2.4

podatek od środków transportu

26 500,00

28 669,00

108,18%

2.5

podatek z karty podatkowej

3 000,00

2 898,91

96,63%

2.6

podatek od spadków i darowizn

150 000,00

29 661,21

19,77%

2.7

podatek od czynności cywilnoprawnych

150 000,00

123 556,95

82,37%

Opłaty

492 619,00

472 087,70

95,83%

20 000,00

12 114,00

60,57%

4 000,00

3 905,00

97,63%

500,00

0,00

0,00%

80 000,00

58 616,67

73,27%

5 000,00

1 747,20

34,94%

372 419,00

387 882,32

104,15%

3
3.1

opłata skarbowa

3.2

opłata targowa

3.3

opłata eksploatacyjna

3.4

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

3.5

opłata za zajęcie pasa drogowego

3.6

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.7

Opłaty różne

10 700,00

5 822,51

54,41%

Odsetki

32 300,00

11 559,81

35,78%

od nieterminowych wpłat podatków i opłat

32 300,00

11 559,81

35,78%

4
4.1

Wykres Nr 2. Wielkość poszczególnych podatków w okresie 01.01 – 31.12.2020 r.

1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
podatek od
nieruchom
ości
Plan

podatek
rolny

podatek
leśny

podatek z
podatek od
podatek od
podatek od
karty
czynności
środków
spadków i
podatkowe
cywilnopra
transportu
darowizn
j
wnych

980 000,00 748 000,00

41 800,00

26 500,00

3 000,00

150 000,00 150 000,00

Wykonanie 1 006 416,5 682 959,57

36 575,76

28 669,00

2 898,91

29 661,21

Plan

Wykonanie
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123 556,95

Wykres Nr 3. Struktura wykonania poszczególnych podatków w podatkach ogółem

Struktura wykonania dochodów podatkowych
0%
2%

1%

2%

podatek od nieruchomości
6%
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportu

53%

36%

podatek z karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn

Wykres Nr 4. Wielkość poszczególnych opłat w okresie 01.01 – 31.12.2020 r.
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opłata za
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nie odpadami
komunalnymi

4 000,00

10 700,00

80 000,00

5 000,00

372 419,00

3 905,00

5 822,51

58 616,67

1 747,20

389 629,52

opłata
skarbowa

opłata
targowa

Plan

20 000,00

Wykonanie

12 114,00

Plan

Wykonanie
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Wykres Nr 5. Struktura wykonania poszczególnych opłat w opłatach ogółem

Struktura wykonania dochodów z tyt.opłat
3%

1%

2%
12%

opłata skarbowa
opłata targowa

0%

opłaty różne
opłata za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
opłata za zajęcie pasa drogowego
82%
opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
Wydatki budżetu Gminy Wilków zostały zaplanowane na poziomie 30 794 138,54 zł.
Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 26 344 730,57 zł, co stanowi 85,55 %
planowanych wydatków.
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków w roku 2020 poniesiono wydatki
w łącznej wysokości 26 344 730,57 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,85 %,
natomiast wydatki majątkowe na poziomie 67,47 % w stosunku do planowanych wielkości.
Tabela Nr 6. Wydatki w budżecie Gminy Wilków
Lp.

1
1.1

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

Plan na 2020 r.

za

Wykonanie
2020 r.

30 794 138,54 26 344 730,57

Realizacja
planu %

Struktura
wykonania
%

85,55%

x

wydatki bieżące, w tym

21 096 716,96

19 800 982,50

93,85%

x

1.1.1

na zadania własne

13 270 058,15

11 992 326,38

90,37%

60,56

1.1.2

na zadania zlecone

3 254 994,81

3 258 926,04

100,12%

16,45

1.1.3

porozumienie z JST

65 700,00

65 686,12

99,97%

0,33

1.1.4

porozumienie z AR

4 505 964,00

4 484 043,96

99,51%

22,64

wydatki majątkowe, w tym

9 697 421,58

6 543 748,07

67,47%

X

1.1.1

na zadania własne

9 574 650,68

6 431 479,77

67,17%

98,28

1.1.2

na zadania zlecone

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2
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1.1.3

porozumienie z JST

122 770,90

112 268,30

91,44%

1,71

1.1.4

porozumienie z AR

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki bieżące stanowią 75,16 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast udział
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na poziomie 24,83 %. Plan wydatków
bieżących zakładał wydatki na zadania własne w kwocie 13 335 758,15 zł i został zrealizowany w
kwocie 7 533 537,66 zł, co stanowi 56,49 %. Wydatki na zadania zlecone planowane były na
poziomie 7 760 958,81 zł i zostały zrealizowane w kwocie 7 742 970,00 zł, co stanowi 99,76 %.
Zadania realizowane w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, które obejmują
m.in. dotacje dla gmin ościennych na realizację wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane
w wysokości 40 430,88 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 543 748,07zł i w stosunku do planu
wynoszą 67,47 %. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim wydatki na zadania własne.
Plan zakładał wydatki majątkowe na zadania własne na poziomie 9 697 421,58 zł i został
wykonany w kwocie 6 543 748,07 zł. Natomiast wydatki na zadania realizowane w porozumieniu
z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 122 770,90 zł. Planowane
wydatki w tym zakresie obejmują środki na pomoc finansową dla Powiatu Opolskiego na
realizację inwestycji i zostały wykonane w wysokości 112 268,30 zł.
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
Budżet Gminy Wilków na rok 2020 obejmował dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane
w budżecie Gminy na poziomie 1 226 752,55 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 3,98%
planowanych wydatków Gminy Wilków. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią
29,69% planu ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 70,30%. Udział
poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano
następujące kwoty dotacji:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
a. Gminna Biblioteka Publiczna – w łącznej kwocie:
240 000,00zł
b. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim– w łącznej kwocie:
1 500,00zł
c. Powiat Opolski – w łącznej kwocie:
122 770,90zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. Szkoła Podstawowa w Rogowie – w łącznej kwocie:
802 481,65 zł
b. Stowarzyszenie Koło Gospodyn Wiejskich – w łącznej kwocie:
1 050,00 zł
c. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobre – w łącznej kwocie:
1 750,00 zł
d. Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki – w łącznej kwocie:
3 350,00 zł
e. Stowarzyszenie Klub Seniora – w łącznej kwocie:
1 300,00 zł
f. Regionalne Towarzystwo Powiślan – w łącznej kwocie:
1 500,00 zł
g. Stowarzyszenie Wspólnot Kłodnica – w łącznej kwocie:
1 050,00 zł
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h. Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” w Wilkowie – w łącznej kwocie:
7 000,00 zł

i.

Ludowy Klub Sportowy „Wilki” Wilków – w łącznej kwocie:

43 000,00 zł

W roku 2020 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Plan
i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne rodzaje prezentuje schemat poniżej. Dotacje
podmiotowe udzielone były dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie
jednostki. W okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe zostały również udzielone dla Szkoły
Podstawowej w Rogowie na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty.
Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty – prowadzi szkołę
podstawową i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej.

Wykres Nr 6. Udział poszczególnych instytucji w kwocie dotacji ogółem.
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Dotacje podmiotowe realizowane były w ciągu okresu sprawozdawczego na bieżąco.
Stopień realizacji kształtuje się na poziomie ok. 89,85 % w stosunku do wielkości planowanych.
Dotacje celowe zrealizowane zostały na poziomie 94,53% w stosunku do wielkości planowanych.
Dotacje dla instytucji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie
zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – na podstawie ogłoszonych konkursów.
Termin realizacji określony został w podpisanych umowach. Stan epidemii uniemożliwił jednak
realizację w/w umów, w związku z tym nastąpiło rozwiązanie i zwrot środków.
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DOCHODY I WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY
Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wilków zostały zaplanowane na poziomie
8 178 573,39. Plan w roku 2020 został zrealizowany w 54,01%, w kwocie 4 428 222,81zł.
Planowane dochody majątkowe stanowią 27,90% dochodów ogółem. Wydatki majątkowe
zaplanowane w budżecie Gminy stanowią 31,49% wydatków ogółem. Wydatki na zakupy i
zadania inwestycyjne w budżecie Gminy Wilków zostały zaplanowane na poziomie 9 697 421,58
zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie
6 543 748,07 zł co stanowi 67,47 % w stosunku do wielkości planowanych. Szczegółowy wykaz
zakupów i zadań inwestycyjnych oraz wykonanie za rok 2020 prezentuje tabela stanowiąca
załącznik Nr 2.5 do Zarządzenia Wójta.
W budżecie Gminy Wilków zostały zaplanowane następujące inwestycje:
Lp. Nazwa inwestycji
Plan
Realizacja
Opis
1.

Odnawialne źródła energii w
gminie Wilków

2.

OZE w gminie Wilków

234 450,00

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr
2528L Kazimierz Dolny - Dobre Wilków w zakresie robót
brukarskich na odcinku od km
0+000 do 0+630 w miejscowości
Wilków (Powiat Opolski)
Budowa drogi gminnej
w miejscowości Podgórz

122 770,90

4.

3 890 982,48

15 000,00

5.

Budowa drogi gminnej
w miejscowości Zagłoba

30 000,00

6.

Przebudowa drogi gminnej nr
108006L w miejscowości Machów
od km 0+395,00 do km 1+390,00

212 696,01

7.

Przebudowa drogi gminnej nr
108014L w m. Zagłoba od km
0+986,33 do km 2+532

961 734,55
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3 664 401,52 montaż instalacji
solarnych
18 450,00 zmniejszenie
zanieczyszczenia
środowiska
112 268,30 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków

6 888,00 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
0,00 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
199 217,42 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
960 521,47 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków

8.

9.

Przebudowa drogi gminnej nr
108014L w miejscowości
Szczekarków Kolonia od km
5+300 do km 5+900
Przebudowa drogi gminnej nr
128017L w miejscowości Rogów
od km 0+003 do km 0+242

212 500,00

199 249,77

10. Przebudowa drogi gminnej nr
128019L w miejscowości Zastów
Polanowski od km 0+000,00 do km
0+348,75

189 088,18

11. Przebudowa drogi na działce nr
ewid.1294 w miejscowości Dobre
na
odcinku od km 0+000 do km.
0+215,84
12. Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminnej
nr 113482L od km 0+000 do km
0+440 w miejscowości Dobre
13. Propagowanie rybackiego
dziedzictwa kulturowego poprzez
modernizację świetlicy wiejskiej w
Kłodnicy
14. Zakup kserokopiarki

84 070,79

15. Zakup serwera DELL

16 Zakup samochodu pożarniczego
specjalnego dla OSP Kosiorów

17. Utwardzenie kostką brukowa drogi
manewrowej na działce ewid. 941
w miejscowości Rogów
18. Renowacja posadzki w sali
gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Wilkowi

254 548,00

501 891,00

11 180,70

6 703,50

212 413,99 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
121 538,03 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
187 787,12 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
83 977,88 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
4 059,00 zabezpieczenie
wąwozów lessowych

0,00 propagowanie
rybackiego
dziedzictwa
kulturowego
11 180,70 zakup kserokopiarki

6 703,50 rozbudowa sieci
informatycznej

88 595,39

75 000,00 poprawa
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego

3 075,00

3 075,00 poprawa
infrastruktury
drogowej w Gminie
Wilków
57 687,00 promocja zdrowego
trybu życia
mieszkańców Gminy
Wilków

69 484,64
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19. Przebudowa części pomieszczeń
236 548,50
Szkoły Podstawowej w Wilkowie z
przystosowaniem na potrzeby
stołówki szkolnej wraz z
niezbędnymi branżami oraz projekt
technologicznym
19. Poprawa efektywności
1 974 710,27
energetycznej budynków
użyteczności publicznej w
gminie Wilków
20. Poprawa efektywności
392 933,28
energetycznej poprzez
kompleksową termomodernizację
budynków użyteczności publicznej
w gminie Wilków
21. Modernizacja systemu oświetlenia
18 450,00
ulicznego na terenie gminy Wilków

236 548,50 stołówka w Szkole
Podstawowej w
Wilkowie

0,00 termomodernizacja
budynku szkoły w
Wilkowie
392 654,68 termomodernizacja
budynku szkoły w
Rogowie

0,00 modernizacja
oświetlenia
ulicznego
w
Gminie Wilków

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Fundusz Sołecki w Gminie Wilków obejmuje finansowanie zadań bieżących i
inwestycyjnych. Wielkość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa jest uzależniony od
liczby jego mieszkańców. W okresie sprawozdawczym Fundusz sołecki był zaplanowany na
poziomie 400 146,09 zł i został zrealizowany w 86,78 %. Wielkość Funduszu Sołeckiego na
poszczególne sołectwa jest uzależniony od liczby jego mieszkańców.

Nazwa
sołectwa

Brzozowa

Dobre

Kąty

Kępa
Chotecka

Kłodnica

Wydatki
bieżące

Nazwa zadania
Zakup tablic informacyjnych kierunkowych wraz z montażem
Remont podjazdów do pól przy
drogach gminnych
Zakup i montaż luster drogowych
razem:
Przebudowa drogi gminnej Nr
113482L w m. Dobre
Remont dróg gruntowych w m. Dobre
razem:
Budowa oświetlenia ulicznego
Równanie dróg nr 112, nr 98
Zakup i montaż tablic
informacyjnych-kierunkowych
razem:
Budowa oświetlenia ulicznego
razem:
Opłaty za energię elektryczną przy
zbiorniku zabezpieczenia
przeciwpożarowego
Zakup tablic informacyjnychkierunkowych
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Wydatki
majątkowe

Wykonanie
na 31.12.2020

1 500,00

1475,00

10 995,70

10 991,52

1 500,00
13 995,70

886,83
0,00

20 000,00
2 957,86
22 957,86

19 991,73
2 954,96
0,00
10 824,00

2 000,00

10 824,00
1 999,99

1 130,78

480,00

3 130,78
0,00

10 824,00
16 655,70
16 655,70

16 655,70

1 500,00

1204,59

1 500,00

720,00

Kolonia
Wrzelów

Kosiorów

Lubomirka

Machów

Majdany
Podgórz

Polanówka

Rogów

Rybaki
Szczekarków

Szczekarków
Kolonia

Szkuciska

Remont zjazdu przy drodze gminnej
nr 235
Remont drogi nr 121
razem:
Budowa zbiornika zabezpieczenia
przeciwpożarowego
Remont drogi nr 121
razem:
Zakup i montaż lampy oświetlenia
ulicznego
Dofinansowanie do zakupu
samochodu pożarniczego specjalnego
dla OSP Kosiorów
razem:
Równanie poboczy przy drogach
gminnych
Malowanie zbiornika
Remont drogi nr 485
Malowanie zbiornika
Remont drogi nr 204
razem:
Zakup i montaż tablic informacyjnych
Dofinansowanie budowy drogi Nr
108006L w miejscowości Machów
razem:
Remont drogi nr 260
Montaż lamp oświetlenia ulicznego
razem:
Remont drogi nr 113482L
razem:
Remont drogi Nr 108015L (zadanie
wspólne z sołectwem Wólka
Polanowska)
Remont drogi gminnej na dz. Nr 387
Budowa oświetlenia ulicznego
razem:
Dofinansowanie budowy drogi nr
12817L w miejscowości Rogów
(zadanie wspólne z sołectwem
Zagłoba)
Opłaty za oświetlenie uliczne
razem:
Remont drogi nr 73
razem:
Remont drogi nr 170 tzw. Łąki
razem:
Remont drogi nr 108012L
Remont drogi nr 85/1
Remont dróg Nr 420 i Nr 1019
(zadanie wspólne z sołectwem
Urządków)
Remont drogi nr 108012L
razem:
Zakup i montaż luster drogowych
Zakup i montaż tablic
ogłoszeniowych
Zakup i montaż tablic
ogłoszeniowych - kierunkowych
Remont dróg gminnych

52

2 400,00
10 846,47
16 246,47

2 392,98
10 844,26
0,00
8 131,08

3 000,00
3 000,00

0,00

8000,00
2 999,73

8 131,08
4 500,00

4 500,00

8 595,39

8 595,39

13 095,39

3 070,00

3 069,99

140,77
3 000,00
25,24
6 000,00
12 236,01
1 500,00

140,77
2999,65
25,24
5 999,30
0,00
1 500,00
13 396,01

1 500,00
10 676,93
10 676,93
12 440,62
12 440,62

13,396,01
1 600,00
1 600,00

12 439,73

92,68

6 857,50
5 842,50
5 842,50
24 655,09
3 500,00
3 500,00
11 867,70
11 867,70
17 105,86
17 105,86
7 000,00
7 000,00

6 670,53
5 842,50

Brak
297,42

24 655,09
11 829,94
0,00
17 105,86
0,00
6799,78
6799,78

100,00
2 269,24
16 369,24
1 100,00

10 675,74
1 600,00

0,00

108,93

6 966,43

13 396,01

92,68
2 269,24
0,00
886,83

1 000,00

1 000,00

900,00

884,74

1 362,47

1 359,95

Urządków

Wilków

Wilków
Kolonia

Wólka
Polanowska

Zagłoba

Zarudki

Zastów
Karczmiski
Zastów
Polanowski
Żmijowiska

Remont drogi Nr 650
Utwardzenie placu przy zbiorniku
zabezpieczenia przeciwpożarowego
razem:
Remont dróg Nr 216 i Nr 224
(zadanie wspólne z sołectwem
Wilków)
Remont drogi nr 81/3
Remont drogi nr 1019 i nr 420
(zadanie wspólne z sołectwem
Szczekarków Kolonia)
razem:
Remont dróg Nr 216 i Nr 224
(zadanie wspólne z sołectwem
Urządków)
Remont dróg gminnych
Remont drogi nr 700 (dokończenie)
razem:
Remont dróg nr 81 i 85
razem:
Zakup i montaż siłowni stacjonarnej
Budowa placu zabaw dla dzieci
Budowa boiska sportowego do gry w
siatkówkę
Remont drogi Nr 108015L (zadanie
wspólne z sołectwem Polanówka)
Remont zbiornika zabezpieczenia
przeciwpożarowego
Remont zbiornika zabezpieczenia
przeciwpożarowego
Remont zbiornika zabezpieczenia
przeciwpożarowego
razem:
Budowa oświetlenia ulicznego przy
drodze Nr 127
Dofinansowanie budowy drogi nr
12817L w miejscowości Rogów
(zadanie wspólne z sołectwem
Rogów)
Zakup materiałów na malowanie oraz
ogrodzenie zbiornika
przeciwpożarowego
Zakup i montaż tablic
informacyjnych-kierunkowych
razem:
Budowa oświetlenia ulicznego
Zakup tablicy z napisem "Sołtys"
oraz mocowania do flagi
Remont drogi nr 282
Zakup i montaż lustra drogowego
razem:
Remont drogi nr 395
razem:
Budowa przystanku autobusowego
Remont drogi Nr 630
Remont drogi nr 655
razem:
Remont drogi Nr 482
razem:
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2 500,00

2 496,04

3 000,00

2 999,73

9 862,47

0,00

7 200,00

7195,80

4 109,24

4 103,47

2 400,00

2392,98

13 709,24

0,00

7 000,00

6 993,58

4 896,01
3 000,00
14 896,01
12 481,55
12 481,55

4 895,50
0,00
0,00
5 240,30
4 508,01

5166,00
4508,01

2 251,69

2251,69

5 000,00

4996,61

747,40

747,00

1 017,56

1017,56

182,44

182,44

6 947,40

12 000 ,00
11 685,00

Brak

7 975,70

brak

715,00

715,00

1 600,00

600,00

2 315,00

19 660,70
8 856,00

8 856,00

344,00

100,00

2 768,01
800,00
3 912,01
18 620,01
18 620,01

2763,72
535,05

8 000,00
3 005,00
11 005,55
14 486,78
260 229,62

8 856,00
18 613,03
0,00
5 200,00

5 200,00
7996,27
3005,32

5 200,00
139 916,47

347 231,04

400 146,09

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Zaplanowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE w Gminie
Wilków obejmują projekty:
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE w 2020 r.

Lp Nazwa zadania

Roz
Dział

Rok
rozpo
częcia

Rok
zakoń
czenia

Wydatki inwestycyjne
Środki
Europejskie

Budżet gminy

Wydatki bieżące
Środki
Europejskie

Budżet
gminy

Razem
Inne

Odnawialne źródła
energii w gminie
1 Wilków

40095

2017

2020

2 661 923,43

1 229 059,05

3 890 982,48

OZE w gminie
2 Wilków

40095

2019

2021

182 750,00

51 700,00

234 450,00

Przebudowa drogi na
działce nr ewid.1294
w miejscowości
Dobre na odcinku od
km 0+000,00 do km
3 0+215,84

60016

2020

2020

52 671,00

30 199,79

82 870,79

Propagowanie
rybackiego
dziedzictwa
kulturowego poprzez
modernizację
świetlicy wiejskiej w
4 Kłodnicy

70095

2020

2021

255 000,00

139 111,00

394 111,00

71004

2019

2020

Plany
zagospodarowania
5 przestrzennego
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu w
województwie
lubelskim – edycja
6 IV

41 290,00

72095

2015

2020

Szkolna akademia
7 umiejętności

80101

2019

2020

473,95

8 Zdalna szkoła

80195

2019

2020

112 851,27

Poprawa
efektywności
energetycznej
poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków
użyteczności
publicznej w gminie
9 Wilków

90005

2017

2020

188 241,81
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204 691,47

41 290,00

13 213,80

13 213,80

55,01

528,96
112 851,27

392 933,28

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej
10 w gminie Wilków

90005

2019

2022

1 421 879,49

552 830,78

1 974 710,27

Modernizacja
systemu oświetlenia
ulicznego na terenie
11 gminy Wilków

90015

2019

2022

12 750,00

5 700,00

18 450,00

4 775 215,73

2 213 292,09

Razem

Lp.

6 988 507,82

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr
108014L w m. Zagłoba od km
1 0+986,33 do km 2+532,00
Przebudowa drogi gminnej nr
128019L w miejscowości Zastów
Polanowski od km 0+000,00 do km
2 0+348,75.
Przebudowa drogi na działce nr
ewid.1294 w miejscowości Dobre na
odcinku od km 0+000 do km.
3 0+215,84

113 325,22

13 268,81

41 290,00
167
884,03

7 156 391,85

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 r
Koszt zadania
Wkład własny Gminy

961 734,55 zł

304 068,55 zł

189 088,18 zł

60 586,18 zł

84 070,79 zł

31 399,79 zł

Przebudowa drogi gminnej nr
108014L w miejscowości
Szczekarków – Kolonia od km
4 5+300 do km 5+900

213 151,99 zł

66 838,99 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108006L
w miejscowości Machów od km
5 0+395,00 do km 1+390,00

199 684,42 zł

99 684,42 zł

Przebudowa drogi gminnej nr
128017L w miejscowości Rogów
6 od km 0+003 do km 0+242

121 538,23 zł

39 183,23 zł

220 000,00 zł
1 989 268,16 zł

122 268,30 zł
724 532,06 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr
2528L Kazimierz Dolny – Dobre –
Wilków w zakresie robót brukarskich
na odcinku od km 0+000 do 0+630 w
7 miejscowości Wilków

Podsumowanie:

7 156 391,85

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 r. jako zadania Funduszu Sołeckie
Remont drogi gminnej nr 113482L
1 w miejscowości Dobre

20 000,00 zł

15 000,00 zł

2 957,86 zł

2 218,40 zł

Remont dróg gruntowych w

2 miejscowości Dobre
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Remont drogi na działce
ewidencyjnej nr 112 oraz drogi na
działce ewidencyjnej nr 98 w
3 miejscowości Kąty

2 000,00 zł

1 500,00 zł

10 846,47 zł

8 134,85 zł

3 000,00 zł

2 250,00 zł

3 070,00 zł

2 302,50 zł

9 000,00 zł

6 750,00 zł

10 676,93 zł

8 007,70 zł

12 440,62 zł

9 330,47 zł

5 108,93 zł

3 831,73 zł

6 857,50 zł

5 143,12 zł

11 867,70 zł

8 900,78 zł

17 105,86 zł

12 829,40 zł

16 269,24 zł

12 201,93 zł

3 862,47 zł

2 896,82 zł

13 809,24 zł

10 356,93 zł

7 896,01 zł

5 922,01 zł

12 481,55 zł

9 361,16 zł

2 768,01 zł

2 076,01 zł

18 620,01 zł

13 965,01 zł

Remont drogi na działce ewidencyjnej

4 nr 121 w miejscowości Kłodnica
Remont drogi na działce ewidencyjnej
nr 121 w miejscowości Kolonia
5 Wrzelów
Równanie poboczy przy drogach

6 gminnych w miejscowości Lubomirka
Remont drogi na działce ewidencyjnej
nr 485 oraz nr 204 w miejscowości
7 Lubomirka.
Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 260 w miejscowości
8 Majdany.
Remont drogi gminnej nr 113482L w

9 miejscowości Podgórz
Remont drogi gminnej nr 108015L w

10 miejscowości Wólka Polanowska
11
12
13

14

Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 387 w miejscowości
Polanówka
Remont drogi giminej na działce
ewidencyjnej nr 73 w miejscowości
Rybaki
Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 170 w miejscowości
Szczekarków
Remont drogi gminnej nr 108012L
oraz drogi gminnej na działce
ewidencyjnej 85/1 w miejscowości
Szczekarków Kolonia.
Remont dróg gminnych w

15 miejscowości Szkuciska.
Remont dróg gminnych na działce
weidencyjnej nr 216, nr 224, nr 81/3,
nr 1019 oraz nr 420 w miejscowości
16 Urządków.
Remont dróg gminnych w
17 miejscowości Wilków
Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 81 oraz nr 85 w
18 miejscowości Wilków Kolonia
Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 282 w miejscowości
19 Zarudki
Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 395 w miejscowości
20 Zastów Karczmiski.
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Remont drogi gminnej na działce
ewidencyjnej nr 630 oraz nr 655 w
21 miejscowości Zastów Polanowski.

11 005,55 zł

8 254,16 zł

14 486,78 zł
216 130,73 zł

10 865,08 zł
162 098,06 zł

Remont drogi na działce ewidencyjnej

22 nr 482 w miejscowości Żmijowiska.

Razem Inwestycje drogowe w
2020 r.:

2 205 398,89
zł

57

886 630,12 zł
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IX ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

1.Poprawa

efektywności

energetycznej

poprzez

kompleksową

termomodernizację

budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków – II etap. Szkoła Podstawowa w
Rogowie.
Koszty: 392 654,68 zł
Dofinansowanie: 188 241,81 zł
Zakres pracy:
5) Wykonanie ocieplenia elewacji budynku płytami styropianowymi;
6) Wykonanie instalacji odgromowej i przeciwpożarowej;
7) Wymiana drzwi wejściowych i części okien;
8) Budowa łazienki z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z
dostosowaniem instalacji nowowykonanych do instalacji istniejących;
9) Montaż instalacji fotowoltaicznej.
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2.Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wilkowie z przystosowaniem na
potrzeby stołówki szkolnej wraz z niezbędnymi branżami na działce nr ewid. 711/5
położonej w m. Wilków nr 66A.
Koszty: 250 540,50 zł – środki budżetu gminy.
Zakres pracy:
1.Przystosowanie części szkoły podstawowej na stołówkę szkolna – roboty demontażowe i
montażowe;
2.Montaż wentylacji mechanicznej;
3.Wykonanie podjazdu do drzwi wejściowych.
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3.Renowacja posadzki w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wilkowie.
Koszty: 57 687 zł – naprawa gwarancyjna.

4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków
użyteczności publicznej”. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej
dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły
Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Wszystkie planowane do
realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą
znacznej poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki
zakres prac (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składa się na głęboką
termomodernizacje energetyczną budynków. Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
Wilków została wykonana w 2018 roku. W roku 2020 została przeprowadzona modernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Projekt na koniec roku 2020 projekt został rozliczony finansowo i rzeczowo.
5.Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków (358 instalacji)
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Projekt obejmował zakup i montaż 147 instalacji solarnych posiadających po dwa kolektory
płaskie, 197 instalacji z trzema kolektorami oraz 14 instalacji z czterema kolektorami (razem 358
instalacji). Celem projektu było

przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna,

wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni inwestycji to
zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie
na osiągnięcie celu ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej
wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska.
Do końca roku 2020 projekt został rozliczony rzeczowo i finansowo.

6„OZE w Gminie Wilków”
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pomp
aerotermalnych i instalacji fotowoltaicznych. 133 Instalacje zostaną zamontowane na obiektach
prywatnych w Gminie Wilków o łącznej mocy 0,51 MW. a) kolektory słoneczne - razem: 70 szt.,
w tym: - 2 - panelowe o mocy 3,4 kW: 47szt., - 3 - panelowe o mocy 5,1 kW: 23 szt. b)
aerotermalne pompy ciepła o mocy 3,5 kW: 7 szt. c) fotowoltaika: 56 szt. (19 szt. po 3,1 kW i 37
szt po 4,03). Łączna moc dla energii słonecznej: 0,4851 MW. Łączna moc dla energii
aerotermalnej: 0,0245 MW Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną
zastąpione darmową energią słoneczną oraz aerotermalną. Realizacja celów szczegółowych
wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego
mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Projekt jest w trakcie realizacji. W roku 2020 przeprowadzono weryfikację liczby instalacji
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp geotermalnych z uwagi na rezygnację
mieszkańców. Przygotowywana jest procedura przetargowa.
7. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie
Wilków.”
Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji dwóch budynków
użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Wilkowie. W budynkach zaprojektowano Budynek pod nr 66: 1/ Ocieplenie obiektu - ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na
gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych. 2/ Modernizacja systemu grzewczego - montaż
powietrznych pomp ciepła 3/ Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 4/ wdrożenie
systemu monitoringu i pomiaru - Budynek pod nr 66 A: 1/ Ocieplenie obiektu - ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych. 2/ Montaż instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku. 4/ wdrożenie systemu monitoringu i pomiaru Celem głównym
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projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w
Gminie Wilków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz
obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE.
Projekt jest w trakcie realizacji. Jest opracowywana po raz kolejny dokumentacja z uwagi na
zmianę zakresu prac.
8.Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilków
Nazwa projektu RPO WL na lata 2014-2020/5.5 Promocja niskoemisyjności
Całkowita wartość 650982,03 zł, wysokość dofinansowania 449 865,62
Wysokość wkładu własnego gminy 201116,41
Czas realizacji od podpisania umowy do końca 2022 r.
W 2019 r. poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej ( audyt oświetlenia ulicznego)
w wysokości 6150 zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na koniec 2022 r.
Zakres inwestycji: · wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED (454 szt.).
Wymiana istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych ,na oprawy typu LED o
całkowitym poborze mocy: 35W ilość do wymiany 400 kpl. 54W ilość do wymiany b 54 kpl. z 5krotną regulacją mocy oprawy, dobranych na podstawie audytu energetycznego modernizacji
oświetlenia ulicznego, Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego sterowaniem oświetlenia
oraz zapewnienie utrzymania transmisji przesyłanych danych z 23 sterowników zainstalowanych
w szafkach oświetlenia ulicznego . Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Wilków. Zakres
projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2016 r.nr Nr XVI.122.2016 z późn. zm. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 42,17 Mg/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 454
szt.
Projekt w trakcie realizacji.

XOŚWIATA
Gmina Wilków była organem prowadzącym dla 1 Szkoły Podstawowej oraz 1 Zespołu
Szkół. W Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie funkcjonowała szkoła podstawowa i przedszkole,
natomiast w Szkole Podstawowej w Wilkowie funkcjonowała szkoła podstawowa i oddziały
przedszkolne.
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Rok 2020 obejmował II półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz I półrocze roku szkolnego
2020/2021.

Liczba uczniów według klas w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.
Wyszczególnienie

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Przedszkole

57

58

Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych

90

76

Klasy I-VIII szkoły podstawowej

283

298

Razem

430

432

Nazwa
Szkoły

Typ

Liczba oddziałów

Przedszkole
(poniżej

„0”

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

kl. VII

kl. VIII

Uczniowie według rodzaju szkół, liczby oddziałów oraz liczby uczniów w poszczególnych klasach
w roku szkolnym 2019/2020.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

Oddział
przedszkolny

3

43

19

Szkoła
Podstawowa

9

Szkoła
Podstawowa
w Wilkowie

Przedszkole

Zespół Szkół
Publicznych
w Zagłobie

3

Oddział
przedszkolny

1

Szkoła
Podstawowa

9

Liczba uczniów w poszczególnych klasach
RAZEM
(l. uczniów)

14
62

13 12 17 18 13 33

21

24

57

151
57

27

27

18 15 25 16 25 14

12

8

133

Nazwa
Szkoły

Typ

Licz
ba

Uczniowie według rodzaju szkół, liczby oddziałów oraz liczby uczniów w poszczególnych klasach
w roku szkolnym 2020/2021.
Liczba uczniów w poszczególnych klasach
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RAZEM
(l. uczniów)

Przedszkole
(poniżej

„0”

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

kl. VII

kl. VIII

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

Oddział
przedszkolny

3

41

14

Szkoła
Podstawowa

9

1
Szkoła
Podstawowa
w Wilkowie

Przedszkole

Zespół Szkół
Publicznych
w Zagłobie

3

Oddział
przedszkolny

1

Szkoła
Podstawowa

9

14
55

20 12 13 17 18 14

34

20

58

148
58

21

21

28 18 15 25 16 12

26

10

150

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2019/2020.
Lp.

1.

2.
X

Nazwa szkoły
1
Szkoła
Podstawowa
w Wilkowie
Zespół Szkół
Publicznych
w Zagłobie
RAZEM

Zatrudnienie
w etatach
w osobach
2
3

w tym etaty
nauczycieli
obsługi
4
5

34,15

39

25,15

9,00

31,87

38

24,12

7,75

49,27

16,75

66,02
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Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2020/2021.
Lp.

1.

2.
X

Nazwa szkoły
1
Szkoła
Podstawowa
w Wilkowie
Zespół Szkół
Publicznych
w Zagłobie

Zatrudnienie
w etatach
w osobach
2
3

w tym etaty
nauczycieli
obsługi
4
5

33,77

39

24,27

9,5

32,51

38

24,76

7,75

RAZEM
66,28
49,03
17,25
W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Wilkowie zatrudnionych było 30

nauczycieli. W pełnym wymiarze pracowało 21 nauczycieli, natomiast niepełnozatrudnionych
było 9 osób. Pracowników administracji i obsługi było 9 osób. Wszyscy pracowali w pełnym
wymiarze czasu pracy. W Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie pracowało 29 nauczycieli (21
pełnozatrudnionych, 8 niepełnozatrudnionych). Pracowników administracji i obsługi było 9 osób:
6 pełnozatrudnionych oraz 3 niepełnozatrudnione zgodnie z potrzebami organizacyjnymi danych
placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Wilkowie zatrudnionych było 29
nauczycieli. W pełnym wymiarze pracowało 21 nauczycieli, natomiast niepełnozatrudnionych
było 8 osób. Pracowników administracji i obsługi było 9 osób. Wszyscy pracowali w pełnym
wymiarze czasu pracy. W Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie pracowało 29 nauczycieli (21
pełnozatrudnionych, 8 niepełnozatrudnionych). Pracowników administracji i obsługi było 9 osób:
7 pełnozatrudnionych oraz 2 niepełnozatrudnione.
Porównując dane z roku szkolnego 2019/2020 oraz 2020/2021 można stwierdzić, że stan
zatrudnienia nieznacznie wzrósł, bo tylko o 0,26 etatu. Liczba zatrudnionych osób nie uległa
zmianie. Etaty nauczycieli zmalały o 0,24 etatu, natomiast obsługi i administracji wzrosły o 0,5
etatu. Jednak zaznaczyć trzeba, że osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej w Wilkowie na
stanowisku pomoc nauczyciela przedszkola (obsługa) na 0,5 etatu pracowała w okresie od
01.09.2020 do 30.11.2020 po odbytym stażu z Urzędu Pracy.

Etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.
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Stopień awansu

mianowany

dyplomowany

zawodowego
Razem

1,03

24,12

25,15

1,29 2,79 13,12

6,92

24,12

1,29 2,79 14,15

31,04

49,27

stażysta

kontraktowy

Lp. Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

0

0

2.

Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

X

RAZEM

Etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.
Stopień awansu

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

zawodowego

1.

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

0

0

1,03

23,24

24,27

2.

Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

0

4,47

13,12

7,17

24,76

X

RAZEM

0

4,47

14,15

30,41

49,03

Lp. Nazwa szkoły

Razem

Egzamin ósmoklasisty
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła
Szkoła Podstawowa w
Wilkowie

Zespół Szkół Publicznych w
Zagłobie

Przedmiot

Wynik (w %)

Język polski

57

Matematyka

44

Język angielski

48

Język polski

60

Matematyka

46

Język angielski

45

67

Wynik średni:

Język polski

58

Matematyka

45

Język angielski

47

Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło 33 uczniów.
Według skali stanionowej szkoły na terenie Gminy Wilków wypadają na poziomie średnim
(5 stanin). Skala staninowa stosowana jest w pomiarze dydaktycznym. Odpowiada na pytanie jaką
pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez daną szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą
badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników, gdzie 1 stanin oznacza
wynik najniższy, a 9 stanin wynik najwyższy.

Stypendia szkolne
Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się trudnej
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie przekracza
528 zł netto na członka rodziny). Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wilków. W miesiącach styczeńczerwiec 2020 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 82 uczniów na kwotę 61 212,60 zł,
natomiast w miesiącach wrzesień – grudzień 2020 r. – 70 uczniów na kwotę 42 178,00 zł.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem wyjątkowym, ponieważ od 11 marca 2020 roku zajęcia w
szkołach zostały zawieszone Zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilków. Zawieszenie
zajęć podyktowane było nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu
dzieci, tj. wirusem COVID-19. Od 16 marca 2020 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej
zajęcia zawieszone zostały w całym kraju. Zarządzeniem Nr 0050.31.2020 z dnia 12 maja 2020
roku Wójt Gminy Wilków wznowił funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Wilkowie. Przedszkole działające przy Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie nie
zostało otwarte, z powodu braku zainteresowania rodziców przyprowadzaniem dzieci na zajęcia
w szkole. Pozostali uczniowie do końca roku szkolnego nauczani byli zdalnie.
W związku z panującą pandemią koronawirusa Ministerstwo Cyfryzacji poprzez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa zorganizowało projekty „Zdalna Szkoła” oraz Zdalna Szkoła+”, w
ramach których Gmina Wilków otrzymała dotacje o łącznej kwocie 112 708,68zł na zakup sprzętu
komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu
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umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Działanie finansowane było
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Wilków zakupiła łącznie 51 laptopów, które zostały
przekazane do szkół.
Kolejną pomocą związaną z nauką zdalną była pomoc z Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie. Gmina Wilków otrzymała bezpłatnie sprzęt komputerowy – 4 sztuki tabletów – o łącznej
wartości 3 557,16 zł., wraz z oprogramowaniem oraz transmisją danych na okres 3 miesięcy
umożliwiający edukację, w tym zdalne nauczanie uczniów z terenu Gminy Wilków. Otrzymane
tablety kierowane były głównie dla uczniów klas ósmych.
Egzaminy klas ósmych odbyły się w szkołach. Było to dużym wyzwaniem dla dyrektorów
szkół, ponieważ w związku z panującą pandemią, trzeba było dostosować funkcjonowanie szkół
do szeregu wytycznych przeciwepidemicznych wystosowanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa uczniów oraz
nauczycieli w szkołach. Do szkół zostały przekazane wszelkie środki dezynfekcyjne, przyłbice,
maseczki oraz rękawice jednorazowe.
Gmina Wilków przekazała do szkół 135 sztuk 5 litrowych płynów do dezynfekcji, które
otrzymała z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Maseczki, które szyte były z inicjatywy Pana Wójta przez mieszkańców gminy zostały przekazane
do szkół w ilości 200 sztuk. Szkoły otrzymały także od Wójta gminy przyłbice (50 szt.) oraz
rękawice

lateksowe

(800

szt.).

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej,

oprócz

płynów

dezynfekcyjnych, przekazało szkołom za pośrednictwem gminy maseczki (2000 szt.), przyłbice
(50 szt.) oraz 3 termometry.
Okazana pomoc w dużej mierze pomogła dyrektorom w przeprowadzeniu egzaminów oraz
w dostosowaniu szkół do wytycznych przeciwepidemicznych.

XI GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWIEBiblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie
społeczeństwa z różnorodnością usług bibliotecznych, z regionem i twórczością regionalną.
Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej
społeczności lokalnej.
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Jak w ubiegłych latach biblioteka i seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora w Gminie Wilków
współpracują z Urzędem Gminy, Samorządem Terytorialnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Wilkowie, Parafią Rzymskokatolicką w Wilkowie oraz ze stowarzyszeniami działającymi na
terenie gminy Wilków: „Regionalnym Towarzystwem Powiślan”, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
Dobre , Stowarzyszeniem Wspólnota Kłodnica, Stowarzyszeniem Kobiet „Rogowianki”, Klubem
Sportowym „Jaworzanka”, LKS Wilki Wilków, Uczniowskim Klubem Sportowym w SP w
Wilkowie, Kołem PZW w Wilkowie oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy
Wilków.
Pracownicy biblioteki - zapewniają obsługę czytelnikom niepełnosprawnym, seniorom, osobom
chorym na zasadzie wymiany pozycji książkowych z donoszeniem do domu. Bibliotekarze
świadczą również wypożyczenia z możliwością doniesienia książek czytelnikom do miejsc pracy,
instytucji istniejących na terenie gminy. Z powodu pandemii nie było możliwości zrealizowania
naszych planów i zamierzeń związanych z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i
seniorów.
Ogólnie dostęp do biblioteki był, jednak ograniczenia i zalecenia wpłynęły na wszystkie grupy
wiekowe i instytucje, po ogłoszeniu pandemii, biblioteka zastosowała się do zaleceń rządu, była
zamknięta. Od maja funkcjonowała od 8.00 do 16.00, obecnie nie ma wolnego dostępu do półek,
książki są przynoszone czytelnikowi do okienka, można zamawiać książki telefonicznie, e-mail,
sms.
W 2020 r. GBP w Wilkowie pozyskała środki za wynajęcie sali szkoleniowej, która jest pod
opieką biblioteki.
- biblioteka złożyła wniosek do LGD Owocowy Szlak na grant o „wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
- złożony również jest wniosek na 2020 r., o dofinansowanie z Rządowego Programu
Wieloletniego – Niepodległa na lata 2017-2022;
- „Mała książka – Wielki człowiek” – biblioteka brała udział w celu promocji czytelnictwa,
w ramach projektu były rozdawane wyprawki czytelnicze;
- brała udział w projekcie „Cyfrowe GOKi w subregionie puławskim” – otrzymano 5
Laptopów;
- „Zakup nowości wydawniczych” z BN – kwota 4500zł;
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Odkąd ogłoszono pandemię, dużo w życiu zawodowym jak i prywatnym się pozmieniało, bardzo
ograniczyła się działalność biblioteki, zostało wprowadzone ograniczenie dostępności do półek,
do komputerów, korzystanie z xera, drukowanie na miejscu nie jest możliwe jednak wysyłane są
dokumenty drogą elektroniczną i drukowane. Ludzie w obawie prze zarażeniem się wirusem, w
mniejszym stopniu odwiedzali bibliotekę mimo że książki oddawane przebywają w kwarantannie
10 dni. Zalecone procedury i wprowadzony dystans (okienko z pleksą) skutecznie wpłynął na
ograniczenie więzi z biblioteką, mimo tego biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku, od
godziny 8:00 do 16:00,
W czasie pandemii biblioteka brała udział w: „Akcja: maseczki!” , książka na telefon
w celu podtrzymania dobrej relacji z naszymi czytelnikami.

Różnica jaką zanotowano jest w grupie wiekowej osób uczących się bo 100 osób mniej w 2020 r.
w stosunku do 2019 roku. Dzieci, młodzież, studenci uczą się w trybie online i to jest ten główny
powód. Jednak we wszystkich grupach wiekowych i zawodowych pandemiia wpłynęła na spadek
czytelnictwa.

Zainteresowania czytelnicze się nie zmieniły, wciąż przy zakupie nowości sugerujemy się
sugestiami naszych czytelników, ale potrzeba wejścia do biblioteki do wolnego dostępu do półek
jest wciąż sygnalizowana, co na razie nie jest możliwe.

Nie ulega wątpliwości to, że gdy biblioteka na początku roku była otwarta, praca z czytelnikiem
okazała się najbardziej efektywna, były organizowane przyjazdy teatrzyków dla dzieci do szkół na
terenie gminy, oraz „Narodowe Czytanie” w kościołach parafialnych w Wilkowie i Zagłobie.
Spotkania, szkolenia dla mieszkańców również ograniczone ,ale w okresie wakacji było ich więcej.
Kontakt z czytelnikami ze względu na ich bezpieczeństwo i pracowników był znacznie
ograniczony.

Ogólnie biblioteka odnotowała spadek w każdej kategorii, który związany jest z sytuacją
pandemiczną w całym kraju. Pomimo utrudnień starałyśmy się promować bibliotekę.

Stan księgozbioru na 31.12.2020 r. – 11 209
Stan księgozbioru na 31.12.2019 r. - 10 892
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W 2020 roku zatrudnienie pracowników nie uległo zmianie, Obecnie w bibliotece pracują:
dyrektor – 1 etat, bibliotekarka – 1 etat.

Zakupionych nowości książkowych w 2020 r. ogółem przybyło – 317 / 9101,29 zł w tym:
z budżetu biblioteki – 167 / 4601,29 zł
z dotacji BN

- 150 / 4500 zł

forma „DAR”

-0

XII DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO
„AGRO” SP. Z O.O W WILKOWIE za 2020 rok

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Agro” Sp. z. o. o w Wilkowie 62B zostało
powołane przez Radę Gminy Wilków od dnia 1 września 1995r. Gmina Wilków jest 100%
udziałowcem. Spółka zatrudnia 9 osób . W dniu 01.09.2019r Rada Nadzorcza na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki powołała Pana Ryszarda Szklarza. Głównym Księgowym Spółki jest Pan
Lech Głogowski. Nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawuje
Rada Nadzorcza i w imieniu właściciela Wójt Gminy Wilków.

P.P.H. „AGRO” Sp. z o.o jest spółką komunalną i jej głównym zadaniem strategicznym jest
wykonywanie zadań w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Wilków oraz
podnoszenie jakości życia mieszkańców, w szczególności:

1. Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w

wodę, rozwój,

modernizacja i właściwa eksploatacja sieci wodociągowej i hydroforni w Lubomirce i Rogowie
wraz ze stacjami uzdatniania wody. Dostarczanie dla mieszkańców, instytucji, urzędów i
podmiotów gospodarczych wody o właściwych parametrach. Ważną kwestią ze względu
bezpieczeństwa dla mieszkańców jest

utrzymanie sprawności

technicznej

hydrantów

przeciwpożarowych. Pracownicy spółki w ramach bieżącego utrzymania sieci wodociagowej
dokonali napraw i konsewacji wielu hydrantów przeciwpożarowych, zasuw i innych urządzeń.
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Ponadto pomalowano ściany elewacji budynku hydroforni w Lubomirce i przpompowni w
Podgórzu. W 2020r.przy udziale firmy specjalistycznej dokonano przeglądu i wymiany wielu
układów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody w
Lubomirce.W 2020r Spółka na podstawie złożonych wniosków wydała 13 warunków dostaw
wody z sieci wodociągowej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.Większość przyłaczy
na podstawie wydanych zleceń przez inwestorów wykonali pracownicy Spółki. W porównaniu do
lat ubiegłych jest to duży wzrost i dzięki temu Spółka uzyskała wymierny przychód.

2. Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. Gmina
Wilków posiada

kontenerową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zagłoba, do której

podłączona jest Szkoła Podstawowa w Zagłobie i dwa budynki wielorodzinne. Do zadań spółki
należy monitorowanie jakości oczyszczania ścieków i właściwa eksploatacja oczyszczalni.
Pozostali mieszkańcy Gminy Wilków posiadają bezodpływowe zbiorniki na ścieki komunalne
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Spółka na swoim wyposażeniu posiada samochód
asenizacyjny i świadczy usługi na rzecz mieszkańców polegające na odbiorze i transporcie
ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim i Karczmiskach.

3. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od
mieszkańców Gminy Wilków, a także urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych. Ponadto
spółka zajmuje się transportem do Zakładu Usług Komunalnych w Puławach zebranych w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów gabarytowych, RTV,AGD oraz innych odpadów objętych Gminnym
regulaminem PSZOK. Zadania te spółka realizuje za pomocą dwóch samochodów
specjalistycznych- śmieciarek i samochodu samowyładowczego przystosowanego do transportu
segregowanych odpadów komunalnych.

4. Spółka zajmuje się budową i remontem dróg w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.
Na podstawie podpisanej umowy spółka dowozi i rozgarnuje zakupiony przez Gminę żużel
stalowniczy i tłuczeń w ramach funduszu sołeckiego. Na zlecenie Gminy spółka na bieżąco
zajmuje się utrzymaniem infrastruktury drogowej tj. znaków drogowych, tablic informacyjnych,
naprawą wiat przystankowych i innych.

5. Prowadzenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na
terenie powiatu opolskiego, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżania dróg w ramach podpisanej

73

umowy z Powiatem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.
P.P.H. „AGRO” Sp. z o.o. wykonuje wiele innych usług na rzecz mieszkańców w zakresie
transportu, a także prac ziemnych przy użyciu koparko-ładowarki.

6. Sytuacja finansowa spółki za 2020r.
-sprzedaż usług –woda

-357445,06 zł

-sprzedaż usług ścieki

-24656,89 zł

-sprzedaż pozostałych usług

- 350214,96 zł

-sprzedaż usług (zbieranie i transport odpadów)
- odsetki

-337841,93 zł
-1023,14 zł

- pozostałe przychody

-12 953,11 zł

Razem przychody

-1 084135,09 zł

Razem koszty

- 1027493,89zł

Zysk brutto

- 56641,20 zł

Pracownicy spółki w sposób aktywny włączają się w działania prowadzone przez gminę w
celu poprawy jakości życia mieszkańców.

XIII

OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie Gminy Wilków realizuje Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie będący jednostką
organizacyjną Gminy Wilków. Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie jest Gmina Wilków. Zakład
prowadzi działalność na podstawie:
1) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy' Lublin-Wschód
w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr 0000013643.
2) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodą Lubelskiego - księga rejestrowa nr 3544
.

Celem SP ZOZ GOK w Urządkowie jest:

1)udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, zachowaniu, przy wracaniu i
poprawie zdrowia mieszkańcom gminy Wilków oraz innym wymagającym nagłej pomocy
medycznej,
2)prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej powstawaniu chorób,
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3)prowadzenie działalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną,
4)udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom wymagającym diagnostyki, leczenia,
pielęgnacji oraz rehabilitacji w rodzaju:
l) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) rehabilitacji leczniczej.
SP ZOZ GOZ w Urządkowie prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów koszty działalności i samodzielnie reguluje swoje zobowiązania. Podstawą
gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu. Plan
finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy Wilków. Zakład pokrywa we
własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących
z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i
niepublicznymi dysponentami środków finansowych, na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi
oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych
źródeł. Nadzór nad zgodnością działania Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem
organizacyjnym sprawuje Rada Gminy Wilków. Rada Gminy dokonuje kontroli i oceny
działalności Zakładu oraz pracy kierownika.
W odniesieniu do sytuacji finansowej bilans SP ZOZ GOZ w Urządkowie na 31.12.2020
roku zamyka się sumą aktywów i pasywów w kwocie 758 607,21 zł. Majątek obrotowy stanowi
kwotę 758 607,21 w tym: należności 125 528,85 zł z tytułu świadczeń usług medycznych z NFZ
oraz należności za czynsze oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w
kasie w wysokości 633 078,36. Środki pieniężne stanowią zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań
z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień 2020 oraz zobowiązań z tytułu
zakupu usług.

Zobowiązania stanowią kwotę 71 509,02 zł. Są to zobowiązania bieżące z tytułu zakupu usług
12 896,10 zł, składek ZUS i podatku dochodowego z grudnia 2019 roku - kwota 58 632,92 zł.
Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto 41 817,25 zł. Przeciętne zatrudnienie w
2020 roku wynosiło 10,5 etatów.

Przychody ze świadczeń usług medycznych wyniosły 1 348 920,78 zł i zwiększyły się w stosunku
do roku 2019 o kwotę 114 582,21 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 317 121,74 zł i
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wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 57 553,98 zł.
XIV

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie jest jednostką organizacyjną działającą na terenie gminy.
W roku 2020 był realizatorem min. następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:
- prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata : zasiłków stałych, okresowych, celowych i
specjalnych celowych,
- zapewnienie pomocy w formie posiłku,
- potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- świadczenie pracy socjalnej,
- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
Poza w/w działaniami OPS realizował także inne zadania, powierzone przez Wójta Gminy, w tym:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekuna,
- przyznawanie i wypłacanie świadczenia za życiem,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczenia dobry start ,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
- przyznawanie Karty Dużej Rodziny,
- przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie ,,obsługi administracyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,
- wsparcie asystenta rodziny oraz od października 2020 realizacja zadania- prowadzenie postępowań w
sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska .
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w OPS zatrudnionych było ogółem 9 osób w ramach umowy
o pracę, w tym 3 pracowników socjalnych, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Na umowę
zlecenie świadczy pracę 3 osoby, które świadczą prace: opiekunki środowiskowej – 2 osoby i sprzątaczki1osoba.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin/osób samotnie
gospodarujących powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak
nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. W naszej gminie zostaje spełniony powyższy wymóg. Wszyscy
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pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe.
W roku 2020 pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych z zakresu:
pomocy społecznej związanych z rodziną, jej wspieraniem, w tym w środowiskach marginalizowanych,
dotkniętych problemami przemocy i uzależnień, a także związanych ze zmianą przepisów prawnych, w tym
z zakresu finansów, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych
, łącznie 12 szkoleń. Z uwagi na mający miejsce w kraju stan epidemiczny odbywały się one głównie online.

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r
Lp

Wyszczególnienie stanowiska

Liczba zatrudnionych
osób

Liczba etatów

1

1

1

Kierownik OPS

2

Główny księgowy

1

1

3

Wieloosobowe stanowisko pracownika
socjalnego

3

3

4

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i
zasiłku dla opiekuna

1

1

5

Stanowisko ds. świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych

1

1

6

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

1

1

7

Asystent rodziny

1

0,75

Źródło: Opracowanie własne

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Z pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało łącznie 135 osób ze 116 rodzin o łącznej liczbie osób
w rodzinie 245. Jest to 5,53 % w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy Wilków. (4428 os. stan XII.
2020r)
Liczba rodzin z tabeli nie sumuje się, bowiem dysfunkcje, z powodu, których pomoc jest
przyznawana mogły współwystępować ze sobą.
Pomocy udzielono z następujących powodów:
Lp.

Powody przyznania pomocy

77

Liczba rodzin

1

ubóstwo

77

2

sieroctwo

0

3

Bezdomność

0

4

potrzeba ochrony macierzyństwa

16

w tym: wielodzietność

11

5

Bezrobocie

40

6

Niepełnosprawność

31

7

długotrwała lub ciężka choroba

67

8

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gosp. domowego- ogółem:

18

w tym: rodziny niepełne

11

rodziny wielodzietne

4

9

przemoc w rodzinie

0

10

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

11

Alkoholizm

6

12

Narkomania

0

13

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

0

14

trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
czasowy

0

15

zdarzenie losowe

0

16

sytuacja kryzysowa

0

17

klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

Źródło: Opracowanie własne

Należy podkreślić, że podobnie jak w latach ubiegłych rodziny/osoby korzystające z pomocy
społecznej borykają się jednocześnie z wieloma problemami, do istotnych, mających wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie, należą: 66,38 % rodzin dotknięta jest ubóstwem, 57,76 % rodzin boryka się z problemami
wynikającymi z długotrwałej lub ciężkiej choroby a 34,48% z problemem bezrobocia. Kolejnym
problemem skutkującym koniecznością objęcia pomocą społeczną jest niepełnosprawność – 26,73% oraz
potrzeba ochrony macierzyństwa 13,79 %. Z powyższego wynika, że głównym problemem powodującym
trudną sytuację, poza ubóstwem, nie jest już bezrobocie a choroby. Poza wyżej wymienionymi przyczynami
korzystania ze świadczeń, osoby korzystające z pomocy społecznej często charakteryzowały się
niedostateczną motywacją do podjęcia aktywności społeczno - zawodowej, zależnością od pomocy
społecznej, niestabilnością decyzyjną i rozbieżnością deklaracji z podejmowanymi działaniami.. Mają one
także wymiar ogólnospołeczny, powodujący konieczność wyasygnowania środków na wsparcie materialne
oraz potrzebę stałego angażowania wysiłków społecznych skierowanych na minimalizację skutków tych
dysfunkcji, widocznych we wszystkich sferach życia społecznego:
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ochronie zdrowia, aktywizacji

zawodowej, rozwoju i integracji społecznej, edukacji .
W roku 2020 pracownicy socjalni OPS przyjęli i rozpatrzyli 269 wniosków o udzielenie pomocy,
w szczególności na zaspokojenie takich potrzeb jak: zakup żywności, opału, pokrycie kosztów leczenia,
uregulowanie rachunków m.in. za energię elektryczną.
Pracownicy socjalni przeprowadzili łącznie 300 wywiadów środowiskowych i rozmów
telefonicznych do celów pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Wyszczególnienie

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia
przyznane
w
ramach zadań zleconych i
własnych-ogółem

135

110

227

w tym: świadczenie pieniężne

101

100

197

40

28

88

0

0

0

135

110

227

Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej -ogółem

X

17

37

Praca socjalna prowadzona w
oparciu o kontrakt socjalny

X

0

0

świadczenie niepieniężne
Świadczenia
przyznane
ramach zadań zleconych

w

Świadczenia
przyznane
ramach zadań własnych

w

Źródło: Opracowanie własne

Typy rodzin objętych pomocą społeczną:
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

1

Rodziny ogółem: (wiersz od 2 do 7)

116

245

2

o liczbie osób:
1

63

63

3

2

20

40

4

3

10

30

5

4

7

28

6

5

12

60

7

6 i więcej

4

24

8

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz od 9 do15)

40

156

9

o liczbie dzieci:
1

20

62

10

2

10

42

11

3

7

35

12

4

3

17

13

5

0

0

79

14

6

0

0

15

7 i więcej

0

0

16

Rodziny niepełne ogółem(wiersz od 17 do 20)

15

43

17

o liczbie dzieci:
1

10

23

18

2

3

9

19

3

0

0

20

4 i więcej

2

11

21

Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz
od 22 do 25)

24

37

22

o liczbie osób:
1

15

15

23

2

6

12

24

3

2

6

25

4 i więcej

1

4

Źródło: Opracowanie własne

Wśród 116 rodzin korzystających w roku 2020 z pomocy społecznej w formie świadczeń i pracy
socjalnej 40 rodzin to rodziny z dziećmi. Stanowią one 34,48 % ogółu wszystkich rodzin objętych pomocą.
W grupie rodzin z dziećmi dominują rodziny z jednym dzieckiem a po nich rodziny z dwójką dzieci . Drugą
liczebnie grupą, której trudno zachować stabilizację materialną, co rodzi konieczność objęcia ich
odpowiednim do sytuacji wsparciem przez pomoc społeczną są rodziny emerytów i rencistów. W roku 2020
pomocą społeczną objęto 24 rodziny emerytów i rencistów, tj. 20,69% ogólnej liczby rodzin korzystających
z pomocy społecznej. W grupie rodzin emerytów i rencistów przeważają gospodarstwa jednoosobowe,
które stanowią 62,5% tej grupy. Na podstawie tych danych wnioskować należy, że rodzinom z 1-2 dzieci i
gospodarstwom jednoosobowym najtrudniej obecnie zachować stabilizację materialną, co rodzi
konieczność objęcia ich wsparciem przez pomoc społeczną.
Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a
inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich
przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne.
Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
W ramach zadań własnych gminy, o których mowa w art. 17 Ustawy o pomocy społecznej -Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wilkowie zrealizował takie, jak:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych:
W roku 2020 Ośrodek wypłacił 238 zasiłków stałych 20 osobom na kwotę 128 944,00 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
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W roku 2020 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 osobom pobierającym
zasiłek stały, co stanowiło 211 świadczeń na kwotę 10 846,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:
W roku 2020 przyznano decyzją zasiłek okresowy w 36 rodzinach/osobom, świadczeń - 180 na
kwotę 66461,00 zł.

Sprawienie pogrzebu:
W 2020 roku sprawiono 1 pogrzeb. Wydatkowano na ten cel kwotę 4405,00 zł. W przypadku tego
pochówku (w związku z posiadaniem prawa do emerytury) wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych :
W szczególnie trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, osobom/rodzinom
przekraczającym kryterium dochodowe przyznawane są zasiłki celowe specjalne, których w 2020 roku
udzielono 19 rodzinom w łącznej kwocie 10 777,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego (np. pożar). W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać
zwrotowi. W 2020r nie udzielono takiej formy pomocy.

Praca socjalna:
Praca socjalna to praca z rodziną, jednostką czy grupą społeczną zmierzająca do poprawy jakości
życia, warunków bytowych.
Praca socjalna obejmowała w roku 2020 następujące zagadnienia:
-pomoc w poprawie warunków materialnych (uzyskanie emerytury, alimentów, świadczeń z pomocy
społecznej, ulg, umorzeń,, edukacja w zakresie treningu budżetowego itp.),
-pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych (spłata zaległości w opłatach, wnioskowanie o dodatek
mieszkaniowy, monitorowanie opłat i wydatków mieszkaniowych, pomoc w pozyskaniu sprzętu
domowego, remontach),
- poprawa stanu zdrowia i ułatwienie szybszego zadziałania służb medycznych poprzez m.in. zamawianie
lekarskich i pielęgniarskich wizyt domowych, karetki pogotowia, pomocy w uzyskaniu miejsc w zakładach
opiekuńczo-leczniczych, szpitalnych oddziałach leczenia odwykowego lub innych placówkach
świadczących pomoc lekarską , realizacja recept,
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- zagwarantowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki m.in. poprzez uaktywnienie członków
rodziny, zapewnienie usług opiekuńczych, działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej,
organizowanie pomocy sąsiedzkiej itp.,
- pomoc w zapewnieniu właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży poprzez poradnictwo
rodzinne, pomoc w docieraniu do instytucji celem diagnozy i rehabilitacji, pomoc w dotarciu do zajęć
edukacyjnych, współpraca ze szkołą i przedszkolem, działania interwencyjne w sytuacji naruszenia praw
dziecka, występowanie do sądu, prokuratury, współpraca z kuratorem., pomoc w umieszczaniu dzieci w
pieczy zastępczej,
- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi (załatwienie konsultacji
psychologicznych i psychiatrycznych, hospitalizacji także bez zgody, działania w kierunku
ubezwłasnowolnienia, monitorowanie procesu leczenia),
- poprawa relacji między członkami rodziny poprzez m.in. mediacje w sprawach konfliktów rodzinnych,
organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego, współpracę z policją i kuratorami sądowymi itp.,
wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną z uwagi na podejrzenie niewłaściwego
sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, wsparcie w rozwiązywaniu
problemu przemocy,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ,
- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami poprzez wspólne działania w zespołach na rzecz
rozwiązywania problemów w rodzinach,

- współpraca przy organizowaniu i dostarczaniu żywności unijnej.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych:
Usługami opiekuńczymi było objęte 10 osób i wydatkowano na ten cel 18 083,00 zł. Liczba godzin
udzielonych usług - 1149.

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym z
terenu gminy:
W 2020 r nie było takiej formy wsparcia.
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym
jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.
W 2020 r. Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu ” na lata 2019-2023. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób
dorosłych, w szczególności osób, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Pomoc w ramach
programu udzielana była osobom spełniającym warunki jej otrzymania

wskazane w ustawie oraz

spełniającym kryterium dochodowe. Na realizację Programu dożywiania przeznaczono w gminie w 2020
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roku ogółem 21223,00 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 8489,00 zł (40%), a dotacja 12734,00 zł
(60%). Z powyższej kwoty dożywiano w 2020 r - 29 uczniów w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych i przedszkolach oraz udzielono wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup
żywności w 40 rodzinach - liczba udzielonych świadczeń –56. Na spadek w udzielaniu tej formy pomocy
(dożywianie uczniów w szkołach) miał wpływ stan epidemii i przejście szkół na nauczanie zdalne.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu:
Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoby przebywające w domu
pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% posiadanego dochodu, jednak nie więcej niż
pełen koszt utrzymania. Pozostałą różnicę kwoty do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają
w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi lub inne osoby, a następnie gmina, która skierowała osobę
do domu.
W 2020 roku w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba z terenu Gminy Wilków, koszt tej
formy pomocy to 19 877,00 zł .

Inne działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym- Podprogram 2019 kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które spełniały kryteria
ww. programu przy współpracy ze OSP w Wólce Polanowskiej dla 350 osób.
- współpraca z sołtysami wsi w celu zabezpieczenia osób starszych i samotnych, szczególnie w okresie
zimowym,
- współpraca z PCPR z siedzibą w Poniatowej,
- udział w programie „ Wspieraj seniora”.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW:

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:
W 2020 roku wydano 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych
ze środków publicznych przez okres 90 dni.
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W roku 2020 do OPS wpłynęło 318 wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
to 18 mniej niż w roku 2019.
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne i pozostałe w rozbiciu w roku 2020
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w złotych

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
1

Zasiłek rodzinny

4 797

567 882

2

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

22

22 000

3

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego

50

19 409

4

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka

141

28 573

5

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego

237

25 330

6

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

293

29 300

7

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

597

56 715

8

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły

455

51 415

9

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły

520

35 880

10

Świadczenie rodzicielskie

89

83 484

1 165

251 454

491

885 353

1

433

Świadczenia opiekuńcze
11

Zasiłek pielęgnacyjny

12

Świadczenie pielęgnacyjne

13

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
14

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka

31

31 000

14

8 680

Zasiłek dla opiekuna
15

Zasiłek dla opiekuna

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
16

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne

447

145 939

17

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

1

119

18

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacane za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna

3

512

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
19

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

84

143

22 280

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
20

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

0

0

21

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

10

558

Jednorazowe świadczenie „za życiem”
22

0

0

Źródło: Opracowanie własne

W roku 2020 nie było potrzeby składania nowych wniosków na świadczenie wychowawcze gdyż okres
świadczeniowy 2019/2021 dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa od 01.07.2019r
do 31.05.2021r. dlatego w 2020r do OPS wpłynęło 51 wniosków

o przyznanie świadczenia

wychowawczego, przyznano 54 świadczeń.

Lp.

Rodzaj świadczenia

1

świadczenie wychowawcze

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w złotych

8 943

4 447 613,76

Źródło: Opracowanie własne

Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
Lp.

1

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

384

Kwota wypłaconych
świadczeń w złotych

157 700,00

Źródło: Opracowanie własne

Działania wobec dłużników alimentacyjnych:
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane są w ustawie z dnia 07.09.2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie prowadził postępowanie wobec 20 dłużników alimentacyjnych z
terenu Gminy Wilków. W 2020 roku przeprowadzono 7 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 7
oświadczeń majątkowych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika
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alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
Tut.

OPS w okresie sprawozdawczym wszczął 3 postępowania dotyczące uznania dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a następnie wydał w tych sprawach
2 decyzje. Złożono 3 wnioski o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny oraz 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z
ustawowymi odsetkami .
Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły: 48 862,89 zł. W celu zwiększenia skuteczności
egzekucji, Ośrodek Pomocy Społecznej

współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej i zgłasza

dłużników do krajowego rejestru długów.

Karta Dużej Rodziny:
W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r

zostało wydanych 30 kart tradycyjnych i 14

elektronicznych dla 18 rodzin.

Dobry start 300+:

W ramach realizacji zadania w 2020 r. rozpatrzono 360 wniosków o świadczenie dobry start,

wypłacono zaś 505 świadczeń, na kwotę 151 500,00 zł.
Wspieranie rodziny:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie w ramach realizacji zadania w 2020 r. zatrudniał jednego
asystenta rodziny na umowę o pracę. Wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 9 rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Gmina współfinansowała pobyt 6 dzieci w pieczy
zastępczej na kwotę 54 985,24 zł.

Przeciwdziałanie przemocy:
W Gminie Wilków funkcjonuje powołany przez Wójta Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych
instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji zawodowych, w
celu niesienia pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy
Wilków. W 2020 roku odbyło się 4 posiedzeń Z.I i 28 posiedzeń grup roboczych. Liczba osób objętych
pomocą ogółem- 22.
Pracę z rodziną, w której występuje przemoc rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieskiej
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Karty”. Współpraca pracowników socjalnych z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy prowadzona
jest długofalowo, działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania członków rodziny i na
zaprzestaniu stosowania przemocy.

Dodatki mieszkaniowe:

Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba przyznanych
świadczeń

Dodatek mieszkaniowy

1

87

Kwota
wypłaconych
świadczeń w zł

19 577,89

Źródło: Opracowanie własne OPS

Dodatki energetyczne:

Lp.

Rodzaj świadczenia

1

Dodatek energetyczny

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w złotych

47

723,69

Źródło: Opracowanie własne OPS

Czyste powietrze:
W roku 2020 Ośrodek rozpoczął realizację powierzonego zadania tj. wydawanie zaświadczenia o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze”.
W 2020r zostało złożonych 5 wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, wydano 5
takich zaświadczeń.

Struktura wydatków OPS w 2020 roku z podziałem na zadania :
Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową

Poniesione wydatki

85501
Świadczenie wychowawcze

4 484 043,96

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 488 227,69

85503

84,04
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85504
Wspieranie rodziny (asystent oraz 300+)

192 803,21

85508
Rodziny zastępcze

54 985,24

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji społecznej

10 845,93

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

112 771,36

85215
Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

738,16

85216
Zasiłki stałe

125 562,73

85202
Domy Pomocy Społecznej

18 154,7

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 931,92

85219
Ośrodki Pomocy Społecznej

461 729,02

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 900,32

85230
Pomoc w zakresie dożywiania

21 222,8

85295
Pozostała działalność (Program Wspieraj Seniora)

356,56

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04. 2014r o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

22 838

Razem:

8 021 195,64

Źródło: Opracowanie własne OPS
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