
 

 
 

  

 

 

 

R A P O R T 

O  S T A N I E  G M I N Y   U Ł Ę Ż 

 

 

z a  2 0 1 9 r o k 

  



 Raport o stanie Gminy Ułęż za 2019 r. 

 

 

Spis treści 
I. WSTĘP .................................................................................................................................................... 3 

II. INFORMACJE OGÓLNE ...................................................................................................................... 3 

1. Demografia ......................................................................................................................................... 7 

2. Jednostki organizacyjne i samorządowy zakład budżetowy ............................................................ 8 

3. Instytucje kultury ............................................................................................................................... 9 

4. Zatrudnienie ....................................................................................................................................... 9 

5. Oświata i kultura ................................................................................................................................ 9 

5.1 Oświata .......................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5.2 Kultura ............................................................................................................................................. 16 

6. Pomoc społeczna ............................................................................................................................. 19 

7. Infrastruktura techniczna ................................................................................................................ 22 

8. Ochrona środowiska ........................................................................................................................ 22 

9. Bezpieczeństwo ................................................................................................................................ 25 

III. FINANSE GMINY............................................................................................................................ 26 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA ............................................................................................... 29 

V. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII ....................................................... 30 

1. Strategia Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ułęż na lata 2015-2022 ........................................ 30 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowaniagminy. ......................... 31 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ...................................................................... 32 

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016- 2023 ..................................................... 33 

5. Program gospodarki niskoemisyjnej ............................................................................................... 34 

6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest ....................................................................... 34 

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt ................ 35 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych ......................................................................... 35 

9. Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych .................................................. 35 

10. Program przeciwdziałania narkomanii ............................................................................................ 35 

11. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ ................................................................................................................ 36 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI ................................. 36 

VIII. PRIORYTETY DALSZEGO ROZWOJUGMINY UŁĘŻ W PERSPEKTYWIE WIELOLETNIEJ

 36 

 



 Raport o stanie Gminy Ułęż za 2019 r. 

 

I. WSTĘP 

Zgodnie z art.28 aa wprowadzonej w 2018 r. nowelizacji wyżej wymienionej ustawy, wójt 

gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, 

podsumowujący działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres dokumentu 

obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał w roku 

sprawozdawczym. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Ułęż jest gminą wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa 

lubelskiego, w powiecie ryckim. Od południa sąsiaduje z gminami Baranów i Żyrzyn 

z powiatu puławskiego, od wschodu gminą Jeziorzany z powiatu lubartowskiego, od 

północy gminą Adamów z powiatu łukowskiego i gminą Nowodwór z powiatu ryckiego 

oraz od północnego zachodu i zachodu gminą Ryki.  

 

Położenie administracyjne gminy Ułęż na tle Województwa Lubelskiego 
 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ułęż_(gmina) 

 

Gmina Ułęż leży w całości w dorzeczu dolnego Wieprza, którego meandry wyznaczają na 

odcinku około 15 km jej południową granicę. Na terenie gminy rzeka Wieprz przyjmuje 

dwa dopływy – Świnkę i Zalesiankę oraz stanowi oś hydrograficzną gminy. 

We wschodniej części gminy znajduje się dolina rzeki Świnki, w obrębie której 

zlokalizowany jest szereg zwartych kompleksów stawów hodowlanych. 

Na terenie gminy Ułęż dolina Wieprza objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu 

„Pradolina Wieprza” będącym największym chronionym obszarem województwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ułęż_(gmina)
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lubelskiego. Obszar ten obejmuje 58,6% powierzchni całkowitej gminy. W krajobrazie 

„Pradoliny Wieprza” wyróżniają się zróżnicowane ekosystemy. Dolina rzeki Wieprz 

stanowi największy zasób dziedzictwa naturalnego gminy. Te  cenne przyrodniczo tereny 

zamieszkuje wiele gatunków rzadkich roślin i gatunków zwierząt. Wyznaczony na rzece 

szlak kajakowy staje się coraz popularniejszy .Spływy kajakowe w pogodne dni ściągają 

liczne rzesze zwolenników tej formy wypoczynku. Obecnie w trakcie przygotowania jest 

przebiegający przez gminę Ułęż szlak  rowerowy. 

Istotnym elementem kształtującym układ przestrzenno – funkcjonalny gminy jest 

położenie dróg krajowych tj. drogi krajowej Nr 17 Warszawa – Lublin – Dorohusk 

(Kijów) – Hrebenne (Lwów) i Nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock, które 

w połączeniu z drogami powiatowymi Nr 1435L i 1436L uważane są za oś funkcjonalną 

gminy. W obrębie dróg nr 1435L i 1436L zlokalizowane są największe miejscowości 

skupiające funkcję mieszkaniową i usługowo- administracyjną. 

Na obszarze gminy zachowało się szereg ciekawych zabytków kultury materialnej, przede 

wszystkim o charakterze rezydencjonalnym. Wśród nich do najcenniejszych należą: 

 Park dworski Osmolice, 

 Dwór i park w miejscowości Podlodów, 

 Zespół dworsko-parkowy w miejscowości Sarny, 

 Zespół kościelny: kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, plebania, 

drzewostan w Sobieszynie, 

 Zespół pałacowo-parkowy: pałac, dwie oficyny, brama wjazdowa z fragmentami 

dawnego ogrodzenia, kuźnia, zespół budynków folwarcznych, kuźnia, park ze 

śladami układu geometrycznego i stawem w Sobieszynie, 

 Zespół przestrzenny Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie: 

budynek szkolny, budynek mieszkalny (d. „dyrektorówka”), budynek internatu, 

budynek mieszkalny drewniany (d. „dworek myśliwski”), budynek gospodarczy, 

założenie parkowe z aleją dojazdową w Sobieszynie, 

 Zespół pałacowo-parkowy: pałac, pozostałości muru oporowego i bramy, park 

krajobrazowy, figura Matki Boskiej w Ułężu,  

 Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, dzwonnica, teren cmentarza kościelnego 

w Żabiance.  

Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji 

zabytków, z których najciekawszymi są: Wzgórze „Pięciu figur” w Ułężu z kaplicą 

grobową Janickich oraz układ urbanistyczny Drążgowa (najstarsza jednostka osadnicza na 

terenie gminy) - dawne miasto z uformowanym rynkiem. W ewidencji dóbr kultury 

województwa lubelskiego figurują liczne kapliczki przydrożne posadowione na terenie 

gminy. 

Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 83,56 km2.  

Użytki rolne zajmują powierzchnię około 4811 ha w tym grunty orne stanowią 

powierzchnię 3811 ha, sady 82 ha, łąki i pastwiska 918 ha, lasy i grunty leśne 1992 ha, 

wody 549 ha oraz pozostałe grunty i nieużytki 995 ha. 
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Gmina Ułęż jest gminą wiejską i jednym z najbardziej powszechnych rodzajów 

aktywności gospodarczej na jej terenie jest rolnictwo. Na obszarach wiejskich żyje i 

pracuje ok. 40% populacji kraju, ponadto są one miejscem rekreacyjnym. Z informacji 

opartych na planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, średnia 

wartość jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Ułęż wynosi 65,1, przy 

średniej dla województwa lubelskiego 74,1 i dla kraju 66,6. 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku, realizowanego przez 

Główny Urząd Statystyczny na terenie gminy Ułęż znajdują się 823 gospodarstwa rolne, z 

czego 99,8% to gospodarstwa indywidualne i 78,7%  z  nich prowadzi działalność 

rolniczą. Większość to gospodarstwa o małym areale: 

 35% - stanowią gospodarstwa do 1 ha włącznie, 

 41%- stanowią gospodarstwa od 1 do 5 ha, 

  pozostałe to gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 ha. 

Na terenie gminy Ułęż według danych BDL GUS w 2019 r. jest 215 podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, o 9% więcej w porównaniu do 2015 roku. 

Dokonując analizy liczby podmiotów gospodarczych w latach 2015-2019 ich liczba uległa 

nieznacznym wahaniom. Uwzględniając rolniczy charakter gminy, liczba podmiotów 

gospodarczych, a także ich wielkość i rodzaj działalności (PKD 2007) jest inny w 

porównaniu do gmin miejsko- wiejskich oraz miejskich. 

 

Wykres 2. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na terenie gminy Ułęż w latach 2015-2019 

Źródło danych: BDL, GUS.  

W podziale na klasy wielkości podmiotów gospodarczych, na terenie gminy Ułęż działają 

przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorstwa bądź jednoosobowe 
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działalności gospodarcze)- 211 podmiotów (97% wszystkich podmiotów gospodarczych z 

terenu gminy Ułęż), przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób (małe 

przedsiębiorstwa)- 6 podmiotów (3% w skali przedsiębiorstw działających na terenie 

gminy Ułęż). 

W podziale na sektory własnościowe największy odsetek stanowią podmioty działające w 

sektorze prywatnym- 90%, natomiast podmioty z sektora publicznego stanowią pozostałe 

10%. W sektorze prywatnym (192 podmiotów gospodarczych) najwięcej podmiotów jest 

prowadzonych przez osoby fizyczne- 149 podmiotów. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w 2019 

r.: 

 złożono 11 wniosków o założenie działalności gospodarczej, 

 zawieszono 14 działalności gospodarczych, 

 wznowiono 3 działalności gospodarcze, 

 zakończono 6 działalności gospodarczych. 

Teren gminy podzielony jest na 12 miejscowości: Drążgów, Sobieszyn, Podlodów, 

Podlodówka, Lendo Ruskie, Zosin, Ułęż, Żabianka, Białki Górne, Białki Dolne, 

Korzeniów, Sarny. 

 

Podział gminy na sołectwa 
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Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Ułęż, położona nieomal centralnie 

w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi 

sołectwami. 

1. Demografia 

Gminę zamieszkuje 3315 osób (stan na koniec 2019r.). W odniesieniu do roku 2018 

nastąpił wzrost  ludności o 12osób. Największym skupiskiem ludności są miejscowości 

Sobieszyn, Ułęż i Korzeniów. Ogólna gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 39,6 

osób/km2. 

 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach na 31.12. 

 

Miejscowość 

 

2018 

 

2019 

Powierzchnia 

w km2 
Gęstość 

zaludnienia 

1 Drążgów 222 223 5,5 40,54 

2 Białki Górne 151 144 2,8 51,43 

3 Białki Dolne 286 293 6,2 47,26 

4 Korzeniów 423 425 7,5 56,66 

5 Lendo Ruskie 128 128 2,4 53,33 

6 Sarny 278 268 7,9 33,92 

7 Sobieszyn 738 771 14,7 52,45 

8 Podlodów 115 114 2,0 57,00 

9 Podlodówka 104 104 16,5 6,30 

10 Ułęż 597 581 13,1 44,35 

11 Zosin 142 146 2,7 54,07 

12 Żabianka 119 118 2,2 53,64 

Żródło: Dane z ewidencji ludności UG Ułęż 

Stan ludności zamieszkałej na terenie gminy na koniec 2019 r. wynosił 3315osób, w tym 

kobiet było 1673i 1642 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych 

przedstawia się następująco: 

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 649 osób , w odniesieniu  do 

roku 2018 nastąpił spadek o 13 osób. 

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 1957 osoby w tym mężczyźni 

1090, kobiety 867.W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczebności w 

grupie o 73 osoby. 

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 655  osób, w tym liczba kobiet 

wynosiła 450, co stanowi 68,70 %.. 

Przyrost naturalny w 2019 r. 

  dziewczynki chłopcy 
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Żródło: Dane z ewidencji ludności UG Ułęż 

W gminie na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się ujemny przyrost naturalny ludności. 

W roku 2019 wartość wskaźnika wynosi -4 co  stanowi o większej liczbie zgonów niż 

urodzeń . 

 

2. Jednostki organizacyjne i samorządowy zakład budżetowy 

1. Urząd Gminy Ułęż 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu 

3. Centrum Usług Wspólnych 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych 

6. Zakład Komunalny w Ułężu  

W skład Urzędu Gminy wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w Ułężu.. Działa on na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej jako zadania zlecone przez 

Wojewodę Lubelskiego. Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania wynikające 

z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu 

cywilnego, zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane z przetwarzaniem 

danych osobowych w Rejestrze Stanu Cywilnego.  

W roku 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ułężu:  

1) sporządzono 52 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja 

bieżąca jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego);  

2) dokonano łącznie 14 sprostowań i uzupełnień w aktach stanu cywilnego;  

3) wydano 418 odpisów aktów stanu cywilnego;  

4) wydano łącznie 16 zaświadczeń (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 

powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa);  

5) zarejestrowano 51 wzmianek do aktów stanu cywilnego;  

6) sporządzono 580 przypisków w aktach stanu cywilnego  

7) wyemigrowano 302 akty do rejestru stanu cywilnego  

8) odnotowano łącznie 302 zgłoszenia wymeldowania i zameldowania  

9) wydano 6 decyzji w sprawach meldunkowych  

 

Urodzenia 

 

38 

 

14 

 

24 

 

 

Zgony 

 

 

42 

kobiety  mężczyźni 

 

17 

 

25 
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10) wydano 191 dowodów osobistych  

11) przyjęto 35 zgłoszeń o utracie dowodów osobistych  

 

3. Instytucje kultury 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu. 

4. Zatrudnienie 

Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych w pełnych etatach 

przedstawia się następująco: 

Jednostka Stanowiska 

urzędnicze  

Stanowiska 

robotnicze  

Prace 

interwen

cyjne 

Stażyści 

Urząd Gminy po 

likwidacji ZK  

16,5 3 Wykorzyst

ano dla 2 

etatów  

Wykorzystano 

1 staż  

 

 

Centrum Usług 

Wspólnych  

4,3 - - - 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

 

7,2  
w tym 4 

pracowników 

socjalnych 

- - - 

 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. nastąpiła likwidacja  Zakładu Komunalnego w Ułężu 

poprzez wcielenie go w struktury organizacyjne  urzędu  . 

Obsługę prawną prowadzi Kancelaria Prawna na podstawie umowy zlecenia . 

Ponadto Urząd Gminy zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 7 gospodarzy remiz 

strażackich OSP . 

 

5. Oświata i kultura 

5.1 Oświata  

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe -Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Białkach Dolnych oraz Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Sobieszynie oraz 1 szkoła średnia Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana III Sobieskiego w ZSO w Sobieszynie. Przy szkołach podstawowych funkcjonowały 

2 oddziały przedszkolne.:  przy PSP w Białkach Dolnych 1 grupa oraz przy ZSO w 

Sobieszynie: 2 grupy młodsze z siedzibą w Ułężu i 1grupa starsza w Sobieszynie . 

W przeliczeniu na 1 statystycznego ucznia, wydatki oświatowe na poszczególne szkoły 

z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych – 1.249.588,92 zł /99 uczniów 

statystycznych = 12.622,11 zł . 



 Raport o stanie Gminy Ułęż za 2019 r. 

 

 ZSO w Sobieszynie- 2.379.308,27 zł / 196,66 uczniów statystycznych= 12.098,59 zł 

 CUW w Ułężu - 174.368,20 zł/ 295,66 uczniów statystycznych= 589,76 zł 

Koszt 1 ucznia statystycznego PSP w Białkach Dolnych – 13.211,87 zł,  

Koszt 1 ucznia statystycznego ZSO w Sobieszynie -12.688,35 zł.. 

Wydatki gminne na oświatę wyniosły 3.803.265,39 zł, (z czego 428.699,30 stanowiły 

wydatki oddziałów przedszkolnych oraz 3.374.566,09 zł wydatki szkół).  

W 2019 r. nastąpił wzrost wydatków na oświatę o 771 483,30 zł przy spadku subwencji 

oświatowej  o 79 033 zł.  

Subwencja oświatowa, przekazana z budżetu państwa wyniosła 2.436.422,- zł co stanowi 

64,06% całkowitych wydatków oświatowych(72,2% wydatków bez wydatków oddziałów 

przedszkolnych). 

 

Wydatki oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia statystycznego 
Szkoła/ Lata  2018 2019 Wzrost Wzrost/spadek 

w % 

PSP w Białkach Dolnych  11 149,88 13 211,87 2061,99 +18,49 

ZSO Sobieszyn 10 469,38 12 688,35 2218,78 +21,19 

Finansowanie oświaty   

Wydatki gminne na oświatę  3407084,96 3803265,39 396180,40 +11,63 

Subwencja oświatowa  2515455,00 2436422,00 79033,00 -3,14 

Różnica- budżet gminy 891 629,96 1376843,39 485213,40 +54,42 

% udział subwencji w 

wydatkach oświatowych  

73,83 64,06 - -9,77 

 

We wrześniu 2019 r. naukę w gminnych szkołach rozpoczęło odpowiednio 191 uczniów w 

szkołach podstawowych, 1 uczeń nauczany indywidualnie w liceum oraz 85 dzieci w 

oddziałach przedszkolnych.  

 

Jednostka 

 

Liczba 

Uczniów w 

oddziałach 

przedszkolnych 

Liczba 

Uczniów SP 

Liczba 

Uczniów 

LO 

Razem 

 

Wzrost / 

spadek  

do 2018 r. 

PSP Białki 

Dolne 

21 74 0 95 -2 

ZSO 

Sobieszyn 

64 117 1 182 -30 

JST 85 191 1 277 -28 
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Do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

Rocznik Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 

 

PSP w Białkach Dolnych ZSO w 

Sobieszynie 

ogółem 

2013 10 12 22 

2014 5 18 23 

2015 6 12 18 

2016 0 22 22 

2017 0 0 0 

Razem 21 64 85 

 Dane wg SIO 30.09.2019r. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego 

języka obcego – niemieckiego– uczyło się 66 uczniów (od kl. VII. wzwyż). 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 12 osób. Najwięcej w ZSO w 

Sobieszynie - VIII kl. – 28 uczniów w klasie, najmniej w PSP w Białkach Dolnych– 3 

uczniów w klasie IV. 

13 uczniów objętych było specjalną organizacją kształcenia w tym 3 uczniów korzystało z 

nauczania indywidualnego (12 uczniów – z uwagi na niepełnosprawność i 1 uczeń z uwagi 

na stan zdrowia). 

Stan zatrudnienia pracowników w poszczególnych szkołach oraz poziom wykształcenia 

kadry pedagogicznej przedstawiono w tabelach poniżej: 

 

Zatrudnienie w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2018/2019 

Nazwa szkoły 

 

Zatrudnienie 

Etaty 

w tym 

nauczyciele etaty obsługa etaty 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Sobieszynie 

 

34,65 

25,65 

(w tym:  

b-1; m-1; w-2) 

 

8 + 1 sez. 

Szkoła Podstawowa 

w Białkach Dolnych 

 

16,62 

13,62 

 (w tym:  

b-1,72;  w-0,8) 

 

3 

 

Ogółem 

 

51,27 

39,27 

(w tym:  

b-2,72; m-1; w-2,8) 

 

12,00 

(b – liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych, 

m - liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich… 

w – liczba etatów nauczycieli wspomagających pracę z dzieckiem niepełnosprawnym). 
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Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018/2019r. 

 

Lp

. 

 

Poziom wykształcenia 

 

Ogółem 

 

Stażysta 

 

Kontra-

ktowy 

 

Miano- 

wany 

 

Dyplo-

mowany 

 

1 

Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagog. 

 

 

36,60 

 

2,00 

 

2,44 

 

17,77 

 

14,39 

 

2 

Tytuł zawodowy mgr bez 

Przygotowania pedagog., tytuł 

Licencjata z przygot . pedagog. 

 

 

2,11 

 

0,80 

 

1,31 

 

0 

 

0 

 

3 

Tytuł licencjata bez przygot. 

pedag. dyplom kolegiu naucz., 

kolegium jęz. obcych 

 

0,56 

 

0 

 

0,56 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Pozostałe kwalifikacje 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

Razem pełnozatrudnieni 

 

 

34 

 

2 

 

 

3 

 

16 

 

13 

 

6 

 

Razem niepełnozatrudnieni 

 

 

5,27 

 

 

0,80 

 

1,31 

 

1,77 

 

1,39 

  

OGÓŁEM 

 

39,27 

 

2,80 

 

4,31 

 

17,77 

 

14,39 

 

 

W ciągu 2019 r. 3 nauczycieli ZSO uzyskało awans zawodowy: 1 na  stopień nauczyciela 

dyplomowanego oraz 2 na  stopień nauczyciela kontraktowego. W tabelach ujęte są etaty 

nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach dla poratowania 

zdrowia, urlopach bezpłatnych oraz nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zatrudnienie w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły 

 

Zatrudnienie 

Etaty 

w tym 

nauczyciele etaty obsługa etaty 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Sobieszynie 

 

38,25 

29,25 

(w tym:  

b-1; m-3; w-3,5) 

 

8+1 sez. 

Szkoła Podstawowa 

w Białkach Dolnych 

 

16,92 

13,92 

(w tym:  

b-1; z-1; w-1) 

 

3 
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Ogółem 

 

55,17 

43,17 

(w tym:  

b-2; z- 1; m-3; w- 4,5) 

 

12,00 

(b – liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych, 

z - liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych,  

m - liczba etatów nauczycieli przebywających  na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich…,                                                                                                                                                       

w – liczba etatów nauczycieli wspomagających pracę z dzieckiem niepełnosprawnym) 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2019/2020r. 

 

Lp. 

 

Poziom wykształcenia 

 

Ogółem 

 

Stażysta 

 

Kontra- 

ktowy 

 

Miano- 

wany 

 

Dyplo-

mowany 

 

1 

Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagog. 

 

 

41,17 

 

4,00 

 

2,00 

 

18,06 

 

17,11 

 

2 

Tytuł zawodowy mgr bez 

Przygotowania pedagog., tytuł 

Licencjata z przygot . pedagog. 

 

 

2,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

0 

 

0 

 

3 

Tytuł licencjata bez przygot. 

pedag. dyplom kolegiu naucz., 

kolegium jęz. obcych 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Pozostałe kwalifikacje 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

Razem pełnozatrudnieni 

 

 

37 

 

5 

 

 

3 

 

15 

 

14 

 

6 

 

Razem niepełnozatrudnieni 

 

 

6,17 

 

 

0 

 

0 

 

3,06 

 

3,11 

  

OGÓŁEM 

 

43,17 

 

5,00 

 

3,00 

 

18,06 

 

17,11 

 

Dane wg SIO 30.09.2019 r.  

Rok szkolny 2018/2019 ukończyło 307 osób,  w tym w odniesieniu do poszczególnych 

szkół: 

ZSO w Sobieszynie: 

 – 63 dzieci w 3 grupach oddziału przedszkolnego; 

- 114 uczniów szkoły podstawowej, 

- 29 uczniów gimnazjum. 

PSP w Białkach Dolnych: 

- 23 dzieci w grupie oddziału przedszkolnego, 

- 78 uczniów szkoły podstawowej. 
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Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnych klas.  

Z uwagi na wdrożoną reformę oświaty i utworzenie ośmioletnich szkół po raz pierwszy  

odbył się egzamin ósmoklasisty. Tabela przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty w 

roku szkolnym  2018/2019. Liczba zdających uczniów 23.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 w % 

 

Nazwa szkoły 

Język 

polski 

Matematyka  Język 

angielski 

ZSO 

w Sobieszynie 

55 33 47 

PSP w Białkach 

Dolnych 

56 30 39 

średnia gminy 55 31 44 

średnia powiatu 61 41 51 

średnia 

województwa 

 

64 

 

44 

 

56 

 

 

Wyniki ostatniego egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia 

tabela poniżej. Liczba zdających uczniów 28.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 w % 

 

Nazwa 

szkoły 

Języ

k 

pols

ki 

Histori

ai 

WOS  

Matematy

ka 

Przedm. 

przyrodnic

ze 

Język 

angiels

ki 

podsta

w. 

Język 

angiels

ki 

rozszer

z. 

Język 

niemiec

ki 

 

ZSO 

w 

Sobieszyni

e 

 

61 

 

53 

 

41 

 

46 

 

55 

 

41 

 

40 

średnia 

powiatu 

64 57 40 48 61 44 45 

średnia 

województ

wa 

 

64 

 

59 

 

42 

 

49 

 

66 

 

50 

 

49 

 

Zgodnie z uchwalonymi w 2019 r.: Lokalnym Programem Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz warunkami i trybem przyznawania uczniom 

stypendium naukowego i nagrody Wójta Gminy Ułęż najzdolniejsi uczniowie  
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otrzymali stypendium naukowe oraz zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy za 

szczególne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia związane z procesem nauczania lub 

szczególne osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2018/2019 na zakończenie nauki 

uczniowie z nw. szkół otrzymali stypendia i nagrody pieniężne  na ogólną kwotę  

2.800,-zł. Wysokość nagrody wynosiła -300 zł, zaś stypendium naukowego - 200 zł. 

Wykaz nagrodzonych w roku szkolnym 2018/2019 . 

           Szkoła Liczba uczniów 

nagrodzonych/otrzymujących 

stypendia 

Nagrody/Średnia ocen 

Szkoła Podstawowa w 

Białkach Dolnych 

3/0 

 

Za osiągnięcia sportowe i 

plastyczne 

ZSO w Sobieszynie – 

Szkoła Podstawowa  

1/1 Najwyższy wynik egzaminu 

/ 5,1  

ZSO w Sobieszynie – 

klasa gimnazjum 

2/4 Najwyższy wynik egzaminu 

/ 5,1 – 5,4  

 

70 uczniów, stanowiących 23,65 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za 

sprawą organizowanego przez gminę dowozu . Z kolei 11 dzieci tj. 3,72 % wszystkich 

uczniów było dowożonych przez rodziców zaś 72,63 % uczniów docierało do szkół 

innymi prywatnymi formami transportu. 

 

Programy i projekty realizowane przez szkoły w 2019 r. to min.: 

1. „Aktywna Tablica” - zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Doposażono 3 sale Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych w interaktywne monitory dotykowe oraz 2 

sale Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w ZSO w Sobieszynie w tablice 

interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, co poprawiło szkolną 

infrastrukturę i kompetencje cyfrowe kadry pedagogicznej i uczniów. 

 Całkowity koszt programu to 35.000,00 zł z czego 28.000,00 środki dotacji.  

Środki własne gminy stanowiły kwotę 7 000,00 zł.. 

 

2. „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3 - wieloletniego programu na 

dofinansowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc do spożywania posiłków –na lata 2019-2023. Wyremontowano i 

wyposażono pomieszczenie na jadalnię szkolną, co umożliwiło objęcie dożywianiem w 
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postaci dwudaniowego posiłku wszystkich zainteresowanych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Białkach Dolnych  -  tj. ponad  65 % wszystkich uczniów szkoły.  

 Koszt zadania wyniósł 29.958,90zł w tym środki dotacji 23.470 zł  i środki własne 

gminy 6.488,90 zł. 

 

3. Konkurs „OSE Wyzwanie” ogłoszony przez Ministra Cyfryzacji. Szkoły złożyły 

zgłoszenia do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna,  oraz wysłały prace 

konkursowe – przygotowane przez uczniów plakaty pt. „Smart Szkoła”. Obie zostały 

laureatami konkursu i otrzymały promesy na  mobilne pracownie multimedialne 

składające się z 16 laptopów każda. 

 

4.Konkurs plastyczny „Europejskie Lubelskie” - 6 uczniów (po 3 uczniów z każdej ze 

szkół) – którzy najpiękniej pokazali, jak fundusze europejskie zmieniają lubelską wieś 

otrzymało wyróżnienia. 

 

5.2 Kultura 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu została powołana uchwałą Nr XIX/100/16 Rady 

Gminy Ułęż z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu, oraz nadania jej 

statutu i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ułęż pod nr 1/2016. 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 

- książki – 13 311 woluminów tj. o 833 woluminów mniej niż w roku poprzednim, 

- czasopisma – 6 tytułów na kwotę 255,62 zł. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła 4,01. 

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 394 czytelników,  którzy skorzystali 

łącznie z 1003 tomów książek. W czytelni biblioteki udostępniono 143 tomy książek 

oraz udzielono 219 informacji bibliograficznych. 

Z wypożyczeń gazet i czasopism czytelnicy korzystali 384 razy. 

Zarejestrowano 3684 odwiedziny użytkowników. 

Biblioteka organizowała następujące wydarzenia promujące i upowszechniające kulturę 

i kultywowanie tradycji. 

 Udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, która upamiętnia powstanie w 

getcie warszawskim.  

Biblioteka już po raz trzeci wzięła udział w akcji 19 kwietnia, każdy kto odwiedził 

bibliotekę otrzymał żonkil /wykonany przez pracowników biblioteki i dzieci 

uczęszczające do biblioteki/. Żonkile były udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy w 

Ułężu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu.  

 

 Realizacja projektu w ramach porozumienia o współpracy z Instytutem Książki w 

projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat, które zostaną zapisane do biblioteki w czasie trwania projektu. Każde 

dziecko otrzyma tzw. „pakiet czytelniczy” składający się z Karty Małego Czytelnika, 

naklejek oraz książek „Pierwsze czytanki  dla …„ i „Książką połączeni, czyli 
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przedszkolak idzie do biblioteki”. Otrzymaliśmy 40 kompletów.  

 

 Zgłoszenie do udziału we współpracy ze Stowarzyszeniem Larix z projektu 

MKiDN „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 

niewidomych i słabowidzących”. 

 

  „Lustro Biblioteki” akcja „Mirabelka kiełkująca historia w 100licy”. 

 

 Złożono wniosek w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 

2019 – „Obrzęd ludowego wesela polsko-ukraińskiego” –  wniosek niezrealizowany z 

powodu  nieotrzymania odpowiedniej liczby punktów. 

 

 Zgłoszenie do akcji „Tydzień z Internetem 2019” motyw przewodni „świadome 

korzystanie z informacji”. 

 Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego 

„Niepodległa” na lata 2017-2022 – „Na szlaku Niepodległej – Gmina Ułęż” –wniosek 

niezrealizowany z powodu nieotrzymania odpowiedniej liczby punktów. 

 Fundacja BGK – „Seniorzy XXI wieku” –  wniosek niezrealizowany z powodu 

nieotrzymania odpowiedniej liczby punktów. 

 Fundacja BGK – „Historia żyje w nas”. Mieszkańcy Ułęskiej Ziemi Bohaterom 

Armii Krajowej – wniosek niezrealizowany z powodu nieotrzymania odpowiedniej 

liczby punktów. 

 Realizacja projektu w ramach zadania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 

Lublinie - zorganizowano szkolenie wyjazdowe do Piekarni „Alkierz” w Śniadówce dla 

producentów żywności lokalnej i tradycyjnej. Drugie wydarzenie zrealizowane w 

formie imprezy plenerowej pn. "Zapach chleba – Smak tradycji". kwota: dotacji 

18.489,70 zł. 

 Złożono wniosek w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 

2019” – „Odnajdź się w teatrze” – wniosek niezrealizowany z powodu nieotrzymania 

odpowiedniej liczby punktów. 

  W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych biblioteka otrzymała  dotację w 

kwocie 2.328 zł. 

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności 

oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w 

zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw 

nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. 

 

 2 lutego 2019 r. w bibliotece odbyło się uroczyste spotkanie dla babć i dziadków, 

podczas którego zaprezentowali się: uczniowie z PSP w Białkach Dolnych, ZSO w 

Sobieszynie, Panie z KGW z Ułęża, Wiktoria Andrzejczyk oraz Gminne Koło Teatralne 

działające przy bibliotece – przedstawiając różnorodny repertuar.  

  8 lutego 2019 r. - Artyści z Koła Poetycko-Literackiego Kwadratu Artystycznego 
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w Rykach zaprezentowali wybrane utwory z tomiku wierszy pn.”Twórcze dusze”. 

 Wizyta w PSP w Białkach Dolnych, przeprowadzono zajęcia dla dzieci podczas 

ferii zimowych. Odbył się turniej sportowy natomiast w drugiej części dnia dzieci 

wykonały woreczki zapachowe.  

 Od lutego do końca czerwca odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez 

Studio Ruchu Kardaszewscy. Zajęcia taneczne prowadzone były dla 3 grup: 3-6 lat; 7+; 

dla dorosłych. 

 Zimowe spotkanie z grami planszowymi i pogadanka z policjantem Wydziału 

Prewencji d/s nieletnich i kontaktu z placówkami oświatowymi z Komendy Powiatowej 

w Rykach. Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z prezentacją 

multimedialną. 

 Pracownicy biblioteki uczestniczyli w debacie o przyszłości turystycznej 

Lubelszczyzny. Spotkanie odbyło w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  

 Biblioteka zorganizowała wolny czas dzieciom i młodzieży w okresie 

dwutygodniowych ferii zimowych. W programie zrealizowano zarówno zajęcia 

sportowe, umysłowe, plastyczne, gry planszowe i komputerowe. 

 Wyjazd do kina do Ryk na film pt. „Sekretny świat kotów”. 

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Kreatywnie i pozytywnie” w Świetlicy wiejskiej 

w Sobieszynie 

  3 marca 2019 r. odbył się I Ułęski Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat Honorowy pełnił – Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach.  

  10 marca 2019 r. odbył się Dzień Kobiet, zaprezentowany został spektakl teatralny 

wykonany przez Gminne Koło Teatralne działające przy bibliotece. 

  7 kwietnia 2019 r. dla mieszkańców gminy zorganizowano Jarmark Wielkanocny. 

  28 kwietnia 2019 r. „Droga do Świętości” występ aktorów z Gminnego Koła 

Teatralnego. 

 19 maja 2019 r. odbyła się w Ułężu VI edycja Przeglądu Pieśni Maryjnej i o Matce, 

którego organizatorami byli Wójt Gminy Ułęż i Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu. 

 7 czerwca 2019 r. udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” 

miejsce akcji plac przy szkole w PSP w Białkach Dolnych oraz plac przy ZSO w 

Sobieszynie. 

 Festyn Rodzinny w dniu 16 czerwca 2019 r. 

 11 lipca odbyło się szkolenie wyjazdowe pracowników bibliotek „Wakacyjne 

czytanie przyrody”, gościem specjalnym i przewodnikiem był Krzysztof 

Wojciechowski pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.  

 6 września 2019 r. wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Białkach Dolnych 

odbyło się Narodowe Czytanie. Czytano nowelę pt. „Orka” Władysława Stanisława 

Reymonta z pokazem wicia wieńca dożynkowego i obrzędów żniwnych przez Koło 

Gospodyń Wiejskich  w Ułężu. 

 24 września 2019 r. udział w inauguracji gminnego targowiska „Mój rynek”. 

 27 października 2019 r. – biblioteka jako partner LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi 

Ryckiej” wzięła udział w projekcie pn. „Polska moja Ojczyzna”, w skład którego 
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wchodził Przegląd Zespołów  Tańców Narodowych, konkurs plastyczny pn. „A to 

Polska właśnie” oraz warsztaty taneczne tańców narodowych prowadzonych przez 

panią Annę Chudek. W przeglądzie zespołów naszą gminę reprezentowała grupa 12 

uczniów z ZSO w Sobieszynie. Do konkursu plastycznego wpłynęło 19  prac z 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych i Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Sobieszynie - 7 prac przeszło do etapu powiatowego.   

 3 listopada 2019 r. wyjazd do Lublina na występ kabaretowy pn. „Robert 

Korólczyk”. 

 10 listopada 2019 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. 

 

 11 listopada – delegacja z GBP w Ułężu wzięła udział w uroczystościach 

powiatowych Święta Niepodległości. 

 20 listopada 2019 r. spotkanie w GBP w Ułężu z pracownikami i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rykach dotyczące projektu o „Finansach w bibliotece”, 

realizatorem którego jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowy 

Bank Polski. 

 25 listopada 2019 r. spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rykach 

dotyczące pozyskiwania środków dla instytucji pozarządowych. Spotkanie prowadziła 

Pani Małgorzata Kotowska.  

 29 listopada 2019 r. zabawa andrzejkowa wspólnie z kołami gospodyń wiejskich  z 

terenu Gminy Ułęż. 

 15 grudnia 2019 r. zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego  

rozstrzygnięto konkurs na „Potrawę Wigilijną”. 

 30 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu odbyło się spotkanie 

opłatkowe. W świąteczny nastrój wprowadził nas występ muzyczny w wykonaniu 

uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych.  

 Udział w konferencji ,,Niepodległa" w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 

 Wyjazd do Teatru Capitol w Warszawie na spektakl pt. „Alibi od zaraz”. 

 „Spotkanie z Kulturą” - recital Jakuba Stonia i wernisaż Anny Jurkowskiej. 

 Zorganizowano wyjazd do Radomia na „Polską Noc Kabaretową”. 

 Eko aktywni w bibliotece – dwie objazdowe akcje zbiórki makulatury. 

 Nagrodzono najlepszych czytelników biblioteki nagrodami książkowymi w dniu 

zakończenia roku szkolnego. 

  „Spotkanie z biblioteką” odbiorcami lekcji były dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

w Ułężu. Celem spotkania było przekazanie dzieciom zasad zachowania się w bibliotece 

oraz warunków wypożyczania książek do domu.  

 

6.Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki możliwości i 

uprawnienia”. Realizatorem polityki społecznej, zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy 
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społecznej, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu zatrudniający  

pracowników socjalnych w celu wykonania nałożonych zadań ustawowych. 

 Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. W 

tym celu pracownicy socjalni pozyskują informacje o osobach wymagających pomocy 

z różnych możliwych źródeł.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu  realizuje zadania własne gminy i 

zlecone z zakresu administracji rządowej regulowane ustawą o pomocy społecznej, ustawą 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, 

ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawą Karta Dużej Rodziny, a także realizuje program 

rządowy  Dobry Start i Program Operacyjny  Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, oraz 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

  GOPS w Ułężu zajmuje się podniesieniem zdolności rodzin i osób do pokonywania 

sytuacji kryzysowych i  umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami. 

Podejmuje działania interwencyjne, kompensacyjne i prewencyjne w społeczności 

lokalnej. 

 Skład kadry GOPS w Ułężu w 2019r: 

1.  kierownik Ośrodka (od 1 lipca 2019r. nastąpiła zmiana  kierownika Ośrodka), 

2.  4 pracowników socjalnych, 

3.  asystent rodziny (3/5 etatu), 

 4. pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, 

5.  pracownik do obsługi świadczeń wychowawczych (3/5 etatu). 

  Z pomocy  finansowej  i wsparcia socjalnego w 2019 r.  skorzystało 478 osób. 

Pracą socjalną objętych było 100  rodzin w liczbie 160 osób. Pracownicy socjalni objęli 

swą pracą łącznie 216 rodzin. 

 Praca socjalna realizowana  przez pracowników socjalnych to działania 

długofalowe dotyczące takich problemów jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, ochrona 

zdrowia, niepełnosprawność, alkoholizm. 

 Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji rodziny a jednocześnie 

powodem przyznania pomocy było: 

- ubóstwo: 76 rodzin o liczbie osób 185, 

- niepełnosprawność: 55 osób o liczbie osób 120, 

- bezrobocie: 47 rodzin o liczbie osób 140,  

- długotrwała lub ciężka choroba: 36 rodzin o  liczbie osób 86,   

- ochrona macierzyństwa: 11 rodzin o liczbie osób 59. 

 

Świadczenia finansowe przyznane z pomocy społecznej w 2019 r. 

1. zasiłki celowe - 11 osób - 15 świadczeń  -  3 670,00 zł, 

2. zasiłki celowe specjalne –13 osób - 13 świadczeń – 3 100,00 zł, 

3. zasiłki okresowe -30 osób - 122 świadczenia – 46 127,31 zł, 

4. zasiłki stałe - 31 osób - 300 świadczeń - 163 671,00 zł, 
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5. składka na ubezpieczenie zdrowotne – 22 osoby-  203 świadczenia - 12 013,55zł, 

6. zasiłki celowe na zakup żywności –30 rodzin – 64 świadczenia – 20 050,00zł, 

7. posiłki/obiady w szkołach – 95 osób uprawnionych – 10.844 świadczenia – 39 886,82zł,    

8. pobyt w schronisku - 2 osoby - 13 200,00zł, 

10. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki przyznanej sądownie- 3 945,36 zł, 

11. opłata za pobyt w DPS w Leopoldowie – 3 osoby – 88 736,49 zł oraz 

      D P S w Gościeradowie - 1 osoba- 39 454, 80 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowania do pobrania paczek 

żywnościowych 195 rodzinom dla 491 osób. Łącznie w 2019 roku wydano 1473 paczki 

żywnościowe.  Liczba osób uprawnionych do pobrania paczki utrzymuje się na poziomie 

roku poprzedniego. 

 Dla 47 osób przebywających w Fundacji Tarkowskich w Podlodowie, pracownicy 

socjalni przeprowadzili 33 wywiady środowiskowe wraz z niezbędną dokumentacją i 

przesłali do ośrodków właściwych dla ostatniego adresu zameldowania celem przyznania 

pomocy ubiegającym się osobom. Z rodzinami z terenu fundacji prowadzona była stała 

praca socjalna zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o pomocy 

społecznej. 

- Pracownicy informowali mieszkańców ośrodka w Podlodowie,  prowadzonego przez 

Fundację Tarkowskich Herbu Klamry o możliwości zmiany placówki. 

 

W 2019 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 formularzy „Niebieskiej Karty”, 

które sporządzone zostały w 3 przypadkach przez funkcjonariuszy Policji z Komendy 

Powiatowej Policji w Rykach, natomiast 3 „Niebieskie Karty” założyli pracownicy 

socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu. Ponadto kontynuowano 

procedurę 2 Kart, które wpłynęły w 2018 r. Na dzień 31.12.2019 r. zakończono 

prowadzenie 6 procedur. 

W analizowanym okresie wypłacono stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałej na terenie Gminy Ułęż r. dla 50 uczniów na kwotę - 24 600,00 zł. 

GOPS realizuje również zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. 

 W 2019 r. do Ośrodka wpłynęły 43 wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny .Łącznie 

wydano 95 kart. 

 Asystent rodziny prowadził pracę w 2019 r.  z  10 rodzinami w tym było  16 dzieci.  

W ciągu roku sprawozdawczego nastąpił wzrost liczby rodzin pobierających świadczenie 

wychowawcze 500+ z 189 rodzin na 289, co stanowi wzrost o 52,9 % w stosunku do 

początku roku.  

-302 dzieci rozpoczynających naukę otrzymało świadczenie,, Dobry start”. 

-121 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne na dzieci . W porównaniu z rokiem 

poprzednim nastąpił spadek rodzin kwalifikujących się do zasiłków o 25 rodzin. 

-249 dzieci otrzymało zasiłki. Liczba uprawnionych uległa zmniejszeniu o 39 w stosunku 

do roku poprzedniego. 

- 3 osoby otrzymały zasiłek specjalny, 
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- 5 osobom przyznano zasiłek dla opiekuna,  

-18 osób otrzymywało świadczenie pielęgnacyjne ,  

- 21 osób otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,. 

- 12 osób otrzymało świadczenie rodzicielskie , 

-11 osób uprawnionych było do  wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- za 4 osoby odprowadzana była składka ubezpieczenia społecznego KRUS, 

- za 15 osób opłacane było ubezpieczenie społeczne, 

- 2 rodziny objęte dodatkiem  mieszkaniowym . 

  

7. Infrastruktura techniczna 
 

Na terenie Gminy Ułęż infrastruktura drogowa obejmuje 65,365 km dróg gminnych oraz 

39,4 km dróg powiatowych. Drogi asfaltowe stanowią 73,46 % z tendencją wzrostową 

w ostatnim roku o 0,94 % w stosunku do wszystkich dróg. 

 Stan techniczny większości dróg należy uznać za zadowalający. 

W roku sprawozdawczym nakłady na remonty bieżące i poprawę przejezdności dróg 

gminnych ( poza funduszem sołeckim) stanowiły kwotę 17 567,07 zł i obejmowały 

nakłady na poprawę stanu technicznego łącznie na odcinku 3 633 mb dróg.  

Wydatki inwestycyjne poniesione na inwestycje drogowe stanowiły kwotę 691 813 zł i 

obejmowały koszty dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do aplikowania 

o dofinansowanie zewnętrzne oraz nakłady na realizację przebudowy następujących dróg: 

 drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarny, na odcinku 

800 mb została położona nawierzchnia asfaltowa, 

 drogi gminnej w Sobieszynie nr 103065 L, na odcinku 1030 mb położona nowa 

nawierzchnia asfaltowa, 

Sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 50,91 km.Wskaźnik zwodociągowania w 

gminie wynosi ponad 96 %. 

Na terenie gminy brak sieci kanalizacyjnej. Funkcjonują natomiast przydomowe 

oczyszczalnie ścieków w ilości 205 sztuk oraz jedna zbiorowa oczyszczalnia obsługująca 

budownictwo wielorodzinne w miejscowości Podlodów. 

  

8. Ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejęła na siebie obowiązek organizacji i funkcjonowania 

nowego systemu gospodarki odpadami. Podjęto szereg uchwał regulujących gospodarkę 

odpadami. Obowiązujący na terenie system obejmuje nieruchomości zamieszkałe 

i niezamieszkałe z wyłączeniem cmentarzy. Uzupełnieniem odbioru odpadów 

bezpośrednio z posesji jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany na terenie 

byłej Spółdzielni GS w Ułężu. Punkt czynny był 2 razy w miesiącu w pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca.  
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Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania prowadzi firma P.H.U. Eko-Trans Cezary 

Kubacki z siedzibą w Samoklęskach, wyłoniona w prowadzonym postępowaniu 

przetargowym. 

Od 2018 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji, co 

pozwoliło na dokładniejszą segregację odpadów, a tym samym wzrost procentowy udziału 

odpadów surowcowych w całym strumieniu odpadów pochodzących z terenu Gminy Ułęż.  

W 2019 r. z terenu gminy firma odebrała 413,39 Mg odpadów, w tym 300,42 Mg 

stanowiły odpady zmieszane oraz 112,97 Mg odpady zebrane w sposób selektywny, w tym 

7,54 Mg stanowią odpady odebrane z PSZOK. 

Odpady zebrane w sposób selektywny stanowiły 28 % całego strumienia odpadów 

odebranych z terenu gminy . 

Za 2019 r. osiągnięty został poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 61,08% oraz 92,1% poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych . 

W 2019 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami 894 gospodarstw domowych 

zadeklarowało segregację odpadów natomiast 58 gospodarstwa odpady zmieszane. 

 Ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca sukcesywnie wzrasta , co prezentują 

poniższe dane: 

na koniec 2017 r.  : 

 odpady zebrane w sposób selektywny -28,10 kg  

 odpady zmieszane -106,18 kg  

Łącznie na 1 mieszkańca 134,28 kg 

na koniec 2018 r : 

 odpady zebrane w sposób selektywny - 64,19 kg  

 odpady zmieszane - 95,5 kg 

Łącznie na 1 mieszkańca 158,83 kg. 

na koniec 2019 r: 

 odpady zebrane w sposób selektywny – 45,67  kg  

 odpady zmieszane – 121,43 kg. 

Łącznie na 1 mieszkańca 167,10 kg. 

 Zaobserwowany wzrost ilości odpadów surowcowych jest efektem dokładniejszego 

systemu segregacji opartego na pięciu frakcjach: papier i tektura, tworzywa sztuczne 

i metale, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane.Spośród osób 

prowadzących działalność gospodarczą segregację zadeklarowały wszystkie 40  

podmiotów. 

W 2019 r. urządzono nowe miejsce na składowanie odpadów t.j. PSZOK . Obiekt został 

wyposażony w kontenery i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów.  Teren pod 

PSZOK został ogrodzony oraz zainstalowany został monitoring. 

Usuwanie azbestu 
Zgodnie z uchwałą Nr VI/25/11 Rady Gminy Ułęż z dnia 30 marca 2011 r. realizowany 

jest Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ułęż na lata 2011-
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2032. W 2017 i 2018 r. dzięki otrzymanym dotacjom z WFOŚ w Lublinie usunięto 47,046 

Mg odpadów zawierających azbest. Dane za lata 2017-2019 związane z demontażem 

i usuwaniem odpadów zawierających azbest, zrealizowanych z dotacji WFOŚ przedstawia 

poniższa tabela. 

 

 

W ramach dotacji z WFOŚ W ramach projektu 

"System 

gospodarowania 

odpadami azbestowymi 

na terenie województwa 

lubelskiego" 

 2017 2018 2019 

Odbiór 9,81 Mg 25,431 Mg 44,245 Mg 

Demontaż i odbiór 9,78 Mg 2,025 Mg 0 Mg 

Cena brutto za 1 Mg 

odebranych odpadów 

321,84 zł 260,50 zł - 

Cena brutto za 1 Mg 

zdemontowanych i 

odebranych odpadów 

484,92 zł 431,78 zł - 

Ilość gospodarstw z 

których realizowano 

demontaż i odbiór 

odpadów 

zawierających azbest 

3 1 0 

Ilość gospodarstw z 

których realizowano 

tylko odbiór odpadów 

zawierających azbest 

5 13 23 

Ilość razem 19,59 Mg 27,456 Mg 44,245 Mg 

Wartość razem 7899,77 zł 7499,13 zł - 

Wykonawca  "EURO-GAZ" Sp. j. 

Zagórsko ul. Leśna 

48, 

26-052 Nowiny 

"Delta" Tomasz 

Wejman, 

ul. Kurowska 118, 

24-130 Końskowola 

"Delta" Tomasz Wejman, 

ul. Kurowska 118, 

24-130 Końskowola 

 

Gmina Ułęż w 2018 r. przystąpiła do projektu pn. "System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego.  

Do projektu w 2018 r. zgłoszono 58 wniosków o utylizację wyrobów zawierających 

azbest, natomiast w 2019 r.  zgłoszono 34 wnioski. W  2019 roku ilość odebranego azbestu 

wyniosła 44,245 Mg. 
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Gospodarka niskoemisyjna 

Dbając o rozwój gminy i wzrost świadomości ekologicznej jej mieszkańców Urząd Gminy 

w Ułężu opracował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020. 

Plan ma na celu realizację działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

z terenu miasta i gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz 

rozwój gospodarki niskoemisyjnej. 

W 2019 r. na terenie gminy nie było realizowanych inwestycji przez gminę związanych z 

gospodarką niskoemisyjną. Podjęto natomiast przygotowania do realizacji inwestycji 

wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych zbierając ankiety od 

zainteresowanych mieszkańców i przygotowując wniosek o udzielenie dotacji na realizację 

tych zadań. Przygotowano również projekt wykonania oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Sobieszyn.  

 

Usuwanie drzew 

W 2019 r. przyjęto 66 zgłoszeń dotyczących wycinki drzew od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy. Wydano 16 decyzji zezwalających wycięcie drzew, oraz zwrócono się z 8 

wnioskami o wycinkę drzew z działek gminy do Starostwa Powiatowego w Rykach. 

Zgłaszane do wycinki drzewa często były chore, usychające lub zagrażające 

bezpieczeństwu osób oraz mienia. W każdym ze zgłoszeń dokonano oględzin drzew 

oceniając celowość wycinki. 

 

9. Bezpieczeństwo 

Na terenie Gminy Ułęż w 2019 r. funkcjonowało 7 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych (OSP Sarny, OSP Białki Dolne, OSP Korzeniów, OSP Ułęż, OSP Sobieszyn, 

OSP Zosin, OSP Lendo Ruskie). Jednostki te były finansowane przez Gminę Ułęż, na 

podstawie art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

w zakresie ich utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia i zapewnienia ich gotowości 

bojowej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

o stowarzyszeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, w związku z czym posiadają osobowość prawną. 

 Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączone są dwie jednostki tj. OSP 

Zosin i OSP Ułęż. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ułęż są wyposażone w sprzęt 

ratowniczo gaśniczy zgodnie z typem danej jednostki. Łącznie OSP posiadają 10 

samochodów pożarniczych, w tym: 5 samochodów ratowniczo- gaśniczych średnich oraz 5 

lekkich. 

W siedmiu jednostkach OSP w 2019 r. działało 216 członków zwyczajnych w tym 134 

strażaków mogących brać bezpośredni  udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. 

Jednostki OSP posiadają 2 członków honorowych oraz 27 członków wspierających . 
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Działalność jednostek OSP wspierana jest przez 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 

skupiające 20 członków w tym 9 chłopców i 11 dziewcząt. 

 Wszystkie OSP posiadają remizy z garażami oraz syreny alarmowe i SMS-owy system 

alarmowania. 

Władze gminy prowadziły intensywne działania w pozyskaniu środków pozabudżetowych 

na działalność jednostek OSP. Dzięki temu ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników pozyskano dofinansowanie 95 500 zł z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz umundurowania  w 6 

jednostkach OSP. 

Ponadto z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jednostki OSP otrzymały dofinansowanie 

 43 940 zł. 

Łącznie jednostki otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę  

139 440 zł, oraz 12 000 zł dotacji z budżetu Gminy Ułęż z przeznaczeniem na wkład 

własny przy realizacji przez OSP Ułęż projektu w ramach funduszu sołeckiego. ,, Plac 

zabaw” . Całkowita wartość projektu wynosiła 37 521 zł . 

 

III. FINANSE GMINY 

Polityka finansowa Gminy Ułęż realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej . 

Budżet na 2019 rok przyjęty został uchwałą Nr II/7/18 Rady Gminy Ułęż  

 z dnia 14 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta 

Gminy. 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 14 776 230,11 zł oraz wydatki 

w kwocie 16407030,11 zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian nastąpił wzrost 

planowanych dochodów o 3,21% oraz wzrost planowanych wydatków o 6,44%. 

Dynamikę budżetu 2019 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela 

 

 

Dynamika budżetu w latach 2017- 2018 

 

Tytuł 2017 rok 2018 rok 2019 rok Dynami

ka w % 

DOCHODY 14 146 464,63 14 742 400,47 14 999 201,33 101,7 

W tym 

dotacje z UE 

1 010 027,27 1 879 226,69 1 062 363,90 56,5 

Udziały PIT 1 236 320,34 1 356 023,11 1 565 942,74 115,5 

Podatek rolny 

leśny i od 

nieruchomośc

909 663,07 973 589,37 959 531,86 98,4 
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i 

Sprzedaż 

mienia 

185,00 154002,35 207 753,88 134,9 

WYDATKI 14 254 393,6

1 

16 334 073,7

2 

16397026,64 103,8 

W tym 

wydatki 

majątkowe 

3 307 013,03 4 515 477,58 4294989,21 95,1 

WYNIK 

(deficyt) 

-107 928,98 -1 591 673,25 -1 397 825,31 87,8 

Nadwyżka 

budżetowa z lat 

ubiegłych  

 2 603 536,34 1 011 586,47  

Nadwyżka z 

roku bieżącego 
 1 011 863,09 332 635,14  

 

 

Budżet gminy za 2019 r. wykonany został po zmianach po stronie dochodów w wysokości 

14 999 201, 33 zł na plan 15 251 313,24 zł, a po stronie wydatków wykonanie wynosiło 

16 397 026,64zł na plan 17 462 899,24zł. 

Dochody wykonane na 1 mieszkańca wynosiły 4 524,65 zł, natomiast wydatki wykonane 

ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 946,31 zł. 

Według metryczki złożonej przez Ministra Finansów wskaźnik dochodów podatkowych 

gminy na jednego mieszkańca wynosi 922,50zł, i jest niższy od wskaźnika w kraju o 

1033,65zł . 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 56,90% 

 

Wykonanie dochodów ogółem  14 999 201,33 

Wykonanie dochodów własnych  8 534 000,18 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

 

Plan dochodów  14 776 230,11 

Wykonanie ogółem  

w tym 
14 999 201,33 

PIT, CIT 1 565 942,74 

 

 

Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 

budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji 

środków spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu 
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występuje dokładnie ten sam problem, co w przypadku decyzji ekonomicznej - 

nieograniczone potrzeby konkurują o ograniczone środki na ich realizację.  

Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów 

gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych. 

 

Wykonanie wydatków 99,9 % 

 

Plan  16 407 030,11 

Wykonanie  16 397 026,64 

 

 

 

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 26 % 

 

Wykonanie- wydatki ogółem  16 397 026,64 

Wykonanie -wydatki majątkowe 4 294 989,21 

 

 

Wynik budżetu 

 

Planowany wynik 

DEFICYT 
-2 211 586,00 

Wykonanie  

DEFICYT 
-1 730 460,45 

 

 

 

Budżet na rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 1 730 460,45 zł, który był 

sfinansowany z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 1 011 586,47 zł oraz 

zaciągniętej pożyczki  w kwocie 718 873,98 zł w BGK na wyprzedzające finansowanie 

projektu realizowanego z udziałem środków unijnych. 

W analizowanym roku budżetowym 2019 gmina realizowała przedsięwzięcia 

inwestycyjne. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę 

drogową,  infrastrukturę wodociągową  oraz urządzenie gminnego targowiska.  

W roku 2019 r. w gminie realizowany był fundusz sołecki . Wyodrębnione w budżecie 

środki wynosiły 218 416,87 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 216 264,41( 99 % 

planu). W większości miejscowości środki funduszu sołeckiego przeznaczone były na 

poprawę przejezdności dróg gminnych i dojazdowych do pól. Łącznie na ten cel 

wydatkowano w ramach funduszu 111 149,91 zł co stanowi 51,39 % środków 

wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe środki wydatkowano na 
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zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placów zabaw, wyposażenie 

miejsca integracyjnego, wstawienie bariery energochłonnej- kwota wydatków 62 129,40 zł 

tj. 28,73 % środków funduszu sołeckiego. 

Pozostałe środki w kwocie 42 985,10 zł tj. 19,88% przeznaczone zostały na remont 

świetlic wiejskich (20 410,25 zł), zakup sprzętu strażackiego (17 197,82 zł), wymianę 

opraw oświetlenia ulicznego za kwotę 5 376,43 zł.  

 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Projekt pn.,, Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie Ułęż”-zadanie  realizowane  

z dofinansowaniem w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 

stanowiła kwotę 2 901 640,80 zł natomiast planowane dofinansowanie stanowi kwotę 

1 592 323,90 zł, w 2018 r. wpłynęło do budżetu 529 960,00 zł, pozostałą kwotę 

1 062 363,90 zł gmina otrzymała  po całkowitym rozliczeniu projektu w 2019 r. 

 Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Sarny, zrealizowana z udziałem 

zewnętrznego dofinansowania w wysokości 54 000,00 zł ze środków celowych 

budżetu Województwa Lubelskiego.  Wkład własny wyniósł 41 096,96 zł . 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 800 mb. 

  Przebudowa drogi gminnej Nr 103065L w miejscowości Sobieszyn, zrealizowana      

z udziałem zewnętrznego dofinansowania w wysokości 287 748,00 zł z Funduszu   

       Dróg Samorządowych. Wkład własny wyniósł 308 808,71zł. 

       Dokonano przebudowy wraz z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na   

       odcinku o  długości 1030 mb. 

 Projekt pn.,, Urządzenie targowiska w miejscowości Ułęż” realizowany w ramach 

PROW na lata 2014-2010. Całkowita wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę 

1 778 271,24 zł, kwota dofinansowania 949 626 zł. Finansowe rozliczenie projektu z 

wykonawcą nastąpiło w 2019 r. przy udziale pożyczki z BGK w kwocie 718 873,98 zł 

zaciągniętej na poczet środków zagwarantowanych w ramach dofinansowania.  

 

 ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Ułęż”. Projekt finansowany w 

100 % w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Całkowita wartość 

projektu 38 468,47 zł, z czego w 2019 r. -36 508,49 zł.  

 

 Piękna kraina –Gmina Ułęż” Całkowita wartość projektu wynosiła 9 936,50 zł w 

całości  finansowana w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz przy współpracy z 

Lokalną Grupą Działania ,, Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. W wyniku realizacji 

zadania wydana została publikacja promująca gminę Ułęż .  

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA 

Zasób mienia komunalnego Gminy Ułęż stanowią grunty niezabudowane, grunty 

zabudowane oraz grunty nieużytkowane rolniczo. Ogółem zasób mienia komunalnego 
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stanowi powierzchnię 193,0494 ha .Grunty stanowią powierzchnię 70,9124 ha w tym 

tereny pod budownictwo mieszkalne to powierzchnia 11,3258 ha. Powierzchnia pod 

drogami wynosi 122,1370 ha, w tym drogi kategorii gminne zajmują 54,1380 ha, 

natomiast kategorii powszechnego użytkowania – 67,9990 ha .  

W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia nieruchomości zasobu gminnego uległa 

zmniejszeniu o 1,0535 ha. 

W roku 2019 gmina zbyła w wyniku prowadzonych postępowań w trybie przetargów 

nieograniczonych 8 działek z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne oraz 1 

działkę zabudowaną po byłym sklepie. 

 Grunty zabudowane stanowią nieruchomości, takie jak: szkoły, sklepy wiejskie w Zosinie, 

hydrofornie i urządzenia im towarzyszące, świetlice wiejskie i remizy OSP, budynek GBP 

w Ułężu, budynki i magazyny po GS, budynek po byłej oczyszczalni ścieków, budynki 

magazynowo- produkcyjne po SUR, place zabaw i obiekty sportowe, boiska, siedziba UG 

oraz ¼ udziału w budynku mieszkalnym i gospodarczym, nabytym postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Rykach w drodze spadku. 

Wykazana w zasobie komunalnym nieruchomość o powierzchni 4,17 ha, na której 

posadowiona jest siedziba UG wraz z przyległym parkiem oraz obiektami towarzyszącymi 

postanowieniem sądu została uznana za własność spadkobiercy.  

Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych przekazanych w trwały zarząd jest 4,9822 

ha, w użytkowanie wieczyste 1,4400 ha, oddanych w dzierżawę 18,7617 ha . 

Dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego stanowią 

dochody własne i stanowią kwoty: 

- opłata za trwały zarząd 2 011,41 zł, 

-za użytkowanie wieczyste i dzierżawa gruntu 1 696,01 zł, 

- z tytułu czynszów dzierżawnych 113 659,27 zł, 

-  sprzedaż mienia gminnego 207 753,88 zł. 

Łączne dochody z tytułu zagospodarowania i sprzedaży mienia komunalnego w 2019 r. 

wyniosły 325 120, 57 zł. 

V. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ułęż na lata 2015-2022 

Strategia  Rozwoju Lokalnego Gminy Ułęż na lata 2015-2022 przyjęta przez Radę Gminy 

Ułęż uchwałą NR XIX/101/16 z dnia 28 października 2016 r. jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającą 

wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Strategia wyznacza cele, jakie Gmina Ułęż 
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powinna osiągnąć do 2020 roku . W ramach realizacji celu nadrzędnego i celów 

strategicznych określone zostały zadania  

w układzie chronologicznym - Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  

W ramach określonego w strategii Planu Inwestycyjnego w roku 2019 wykonano oraz 

przystąpiono do realizacji następujących zadań mających wpływ na osiągnięcie 

zakładanych celów strategicznych :  

 Modernizacja stacji wodociągowych w Białkach Górnych i Zosinie – 

realizacja zadania zakończona w 2019 r. w ramach dofinansowania RPO WL projektu pn.,, 

Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż”. 

 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy 

Ułęż- w ramach zadania w 2019 r. przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej 

na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobieszyn  i Podlodówka  oraz 

wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach. Łącznie 

planowana  jest wymiana około 300 opraw energooszczędnych typu LED. 

 Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację solarów i paneli 

fotowoltaicznych-w ramach zadania złożono dokumenty aplikacyjne w ramach programu 

RPO WL na lata 2014-2020 na montaż 65 instalacji kolektorów słonecznych oraz 138 

instalacji fotowoltaicznych  na budynkach osób fizycznych oraz obiektach publicznych.  

Ponadto w ramach powyższego  priorytetu przystąpiono do realizacji projektu 

 pn.,, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ułęż”  

- wymiana instalacji co wraz z piecem na pelet, 

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kW, 

- instalacja solarna  

- system zdalnego monitoringu uzysku  

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ułęż,- 

w ramach zadania rozpoczęto realizację projektu z dofinansowaniem PROW na lata 2014-

2020 pn.,, Urządzenie targowiska w miejscowości Ułęż”  

  Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji operacji pn.,, Rozwój 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Ułęż”.  

 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.07.01.00-06-

0033/19 pt.:”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

(GOK) w Ułężu” w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego określa politykę przestrzenną 

w granicach administracyjnych gminy. Stanowi podstawę ustaleń planów miejscowych 

i określa uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż, uchwalone uchwałą 

Nr XXIX/157/2000 Rady Gminy Ułęż dnia 20 listopada 2000r. zmieniane było 
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Uchwałami Rady Gminy Ułęż: Nr VIII/49/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r., XL/199/06 

z dnia 28 czerwca 2006 r., XXVI/141/08 z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr XXVI/108/13 z dnia 

31 stycznia 2013 r., Nr VI/27/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr X/40/15 z dnia 

20 października 2015 r., Nr XXI/108/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

W 2019 r. na podstawie uchwały Nr IV/19/19  Rady Gminy Ułęż z dnia 1 lutego 2019r.  

uchwalono  studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

granicach administracyjnych gminy,  

W wyniku wprowadzonych zmian wyznaczono tereny z przeznaczeniem pod zabudowę 

zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej, usługowej (w tym 

usługi turystyki i urządzenia obsługi komunikacji). Wyznaczono obszary rozmieszczenia 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100 kW wraz ze 

strefami ochronnymi, tereny na rozwój przedsiębiorczości i produkcji gospodarki 

zwierzęcej. Określono warunki adaptacji i rozbudowy istniejących rozproszonych siedlisk 

na terenach rolniczych. 

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ułęż uchwalony przez Radę 

Gminy uchwałą Nr III/50/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. oraz przeprowadzonymi 

zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Ułęż: 

- Nr XL/200/06  z dnia 28 czerwca 2006 r.,   

- Nr XXVI/143/08 z dnia 08 grudnia 2008 r.,  

- Nr XXXI/138/13 z dnia 23 lipca 2013 r.,  

- Nr XLIV/201/14 z dnia 20 października 2014 r.,  

- Nr XVI/77/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., 

- Nr XVI/79/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 

- Nr XXIII/116/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. 

obejmuje 100% powierzchni gminy. 

Przeznaczenie powierzchni terenów w mpzp gminy Ułęż przedstawia się następująco: 

- tereny pod zabudowę mieszkaniową stanowią pow. 512,20 ha w tym: 

 Zabudowa wielorodzinna - 5,20 ha  

 Zabudowa jednorodzinna - 83,21 ha  

 Zabudowa zagrodowa - 423,79 ha  

 

- tereny pod infrastrukturę techniczną ( stacje wodociągowe, oczyszczalnie, 

składowiska odpadów – 5,37 ha  

- obszary gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, w tym: 

 Uprawy rolne – 3758,84 ha  

 Łąki i pastwiska – 918 ha  

 Lasy, dolesienia – 1992 ha  
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 Wody- 549 ha  

 - działalność gospodarcza i usługi – 620,59 ha. 

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 wydano 41 wypisów i wyrysów  

oraz 90 zaświadczeń z planu przestrzennego zagospodarowania. 

 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wydział Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Rykach udzielił następujących pozwoleń na terenie gminy 

Ułęż: 

- na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości 8 szt., 

- na przebudowę budynku mieszkalnego w ilości 2 szt., 

- na budowę budynku gospodarczego w ilości 4 szt., 

- na budowę stacji autogaz w ilości 1 szt. 

 

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016- 2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016-2023 został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Ułęż Nr XXIX/139/17 z dnia 22 maja 2017 r. stanowił podstawę do 

aplikowania o środki w ramach RPO WL na lata 2014-2020 na dofinansowanie 

planowanych do realizacji projektów infrastrukturalnych. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Ułęż zidentyfikowane obszary 

zdegradowane zajmują powierzchnię 28,2 km
2
, co stanowi 33,8% powierzchni gminy 

oraz są zamieszkałe przez 1 389 osób, co stanowi 41% jej mieszkańców. 

Wybrano3 podobszary: sołectwo Ułęż i dwa wydzielone obszary w ramach sołectwa 

Sobieszyn: Sobieszyn Brzozowa oraz Sobieszyn Majątek . 

Gmina Ułęż w 2019 r. na podstawie uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Ułęż w sprawie 

przyjęcia zaktualizowanego LPR na lata 2016-2023 , wprowadzone zostały zmiany 

umożliwiające aplikowanie o środki w ramach programów unijnych na projekty 

planowane do realizacji w najbliższej przyszłości.. 

Obszar rewitalizacji w Gminie Ułęż 
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5. Program gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Ułęż Nr XII/60/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.  

 W 2019 r. na terenie gminy nie było realizowanych inwestycji przez gminę związanych z 

gospodarką niskoemisyjną. Podjęto natomiast przygotowania do realizacji inwestycji 

wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych zbierając ankiety od 

zainteresowanych mieszkańców i przygotowując wniosek o udzielenie dotacji na realizację 

tych zadań. Przygotowano również projekt wykonania oświetlenia ulicznego w 

miejscowościach na terenie gminy. 

Złożono wniosek w ramach programu RPO WL na projekt .pn.: „Termomodernizacja 

budynku użyteczności publicznej” z zakresem obejmującym montaż paneli 

fotowoltaicznych, instalacji solarnych , wymianę kotłów co na ekologiczne wraz z 

wymianą instalacji co. Podpisana została już umowa z Samorządem Województwa 

Lubelskiego na dofinansowanie umożliwiając tym samym rozpoczęcie prac w 2020 r. 

 

6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ułęż na lata 2011-

2032,został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr VI/25/11 z dnia 31 marca 2011 r.  

W 2019 r. w ramach programu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na 

terenie województwa lubelskiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego” z terenu gminy usunięto i zutylizowano 44,245 Mg wyrobów 

azbestowych. 
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7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności 

zwierząt 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ułęż na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr V/34/19 Rady Gminy Ułęż   z 

dnia 27 lutego 2019 r. . 

W ramach realizacji programu została podpisana umowa na sprawowanie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem HAPPY DOG z siedzibą Nowa Krępa 28, 08-

460 Sobolew .W roku 2019 schronisko zapewniło opiekę dla 2 psów. Wydatki w 2019 r. 

na realizację programu stanowiły kwotę 6 033,80 zł, w tym : kaucja za rezerwację miejsca, 

odłowienie psów, zakup usługi oraz karmy .  

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ułęż na lata 2014-2020 została 

przyjęta uchwałą Nr XVI/208/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r. 

Realizatorem strategii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu przy współpracy 

z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym 

działającymi na terenie gminy. 

Dokument określa podstawowe kierunki działań mających na celu zaspokojenie potrzeb 

wybranych kategorii osób oraz cele, które przyczynią się do wyeliminowania lokalnych 

problemów. 

Realizowano programy celowe obejmujące wsparcie rodziny oraz dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych poprzez objęcie ich między innymi wsparciem pracy asystenta. 

 

 

9. Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ułęż 

na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ułęż Nr XLIV/211/18 z dnia 31 

października 2018 r. 

Realizatorami programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu oraz Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownik zatrudniony na 2/5 

etatu w Urzędzie Gminy. 

Zabezpieczone środki na realizację programu stanowiły kwotę 44 000, 00 zł . 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 18 wniosków 

o objęcie postępowaniem osób nadużywających alkohol. 

W ramach programu raz w miesiącu przez 4 godziny ma dyżur psycholog, który pracuje z 

osobami uzależnionymi i ich rodzinami.  

 

10. Program przeciwdziałania narkomanii 
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Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ułęż na rok 2018 został uchwalony 

przez Radę Gminy uchwałą Nr XLIV/212/18  z dnia 31 października  2018 r. 

Realizatorami programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu oraz Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

Zabezpieczone środki na realizację programu stanowiły kwotę 2 000, 00 zł . 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego należy m.in. wykonywanie 

Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 

Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy 

w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

 Rada Gminy obradowała na 14 sesjach i podjęła 81 uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu pomocy 

społecznej, oświaty, gospodarowania mieniem komunalnym oraz zmian budżetowych. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru w zakresie 

zgodności z prawem do Wojewody Lubelskiego, a w zakresie spraw finansowych do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 27 uchwał 

stanowiących akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

Zestawienie uchwał stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Ułęż współpracuje z samorządem powiatowym w zakresie realizacji wspólnych 

inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. 

Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne 

 

 porozumienie z Gminą Ryki w sprawie transportu lokalnego , który to świadczy 

Spółka PKS Ryki . 

 udział członkowski w Lokalnej Grupie Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej 

 udział członkowski w Lokalnej Grupie Rybackiej ,,W dolinie Tyśmienicy 

i Wieprza”. 

 udział członkowski gminy Ułęż w Stowarzyszeniu Instytut Rozwoju Samorządu 

Terytorialnego Województwa Lubelskiego. 

 

VIII. PRIORYTETY DALSZEGO ROZWOJUGMINY UŁĘŻ W 

PERSPEKTYWIE WIELOLETNIEJ 
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1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów 

z przeznaczeniem na zadania: 

- poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej: 

1) termomodernizacja budynku internatu na realizację społecznych programów 

rządowych- dom dziennego pobytu lub dps dla osób starszych oraz 

żłobek/przedszkole dla najmłodszych mieszkańców gminy Ułęż; 

2) rozbudowa budynku GBP na siedzibę Urzędu Gminy oraz instytucji kultury; 

3) remont świetlic. 

 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: 

 

1) instalacje fotowoltaiczne oraz c.d. kolektorów słonecznych na posesjach 

indywidualnych oraz budynkach użyteczności publicznej 

 

- modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej : 

 

1) przebudowa wodociągu w Ułężu 

2) budowa oczyszczalni ścieków 

2. Wykorzystanie terenów inwestycyjnych, promocja, uzbrajanie – w celu 

pozyskania inwestorów. 

3. Wykorzystanie walorów środowiskowych Gminy Ułęż 

 

-wspieranie działań w zakresie agroturystyki, turystyki, promowania natury,  

 1) tworzenie i oznakowanie szlaków turystycznych, 

2 ) poszerzenie bazy noclegowej i żywieniowej 

  

4. Doposażenie oświaty, poprawa warunków edukacji oraz jakości kształcenia. 

5. Ochrona cennych zabytków dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie lokalnej 

historii, upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny i miejsc 

pamięci. 

 



 

 
 

  

Załącznik  do  

Raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2019 

Lp. Numer uchwały Data uchwały Tytuł uchwały 

1 
IV/19/2019 1.II.2019 r W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż 

2 IV/20/2019 1.II.2019 r w sprawie zmian budżetowych 

3 IV/21/2019 1.II.2019 r w sprawie zmian w WPF 

4 IV/22/2019 1.II.2019 r w sprawie diet sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych 

5 
IV/23/2019 1.II.2019 r w sprawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych 

 

6 
IV/24/2019 1.II.2019 r w sprawie przyjęcia zaktualizowanego LPR Gminy Ułęż na lata 

2016-2023 

7 IV/25/2019 1.II.2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

8 
IV/26/2016 1.II.2019 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ułężu 

9 
IV/27/2019 1.II.2019 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Ułęż 

10 
IV/28/2019 1.II.2019 r w sprawie udzielenia zgody na zawarcie z Gminą Ryki 

porozumienia i udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki. 

11 
V/29/2019 27.II.2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego w 

2019r 

12 V/30/2019 27.II.2019 r w sprawie zmian budżetowych 

13 

V/31/2019 27.II.2019 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/48/15 Rady Gminy Ułęż z dnia 

30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 

terenie Gminy Ułęż, zmienionej uchwałą Nr XII/57/15 Rady Gminy 

Ułęż z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie zmiany wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Ułęż. 
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14 V/32/2019 27.II.2019 r w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 r. 

15 V/33/2019  27.II.2019 r w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Ułęż. 

16 

V/34/2019 27.II.2019 r. w uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Ułęż na 2019 

rok. 

17 
V/35/2019 27.II.2019 r..  w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia 

granic ich obwodów 

18 

V/36/2019 27.II.2019 i. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/211/2018 Rady Gminy Ułęż w 

sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2019. 

19 VI/37/19 1.IV2019 r.  w sprawie zmian budżetowych 

20 VI/38/19     1.IV2019 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

21 
VI/39/19 1.IV2019 r w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

22 
VI/40/19 1.IV2019 r w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż. 

23 

VI/41/19 1.IV2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w 

miejscowości Drążgów stanowiących własność Gminy Ułęż. 

24 
VI/42/19 1.IV2019 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, których zarządcą jest Gmina Ułęż. 

25 

        VI/43/19 1.IV2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w 

art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela w szkołach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ułęż. 

26 

       VI/44/19    1.IV2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych  

prowadzonych przez Gminę Ułęż. 
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27 
VI/45/19 1.IV2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

28 

        VI/46/19 1.IV2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina 

Ułęż. 

29 VII/47/19 7.VI.2019 r. w sprawie zmian budżetowych. 

30 VII/48/19    7.VI.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

31 
VII/49/19 7.VI.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 

położonej w miejscowości Ułęż, stanowiącej własność Gminy Ułęż. 

32 

VII/50/19 7.VI.2019 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ułęż. 

33 
VII/51/19 7.VI.2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławnika Sądu Powszechnego. 

34 
VII/52/19 7.VI.2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Ułęż. 

35 VII/53/19 7.VI.2019 w sprawie warunków i trybu przyznawania Uczniom stypendium 

naukowego i Nagrody Wójta Gminy Ułęż ze środków Gminy Ułęż. 

36 VII/54/19 7.VI.2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być 

przyznane. 

37 VII/55/19 7.VI.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 

położonej w miejscowości Sarny stanowiącej własność Gminy Ułęż. 

38 VIII/56/19 28.VI.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ułęż za 2018 

r. 

39 

VIII/57/19 28.VI.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za 

rok 2018. 

40 
VIII/58/19 28.VI.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 
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41 
VIII/59/19 28.VI.2019 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju 

Samorządu Terytorialnego Województwa lubelskiego. 

42 IX/60/19 15.VII.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy. 

43 
X/61/19 29.VII.2019. w sprawie powierzenia gminie Ryki zadania w zakresie organizacji 

lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Ułęż. 

44 

X/62/19 29.VII.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania 

45 X/63/19 29.VII.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy 

46 

XI/64/19 26.VIII.2019. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój 

Rynek’’ w miejscowości Ułęż, 

 

47 

XI/65/19 26.VIII.2019. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów 

płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej 

poboru w drodze inkasa, 

48 

XI/66/19 26.VIII.2019. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

 

49 

XI/67/19 26.VIII.2019. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Komunalnego w 

Ułężu, 

 

50 XI/68/19 26.VIII.2019. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/09 Rady Gminy Ułęż z 



 Raport o stanie Gminy Ułęż za 2019 r. 

 

dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatku za 

wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i 

dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ułęż, 

 

51 
XI/69/19 26.VIII.2019. sprawie zmiany budżetu gminy, 

 

52 

XI/70/19 26.VIII.2019. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

53 
XII/71/19 20.IX.2019. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój 

Rynek’’ w miejscowości Ułęż. 

54 
XII/72/19 20.IX.2019. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów 

płatności, wysokości stawek opłaty targowej. 

55 XIII/73/19 18.X.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy. 

56 XIII/74/19 18.X.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

55 XIV/75/19 30.X.2019 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana III 

Sobieskiego w Sobieszynie. 

56 XIV/76/19 30.X.2019 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru 

podatku rolnego na 2020 r. 

57 XIV/77/19 30.X.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
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obowiązujących na terenie gminy Ułęż. 

58 XIV/78/19 30.X.2019 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w gminie Ułęż 

59 XIV/79/19 30.X.2019 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. 

60 
XIV/80/19 30.X.2019 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na 2020 r. 

61 
XIV/81/19 30.X.2019 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Ułęż na rok 2020. 

62 XIV/82/19 30.X.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ułęż. 

63 
XVI/83/19 02.XII.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój 

Rynek’’ w miejscowości Ułęż 

64 

XVI/84/19 16.XII.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

65 XVI/85/19 16.XII.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

66 

XVI/86/19 16.XII.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/207/18 Rady Gminy Ułęż z 

dnia 5 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych których zarządcą jest Gmina 

Ułęż. 

67 
XVI/87/19 16.XII.2019 W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2019/2020 

68 

XVI/88/19 16.XII.2019 W sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu współpracy Gminy 

Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

69 
XVI/89/19 16.XII.2019 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2020-2022 

70 
XVI/90/19 16.XII.2019 W sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 

71 XVI/91/19 16.XII.2019 W sprawie zmiany budżetu gminy 

72 XVI/92/19 16.XII.2019 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 



 Raport o stanie Gminy Ułęż za 2019 r. 

 

73 XVI/93/19 16.XII.2019 W sprawie budżetu Gminy Ułęż na rok 2020 

74 XVII/94/19 30.XII.2019 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

75 XVII/95/19 30.XII.2019 W sprawie zmiany budżetu 

76 XVII/96/19 30.XII.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

77 XVII/97/19 30.XII.2019 W sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Ułęż na rok 2020 

78 XVII/98/19 30.XII.2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Ułęż na lata 2020 

79 
XVII/99/19 30.XII.2019 W sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Ułęż na lata 2015-2023 

80 

XVII/100/19 30.XII.2019 W sprawie przystąpienia Gminy Ułęż  do realizacji programu 

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2019-2020 

realizowanego ze środków Solidarościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

 


