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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. Przeciętna wielkość 

gospodarstwa jest również niewielka. Dominują uprawy sadownicze (ponad 50% użytków 

rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe. Specyfiką gminy są duże plantacje chmielu. 

Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone 

występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na 

kondycję rolnictwa. W 2019 roku na terenie Gminy Wilków wystąpiła klęska wiosennych 

przymrozków, suszy, huraganu i powodzi powodująca szkody w gospodarstwach rolnych. W 2019 

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. Sporządzone protokoły 

z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę do ubiegania się przez producenta 

rolnego o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Zestawienie danych z komisji ds. szacowania strat w rolnictwie w 2019 r. 
 

Rodzaj klęski Liczba 
poszkodowanych 

gospodarstw 
rolnych (szt.) 

Powierzchnia 
upraw 

dotkniętych 
klęską (ha) 

Powierzchnia 
działek, na 

których szkody 
wyniosły co 

najmniej 70% 
(ha) 

Szacunkowa 
wartość strat 

(zł) 

susza 11 24,49 12,06 107 242,59 
huragan 2 0,92 0,92 90 715,98 

przymrozki 
wiosenne 

601 1 905,71 1 715,63 22 374 839,25 

powódź 2 0,93 0,93 2 399,16 
RAZEM 616 1 932,05 1 729,54 22 575 196,98 
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II Działalność Wójta i Rady Gminy Wilków 

Od dnia 19 listopada 2018 roku funkcję Wójta Gminy Wilków pełni Pan Daniel Kuś.  

W roku 2019 Wójt wydał  66 zarządzeń jako kierownik Urzędu Gminy oraz 76 zarządzeń 

jako Organ Gminy. 

Skład Rady Gminy Wilków VIII kadencji w roku 2019 nie zmienił się i przedstawia się 

przedstawia się następująco: Tomasz Jakubowski – Przewodniczący Rady Gminy, Józef 

Błażejewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 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, Dorota 

Żywicka  

               Rada Gminy VIII kadencji obradowała na 17 sesjach w 2019 roku podejmując 84 uchwał

30 stycznia 
2019 r. 

V/18/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

30 stycznia 
2019 r. 

V/19/2019 W sprawie nadania godności 
Honorowego Obywatela Gminy 
Wilków 

Nadaje się ks. Kan. Janowi 
Mazurowi godność 
Honorowego Obywatela 
Gminy Wilków 

5 marca 
2019r. 

VI/20/2019 W sprawie zmian w Statucie Gminy 
Wilków 

 

5 marca 
2019r. 

VI/21/2019 W sprawie zasad i trybu nadawania 
godności Honorowego Obywatela 
Gminy Wilków  

 

5 marca 2019 
r. 

VI/22/2019 W sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych 

 

5 marca 2019 
r. 

VI/23/2019 W sprawie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wilków w 2019 r. 

 

5 marca 2019 
r. 

VI/24/2019 W sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Wilków w celu przekazania 
do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu 

 

5 marca 2019 VI/25/2019 W sprawie uchwalenia gminnego  
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r. wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek dla 
dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 
2013 

5 marca 2019 
r. 

VI/26/2019 W sprawie ustalenia planu sieci i 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych na 
terenie Gminy Wilków 

 

5 marca 2019 
r. 

VI/27/2019  W sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Wilków w 2019 roku 

 

5 marca 2019 
r. 

VI/28/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
2019 rok 

 

18 marca 
2019 r. 

VII/29/2019 W sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

 

18 marca 
2019 

VII/30/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/25/2019 Rady Gminy Wilków z 
dnia 5 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia gminnego wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek dla dzieci i 
młodzieży” na lata 2019 – 2023 

 

18 marca 
2019 

VII/31/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

18 marca 
2019 

VII/32/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

1 kwietnia 
2019 

VIII/33/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

1 kwietnia 
2019 

VIII/34/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

25 kwietnia 
2019 

IX/35/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

31 maja 2019 X/36/2019 W sprawie współdziałania Gminy 
Wilków z Gminą Karczmiska w 
zakresie działań związanych z 
monitoringiem składowiska 
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odpadów w Rogowie 

31 maja 2019 X/37/2019 W sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji rocznego programu 
współpracy Gminy Wilków z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2018  

 

31 maja 2019  X/38/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

31 maja 2019 X/39/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

31 maja 2019 X/40/2019 W sprawie zmiany uchwały nr 
XXVIII//83/2016 Rady Gminy 
Wilków z dnia 14 lipca 2016 roku w 
sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

31 maja 2019 X/41/2019 W sprawie zgłoszenia kandydata do 
konkursu na stanowisko 
pozaetatowego członka Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie 

 

26 czerwca 
2019 

XI/42/2019 W sprawie udzielenia Wójtowi 
gminy Wilków wotum zaufania 

 

26 czerwca 
2019 

XI/43/2019 W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2018 

 

26 czerwca 
2019 

XI/44/2019 W sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Wilków 

 

26 czerwca 
2019 

XI/45/2019 W sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

 

26 czerwca 
2019 

XI/46/2019 W sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Wilków 
za rok 2018 

 

26 czerwca XI/47/2019 W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 
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2019 bilansu za rok 2018 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Urządkowie 

26 lipca 2019 XII/48/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

26 lipca 2019 XII/49/2019 W sprawie organizacji wspólnej 
obsługi finansowej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Wilków 

 

26 lipca 2019 XII/50/2019 W sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego, trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania oraz terminu i 
sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji 

 

26 lipca 2019 XII/51/2019 W sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy 
Wilków 

Traci moc uchwała Nr 
XXV/121/05 z dnia 30 marca 
2005r. 

26 lipca 2019 XII/52/2019 W sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju 
Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubelskiego” 

 

26 lipca 2019 XII/53/2019 W sprawie rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Wilków 

 

26 lipca 2019 XII/54/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/45/2019 z dnia 26 czerwca 2019 
roku w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

 

26 lipca 2019 XII/55/2019 W sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na rzecz 
Gminy Wilków 

KĄTY 

26 lipca 2019 XII/56/2019 W sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na rzecz 
gminy Wilków 

RYBAKI 
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8 sierpnia 
2019 

XIII/57/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

8 sierpnia 
2019 

XIII/58/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
LXI/189/2018 Rady Gminy Wilków 
z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za 
usługi usuwania odpadów z 
nieruchomości 

DZ.Urzęd. Woj. Lub. Poz. 
4982 

11 września 2019 

20 września 
2019 

XIV/59/2019 W sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowych warunków 
przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość 
nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli  
zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Wilków 

Nieważność w części §3 ust.3 
pkt 1, §3 ust. 3 pkt 2, pkt 5 i 
pkt 6, § 4 ust. 3 pkt 4 oraz § 6 
ust 3 

20 września 
2019  

XIV/60/2019 W sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego tryb i kryteria 
przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli 
szkół dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wilków 

 

20 września 
2019 

XIV/61/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/33/2011 Rady Gminy Wilków z 
dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 
określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, i określenia 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć logopedów, 
pedagogów, psychologów i 
doradców zawodowych 

 

20 września 
2019 

XIV/62/2019 W sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz wysokości opłaty za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych 
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wychowaniem przedszkolnym w 
oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wilków 

20 września 
2019 

XIV/63/2019 W sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy 
Wilków 

 

20 września 
2019 

XIV/64/2019 W sprawie zmiany uchwały nr 
XII/50/2019 Rady Gminy Wilków z 
dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego, trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania oraz terminu i 
sposobu rozliczania wykorzystania 
dotacji 

 

20 września 
2019 

XIV/65/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIV/96/2016 Rady Gminy 
Wilków z dnia 20 października 2016 
roku w sprawie powołania Rady 
Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Urządkowie 

 

20 września 
2019 

XIV/66/2019 W sprawie nieodpłatnego 
przekazania Gminie Karczmiska 
nakładów inwestycyjnych 

Uchwała nieważna w całości 

20 września 
2019 

XIV/67/2019 W sprawie określenia jednostek 
budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ich zatwierdzania 

 

20 września XIV/68/2019 W sprawie wieloletniej prognozy  
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2019 finansowej 

20 września 
2019 

XIV/69/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

30 września 
2019 

XV/70/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

11 
październik 
2019 

XVI/71/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

11 
październik 
2019 

XVI/72/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

29 
październik 
2019 

XVII/73/2019 W sprawie przyjęcia informacji o 
stanie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2018/2019 

 

29 
października 
2019 

XVII/74/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/63/2019 Rady Gminy Wilków 
z dnia 20 września 2019 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy 
Wilków 

 

29 
października 
2019 

XVII/75/2019 W sprawie ustalenia regulaminu 
korzystania z Sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w 
Wilkowie 

 

29 
października 
2019 

XVII/76/2019 W sprawie ustanowienia roku 2020 
w Gminie Wilków rokiem Generała 
Wacława Scaevola – 
Wieczorkiewicz 

 

29 
października 
2019 

XVII/77/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/101/2012 Rady gminy 
Wilków z dnia 28 września 2012 
roku w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Wilków, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Wilków oraz warunków i 
zasad korzystania z tych 
przystanków 
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29 
października 
2019 

XVII/78/2019 W sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej nadzoru nad rozkładem 
regularnym na terenie gminy 

 

29 
października 
2019 

XVII/79/2019 W sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej wprowadzenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów 

 

29 
października 
2019 

XVII/80/2019 W sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Wilków na okres 3 lat 
położonej w miejscowości Zagłoba 

 

29 
października 
2019 

XVII/81/2019 W sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem w drodze 
bezprzetargowej lokalu użytkowego 
stanowiącego mienie komunalne 
Gminy Wilków na okres 3 lat 
położonego w miejscowości 
Urządków 

 

29 
października 
2019 

XVII/82/2019 w sprawie zasad otrzymywania i 
wysokości diet dla 
przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Wilków  

 

 

29 
października 
2019 

XVII/83/2019  W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

29 
października 
2019 

XVII/84/2019 W sprawie zawarcia umowy z 
operatorem na świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

 

29 
października 
2019 

XVII/85/2019 W sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Poniatowa 

 

18 listopada 
2019 

XVIII/86/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
2019 rok 

 

29 listopada 
2019 

XIX/87/2019 W sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2020 
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rok 

29 listopada 
2019 

XIX/88/2019 W sprawie stawek podatku od 
środków transportowych 
obowiązujących w 2020 roku 

 

29 listopada 
2019 

XIX/89/2019 W sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy 
Wilków na 2020 rok 

 

29 listopada 
2019 

XIX/90/2019 W sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Wilków z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2020 

 

29 listopada 
2019 

XIX/91/2019 W sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Opolskiemu 
na zakup ambulansu ratunkowego 
dla zespołu ratownictwa 
medycznego Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu 
Lubelskim 

 

29 listopada 
2019 

XIX/92/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

6 grudnia 
2019 

XX/93/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

6 grudnia 
2019 

XX/94/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
2019 rok 

 

20 grudnia 
2019 

XXI/95/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

Na 2020 rok 

20 grudnia 
2019 

XXI/96/2019 W sprawie uchwalenia budżetu na 
rok 2020 

Na 2020 rok 

20 grudnia 
2019 

XXI/97/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

20 grudnia 
2019 

XXI/98/2019 W sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Wilków w 2020 roku 

 

20 grudnia 
2019 

XXI/99/2019 W sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/75/2019 Rady Gminy Wilków 
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z dnia 29 października 2019 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu 
korzystania z sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w 
Wilkowie 

20 grudnia 
2019 

XXI/100/2019 W sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Wilków w celu przekazania 
do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu 

 

31 grudnia 
2019 

XXII/101/2019 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

 

31 grudnia 
2019 

XXII/102/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 
rok 2019 

 

 

W Radzie Gminy Wilków VIII kadencji funkcjonowały następujące komisje: 

1) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu- 20 posiedzeń w 2019 roku 

2) Komisja Rolna - 5 posiedzeń w 2019 roku 

3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Porządku Publicznego - 8 

posiedzeń w 2019 roku  

4) Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia w 2019 roku  

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 4 posiedzenia w 2019 roku 

 

III      DANE DEMOGRAFICZNE  
 

Liczba mieszkańców w 2019 r. – 4477 w tym kobiety –   2257 , mężczyźni –  2220 

Zgony – 56 w tym 27 kobiet i 29 mężczyzn,  

Urodzenia –    38 , dziewczynek – 20 , chłopców – 18 

Zameldowało się – 90 osób 

Wymeldowało się – 52 osoby 

 

Zestawienie zbiorcze mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Wilków 

zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2019 roku 
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L.p Miejscowość  Kobiety  Mężczyźni  Razem  

1 Brzozowa  77 65 142 

2 Dobre  180 173 353 

3 Kąty  77 65 142 

4 Kępa Chotecka 104 94 198 

5 Kłodnica 97 99 196 

6 Kolonia Wrzelów 38 31 69 

7 Kosiorów 68 50 118 

8 Lubomirka  52 46 98 

9 Machów 73 85 158 

10 Majdany 48 49 97 

11 Podgórz 46 60 106 

12 Polanówka  52 58 110 

13 Rogów 248 234 482 

14 Rybaki  48 39 87 

15 Szczekarków 103 108 211 

16 Szczekarków - Kolonia  90 101 191 

17 Szkuciska  13 28 41 

18 Urządków  64 67 131 

19 Wilków  74 80 154 

20 Wilków Kolonia 51 51 102 

21 Wólka Polanowska  132 131 263 

22 Zagłoba 169 156 325 

23 Zarudki 53 58 111 

24 Zastów Karczmiski  128 121 249 
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25 Zastów Polanowski 95 96 191 

26 Żmijowiska 77 75 152 

RAZEM 2257 2220 4477 

 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Wilków  

 

Wiek  Kobiety  Mężczyźni  Razem  

0-12 278 300 578 

13-18 131 134 265 

19-39 613 678 1291 

40-64 713 781 1494 

65 i więcej  522 327 849 

Razem  2257 2220 4477 

 

IV GOSPODARKA KOMUNALNA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

W roku 2019 zasób mieszkaniowy obejmował następujące mieszkania: 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.  

2. Stan techniczny i prognoza dotycząca zasobu mieszkaniowego Gminy Wilków 

przedstawia się następująco: 

Gmina Wilków dysponuje 10 lokalami mieszkalnymi w 5 budynkach.  

Lp. Położenie Liczba 

pomieszczeń 

Powierzchnia 

w m2 

Stan 

techniczny 

1 Budynek SP Wilków, 

Wilków 66/1  

3 58 Dobry 

2 Budynek SP Wilków, 

Wilków 66/2  

2 38 Dobry 

3 Budynek SP Wilków, 

Wilków 66/3  

2 38 Dobry 
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4 Budynek SP Wilków, 

Wilków 66/4  

3 58 Dobry 

5 Budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Dobrem, 

Dobre 13/3  

3 69 Średni 

6 Budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Dobrem, 

Dobre 13/2  

2 43 Średni 

7 Budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Dobrem, 

Dobre 13/1  

2 50 Średni 

8 Urządków 39  3 60 Dobry 

9 Budynek Szkoły 

Podstawowej w Rogowie, 

Rogów 92 

3 41 Dobry 

10 Szczekarków Kolonia- 

lokal socjalny, 

Szczekarków Kolonia 38/4 

2 28,2 Zły 

RAZEM 483,20  

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 48 m2. 

Wszystkie mieszkania są użytkowane, w 2019 roku nie dokonano sprzedaży mieszkań 

znajdujących się w zasobie gminy. W 2019 roku nie wszczęto żadnego postępowania 

eksmisyjnego.  

W 2019 r. przeprowadzano remont budynku w Szczekarków Kolonii. Wskutek burzy 

nastąpiło zerwanie pokrycia dachowego nad lokalem socjalnym stanowiącym własność Gminy. 

Remont obejmował naprawę pokrycia dachowego, termomodernizację części elewacji                                  

( uzupełnienie tynku, naprawa przyłącza energetycznego). 

 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu oczekiwało 3 osoby, pod koniec 2019 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  
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Wójt Gminy Wilków w roku 2019 wydał łącznie 985 decyzji dotyczących zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, natomiast 

liczba złożonych wniosków wyniosła 982. Wśród przyczyn rozbieżności  między wydanymi 

wnioskami, a wydanymi decyzjami należy podać: 

 błędne faktury dołączone do wniosku zawierające produkty nie kwalifikowane do 

zwrotu podatku, bądź wystawione w innych terminach objętych przepisami. 

 wykorzystany limit  na zwrot podatku akcyzowego 

 W 2019r. wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 

kwocie 332 160,25 zł. Obsługa związana ze zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 6643,21 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 2019 roku wydano 48 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wilków, 204 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie, 

4 zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. Przekazano również 4 informacje do Urzędu Skarbowego.  

 

V          BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

W dniach 24.05-29.05.2019 r na terenie Gminy Wilków obowiązywało pogotowie 

przeciwpowodziowe a w dniach 25-28.05.2019 r alarm przeciwpowodziowy. W czasie 

obowiązywania alarmu przeciwpowodziowego w Urzędzie Gminy zostały wprowadzone dyżury 

całodobowe. Przez okres alarmu przeciwpowodziowego strażacy z jednostek OSP z Gminy 

Wilków  zabezpieczali otwory w wałach od strony odwodnej na odcinku ogroblowania rzeki 

Chodelki od młyna w Szczekarkowie do miejscowości Kosiorów. Oprócz prac zabezpieczających 

w czasie alarmu na wałach prowadzony był przez jednostki OSP ciągły monitoring. Na akcję 

przeciwpowodziową wydatkowano kwotę 20 168,62 zł. Na realizację zadań z zakresu zarzadzania 

kryzysowego, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok zabezpieczono kwotę 50 000 zł.  

Na terenie Gminy Wilków działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
 OSP Rogów (działa w ramach KSRG) 
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 OSP Wólka Polanowska (działa w ramach KSRG) 

 OSP Wilków (działa w ramach KSRG) 

 OSP Dobre 

 OSP Kosiorów 

 OSP Żmijowiska 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 
1. OSP Rogów – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i badania lekarskie umożliwiające 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 20 

Kobieca Drużyna Pożarnicza – 12 osób 
W 2019 r. jednostka brała udział w 42 działaniach ratowniczo – gaśniczych 

 30 pożary 

 11 miejscowe zagrożenia 

 1 alarm fałszywy 

2. OSP Wólka Polanowska - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i badania lekarskie 
umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 21 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 8 osób 
W 2019 r. jednostka brała udział w 27 działaniach ratowniczo – gaśniczych 

 21 pożary 

 5 miejscowe zagrożenia 

 1 alarm fałszywy 

3. OSP Wilków - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 
strażaków posiadających wymagane przeszkolenie i badania lekarskie umożliwiające 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 24 

W 2019 r. jednostka brała udział w 57 działaniach ratowniczo – gaśniczych 
 47 pożary 

 10 miejscowe zagrożenia 

 0 alarm fałszywy 

4. OSP Dobre – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 
strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych -  10 

W 2019 r. jednostka brała udział w 2 działaniach ratowniczo – gaśniczych 
 1 pożary 

 1 miejscowe zagrożenia 

 0 alarm fałszywy 
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5. OSP Kosiorów - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 
strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych -  10 

W 2019 r. jednostka brała udział w 5 działaniach ratowniczo – gaśniczych 
 2 pożary 

 3 miejscowe zagrożenia 

 0 alarm fałszywy 

6. OSP Żmijowiska - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 
strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych -  15 

W 2019 r. jednostka brała udział w 4 działaniach ratowniczo – gaśniczych 
 2 pożary 

 2 miejscowe zagrożenia 

 0 alarm fałszywy 

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP 
 

Lp. OSP Marka, typ 
samochodu 

Nr.  
rejestracyjny 

Nazwa motopom 

1. 
 

 
 
 
 
 
Wilków 

FORD 
TRANSIT 
 
 
HYUNDAI 
TERRACAN 
 
Mercedes  Benz  
Atego 
1529 AF 

LOP 19650 
 
 
LOP 15720 
 
 
LOP 25638 

1. PO-5, 
 

2. Motop.pływ.M4/2, 
 
 

3. Motop.szlam.WT30xKPL 
 

4. Agregat prądotwórczy 
 

5. Łódź płaskodenna Honda  
BF20, 
 

6. Agregat pompowy 150 HL 
15/s 

7. Pompa szlamowa MAST 
NB8B, 

8. Piła 
2.  

 
 
Rogów 
 

Jelcz 004 
 
MAN HA-LF 
 
NISSAN 
PICKUP 
 
MAN GBA 
TGM 

LUO 00189 
 
LBO 5092 
 
LOP 16381 
 
LOP 48918 

1. Pompa szlam.W30xKPL 
2. PO-3 
3. PO-5 
4. M8/8-1 
5. Agregat prądotwórczy 
6. Piła STIHL 
7. Zestaw hydrauliczny LUKAS 
8. Przecinarka do betonu STIHL 

3.    1. PO-5 
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Dobre 

SCANIA 
 

LOP 42806 
 
 

2. Pompa szla WT 20xKPL 
3. Pompa szlam. 82A1 
4. Piła 
5. Agregat prądotwórczy 

4.  
Żmijowiska 

 
Star 244 
SPRINTER 
Mercedes 
Benz 

 
LOP 17031 
LOP 20446 

 
1. PO-5 
2. Piła 

5. Wólka 
Polanowska 

 
IVECO  Magirus 
 
Ford Transit 
Connect 

 
LOP 25 AC 
 
LOP 45112 

1. PO-3 
2. M8/8-1 
3. WT 30xKPL 
4. Piła 
5. Łódź saperska 

 
6. 

 
Kosiorów 

Lublin II 
Magirus Deutz 
170D 11FA 

LOP 01372 
 
LOP 04475 

1. PO-3 
2. Pompa szlam.KTH 80x 
3. Agregat prądotwórczy 
4. Piła 
5. Łódź 

 
 

VI REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W gminie w 2019 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 

wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy oraz wskazuje 

propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości. 

 Realizacja w/w planu w 2019 roku polegała na częściowej realizacji następujących projektów : 

a)„ Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków 

użyteczności publicznej”. Głównym celem projektu jest 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) składają się na głęboką termomodernizacje 

energetyczną budynków. Na chwilę obecną projekt został wykonany częściowo w zakresie 

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Wilków. 
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b)Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków (358 instalacji) 
Projekt dotyczy zakupu, montażu urządzeń produkujących energię cieplną w domach jednorodzinnych 

w Gminie Wilków. W szczególności projekty obejmuje 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). 
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 

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.  

d) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie 

Wilków.” 

Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji dwóch budynków 

użyteczności publicznej tj. 2 szkoły podstawowe. 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.  

 

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.  
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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 2015-2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wilków NR X/35/2015 z dnia 17 lipca 

2015.  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 : 

Zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wilków, który miał być 

realizowany poprzez cele szczegółowe: 

 

Lp. Zadanie -cel  Zakres realizacji wnioski 
1 Zacieśnienie 

współpracy pomiędzy 

podmiotami 

działającymi na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy w celu 

zwiększenia 

skuteczności pomocy 

ofiarom przemocy w 

rodzinie: 

-budowanie lokalnego 

systemu 

przeciwdziałania 

przemocy, 

- udzielanie pomocy 

ofiarom przemocy w 

rodzinie, 

- oddziaływanie na 

sprawców przemocy w 

rodzinie 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego-4 

Liczba utworzonych Grup Roboczych-14 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych-58 

Liczba osób objętych pomocą ogółem-50 

Liczba rodzin objętych procedurą "Niebieskiej 

Karty"-14 

Zakończono procedurę  6 Niebieskich Kart 

działania 

interdyscyplinarne w 

zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy 

wsparcie osób/rodzin 

doznających 

przemocy. 

 

promowanie modelu 

rodziny wolnego od 

przemocy, 

uwrażliwienie 

społeczności lokalnej 

na problem przemocy 

w rodzinie 

Pracownicy socjalni nie sporządzili żadnej 

„Niebieskiej Karty“ 

Zorganizowanie konferencji o tematyce 

przemocowej“ Agresji i przemocy mówimy „ Nie“ w 

której uczestniczyli wójt, sołtysi wsi , radni, 

przedstawiciele szkół oraz członkowie Z.I i GKRPiA 

 

Współpraca pracowników socjalnych z PCPR w celu 

naboru uczestników warsztatów dla rodziców z 

rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy 

2  zwiększenie 

skuteczności działań 

interwencyjnych wobec 

osób stosujących 

przemoc w rodzinie: 

Z inicjatywy pracowników socjalnych został złożony 

1 wniosek dot. leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu, natomiast z Z.I.  - 1 wniosek 

Skuteczna  

interwencja  

 

 Zostało złożone przez Z.I. -1 doniesienie do 

Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania 
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 przemocy. 

Wystosowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w 

Opolu Lubelskim o wgląd w sytuację rodzinną i 

małoletnich  z inicjatywy Z.I.  

Jedna osoba została skazana i osadzona w związku ze 

stosowaniem przemocy w rodzinie. 

3 zwiększenie pomocy i 

ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie: 

- diagnozowanie 

zjawiska przemocy na 

terenie Gminy: 

- podnoszenie 

kompetencji służb i 

instytucji w zakresie 

przemocy w rodzinie, 

Pracownicy udzielili wsparcia w 8 rodzinach 

dotkniętych problemem przemocy. 

Osoby dotknięte przemocą kierowane były do 

Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Opolu 

Lubelskim w celu otrzymania wsparcia prawnego, 

psychologicznego oraz terapeutycznego. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są 

broszury, ulotki i materiały informacyjne n.t. 

zjawiska przemocy. 

9 członków Z.I. uczestniczyło w szkoleniu o 

tematyce przemocowej pt.“Zadania i kompetencje 

członków Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołów 

Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Rola 

jednostek samorządu terytorialnego w nowoczesnym  

przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w 

rodzinie“.  

brak  lokalu 

zastępczego, który 

pełniłby funkcję 

mieszkalną, w celu 

izolowania ofiar 

przemocy od 

sprawców, w razie 

zaistnienia takiej 

potrzeby. 

 

 

 

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku ze środków budżetu gminy wydatkowano 

kwotę:  2 700,00 zł. 

 
4) Roczny program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.  

Program Współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (zwany dalej Programem) został 

uchwalony Uchwałą Nr L/146/2017 Rady Gminy Wilków z dnia 24 listopada 201 roku. 

Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688). 
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Zakres zadań, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie: 

- 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, 

- wspieranie 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 2019 roku Wójt Gminy Wilków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wilków w 

ramach powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. 

Dotację na realizację w/w działań w 2019 roku otrzymały następujące podmioty: 

1. Ludowy Klub Sportowy „ Wilki” w Wilkowie w kwocie 36 000 zł na realizację zadania 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków”. Przyznana  kwota 

dotacji została  wykorzystana i rozliczona. 

2. Klub Sportowy „Jaworzanka” w Rogowie w kwocie 9000 zł na realizację zadania 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków”. Przyznana  kwota 

została wykorzystana i rozliczona. 

3. Uczniowski Klub Sportowy „ Powiśle” w Wilkowie  w kwocie 5000 zł na realizację 

zadania „ Promocja sportu w Gminie Wilków”. Wykorzystano i rozliczono kwotę 4979 zł, 

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobre  w kwocie 3000 zł  na realizację zadania : Festyn 

rodzinny „Ziołowe Bogactwo Skarpy Dobrskiej tzw. „Zielaki”. Wykorzystano i rozliczono 

3000 zł, 

5. Regionalne Towarzystwo Powiślań w Wilkowie w kwocie 2000 zł na realizację zdania „ 

Wydanie dwóch numerów kwartalnika „ Powiśle Lubelskie”. Wykorzystano i rozliczono 

2000 zł, 

6. Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Gminie Wilków w kwocie 2000 zł na realizację zadania: 

„Wyjazd integracyjny ramach edukacji kulturalnej połączony ze zwiedzaniem miejsc 

historycznych Pomorza Gdańskiego”. Wykorzystano i rozliczono kwotę 2000 zł, 
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7. Stowarzyszenie Kobiet „ Rogowianki” w kwocie  3 000 zł na realizacje zadania : Festyn 

rodzinny „Tradycja przez pokolenia”. Wykorzystano i rozliczono kwotę 3000 zł.  

 

5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków  

w 2019 roku.  

Program przewiduje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem istniejących 

problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Program na rok 2019 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. 

 W ramach programu realizowane były działania promocyjno -edukacyjne takie jak konferencja, 

piknik, festyn rodzinny, 4 konkursy ( Jestem Bezpieczny, Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, Plastyczny 

i Recytatorski) oraz zimowiska. W ramach działań sfinansowano również wyjazdy na basen i zawody 

taneczne. Z dużym zainteresowaniem spotkała się również Biała Sobota. Z porad lekarzy specjalistów 

skorzystało ponad 170 mieszkańców Gminy Wilków. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 30 360,55 zł.  

 
6) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Wilków w 2019 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 2019 r. sprawował Gabinet 

Weterynaryjny Radosław Bartrel, ul. Puławska 19a, 24-300 Opole Lubelskie. 

W roku 2019 pomoc została udzielona zwierzętom 2 psom  i 11 kotom. 

Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 4 088,62 zł. 

VII WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W ROKU 

2019 W GMINIE WILKÓW 

1.ŚWIETO PATRONA STRAŻAKÓW ORAZ NADANIE GODNOŚCI HONOROWEGO 

OBYWATELA GMINY 
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W dniu 5 maja 2019 r.  w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie podczas Mszy 

Świętej celebrowano święto patrona strażaków Św. Floriana, 60-lecie święceń kapłańskich ks. Kanonika 

Jana Mazura oraz Nadanie Godności Honorowego Obywatela Gminy Wilków ks. Kanonikowi Janowi 

Mazurowi.  

 

1.  
 
 

 
2. GMINNE ZAWODY SPORTOWE W PIŁKĘ NOŻNĄ 

W dniu 7 maja 2019 roku na boisku Szkoły Podstawowej w Wilkowie odbyły się 

Gminne Zawody Sportowe w piłkę nożną. Do rywalizacji przystąpiły drużyny zarówno 

dziewcząt, jak i chłopców, reprezentując szkoły z terenu naszej gminy. Wszystkie drużyny 

otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Pierwsze miejsca, zarówno wśród 

dziewcząt, jak i chłopców zdobyły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w 
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Wilkowie. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” , Szkoła 

Podstawowa w Wilkowie oraz Gmina Wilków. 

 
 

 
 

 
3. RAJD NADWIŚLAŃSKI 

W pierwszy weekend czerwca odbył się Rajd Nadwiślański 2019. Dla zwycięzców 

odcinka specjalnego „Wilków” Wójt Gminy Wilków ufundował pamiątkowe puchary, 

które zostały wręczone na zakończenie rajdu w Puławach.  
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4. GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE  

W dniu 23 czerwca 2019 r. w Niedźwiadzie Dużej odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze dla gmin: Wilków, Józefów nad Wisłą, Łaziska i Karczmiska. 

Wyniki dla Gminy Wilków: 
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I miejsce na podium z czasem 107,74 zajęła jednostka OSP Rogów. 

II miejsce z czasem 116,11 jednostka OSP Wilków. 

III miejsce jednostka OSP Kosiorów 

IV miejsce jednostka OSP Żmijowiska 

V miejsce jednostka OSP Wólka Polanowska. 

W zawodach sportowo pożarniczych udział wzięła Kobieca Drużyna Pożarnicza Rogów, 

która zajęła I miejsce na podium. 

 

 
5. POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -POŻARNICZE 

W dniu 7 lipca 2019 r. w Józefowie nad Wisłą odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – 

Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody rozgrywane były w 
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konkurencjach sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Do zawodów przystąpiło 14 drużyn 

męskich i 7 drużyn żeńskich. Gminę Wilków reprezentowała drużyna OSP Rogów oraz 

kobieca drużyna KDP Rogów. 

Na podium stanęła drużyna OSP Rogów zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 97,10. 

Kobieca Drużyna zajęła 4 miejsce.  
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6. NADWIŚLAŃSKIE SWIĘTO CHMIELU - Dzień I ( naukowy) 
W dniu 17 sierpnia 2019 roku odbyła się konferencja chmielarska poświęcona problemom 
związanym z uprawą chmielu, stosowaniem środków ochrony oraz sprzedażą. W tym dniu 
odbyło się szereg wykładów poświęconej tej tematyce oraz panelowa dyskusja podczas której 
rolnicy wypowiadali się na tematy związane z chmielarstwem.  

 
 

 
7. "NADWIŚLAŃSKIE ŚWIĘTO CHMIELU”  DZIEŃ II - 18 sierpnia 2019 roku  

Festyn poprzedzony Mszą Święta podczas której poświęcono wieńce chmielowe.                              
W uroczystym korowodzie przemaszerowano na plac obok Szkoły Podstawowej w 
Wilkowie gdzie odbyły się uroczystości podczas których m.in.  koła gospodyń wiejskich 
zaprezentowały swoje osiągnięcia. Uczestnikom zaproponowano liczne atrakcje zarówno 
dla starszych i młodzieży, m.in. gwiazdą wieczoru był zespół CZADOMEN. 
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8. PRZEKAZANIE „WIANKÓW CHMIELOWYCH” 

Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś w towarzystwie KGW w Wilkowie i Stowarzyszenia 
Kobiet w Rogowie w ramach promocji Gminy Wilków przekazali "Wianki chmielowe" 
Wojewodzie Lubelskiem oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego.  
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9. ZBIÓRKA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHÓW 
ZBIÓRKA PUBLICZNA OD MIESZKAŃCÓW GMINY WILKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
WOJCIECHÓW. Łącznie zebrano kwotę 16 270,00 zł. 

 

 
 
 



35 
 

 
10. SŁOWIAŃSKIE BABIE LATO 

Pokazem pradawnego wytopu żelaza, wypieku pszenno-żytniego chleba w glinianym piecu, wraz 
z jego degustacją rozpoczęło się w dniu 8 września 2019 w Grodzisku Żmijowiska kolejne już 
„Słowiańskie Babie Lato.”  
 

 

 
11. ZAWODY WĘDKARSKIE  

W dniu 22 września 2019 odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Wilków w 

których uczestniczyło ogółem 36 wędkarzy. 
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Zwycięzcom puchary i nagrody wręczyli Pan Daniel Kuś - Wójt Gminy Wilków oraz Pan Artur 

Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

 
 

12. OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ  

W dniu 30 września 2019 roku odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Wilkowie.  
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13. Dnia 4 października 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na 

realizację operacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie działań dotyczących 

wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru”.  
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Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Gminie Wilków, zrealizuje grant „Zakup stroju 

ludowego powiślańskiego, szafy oraz akcesoriów niezbędnych do utrzymania strojów w 

należytym stanie”. Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”,  otrzymało dotację na grant „Zakup 

strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet "Rogowianki" w celu kultywowania dziedzictwa 

kulturowego poprzez taniec i udział w wydarzeniach poświęconych kultywowaniu dziedzictwa 

kultury”. 

 
 

14. GMINNE ZAWODY SPORTOWE W TENISA STOŁOWEGO 
 

W dniu 16.10.2019 odbyły się gminne zawody sportowe w tenisa stołowego rozegrane w nowej 

Sali gimnastycznej. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle”, Szkoła 

Podstawowa w Wilkowie oraz Gmina Wilków.  
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15)  NADWIŚLAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

9 listopada 2019 roku odbył się w Wilkowie Nadwiślański Bieg Niepodległości upamiętniający 

101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości  rozpoczęły się  Mszą Świętą 

w kościele parafialnym w Wilkowie w intencji ojczyzny. Następnie złożono kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą odzyskanie przez Polskę niepodległości. W biegu wzięło udział ok. 80 osób. 

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. W dalszej części odśpiewano pieśni 

patriotyczne w wykonaniu młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Wilków oraz Klubu 

Seniora w Wilkowie.  
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16)OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SENIORA W GMINIE WILKÓW 

 

W dniu 24 października 2019 Stowarzyszenie Klub Seniora w Gminie Wilków świętowało 

Międzynarodowy Dzień Seniora. W uroczystych obchodach uczestniczył Wójt Gminy Wilków.  

 

17)  BIAŁA SOBOTA  
 

W dniu 30 listopada 2019 roku na terenie Gminy Wilków odbyła się BIAŁA SOBOTA, 

współorganizowana przez Wójta Gminy z Kołem Łowieckim nr 44 SOKÓŁ w Puławach. 

Mieszkańcy Gminy mieli możliwość skorzystania z porad 11 lekarzy specjalistów. Porady 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Skorzystało z nich ponad 170 mieszkańców.  

 

VIII FINANSE GMINY W 2019 ROKU 

Realizacja dochodów 

 

Za 2019r. realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

Planowane dochody 25 326 616,87 zrealizowano 21 041 650,48  co stanowi 83%. 

Dotacje związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

zostały wykonane: zaplanowane 2 753 863,06  wykonano  2 704 783,27 co stanowi 98%.   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 

zaplanowane 3 846 026,00  wykonano 3 820 554,64 co stanowi 99%.   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

( związków gmin): plan 799 253,14 wykonano 674 229,33 co stanowi 84 %. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich: plan 3 550 327,19 

wykonano  170 0000,00 co stanowi 5 %. 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 80 000,00 

wykonano 65 492,54  co stanowi 82%. 

Dochody gminy ze sprzedaży oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych : plan 96 780,36 

wykonano 80 563,78 co stanowi 83% 



41 
 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych : plan 3 198,00 wykonano 0,00. 

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : plan 

26 379,00 wykonano 23 928,09 co stanowi 91%. 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 60 000,00 

wykonanie 0,00. 

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami; plan 0,00 wykonano 26 304,64.  

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  

( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 64 100,51, wykonanie 42 372,06 co 

stanowi 66%. 

Środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

: plan 728 852,90 wykonanie 0,00. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) : plan 702 921,57 wykonanie 

697 842,57 co stanowi 99%. 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych : 

plan 789 168,00 wykonano 789 168,00 co stanowi 100%. 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 

plan 63 000,00 wykonanie 63 000,00 co stanowi 100%. 

Realizacja subwencji z budżetu państwa : 

Subwencje oświatowe: plan – 3 996 260,00; wykonano 3 996 260,00 co stanowi 100%. 

Subwencje wyrównawcze : plan – 3 472 859,00; wykonano  3 472 859,00 co stanowi 100%.  

Subwencja równoważąca : plan – 165 089,00; wykonano  165 089,00 co stanowi 100%.  

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych : 

plan – 1 735 047,00 wykonano – 1 757 909,25 co stanowi 101%. 

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe to: podatki od spadków i darowizn, od czynności 

cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej: plan – 274 219,51 wykonano – 

266 902,19 co stanowi 97 %. 
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Inne dochody realizowane przez Urząd Gminy, zostały wykonane następująco: plan – 

2 119 272,63 wykonano – 2 224 392,12 co stanowi 105%. 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 108% w stosunku do przypisu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 96 597,53 , umorzenia z tego podatku 218,75, Dochody z 

podatku rolnego wykonano w 92% w stosunku do przypisu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 

114 232,26, umorzenia z tego podatku wynoszą 8 521,73. Dochody  z podatku leśnego  wykonano  

w  89% w stosunku do przypisu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11 055,56, umorzenia z tego 

podatku wynoszą  71,93.  Umorzenia odsetek w podatkach brak. Dla podatników podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Dochody 

z podatku od środków transportowych w stosunku do planu wykonano w 93%. Zaległości z tego 

tytułu wynoszą 4 163,00, umorzeń z tego podatku brak . Dla podatników zalegających z zapłatą 

podatku wystawiono decyzje oraz upomnienia.  Dochody z opłat za śmieci w stosunku do planu 

wykonano w 157%. Zaległości z opłat za śmieci wynoszą 175 904,97. Zaległości z umów 

dzierżawy, użytkowania wieczystego, najmu oraz sprzedaży lokali wynoszą: 59 363,67. 

Zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 67,30. Zaległości z tytułu podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wynoszą 3 651,00. Zaległości 

z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 139,92. Zaległości z tytułu zadań 

wykonywanych przez ośrodek pomocy społecznej wynoszą 778 984,89.   

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 256,00.  Zaległości z 

tytułu kar pieniężnych wynoszą  250,00. 

W 2019r. na umorzenie podatku rolnego, leśnego ( os. fizyczne) wydano  decyzji – 28. Ulga             

w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów wydano 22  decyzje. Ulga inwestycyjna w 

podatku rolnym wydano – 1 decyzję.  Rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości – 1 

decyzja. 

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr IV/13/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. wydatki budżetu gminy 

uchwalono na kwotę 22 892 637,27 zł co stanowi  115 % planu wydatków   

z początku roku 2018. 

W trakcie roku dokonano szeregu zmian w planie wydatków. Plan wydatków po zmianach 

wyniósł  25 090 948,87  

W roku 2019 przekazano z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie 1 391 823,47  

dla niżej wymienionych jednostek: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna : 235 000,00zł. 

2. Ludowy Klub Sportowy „WILKI” Wilków: 36 000,00zł. 

3. Klub Sportowy „Jaworzanka”: 9 000,00zł. 
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4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobre : 3 000,00zł. 

5. Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki : 3 000,00zł. 

6. Dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej w Rogowie : 569 298,23zł. 

7. Stowarzyszenie Klub Seniora w Wilkowie – 2 000,00zł. 

8. Regionalne Towarzystwo Powiślan – 2 000,00zł. 

9. Uczniowski Klub Sportowy Powiśle w Wilkowie– 5 000,00zł. 

10. OSP Wólka Polanowska – 5 000,00zł. 

11. Dotacja celowa dla OSP w Rogowie na zakup samochodu strażackiego – 476 423,34zł. 

12.  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 4 201,65zł. 

13. Dotacja dla powiatu opolskiego na zakup karetki pogotowia – 30 000,00zł. 

14. Dotacja celowa dla gminy Karczmiska na wspólny projekt unijny na zadanie pn. „ 

Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu rekreacyjnych spływów 

kajakowych” –11 900,25zł. 

 
W  2019 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne: 
  
Zakup działek nr 59, 58/1 w m. Kąty  f. sołecki 3 501,84 
Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "OZE w Gminie Wilków"          śr. 
własne 

6 150,00 

Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilków 
śr. własne 

6 150,00 

Przebudowa przepustu w ciągu rzeki Jaworzanka w miejscowości Rogów śr. własne 94 280,03 
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108014 L       
w miejscowości Zagłoba od km 0+986,33 do km 2+532,00" śr. własne 

1 107,00 

Wykonanie barier energochłonnych przy drodze gminnej na działce nr 127                        
w miejscowości Zagłoba na odcinku 200 mb. f. sołecki 20 318,17 i  śr. własne 

35 670,00 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 108006L w m. Machów  
śr. własne  

5 904,00 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 108012L w m. Kłodnica 
oraz 128020L w miejscowości Szczekarków Kolonia śr. własne 

4 305,00 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 128019L w m. Zastów 
Polanowski śr. własne 

4 305,00 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 108014L                           w 
m. Szczekarków Kolonia śr. własne 

9 543,27 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 128017L w m. Rogów śr. 
własne 

7 952,38 

Przebudowa drogi nr 113482L w m. Dobre – f. sołecki 18 999,96 
Przebudowa /modernizacja/ drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych                      
w miejscowości Kolonia Wrzelów na działce nr ewid. 21 na odcinku 230 mb –  
63 000 FOGR 

110 452,65 
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Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108018L 
od km 1+070 do km 1+630 w miejscowości Rogów oraz od km 1+1810 do km 2+220 w 
miejscowości Polanówka  - 353 748,00 BP 

456 119,70 

Zakup zbiornika oraz zakup pompy na cele przeciwpożarowe – f. sołecki 11 964,46 
Projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wilkowie 
z przystosowaniem na potrzeby stołówki szkolnej wraz z niezbędnymi branżami oraz 
projekt technologiczny śr. własne 

14 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagłoba – f. sołecki 1 080,22 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polanówka – f. sołecki 15 160,00 
Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego i założenie dwóch lamp                            
w miejscowości Majdany – f. sołecki 

7 499,31 

Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego i założenie lampy ulicznej                          
w m. Kosiorów – f. sołecki 

2 999,97 

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Kępa 
Chotecka – f. sołecki 

15 029,05 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem technicznym dla Zespołu Szkół Publicznych                
w Wilkowie - II etap – 322 621 MS 

559 781,93 

Dotacja dla Gminy Karczmiska na "Zagospodarowanie rzeki Chodelki  śr. własne 11 900,25 

Dotacja dla OSP Rogów na zakup samochodu 440 000,00 pożyczka  476 423,34 

Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zakup ambulansu ratunkowego  śr. własne 30 000,00 

Razem 1 910 279,36 
 

 

W budżecie gminy w 2019r. zaplanowano również dotacje celowe na zwrot kosztów 

wychowania przedszkolnego dzieci uczących się w innych gminach i wydatkowano na ten cel  

47 263,16zł. 

W dniu 9 lipca 2019 r. Gmina Wilków  zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienie  w sprawie realizacji Programu Czyste 

Powietrze. Głównym celem jest dotarcie do mieszkańców, którzy ze względu na brak wiedzy, 

obawę przed formalnościami czy też brak mobilności do tej pory nie skorzystali z Programu. Na 

mocy zawartego porozumienia wszyscy chętni, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie 

mogą uzyskać nieodpłatnie niezbędną pomoc w tym zakresie. Przeszkoleni przez Fundusz 

pracownicy urzędu pomagają przygotowywać wnioski wraz z wnioskodawcami pod kątem 

spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmują działania doradcze mające na celu 

zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i 

przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie. 

Liczba osób, które skorzystały z pomocy Gminy w 2019 r. – 14. 
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IX ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU 
 

1. Nazwa zadania : „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków 

(358 instalacji)” 
RPO WL na lata 2014-2020/4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Całkowita wartość projektu 3 924 438,50 zł 

Wysokość dofinansowania 2 685 043,43 zł, wkład własny 1 239 395,07 zł  

Okres realizacji 2018 - 2020 

Projekt rozpoczął się w 2016 r. z planowanym zakończeniem do końca 2020 r., w 2019 r.  nie 

zostały poniesione żadne wydatki. Roku 2019 trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu 

unijnego na wybór wykonawcy. Został przedłużony termin realizacji zadania do końca 2020 roku.  

Wnioskowany projekt dotyczy zakupu, montażu urządzeń produkujących energię cieplną w 

domach jednorodzinnych w Gminie Wilków. W szczególności projekty obejmuje 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 jak 

najlepszego wykorzystania energii słonecznej kolektory montowane będą zarówno na dachach, 

elewacjach domów oraz na gruncie przed budynkami. Łączna moc zainstalowanych urządzeń 

produkujących energię cieplną ze słońca wyniesie 1,34 MW, zaś uzysk solarny wyniesie 777 

583,00 kWh/rok. Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędną, 

wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Dzięki temu zwiększy się 

bezpieczeństwo energetyczne regionu, gdyż pobór i zapotrzebowanie na kopalne surowce 

wykorzystywane obecnie do produkcji ciepłej wody użytkowej znacznie spadnie (o ok. 415 

ton/rok). Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji 

gazów powodujących efekt cieplarniany, w tym dwutlenku węgla, tlenków siarki czy azotu a także 

pyłów pogarszających stan środowiska naturalnego. Wykonanie solarów spowoduje obniżenie 

produkcji energii z dotychczasowych źródeł, którymi w większości są indywidualne kotłownie 

opalane węglem, miałem, drewnem czy (w niewielkiej ilości) gazem. Inwestycja obejmująca w/w 

zakres powodując zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych energią ze źródeł 

odnawialnych wpływa na realizację celów tzw. pakietu energetyczno - klimatycznego Unii 

Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt wpływa na poprawę powietrza atmosferycznego 

poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw 

konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. w zakresie emisji pyłów, np. CO2, CO, tlenków 
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siarki, tlenków azoty czy pyłów. Inwestycja zgodna jest z Programem ochrony powietrza dla strefy 

lubelskiej. 

2.Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności 

publicznej” 
RPO WL na lata 2014-2020/5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

Całkowita wartość 817605,35 zł, wysokość dofinansowania 567768,73 zł 

Wkład własny Gminy 98310,25 zł 

Okres realizacji III i IV kwartał 2018 (UG), do III kwartału 2020 (SP Rogów) 

Projekt rozpoczął się w 2016 r., w 2018 r. zrealizowano I etap (termomodernizacja budynku UG 

Wilków), do końca III kwartał  2020 r. planowane jest zakończenie realizacji (termomodernizacja 

budynku SP Rogów), w 2019 r. nie zostały poniesione żadne wydatki 

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy Wilków. Oba obiekty są 

budynkami bardzo energochłonnymi, stąd też wymagają ingerencji ze strony władz gminy, które 

są właścicielami obiektów. Szkoła swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Wólka Polanowska, 

Polanówka i Rogów. Mieszkańcy tych miejscowości, w szczególności dzieci będą grupą docelową 

projektu. Ponadto z uwagi na objęcie projektem budynku Urzędu Gminy, jako bezpośrednich 

użytkowników należy uznać wszystkich mieszkańców gminy, a także firmy i instytucje spoza 

regionu, które współpracują z pracownikami urzędu gminy Wilków. Władze Gminy Wilków, 

które to są inicjatorem projektu, będą czerpać korzyści z inwestycji w postaci niższych kosztów 

utrzymania, które wynikać będą ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię potrzebną do 

ogrzania budynków, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci (efektywność 

energetyczna projektu 64,59%) Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości 

powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzania c.w.u, 

wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia, oraz termomodernizacja budynku na wszystkich 

płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynków objętych projektem na energię 

służącą ogrzewaniu i oświetleniu. W ramach projektu przewidziano następujące działania: Urząd 

Gminy (wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, wymiana instalacji 

elektrycznej wraz z wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, ocieplenie ścian 

zewnętrznych, ocieplenie stropu nad przejściem i stropu zewnętrznego, wymiana drzwi zewn., 

montaż instalacji fotowoltaicznej), SP w Rogowie (wymiana grzejników oraz montaż zaworów 

termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp oświetleniowych na 
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energooszczędne, wymiana drzwi zewn.i części okien, ocieplenie stropu zewnętrznego i ścian 

zewnętrznych, montaż instalacji PV). 

 

3. Nazwa zadania „OZE w Gminie Wilków”  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu : 1 690 048,20 zł, dofinansowanie 1 324 759 zł, wkład własny 365 289,20 zł. 

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. Grupą docelową będą mieszkańcy 

Gminy Wilków (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną 

w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,51 

MW. Produkcja energii cieplnej - 104,63 MWht/rok, Produkcja energii elektrycznej MWhe/rok - 

197,60. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 77 szt. Liczba jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej- 56 szt. Spadek emisji CO 2 - 199,26 Mg/rok. Jakość powietrza w gminie jest 

dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej 

nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Wilków, co oznacza że na 

jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości 

powietrza. Projekt jest zgodny z kierunkowymi działaniami aktualnego POP dla strefy lubelskiej 

jak i działaniami naprawczymi dotyczącymi ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie 

energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym indywidualnych gospodarstwach 

domowych. 

W 2019 roku poniesiono koszty dokumentacji technicznej w wysokości 6150 zł.  

 

4.Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Wilków 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
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Wartość całkowita: 2 123 935,93 zł, wysokość dofinansowania 1 455879, 48 zł, wkład własny  

668 056,45 zł  

Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji dwóch budynków 

użyteczności publicznej tj. 2 szkoły podstawowe. 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. Grupy docelowe: interesariusze 

bezpośredni projektu: pracownicy i uczniowie szkoły. Interesariusze pośredni: mieszkańcy i 

przedsiębiorcy gminy Wilków. Interesariusze drugorzędni: społeczność województwa 

Lubelskiego, turyści, przedsiębiorcy i osoby odwiedzające gminę Wilków. Kluczowymi 

wskaźnikami rezultatu będą: Spadek emisji CO2 - 276,39 t CO2/rok, produkcja energii 

elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE 15,14 MWht/rok; produkcja energii cieplnej z 

nowo wybudowanych instalacji OZE 16,42 MWht/rok, zaoszczędzona energia cieplna 2 114,61 

GJ/rok, zmniejszenie energii pierwotnej 646 130,84 kWh/rok, dodatkowa zdolność energii 

cieplnej z OZE 0,15 MWt; dodatkowa zdolność energii elektrycznej z OZE 0,01682 M We. 

W 2019 roku zlecono przeprowadzenie audytu energetycznego oraz opracowania studium 

wykonalności. 

 
5.Nazwa zadania : Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego 

w ciągu drogi gminnej  nr 108018L od km 1+070 do km 1+630 w 

miejscowości Rogów oraz od km 1+810 do km 2+220 w miejscowości 

Polanówka 
Wartość: 442 185,00 dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 

353 748 zł, wkład własny 88 437 zł,  

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 

drogi z płyt YOMB zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 
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Zakres robót obejmował : 

1).Roboty przygotowawcze, roboty ziemne;    

2). wykonanie  warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;  

3). wykonanie warstwy jezdnej z płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych typu YOMB; 

4). wykonanie poboczy; 

5). wykonanie  oznakowania drogi. 

Okres: 2019 r. 

 
6.Nazwa zadania : Przebudowa/modernizacja/ drogi gminnej 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Wrzelów na 

działce nr ewid 21  na odcinku 230mb. 
Wartość: 105 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 63 000 zł, wkład własny 42 000 zł,  

 Przedmiotem zamówienia było wykonanie  robót budowlanych polegających na wykonaniu 

drogi o nawierzchni bitumicznej  zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

Zakres robót obejmował : 

1)  roboty przygotowawcze, roboty ziemne;    

2). wykonanie  warstwy podbudowy  

3). wykonanie nawierzchni bitumicznej / warstwa wiążąca i ścieralna/; 

4). wykonanie poboczy; 

5). wykonanie  oznakowania drogi 

Okres: 2019 r. 

 
 
7.Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 108014L w m. 

Zagłoba od km 0+986,33 do km 2+532,00 
Wartość: 943 808,95 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  660666 zł, wkład 

własny 283 142,95 zł,  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót budowlanych na każdej drodze polegających 

na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Zakres robót obejmuje: 
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-  roboty przygotowawcze, roboty ziemne; 

-  poszerzenie istniejącej nawierzchni brukowej; 

-  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie; 

-  wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 5 cm; 

-  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 4 cm; 

-  wykonanie obustronnych poboczy; 

-  wykonanie oznakowania drogi. 

Okres: W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą. 

 
8.Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 128019L w 

miejscowości Zastów Polanowski od km 0+000,00 do km 0+348,75. 
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót budowlanych na każdej drodze 

polegających na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej zgodnie z dokumentacją do 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Zakres robót obejmuje : 

-  roboty przygotowawcze, roboty ziemne;  

-  wykonanie podbudowy; 

-  wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 5 cm; 

-  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 4 cm; 

-  wykonanie obustronnych  poboczy; 

-  wykonanie oznakowania drogi;  

-  wykonanie progu zwalniającego.  

Okres: W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą. 

Wartość: 183 575,18 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 128 502 

zł, wkład własny 55 073,18 zł. 

 

9.Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Wilków ( projekt po pozytywnej ocenie formalnej, przekazany do 

oceny merytorycznej) 
Nazwa projektu RPO WL na lata 2014-2020/5.5 Promocja niskoemisyjności 

Całkowita wartość 650982,03 zł, wysokość dofinansowania 449865,62 

Wysokość wkładu własnego gminy 201116,41 

Czar realizacji od podpisania umowy do końca 2022 r. 
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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 ilosc do wymiany 400 kpl. 54W ilosc do wymiany 54 kpl. 

z 5-krotną 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. 

 

10.Nazwa  zadania : „Ścieżka edukacyjna wokół budynku Urzędu 

Gminy Wilków” 
W 2019 r. Gmina Wilków na podstawie umowy dotacji nr 174/2019/D/OP z dnia 

31.10.2019r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie otrzymała dotację na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjna wokół budynku 

Urzędu Gminy Wilków”. Całkowita wartość zadania wyniosła 35 856,18 zł. Kwota 

dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie obejmowała 50% kosztów kwalifikowanych tj. 

17 928,09 zł.  

 Zadanie polegało na zakupie roślin oraz zakupie materiałów i robociźnie. W ramach 

zadania wykonane zostały nowe nasadzenia drzew i krzewów (posadzono łącznie 504 rośliny) 

oraz posiana nowa trawa. Na terenie wokół Urzędu Gminy została wytyczona ścieżka 

dydaktyczna, przy której znajdują się posadzone rośliny. Przy roślinach zostały ustawione 

tabliczki z ich nazwą (polską i łacińską) oraz krótką charakterystyką. Zagospodarowanie terenu 

ma poprawić estetykę, przyczynić się do pozyskania wiedzy na temat posadzonych roślin, drzew i 

krzewów oraz poprawić walory estetyczne i przyrodnicze otaczającego terenu. Celem zadania jest 

także edukacja ekologiczna lokalnego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży uczęszczającej do okolicznych szkół. 

 

 



52 
 

X   O Ś W I A T A 

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 oddział 

gimnazjalny.  

Rok 2019 obejmował II półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz I półrocze roku szkolnego 

2019/2020. 

 

Wyszczególnienie Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 

Przedszkole 57 72 

Oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych 

90 57 

Klasy I-VIII szkoły podstawowej  (kl. I – VIII) 283 (kl. I-VIII) 288 

Klasy II-III gimnazjum  (kl. III) 42 

Razem 430 459 
. Uczniowie według rodzaju szkół, liczby oddziałów, liczby uczniów w poszczególnych klasach w 
roku szkolnym 2018/2019  

Nazwa 
Szkoły 

Typ 

Li
cz

ba
 o

dd
zi

ał
ów

  
Liczba uczniów w poszczególnych klasach 

RAZEM 
(l. 

uczniów) 

Pr
ze

ds
zk

ol
e 

(p
on

iż
ej

 „
0”

) 

„0” 
kl.  
I 

kl. 
II  

kl. 
III  

kl. 
IV  

kl. 
V 

kl. 
VI 

kl. 
VII 

kl. 
VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Szkoła 
Podstawowa 
w Wilkowie 

Oddział 
przedszkolny 

 
2 23 12        

  
35 

 
Szkoła 

Podstawowa 
 

9   12 16 18 13 32 21 23 21 156 

Gimnazjum 2     42      42 

Zespół 
Szkół 

Publicznych 
w Zagłobie 

Przedszkole 
 3 72          72 

Oddział 
przedszkolny 

 
1  22        

 
22 

Szkoła 
Podstawowa 

 
9   15 25 15 14 28 11 10 14 132 
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Uczniowie według rodzaju szkół, liczby oddziałów, liczby uczniów w poszczególnych klasach w 
roku szkolnym 2019/2020. 

Nazwa 
Szkoły 

Typ 

Li
cz

ba
 o

dd
zi

ał
ów

  
Liczba uczniów w poszczególnych klasach 

RAZEM 
(l. uczniów) 

Pr
ze

ds
zk

ol
e 

(p
on

iż
ej

 „
0”

) 
„0

” 

kl
. I

 
 

kl
. I

I  

kl
. I

II
  

kl
. I

V
  

kl
. V

 

kl
. V

I 

kl
. V

II 

kl
. V

II
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Szkoła 
Podstawowa 
w Wilkowie 

Oddział 
przedszkolny 

 
3 43 19        

  
62 

 
Szkoła 

Podstawowa 
 

9   13 12 17 18 13 33 21 24 151 

Zespół Szkół 
Publicznych 
w Zagłobie 

Przedszkole 
 3 57          57 

Oddział 
przedszkolny 

 
1  27        

 
27 

Szkoła 
Podstawowa 

 
9   18 15 25 16 25 14 12 8 133 

 

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Wilkowie zatrudnionych było 31 

nauczycieli. W pełnym wymiarze pracowało 25 nauczycieli, natomiast niepełnozatrudnionych 6. 

Pracowników administracji i obsługi było 9 osób (6 osób pełnozatrudnionych, 3 

niepełnozatrudnione).  

W Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie pracowało 30 nauczycieli (19 

pełnozatrudnionych, 11 niepełnozatrudnionych). Pracowników administracji i obsługi było 

zatrudnionych 9 osób w tym: 6 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 

pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi danych 

placówek oświatowych. 

 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Nazwa szkoły 
zatrudnienie w tym etaty 

w etatach w osobach nauczycieli obsługi 
 1 2 3 4 5 
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1. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Wilkowie 
 

36,76 40 28,51 8,25 

2. 

Zespół Szkół 
Publicznych 
w Zagłobie 
 

29,95 39 22,70 7,25 

X RAZEM 66,71  51,21 15,50 
 

 Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2019/2020. 

Lp. Nazwa szkoły 
zatrudnienie w tym etaty 

w etatach w osobach nauczycieli obsługi 
 1 2 3 4 5 

1. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Wilkowie 

 

34,15 39 25,15 9,00 

2. 

Zespół Szkół 
Publicznych 
w Zagłobie 

 

31,87 38 24,12 7,75 

X RAZEM 66,02  49,27 16,75 
 

 Etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Nazwa szkoły 

Stopień awansu  

zawodowego 

Razem 

st
aż

ys
ta

 

ko
nt

ra
kt

ow
y 

m
ia

no
w

an
y 

dy
pl

om
ow

an
y 

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie 0 0 1,44 27,07 28,51 

2. Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie 0,98 2,69 15,42 3,61 22,70 

X RAZEM 0,98 2,69 16,86 30,68 51,21 
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Etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Stopień awansu  

zawodowego 

Razem 

st
aż

ys
ta

 

ko
nt

ra
kt

ow
y 

m
ia

no
w

an
y 

dy
pl

om
ow

an
y 

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie 0 0 1,03 24,12 25,15 

2. Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie 1,29 2,79 13,12 6,92 24,12 

X RAZEM 1,29 2,79 14,15 31,04 49,27 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 1 nauczyciel  uzyskał  stopień nauczyciela mianowanego i 5 

stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2019/2020 2 osoby uzyskały stopień 

nauczyciela dyplomowanego.  

Egzamin gimnazjalny 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.  

 Przedmiot Wynik (w %) 

Część humanistyczna 
Język polski 59 

Historia i WOS 53 

Część matematyczno - 
przyrodnicza 

Matematyka 35 

Przedmioty przyrodnicze 41 

Język angielski  
 

Poziom podstawowy 55 

Poziom rozszerzony 37 

Język niemiecki  
 

Poziom podstawowy  36 

Poziom rozszerzony 15 

 

 Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 40 uczniów.  

35% uczniów posiadało zaświadczenie o dysleksji, którym dostosowano arkusz egzaminu.  

Egzamin ósmoklasisty 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.  
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Szkoła Przedmiot Wynik (w %) 

Szkoła Podstawowa w 

Wilkowie 

Język polski 65 

Matematyka 38 

Język angielski 45 

Zespół Szkół Publicznych w 

Zagłobie  

Język polski 62 

Matematyka 35 

Język angielski 45 

 

 

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 styczeń- 

czerwiec 2019 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 88 uczniów na kwotę 45 850 zł, natomiast 

w miesiącach wrzesień – grudzień 2019 r.  – 84 uczniów na kwotę 62 699,44 zł oraz przyznano                 

1 zasiłek szkolny w kwocie 620 zł.   

 

 

XI  GMINNA  BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWIE- 

 
1.Biblioteka 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. poprzez realizację takich form jak:  

Biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z 

różnorodnością usług bibliotecznych, z regionem i twórczością regionalną. Podejmowała 

inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności 

lokalnej poprzez realizację takich form jak:  
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 szkolenia biblioteczne użytkowników jak lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki i 

inne: zorganizowano 12 zajęć, przy frekwencji 174 osoby,  

 imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym – literackie, edukacyjne - takie jak 

prelekcje o grodziskach na terenie gminy Wilków przez Pana Pawła Lisa MN w 

Kazimierzu Dolnym, Noc Bibliotek, wykłady, odczyty, akcje wspólnego głośnego 

czytania Narodowe Czytanie, konkursy: Czytelnik Roku 2018, 37 Mały Konkurs 

Recytatorski, konkurs „Ja nie czytam, jak czytam”, spotkania autorskie z Panem Jackiem 

Łapińskim,  (gry, zabawy, quizy, zajęcia plastyczne), Rajd rowerowy-Odjazdowy 

Bibliotekarz, małe formy teatralne-Teatr Maska z Krakowa:  

 inne okolicznościowe: Nadwiślańskie Święto Chmielu 2019 (4 000 osób),  

Obchody 100 Lecia Niepodległości-Nadwiślański Bieg Niepodległości (90 osób), 

spotkanie opłatkowe, wielkanocne, pasowanie na czytelnika biblioteki kl. I SP: 

zorganizowano 16 zajęć, przy frekwencji 857 osób, 

 wystawy, plakaty rocznicowe i jubileuszowe, informacje dotyczące biblioteki 

zamieszczane w lokalnych gazetach, 

 spotkania kierowane do mieszkańców gminy Wilków organizowane przez różne instytucje 

w GBP w Wilkowie (kursy chemizacyjne, szkolenia z zakresu ochrony i pielęgnacji upraw, 

certyfikacja chmielu, programy unijne czy dofinansowania na poszczególne działania 

związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych) oraz Sesje Rady Gminy: zorganizowano 

25 zajęć, przy frekwencji 5012 osób. 

Działania takie z reguły prowadzone są stale, często we współpracy z Urzędem Gminy i, 

Ośrodkiem Opieki Społecznej w Wilkowie oraz innymi instytucjami: szkołami, 

stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami zewnętrznymi oraz z terenu gminy Wilków. 

Oprócz w/w form, Biblioteka prowadzi Czytelnię Internetową usługi takie jak kserowanie, 

drukowanie, skanowanie, bezpłatne korzystanie z Internetu 

2.  Księgozbiory  
wyszczególnienie wpływ ogółem 

(+/-) 
z zakupu 

(+/-) 
ubytki z selekcji  

(+/-) 
KSIĄŻKI 327 -7 302 +109 165 +165 
- zakup ze środków własnych – 185 książek 
- zakup z MKiDK – 117 książek 
- książki przekazane w formie DAR – 25 książek 
- ogółem książek stan na 31.12.2019 r.  -  10 892   
-  liczba prenumerowanych czasopism   -  3 tytuły  – 600 zł  
Zakupiony księgozbiór kierowany jest  do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych; 
jest  to  lit .  p iękna obca i po lska oraz popularnonaukowa, biografie,  lit .  faktu.    Przy 
wyborze książek kierowano się sugest iami czytelników. 
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3.  Czytelnictwo  
wyszczególnienie Czytelnicy 2019 

(+/-) 
wypożyczenia na 

zewnątrz 
udostępnianie 

prezencyjne 
 

OGÓŁEM 407 + 50 
 

7 374 + 634 1 186 +153 

X 
 

X w tym książek w tym książek 

X X 6 811 
 

+ 668 923 - 113 

 
W 2019 r. wypożyczono więcej woluminów na zewnątrz jak i na miejscu. Również stan 

czytelnictwa wzrósł w stosunku do roku 2018.  

Zarejestrowałyśmy 407 użytkowników, o 50 osób więcej. Największą grupę czytelniczą stanowią 

uczniowie do lat 19 jest to 218 osób, co stanowi 53% w stosunku do ogółu czytelników. Drugie 

miejsce stanowią osoby pracujące (20-60 lat) -115 osób i trzecie miejsce osoby pozostałe (pow. 60 

lat) -74 osoby. 

 Struktura wypożyczeń na zewnątrz kształtuje się następująco:  

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2370 wol. – 35%  

- literatura piękna dla dorosłych – 3447 wol. – 50%  

- literatura popularnonaukowa – 994 wol. – 14% 

4. Zatrudnienie  

      - biblioteka zatrudnia 2 osoby na etacie  

5. Budżet biblioteki w 2019 r. wynosił – 165 000 zł,  

6. Dostępność usług bibliotek w soboty i niedziele 

   - od 2017 r. GBP w Wilkowie jest otwarta dwa razy w tygodniu do godziny siedemnastej i  

      w pozostałe dni do szesnastej; w soboty i niedziele zamknięta.  

7.Współpraca z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne -  

Biblioteka i seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora w Gminie Wilków współpracują z Urzędem 

Gminy, Samorządem Terytorialnym, Ośrodkiem Opieki 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. 
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Pracownicy biblioteki - zapewniają obsługę czytelnikom niepełnosprawnym, seniorom, osobom 

chorym na zasadzie wymiany pozycji książkowych z donoszenia do domu. Bibliotekarze świadczą 

również wypożyczenia z możliwością doniesienia książek czytelnikom do miejsc pracy, instytucji 

istniejących na terenie gminy. Na początku roku 2010 przy GBP w Wilkowie powstało 

Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Gminie Wilkowie” liczący obecnie 50 osób. Klub seniora jest 

stowarzyszeniem, działa samodzielnie i  współpracuje z Biblioteką. Większość członków Klubu są 

czytelnikami Biblioteki, dla tej grupy wiekowej zostały zorganizowane spotkania autorskie w 

bibliotece. Przez Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim, zostało zorganizowanych kilka 

spotkań z seniorami odnośnie bezpieczeństwa i jak się ustrzec przed ewentualnym oszustwem; 

zespoły medyczne organizują spotkania odnośnie zdrowia mi. cukrzyca i dieta związana z tą 

chorobą. Ogólnie spotkań seniorzy mieli 27, z frekwencją 710 osób, były to spotkania 

organizacyjne, ale też okazjonalne: imieniny, rocznice urodzin, spotkanie opłatkowe - Wigilia, 

spotkanie - Wielkanocne. 

Specjalną grupą użytkowników biblioteki są również przedszkolaki. W roku 2019/2020 Biblioteka 

brała udział w ogólnopolskiej akcji Mała Książka-Wielki Człowiek organizowanej przez Instytut 

Książki kierowanej dla dzieci 3-6 lat, Biblioteka włączyła się w tą akcję, prowadziła cykl głośnego 

czytania dla grup przedszkolnych i uczniów klasy 0 przy SP w Wilkowie i Rogowie.  

 

 

XII DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO 

„AGRO” SP. Z O.O W WILKOWIE 

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Agro” Sp. z. o. o z siedzibą 

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 
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podmiotów gospodarczych wody o właściwych parametrach. Ważną kwestią ze względu 

bezpieczeństwa dla mieszkańców jest utrzymanie sprawności technicznej hydrantów 

przeciwpożarowych. 

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 na terenie powiatu 

opolskiego, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżania dróg w ramach podpisanej 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. Spółka P.P.H. 

„AGRO” posiada koparko ładowarkę, pojazd samowyładowczy do przewozu materiałów sypkich, 

2 śmieciarki, samochód przystosowany do transportu segregowanych odpadów komunalnych, 

oraz niezbędne narzędzia do prowadzenia w/w działalności.   

6. Sytuacja finansowa spółki za 2019r. 

     -sprzedaż usług –woda                                           -  344 213,52 zł 
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     -sprzedaż usług ścieki                                            -    18 548,85 zł 

     -sprzedaż pozostałych usług                                   -  328 304,30 zł 

     -sprzedaż usług (zbieranie i transport odpadów)  -  277 120,97 zł 

    - odsetki                                                                   -     2162,00 zł 

    - pozostałe przychody                                             -      1391,00 zł 

    Razem przychody                                                   -  971 740,64 zł 

    Razem koszty                                                         -   947 656,09 zł 

    Zysk brutto                                                             -     24 084,55 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, 

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. 
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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 31.12.2019 

roku zamyka się sumą aktywów i pasywów w kwocie 739 462,14 zł. Majątek obrotowy stanowi 

kwotę 739 462,14 zł  w tym: należności 122 536,45 zł z tytułu świadczeń usług medycznych z 

NFZ oraz należności za czynsze oraz środki pieniężne zgormadzone na rachunku bankowym oraz 

w kasie w wysokości 616 014,98 zł. 608,44. Środki pieniężne stanowią zabezpieczenie na 

pokrycie zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień 2019 oraz 

zobowiązań z tytułu zakupu usług. 

Zobowiązania stanowią kwotę 94 181,20zł. Są to zobowiązania bieżące z tytułu zakupu usług 10 

596,20 zł, składek ZUS i podatku dochodowego z grudnia 2019 roku - kwota 83 585 zł. 

Rachunek zysków i strat zamyka się stratą  netto 14 519,62 zł.  

Przychody ze świadczeń usług medycznych wyniosły 1 233 427,86 zł  i zwiększyły się w stosunku 
do roku 2018 o 9%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 259 567,76 zł  i wzrosły w 
stosunku do roku ubiegłego o 22 %. 

XIV   DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących 

się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać 

samodzielnie. Polityka pomocy społecznej w Gminie Wilków ukierunkowana jest na 
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podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma 

na celu udzielenie im zarówno świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej 

i materialnej tych osób/rodzin.   

 Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie jest jednostką organizacyjną działającą na terenie 

gminy. W roku sprawozdawczym 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..  

 Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w OPS w Wilkowie zatrudnionych było ogółem 10 

osób w ramach umowy o pracę, w tym 3 pracowników socjalnych, wykonujących zadania z 

zakresu pomocy społecznej. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 2 osoby, które świadczą pracę 

opiekunki środowiskowej i sprzątaczki. 
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 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin/osób samotnie 

gospodarujących powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny, jednak nie mniej niż 3 

pracowników socjalnych. W naszej gminie zostaje spełniony powyższy wymóg. Wszyscy 

pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe.   

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r  

Lp Wyszczególnienie stanowiska Liczba zatrudnionych 

osób 

Liczba etatów 

1 

 

Kierownik OPS  
1 1 

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 

2 

(umowa na zastępstwo) 
1 

7 Asystent rodziny 1 0,75 

Źródło: Opracowanie własne OPS 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie  z mocy art. 3 ustawy o pomocy społecznej 

„wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Rodzaj, forma i rozmiar 

świadczenia odpowiada okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym 

możliwościom finansowym Ośrodka. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby 
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zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą 

przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega.  

 Z pomocy społecznej w 2019 r. skorzystało łącznie 180 osób ze 142 rodzin o łącznej 

liczbie osób w rodzinie 340. Jest to 7,52%  w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy Wilków. 

Pomocy udzielono z następujących powodów: 

Lp. Powody przyznania pomocy Liczba rodzin 

1 ubóstwo 97 

2 sieroctwo 0 

3 bezdomność 0 

4 potrzeba ochrony macierzyństwa  

 
23 

4  

w tym: wielodzietność 
13 

5 bezrobocie 50 

6 niepełnosprawność 44 

7 długotrwała lub ciężka choroba 91 

8 bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gosp. domowego-ogółem: 

18 

8  

 w tym: rodziny niepełne 
13 

8  

             rodziny wielodzietne 
3 

9 przemoc w rodzinie 3 

10 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 

11 alkoholizm 11 

12 narkomania 0 

13 trudności w przystosowaniu do życia po 2 
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zwolnieniu z zakładu karnego 

14 trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy 

0 

15 zdarzenie losowe 4 

16 sytuacja kryzysowa 0 

17 klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS 

  

 Analizując powody przyznania pomocy należy podkreślić, że rodziny/osoby  korzystające 

z pomocy społecznej borykają się jednocześnie z wieloma problemami. Wśród nich jako 

dominujące należy wyróżnić: 68,31% rodzin dotknięta jest ubóstwem, 64,08% rodzin boryka się z 

problemami wynikającymi z długotrwałej lub ciężkiej choroby a 35,21% z problemem bezrobocia. 

Kolejnym problemem skutkującym koniecznością objęcia pomocą społeczną jest 

niepełnosprawność – 30,98% oraz  potrzeba ochrony macierzyństwa 16,20 %.  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. Należy podkreślić, że 

wszystkie wymienione dysfunkcje mają negatywny wpływ nie tylko na rodziny, które zostały nimi 

dotknięte. 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:  ochronie zdrowia, aktywizacji zawodowej, rozwoju i integracji społecznej, 

edukacji  

 W roku 2019 pracownicy socjalni OPS przyjęli i rozpatrzyli 319 wniosków  o udzielenie 

pomocy, w szczególności na zaspokojenie takich potrzeb jak: zakup opału, żywności, leków i 

dojazdy do lekarzy. 

 Pracownicy socjalni przeprowadzili łącznie 409 wywiadów środowiskowych do celów 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczenia 

wychowawczego. 
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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 

180 140 334 

w tym: świadczenie 

pieniężne 
126 123 265 

           świadczenie 

niepieniężne 
56 38 148 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 
0 0 0 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 
180 140 334 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej -ogółem 
X 13 33 

Praca socjalna prowadzona 

w oparciu o kontrakt 

socjalny 

X 0 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS  

Typy rodzin objętych pomocą społeczną:  

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

1 Rodziny ogółem: (wiersz od 2 do 7) 142 340 

2 o liczbie osób:              

1 

64 64 

3 2 16 32 

4 3 25 75 

5 4 20 80 
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6 5 13 65 

7 6 i więcej 4 24 

8 w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz od 9 

do15) 

53 211 

9 o liczbie dzieci:              

1 

28 100 

10 2 17 69 

11 3 5 25 

12 4 3 17 

13 5 0 0 

14 6 0 0 

15 7 i więcej 0 0 

16 Rodziny niepełne ogółem(wiersz od 17 

do 20) 

14 45 

17 o liczbie dzieci: 

1 

8 24 

18 2 5 16 

19 3 0 0 

20 4 i więcej 1 5 

21 Rodziny emerytów i rencistów ogółem 

(wiersz od 22 do 25) 

30 64 

22 o liczbie osób: 

1 

11 11 

23 2 9 18 

24 3 7 21 

25 4 i więcej 3 14 

Źródło: Opracowanie własne OPS  
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 Wśród 142 rodzin korzystających w roku 2019 z pomocy społecznej w formie świadczeń i 

pracy socjalnej 53 rodzin to rodziny z dziećmi. Stanowią one 37,32% 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 2019 pomocą społeczną objęto 30 rodzin emerytów i 

rencistów, tj. 21,13% ogólnej liczby rodzin korzystających z  pomocy społecznej. W grupie rodzin 

emerytów i rencistów przeważają gospodarstwa jednoosobowe, które stanowią 36,67% 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.  

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych:  

 Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (kryterium 

dochodowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej zostało zweryfikowane Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku i od  1 października 2018r wynosi na osobę w rodzinie 

528,00 zł netto, a na osobę samotną 701,00 zł netto) i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu 

tych osób do kryterium ustawowego. Od dnia 1 października 2018 r. maksymalna kwota zasiłku 

stałego wynosi 645,00 zł. W roku 2019 Ośrodek wypłacił 248 zasiłków stałych 27 osobom na 

kwotę 130 094,97zł. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 

 W roku 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 osobom 

pobierającym zasiłek stały, co stanowiło 222 świadczeń na kwotę 11020,38 zł. 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: 

 Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach 

niższych niż ustawowe kryterium,  oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2019  przyznano decyzją zasiłek okresowy 37 

 rodzinom/osobom, świadczeń 163 na kwotę 62 789,00 zł. 

Sprawienie pogrzebu: 

 W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej  nie udzielił takiej formy wsparcia. 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych: 
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 Zasiłek celowy, to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu. W roku 2019 

przyznano zasiłek celowy 114 rodzinom na łączną kwotę 65492,75zł. W tym, w szczególnie 

trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, osobom/rodzinom przekraczającym 

kryterium dochodowe  przyznawane są zasiłki celowe specjalne, których w 2019 roku udzielono 

21  rodzinom w łącznej kwocie 13500,00zł. 

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. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. W 2019 roku 2 rodziny otrzymały pomoc na kwotę 2000,00zł. 

Praca socjalna: 

 Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Według 

ustawy jest to działalność zawodowa realizowana przez pracowników socjalnych a prowadzona z 

osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności samodzielności 

życiowej oraz odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych, a także tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Nowoczesne podejście do pracy socjalnej zakłada wejście pracownika świadczącego pracę 

socjalną w rolę osoby udzielającej pomocy o charakterze niematerialnym. Pełni on rolę 

drogowskazu, dzięki któremu osoba może wyjść z trudnej sytuacji, w której się znalazła, wymaga 

oczywiście porozumienia i współpracy osoby wspieranej i pracownika socjalnego. Może być 

prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez 

względu na posiadany dochód.  

Praca socjalna obejmowała w roku 2019 następujące zagadnienia:  

- poprawa warunków materialnych poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania własnych 

uprawnień i udzielanie pomocy w ich uzyskaniu (uzyskanie zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków 

mieszkaniowych, świadczeń emerytalno-rentowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze 

środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej itp.),  

- 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 , 
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- zagwarantowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki  m.in. poprzez uaktywnienie 

członków rodziny, pomoc w zorganizowaniu prywatnych usług opiekuńczych, organizowanie 

pomocy sąsiedzkiej itp.,  

- 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,  

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych , 

- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami poprzez wspólne działania w zespołach na 

rzecz rozwiązywania problemów w rodzinach, 

- poprawa warunków mieszkaniowych poprzez wskazywanie możliwości i pomoc w załatwieniu 

formalności związanych m.in. ze zmianą mieszkania oraz pośredniczenie w przekazywaniu mebli, 

sprzętu AGD, itp.,  

- współpraca przy organizowaniu i dostarczaniu żywności unijnej. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych: 

 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o 

charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie 

samotnej, lub w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana była w 

wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego.  W roku 2019 

usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki zatrudnione w tut. Ośrodku. Usługami 

opiekuńczymi było objęte 5 osób i wydatkowano na ten cel 18547,20zł. 

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym z 

terenu gminy: 

 Gmina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież 

i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i 

innych placówkach zapewniających schronienie pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 

2019 r  nie było  takiej formy wsparcia. 

 W 2019 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 
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otrzymania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe. Na realizację 

Programu dożywiania przeznaczono w gminie w 2019 roku ogółem 42548,75 zł, z czego środki 

własne gminy wynosiły 17019,50 zł, a dotacja 25529,25 zł. Z powyższej kwoty dożywiano w 2019 

r - 51 uczniów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach oraz udzielono 

wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności w 46  rodzinach - liczba 

udzielonych świadczeń –71. 

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. 

W 2019 roku w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba z terenu Gminy Wilków, koszt tej 

formy pomocy to 21054,74 zł . 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej: 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji 

(potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej) w sprawach świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W celu ustalenia sytuacji 

dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, pracownik socjalny OPS przeprowadza rodzinny 

wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. W  

2019 roku  wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni. 

Inne działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

- Ośrodek był współorganizatorem konferencji przeznaczonej dla radnych, sołtysów, poświęconej 

tematyce przemocy, 

- 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 2018 kwalifikował i wydawał skierowania osobom, 

które spełniały kryteria ww. programu przy współpracy ze OSP w Wólce Polanowskiej dla 300 

osób. 
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- współpraca z sołtysami wsi w celu zabezpieczenia osób starszych i samotnych, szczególnie w 

okresie zimowym, 

- współpraca z PCPR z siedzibą w Poniatowej. 

Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłek dla opiekuna, 

świadczenie „za życiem”: 

 Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do 

świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie z 

roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu  

po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne; od 

01.11.2018 r wynosi 674 zł i 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 

Określone w ustawie kryterium dochodowe powinny spełniać rodziny ubiegające się o zasiłek 

rodzinny oraz dodatki do niego. Kryterium dochodowe obowiązuje również przy ustalaniu prawa 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium dochodowe – 764 zł), a także jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (kryterium dochodowe wynosi 1922 zł). Pozostałe 

świadczenia są niezależne od wysokości dochodu rodziny. W sytuacji gdy rodzina przekracza 

ustawowe kryterium istnieje możliwość przyznania tych świadczeń z zastosowaniem tzw. 

mechanizmu „złotówka za złotówkę”. 

  W roku 2019  do OPS wpłynęło 448 wnioski  o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z 

dodatkami o 51 mniej niż w roku 2018. 

 

 Struktura wydatków na świadczenia rodzinne i pozostałe w rozbiciu w roku 2019 

Lp. Rodzaj świadczenia  

 

Liczba świadczeń  

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych  

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego  

1 Zasiłek rodzinny  5175 590953,17 

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  27 16461,99 

3 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego  

70 27062 

4 
Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka  
146 28580,56 



74 
 

5 
Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
244 25239,54 

6 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego  
279 27732,92 

7 
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej  
637 58417,71 

8 

Dodatek na pokrycie wydatków 

związanych z zamieszkiwaniem w 

miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły  

438 46037,1 

9 

Dodatek na pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły  

457 30424,42 

10 Świadczenie rodzicielskie 103 94984 

Świadczenia opiekuńcze  

11 Zasiłek pielęgnacyjny  1260 238874 

12 Świadczenie pielęgnacyjne  256 405248 

13 Specjalny zasiłek opiekuńczy  129 78606 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  

14 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka  
31 31000 

Zasiłek dla opiekuna  

15 Zasiłek dla opiekuna  71 44020 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  

16 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne  

223 64971 

17 Składki na ubezpieczenie emerytalne i 120 16407 
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rentowe opłacane za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

18 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna  

56 9555 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

19 

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne  

54 7693 

20 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające specjalny 

zasiłek opiekuńczy  

31 1730 

21 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek 

dla opiekuna  

58 3226 

Jednorazowe świadczenie „za życiem” 

22  0 0 

Źródło: Opracowanie własne OPS 

Świadczenie wychowawcze : 

 Ośrodek  realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, wypłacając świadczenia wychowawcze rodzinom. Program ten zakłada wypłatę 

nieopodatkowanego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w 

wieku do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze od lipca 2019r wypłacane jest niezależnie od 

dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.  W roku 2019  do OPS wpłynęło 524 wnioski  o 

przyznanie świadczenia wychowawczego. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia  

 

Liczba świadczeń  

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych  

    

1 

 

świadczenie wychowawcze 
7196 3771494 
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Źródło: Opracowanie własne OPS  

 

Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów 

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

egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę 

uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo, po spełnieniu kryterium dochodowego (od  okresu 

zasiłkowego 2019/2020 -800zł/os.)  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyżej niż 500 zł.  W roku 2019  do OPS wpłynęło  23 wnioski  o przyznanie  

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Rodzaj świadczenia  

 

Liczba świadczeń  

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych  

    

1 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  363 137551 

Źródło: Opracowanie własne OPS 

 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 

łącznie z ustawowymi odsetkami . 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie prowadził postępowanie wobec 15 dłużników 

alimentacyjnych z terenu Gminy Wilków. Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły: 77273,65 

zł. W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Ośrodek Pomocy Społecznej  współpracuje z 

Biurami Informacji Gospodarczej.  

Karta Dużej Rodziny:  

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu 

wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci w 

wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kontynuuje naukę 

szkolną.  Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym 

rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na 
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ich wiek w chwili składania wniosku. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych regulowana 

jest ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Do programu mogą przystąpić także rodziny zastępcze. 

Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależne od 

dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i 

uprawnień na terenie całego kraju. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019r  zostało wydanych  

137 kart tradycyjnych i 73 elektronicznych dla 82 rodzin. 

Dobry start 300+: 

 Świadczenie dobry start zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”  przysługuje raz w  roku 

na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia, świadczenie przysługuje 

bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te 

przebywające w pieczy zastępczej.  

W ramach realizacji zadania w 2019 r. rozpatrzono  369 wniosków o świadczenie dobry start, 

wypłacono zaś 524 świadczeń, na kwotę 157200,00 zł. 

 

Wspieranie rodziny:  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie w ramach realizacji zadania w 2019 r. zatrudniał  

jednego  asystenta rodziny na umowę o pracę. Wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 10 

rodzin   przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

 W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Gmina współfinansowała pobyt 6 dzieci w pieczy 

zastępczej na kwotę 47455,36 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 2019 roku odbyło się  5 posiedzeń  Z.I i  58 posiedzeń 

grup roboczych. Liczba osób objętych pomocą ogółem- 50. 

 Pracę z rodziną, w której występuje przemoc rozpoczyna wypełnienie formularza 

„Niebieskiej Karty”. Współpraca pracowników socjalnych z rodzinami dotkniętymi problemem 
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przemocy prowadzona jest długofalowo, działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania 

członków rodziny i na zaprzestaniu stosowania przemocy.  

Dodatki mieszkaniowe: 

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu, które jest przyznawane 

na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. O dodatek mieszkaniowy mogą się starać osoby 

posiadające tytuł prawny do mieszkania tj.: 

- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, 

- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego, 

- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych, 

- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki 

związane z jego zajmowaniem, 

- osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo 

socjalny. 

Warunkiem otrzymania tej formy wsparcia jest również spełnienie kryterium dochodowego - 175 

% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, - 125 % najniższej emerytury w 

gospodarstwie wieloosobowym. Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. 

powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Wartość powierzchni 

normatywnej wynosi: 

- 35 m² - dla jednej osoby, 

- 40 m²  - dla dwóch osób, 

- 45 m²  - dla trzech osób, 

- 55 m²  - dla czterech osób, 

- 65 m²  - dla pięciu osób, 

- 70 m²  - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób 

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Jednakże 

wskazana powierzchnia może być przekroczona o 30 % albo o 50 % jeżeli udział powierzchni 

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.                       
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Lp. Rodzaj świadczenia  

 

Liczba przyznanych świadczeń  

 

   

1 Dodatek mieszkaniowy  102 

Źródło: Opracowanie własne OPS  

 

Dodatki energetyczne: 

Prawo do dodatku energetycznego posiadają tzw. odbiorcy wrażliwi. Na podstawie ustawy – 

Prawo energetyczne, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej  

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej.  

Lp. Rodzaj świadczenia  

 

Liczba świadczeń  

 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych  

    

1 Dodatek energetyczny  

 

57 918 

Źródło: Opracowanie własne OPS  

 

Struktura wydatków OPS w 2019 roku z podziałem na zadania : 

Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową  Poniesione wydatki  

85501 

Świadczenie wychowawcze 
3 820 554,64 zł 

85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego  

2 025 008,34 zł 

85503 

Karta Dużej Rodziny 
409,69 zł 
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85504 

Wspieranie rodziny (asystent oraz 300+) 
199 064,29 zł 

85508 

Rodziny zastępcze 
47 455,36 zł 

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

11 020,38 zł 

85214  

Zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe  

130 281,40 zł 

85215 

Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)  
937,25 zł 

85216  

Zasiłki stałe  
130 094,97 zł 

85202 

Domy Pomocy Społecznej 
21 054,74 zł 

85205  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
2 700,00 zł 

85219  

Ośrodki  Pomocy Społecznej  
462 716,31 zł 

85228  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
18 547,20 zł 

85230  

Pomoc w zakresie dożywiania 
42 548,75 zł 

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 

12 659,58 zł 
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ustawy z dnia 4.04. 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

Razem: 6 925 052,90 zł 

Źródło: Opracowanie własne OPS  

 

Istniejąca infrastruktura i posiadane środki finansowe pozwalają w podstawowym zakresie 

realizować zadania ze sfery zabezpieczenia społecznego, tym samym zapewniać bezpieczeństwo 

socjalne grupy mieszkańców, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.  

 

 

  Wójt Gminy Wilków 

Daniel Kuś 


