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I. WSTĘP 

    Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia                                                 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Borzechów w roku 2020, w tym 

szczególnie realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.  Obszar i podział administracyjny  

      Gmina Borzechów zajmuje obszar 6746,5 ha. Jest jedną z najmniejszych gmin w powiecie 

lubelskim oraz w województwie lubelskim.   

      Gmina ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5911,48 ha, 

co stanowi ponad 87 % powierzchni.  

     W skład Gminy wchodzi 21 miejscowości:  Białawoda, Borzechów, Borzechów-Kolonia, 

Dąbrowa, Dobrowola, Grabówka, Kaźmierów, Kępa, Kępa Borzechowska, Kępa-Kolonia, 

Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Ludwinów, Łączki-Pawłówek, Łopiennik, Majdan 

Borzechowski, Majdan Radliński, Majdan Skrzyniecki, Osina, Ryczydół i Zakącie. Tworzą 

one 19 sołectw.   

2. Ludność 

Tab. Nr 1:  Liczba stałych mieszkańców Gminy Borzechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.   

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

1. BIAŁAWODA 29 25 54 

2. BORZECHÓW 232 205 437 

3. BORZECHÓW-KOLONIA 190 169 359 

4. DĄBROWA 65 47 112 

5. DOBROWOLA 62 57 119 

6. GRABÓWKA 41 38 79 

7. KAŹMIERÓW 54 54 108 

8. KĘPA 114 106 220 

9. KĘPA BORZECHOWSKA 83 90 173 

10. KĘPA-KOLONIA 159 157 316 

11. KŁODNICA DOLNA 194 197 391 

12. KŁODNICA GÓRNA 140 130 270 

13. LUDWINÓW 100 121 221 

14. ŁĄCZKI- PAWŁÓWEK 72 65 137 

15. ŁOPIENNIK 149 149 298 

16. MAJDAN BORZECHOWSKI 37 54 91 

17. MAJDAN RADLIŃSKI 61 61 122 

18. MAJDAN SKRZYNIECKI 68 77 145 

19. OSINA 54 45 99 

20. RYCZYDÓŁ 32 23 55 

21. ZAKĄCIE 19 16 35 

 OGÓŁEM 1955 1886 3841 
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   Na dzień 31 grudnia 2020 roku teren Gminy zamieszkiwało 3841 osób. W ciągu ostatniego 

roku liczba ludności zwiększyła się o 16 osób. Gęstość zaludnienia w Gminie Borzechów 

wynosi ok. 57 osób/km
2
.  

Największa liczba ludności zamieszkuje miejscowości: Borzechów (437 osób), Kłodnica 

Dolna (391 osób) i Borzechów-Kolonia (359 osób).  

Wśród mieszkańców Gminy nieznaczną przewagę liczebną posiadają kobiety, które stanowią 

50,89%  ogólnej liczby ludności Gminy (wzrost  o 0,2 % w porównaniu z rokiem 

poprzednim). Proporcje między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet wykazują nieznaczne różnice 

w obrębie Gminy. Niewielkie dysproporcje między liczbą kobiet i mężczyzn występują 

również w poszczególnych grupach wiekowych, co ilustruje tabela Nr 2.   

Tab. Nr 2:  Struktura ludności wg wieku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  

          do 18 lat        18 – 65 lat       powyżej 65 lat 

     Kobiety 386 1168 401 

     Mężczyźni 406 1213 267 

     OGÓŁEM 792 2381 668 

 

3. Gminne jednostki organizacyjne: 

 Urząd Gminy Borzechów 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie 

 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej 

 Przedszkole w Borzechowie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie – samorządowa instytucja kultury. 

  

 III. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY 

1. Budżet Gminy i prognoza finansowa 

    Budżet Gminy Borzechów na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr  XII/71/19 Rady Gminy 

Borzechów w dniu 30 grudnia 2019 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz siedmioma zarządzeniami 

Wójta Gminy Borzechów. 

    Budżet Gminy na 2020 rok zakładał dochody w kwocie  18.425.046,15 zł  oraz wydatki           

w kwocie  18.147.398,15 zł. 

Wykonanie dochodów Gminy Borzechów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem                      

18.317.213,33 zł, co stanowiło 99,41 % planu, z tego dochody bieżące wyniosły  

17.230.289,33 zł  i dochody majątkowe 1.086.924,00 zł. 

    Wykonanie wydatków  na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 17.400.133,02 zł,                  

co stanowiło  95,88 %  planu,  z tego wydatki bieżące – 15.531.261,04 zł  i wydatki 

majątkowe –  1.868.871,98 zł.  

 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły  -   4.769 zł, 

 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły   -   4.530 zł. 
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    W budżecie Gminy w 2020 roku nie zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki. 

Nie realizowano żadnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

    Gmina Borzechów w 2020 r.  była beneficjentem  jednego projektu  współfinansowanego 

ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą ,,Zdalna szkoła”. Realizatorem projektu była 

Gmina. Zadanie było jednoroczne, poniesione wydatki należały do wydatków bieżących.                    

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju zakupiono 42 sztuki laptopów i przekazano je 

placówkom oświatowym do prowadzenia nauki zdalnej. 

   Wieloletnia prognoza finansowa obowiązująca w 2020 roku została przyjęta uchwałą                 

Nr XII/70/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie roku Rada Gminy 

wprowadziła do prognozy cztery zmiany.   

    Prognoza obowiązuje do 2030 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Borzechów na 

lata 2020-2030 przedstawia informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305).   

W wieloletniej prognozie finansowej w 2020 roku nie planowano przedsięwzięć 

inwestycyjnych z udziałem środków UE. 

   Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Borzechów z dnia 30 marca 2021 roku                 

z wykonania budżetu Gminy Borzechów i informacji o stanie mienia Gminy Borzechów 

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów (BIP) pod 

adresem https://borzechow.e-biuletyn.pl.  

2. Informacja o stanie mienia komunalnego 

     Gmina Borzechów jest właścicielem 46 działek o łącznej powierzchni 5,9017 ha.  

Gmina  jest również właścicielem dróg gminnych o powierzchni 55,3318 m² .  

      Ponadto Gmina jest właścicielem następujących nieruchomości:  

- cztery ujęcia zbiorowe wody: Ludwinów, Łączki-Pawłówek, Borzechów i Kaźmierów.  

   Ujęcia wraz z sieciami magistralnymi o łącznej długość ok. 63 km oraz przyłączami 

   wodnymi w ilości 1198 szt. Pozostają w użytkowaniu Zakładu Budowy i Eksploatacji  

   Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.  

- obiekty użyteczności publicznej: 

 budynek administracyjny Urzędu Gminy z budynkiem gospodarczym  

 budynek komunalny w Borzechowie  

 budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Borzechowie  

 budynek Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej  

 budynek świetlicy w Kaźmierowie. 

  Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła   łącznie  23.768.824,01   zł, z tego :  

  -  grunty                                                 -       588.155,63 zł 

  -  budynki i lokale                                  -    6.118.037,58 zł 

  -  obiekty inżynierii lądowej i wodnej   -  15.667.387,38 zł 

  -  zestawy komputerowe                        -       281.336,82 zł 

  -  urządzenia techniczne                         -       314.775,28 zł 

  -  środki transportu                                 -       262.491,45 zł 

 -   narzędzia, przyrządy, wyposażenia    -       536.640,32 zł. 

https://borzechow.e-biuletyn.pl/


 

5 
 

 IV. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW  
  

A. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Borzechów  na lata 2015-2020 

      Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Borzechów  na lata 2015-2020 została     

opracowana w celu planowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Gminy Borzechów. 

Została ona zatwierdzona uchwałą Nr VI/47/15 Rady Gminy Borzechów z dnia 8 września 

2015 r. Opracowana Strategia wyznacza cele i kierunki rozwoju Gminy w zakresie: 

gospodarczym, społecznym, środowiskowym i technicznym. 

    W 2020 roku uwzględniając kierunki rozwoju wskazane w Strategii, zrealizowano                    

i wsparto realizację następujących zadań: 

DROGOWNICTWO 

 budowa parkingu przy placu zabaw w miejscowości Borzechów-Kolonia 

 modernizacja drogi gminnej 107383Lw miejscowości Kłodnica Dolna na odcinku    

0,26 km  

 przebudowa drogi gminnej  w Kłodnicy Dolnej na odcinku 0,16 km, w kierunku 

cmentarza                    

 budowa chodnika przy drodze gminnej 107050L w Borzechowie na odcinku 0,20 km 

 przebudowa drogi gminnej nr 107061L w Ludwinowie na odcinku 2,67 km 

 przebudowa drogi gminnej 107048L w  Majdanie Borzechowskim  na odcinku  0,97 km 

 przebudowa drogi  nr 107062 w miejscowości Kępa na odcinku 1,38 km 

 budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego  w miejscowości 

Kępa i Majdan Skrzyniecki 

 dofinansowanie  budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dąbrowie (udzielona 

pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego).  

 

OŚWIATA, SPORT, REKREACJA, SŁUŻBA ZDROWIA 

 zakup 42 laptopów dla placówek oświatowych w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – projekt grantowy „Zdalna szkoła” w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami o długości 1 km                             

w miejscowości Kępa Borzechowska    

 wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Urzędu Gminy 

 dofinansowywanie budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków dla 8 osób,  

 udzielenie dotacji na odnawialne źródła energii (piece, panele słoneczne i fotowoltaicz-

ne) dla 32 osób.    

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 remont   strażnic  OSP Łopiennik i OSP Majdan Borzechowski obejmujący wykonanie 

instalacji c.o.  

 udzielenie dotacji na modernizację i rozbudowę sieci łączności radiowej w Jednostce 

Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach, obejmującej swoim 

działaniem również Gminę Borzechów 

  dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bełżycach. 
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TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 

 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lubelskiemu na uruchomienie lokalnego 

transportu zbiorowego na trasie Białawoda – Borzechów – Bełżyce. 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borzechów oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borzechów 

      Gmina Borzechów objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                  

w 100% powierzchni Gminy. Plan został zatwierdzony uchwałą Nr XIV/86/2000 Rady 

Gminy Borzechów z dnia 29 sierpnia  2000 r. (ogł. w Dz. U. Woj. Lub. Nr 70, poz. 841           

z 2000 r.) i był zmieniany w późniejszych latach.   

Gmina posiada także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borzechów przyjęte uchwałą Nr X/65/99 Rady Gminy Borzechów                       

z dnia 28 grudnia 1999 r. W 2020 r. została dokonana jedna zmiana studium, która została 

zatwierdzona  uchwałą nr XIII/87/20 z dnia 07.02.2020 r. i dotyczyła jednej działki                    

o powierzchni 0,91 ha. 

W 2020 r. zakończono wcześniej rozpoczęte prace nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów dla poszczególnych działek z terenu 

Gminy - w Kępie Borzechowskiej i Borzechowie-Kolonii. Zmianą przeznaczenia 

użytkowania terenu objętych zostało 5 działek o łącznej powierzchni 1,27 ha. Zmiany 

dotyczyły przekształcenia gruntów pod tereny zabudowy mieszkaniowej, komercyjnej                        

i usługowej.  

C. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borzechów 
na lata 2014 – 2032  

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Borzechów z dnia                

07 listopada 2014 r. Celem Planu jest oczyszczenie terenu Gminy z azbestu poprzez 

stopniową jego utylizację, która będzie skutkować wyeliminowaniem negatywnego wpływu 

azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska.   

W 2020 r. na terenie Gminy zdemontowano i przekazano do utylizacji 6 400 m
2, 

płyt 

falistych i płaskich zawierających azbest, pochodzących głównie z pokryć dachowych 

budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Zadanie to realizowane jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Pracownicy Urzędu 

Gminy pośredniczą w przyjmowaniu wniosków i przekazywaniu ich do dalszej realizacji. 

 

D. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borzechów 

   Uchwałą Nr XIII/86/16 Rady Gminy Borzechów z dnia 18 maja 2016 r. przyjęto plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borzechów, który przewiduje: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 %, 

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł  do 20 %, 

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %. 
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      Na terenie Gminy Borzechów nie wykonuje się pomiarów poziomu zanieczyszczenia 

powietrza. W oparciu o wyniki stacji pomiarowej w Lublinie stwierdzono, że przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń Pyłem PM 10 - wystąpiły w 2020 r. w ciągu 17 dni 

w okresie grzewczym. 

      W roku 2020 nie odnotowano także przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

drogowego. Wiąże się to z faktem, że Gmina nie posiada na swoim terenie dróg krajowych, 

wojewódzkich ani dróg szybkiego ruchu.   

      Na terenie Gminy brak też zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska. Gmina ma 

charakter rolniczy. Największe zakłady to: Przedsiębiorstwo „IGORD” – Jerzy Podgórski, 

piekarnia w Borzechowie, stacja paliw w Kłodnicy Dolnej oraz sklepy handlowe. Skala 

produkcji w tych zakładach jest stosunkowo niewielka.   

Gmina nie posiada informacji o emisji zanieczyszczeń gazowych takich jak: dwutlenek siarki, 

tlenek azotu, tlenek węgla i dwutlenek węgla. 

 

E. Gospodarka odpadami komunalnymi 
  

     Gmina Borzechów na 2020 rok zawarła dwie oddzielne roczne umowy na odbiór                    

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamiesz- 

kałych z terenu Gminy, z firmami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych. 

    W 2020 roku  Gmina zapewniała mieszkańcom: 

- worki na odpady segregowane, 

- pojemniki na odpady (od września 2020 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojem-  

  nik na odpady spoczywa na właścicielu tej nieruchomości), 

- możliwość oddania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym wielkogabaryto- 

  wych,  bez ograniczeń ilościowych, do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  

  Komunalnych.  

Wymienione materiały i usługi wliczone były w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają do 

budżetu Gminy. Mimo zwiększonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

system finansowy w zakresie gospodarki komunalnej nie bilansował się, koszty ponoszone 

przez Gminę były wyższe od wpływów z opłat. 

     Z roku na rok zwiększa się ilość odebranych segregowanych odpadów komunalnych, co 

świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców odnośnie segregacji śmieci. 

W Gminie Borzechów w 2020 roku na 1 mieszkańca statystycznie przypadało 180,28 kg  

odpadów, co stanowi wzrost o 27,96 kg na osobę względem roku 2019. 

Na 1 mieszkańca statystycznie przypadało:  

- 99,08 kg odpadów zmieszanych, 

- 35,37 kg odpadów segregowanych, 

- 45,83 kg odpadów dostarczonych do PSZOK-u. 

       Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Gmina Borzechów co roku osiąga poziomy 

określone przepisami prawa.   
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F. Inne działania w zakresie ochrony środowiska 

1/ Urząd Gminy prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości,         

     przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów  

     komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

    Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy znajdowało się: 

     -  98  przydomowych oczyszczalni ścieków 

     -  998 zbiorników bezodpływowych (szamb). 

           W 2020 roku oddano do użytku 8 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków,  

     których budowa była dofinansowana z budżetu Gminy (dotacje celowe na podstawie  

     uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Borzechów określającej zasady i tryb udzielania 

     dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 

     ścieków).   

           Gmina udzieliła 32 dotacje na zakup i montaż proekologicznych źródeł ciepła 

     i urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym na: 

    - 4 układów fotowoltaicznych o mocy od 4,5 kW do 9 kW 

    - 12 zestawów solarnych do podgrzewania wody 

    - 16 pieców gazowych do ogrzewania mieszkań. 

    Dotacje udzielane były w oparciu o zapisy uchwały Nr XXX/190/18 Rady Gminy 

    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację  

    zadań polegających na instalacji proekologicznych źródeł ciepła i urządzeń odnawialnych 

    źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Borzechów, 

    zmienionej w 2020 r. uchwałą Nr XIII/84/20. 

 

2/ Oczyszczanie terenu 

    Gmina utrzymuje 67,8 km dróg gminnych. 

    Utrzymanie dróg, ulic, placów zabaw (11) i przystanków komunikacji publicznej (29)                      

    w okresie letnim obejmuje: 

- oczyszczanie ulic, chodników, przystanków i placów zabaw, 

- koszenie poboczy, pasów zieleni wraz ze zbieraniem trawy, 

- zbieranie i wywożenie odpadów zgromadzonych w rowach i koszach ulicznych, 

- malowanie i konserwowanie ławek ustawionych przy chodnikach. 

     Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym obejmuje: 

- odśnieżanie ulic oraz podległych chodników i przystanków, 

- zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej, 

- opróżnianie koszy ulicznych. 

3/ Utrzymanie zieleni 

Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni obejmowały następujące czynności: 

- utrzymywanie klombów i rabat, 

- dokonywanie nasadzeń krzewów i kwiatów na klombach i rabatach, 

- pielęgnacja żywopłotów, 

- utrzymanie ławek i koszy przydrożnych w estetycznym wyglądzie. 
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G. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów 

    Program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie im miejsca 

w schronisku oraz opieki weterynaryjnej, a także zmniejszenie populacji zwierząt 

bezdomnych. 

    Na realizację zadań określonych w Programie w 2020 roku wydzielono w budżecie Gminy  

kwotę 25000 zł. Środki te przeznaczono na: opłatę za zapewnienie miejsca w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt, sterylizację, kastrację i uśpienie ślepych miotów oraz na dożywianie 

bezdomnych zwierząt. 

 

H. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

     Program został zatwierdzony przez Radę Gminy Borzechów uchwałą Nr XII/77/19 z dnia                        

30 grudnia 2019 r. Na jego realizację wydzielono w budżecie kwotę  54.000 zł. Są to środki 

pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

     W ramach Programu realizowano następujące zadania: 

- zakup książek, literatury fachowej i profilaktycznej          

- spektakle profilaktyczne dla uczniów                                 

- zakup środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek na potrzeby przeciwdziałania  

  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2. 

      Jednym z podstawowych zadań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Borzechowie było podejmowanie działań w zakresie kierowania na leczenie 

odwykowe.   

   Zgodnie z ustawą o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi leczenie 

odwykowe jest dobrowolne. Jednak w przypadkach kiedy osoba nadużywa alkoholu, 

powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje nieletnich, uchyla się od pracy lub 

systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny                   

i Nieletnich może wydać postanowienie o obowiązku poddania się tej osoby leczeniu 

odwykowemu. Postępowanie w tej sprawie Sąd wszczyna na wniosek prokuratora lub 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

    W 2020 roku do Gminnej Komisji wpłynęło 5 wniosków: 3 od członków rodzin osób 

nadużywających alkoholu i 2 od Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Komisja  

przesłuchała 2 osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu i 1 świadka. Po przeprowadzeniu 

postępowania 1 sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Kraśniku, 1 do lekarzy 

orzeczników. Dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż na wezwanie Komisji nie 

stawili się ani wnioskodawcy, ani osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu.  

I . Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi  

    oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   

    2020 rok 

    Program został przyjęty uchwałą Nr XI/67/19 Rady Gminy Borzechów z dnia                              

27 listopada 2019 r. 



 

10 
 

Głównym celem programu współpracy było zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

poprzez realizację zadań publicznych Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie Gminy Borzechów.   

     Na terenie Gminy Borzechów na koniec 2020 roku zarejestrowane były 23 organizacje 

pozarządowe, w tym: 

- 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

- 2 stowarzyszenia  

- 1 klub sportowy (działający w formie stowarzyszenia) 

- 9 Kół Gospodyń Wiejskich. 

Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz coraz częściej ich inicjatorem.  

     Na dofinansowanie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie wydatkowano           

z budżetu Gminy kwotę 65.000 zł. W 2020 r. Gmina Borzechów zlecała realizację zadań na 

podstawie umowy, z zastosowaniem: trybu konkursowego oraz trybu pozakonkursowego 

(tzw. „mały grant”).   

1/ W drodze otwartego konkursu ofert Gmina zleciła realizację zadania „Wspieranie                            

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku”. Jego realizatorem był Gminny 

Klub Sportowy „PERŁA” Borzechów. W ramach tego zadania podejmowane były 

następujące działania: 

 organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn  

młodzieżowych 

 współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych  

 udział w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą.  

Na realizację tego działania Gmina przekazała kwotę 62.000 zł. 

2/ W trybie tzw. małych grantów (z pominięciem otwartego konkursu ofert) przyznano                            

   2 dotacje w łącznej kwocie 3.000 zł na realizację następujących zadań:     

 „Ferie zimowe” -  KGW „Dobrowianki” w Dobrowoli i KGW „Z przytupem”                                         

w Ryczydole 

 „Wielkanoc w szkle” – KGW „Działaczki z Kępskiej Paczki” w Kępie. 

3/ Oprócz udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji na realizację zadań publicznych 

prowadzono też współpracę pozafinansową  z organizacjami pozarządowymi, w tym: 

- zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów zapowiedzi wydarzeń 

  organizowanych przez organizacje pozarządowe, a także publikowano relacje z ich  

  przeprowadzenia, 

- promocja działalności organizacji pozarządowych w lokalnej gazecie, 

- udzielanie pomocy merytorycznej i technicznej w związku z realizacją przez organizacje 

  pozarządowe zadań publicznych, 

- przekazywanie informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach,  

   organizowanych przez różne instytucje, 

- współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet  

   Gminy Borzechów.   
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       Z powodu wprowadzenia w marcu 2020 r. stanu epidemii w kraju i wprowadzenia 

obostrzeń większość organizacji zrezygnowała ze składania ofert. Jednak pomimo trudnych 

warunków spowodowanych panującą pandemią Gmina Borzechów starała się realizować 

szeroko pojętą współpracę z trzecim sektorem głównie w formach niefinansowych 

dostosowanych do specyfiki panujących warunków. Realizacja Programu przyczyniła się do 

poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb, budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a działającymi organizacjami 

pozarządowymi wspieranymi przez Gminę w realizacji ważnych celów społecznych. 

Realizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Gminy Borzechów do 

udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały 

świadomość obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, 

wspólnoty lokalnej i regionu. 

 

  V. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW W ZAKRESIE OPIEKI 

      SPOŁECZNEJ 

1.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020     

      Strategia została zatwierdzona uchwałą Nr XXIV/145/17 Rady Gminy Borzechów z dnia              

13 listopada 2017 roku. Strategia rozwiązywania problemów społecznych ukierunkowana jest 

na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi 

w szerszym obszarze polityki społecznej, jak oświata, służba zdrowia i sądownictwo.        

Strategia jest dokumentem uwzględniającym działania, programy i projekty, które zostały 

przyjęte do realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może 

być ciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki  

i sposoby realizacji założonych celów.   

    W dniu 19 listopada 2020 roku zwołano zespół oceniający, który dokonał raportu  

z monitoringu w/w Strategii. W raporcie dokonano oceny czterech celów strategicznych: 

1) wyrównywanie szans życiowych osób starszych i niepełnosprawnych, w ramach tego 

    obszaru zostały podjęte między innymi takie działania jak: 

 pomoc finansowa w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego, z którego w 2020 r. 

korzystało średnio 12 rodzin, 

 zasiłku dla opiekuna, z którego w 2020 r. korzystało 4 rodziny, 

 zasiłków jednorazowych, z których w 2020 r. skorzystało średnio 14 rodzin. 

 zasiłków okresowych, z których w 2020 r. skorzystało 9 rodzin. 

 zasiłków stałych, z których w 2020 r. skorzystało 11 osób. 

 zasiłków pielęgnacyjnych, z których w 2020 r. korzystało średnio 60 osób.  

W związku z pandemią COVID-19 w znacznej mierze prowadzony był monitoring, 

zwłaszcza osób starszych i samotnych, często ze względu na bezpieczeństwo 

podopiecznych ośrodka pomocy społecznej i pracowników, podejmowano kontakt 

telefoniczny, dzięki któremu  ustalano podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych. 

Pracownicy ośrodka realizowali   działania na rzecz osób starszych, które dotyczyły m.in.: 
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kontaktu z pracownikami ośrodka zdrowia, wypisanie recept, zakup leków, zakup 

podstawowych produktów spożywczych i dostarczenie ich do potrzebujących osób 

starszych.  

2) wsparcie rodzin, w ramach tego obszaru zostały podjęte działania: 

 objęcie rodzin dotkniętych skutkami patologii - wsparciem asystenta rodziny, w 2020 r., 

 wnioskowanie o przydzielenie kuratora w szczególnych przypadkach, 

 organizowanie kolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym, w 2020 r. na kolonie letnie 

pojechało 6 dzieci z terenu gminy Borzechów, 

 udzielono pomocy finansowej w formie: zasiłku jednorazowego, specjalnego zasiłku 

celowego, zasiłków okresowych, oraz udzielono pomoc rzeczową w formie dożywiania 

dla osób spełniających ustawowe kryteria, w 2020 r. programem dożywiania objęto 48 

dzieci z terenu Gminy Borzechów.  

3) ograniczanie skali bezrobocia oraz negatywnych skutków, integracja osób długotrwale 

    bezrobotnych - podjęte działania to: 

 informowanie podopiecznych o nowych ofertach pracy bądź stażu w porozumieniu z 

PUP,  

 przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie 1 osoba z terenu gminy 

Borzechów wzięła udział w programie „pakiet na start”, w ramach programu 1 osoba 

odbyła szkolenie, dostała skierowanie na staż, a następnie umowę o pracę. 

4) ograniczanie problemu uzależnień oraz jej skutków - do działań z tego obszaru należały: 

 współpraca pracowników socjalnych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poprzez zgłaszanie osób uzależnionych do GKRPA, 

 udział pracowników socjalnych w posiedzeniu GKRPA, 

 udział pracowników socjalnych w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony   

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Borzechów na lata            

2018-2022 

      Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/176/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku.     

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Cel ten oparty jest na realizacji zadań Gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań 

profilaktycznych, wsparcie osób doświadczających przemocy oraz pracy ze sprawcami 

przemocy nad zmianą ich zachowań i postaw. 

    W 2020 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie brali 

udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracach grup roboczych do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynacja 

pracy wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu. Zespół podejmuje działania 

profilaktyczne, interwencyjne, diagnozuje sytuacje rodziny oraz podejmuje działania mające 

przeciwdziałać zjawisku przemocy. GOPS Borzechów prowadzi obsługę biurową zespołu 

oraz pracownicy biorą udział w pracach merytorycznych.  W 2020 r. odbyło się 4 posiedzenia 
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Zespołu Interdyscyplinarnego, w związku z pandemią COVID-19 liczbę spotkań grupy 

roboczej należało zmniejszyć do minimum. W ramach pracy Zespołu pomocą objęto 22 osoby 

z 6 rodzin. 2 pracowników socjalnych w ramach godzin swojej pracy zajmują się 

koordynowaniem procedur Niebieskiej Karty i pracą socjalną z rodzinami uwikłanymi  

w przemoc. W ramach działań procedury Niebieskiej Karty został skierowany 1 wniosek do 

Sądu Rodzinnego, o wgląd w sytuacje rodziny i małoletnich dzieci.  

3. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Borzechów na lata 

     2018-2020  

      Program   został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu 

rodziny i pieczy zastępczej, a zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII177/18 Rady Gminy 

Borzechów z dnia 22 czerwca 2018 r. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny należy do zadań własnych Gminy. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 został opracowany  

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. 

Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny należy do zadań własnych 

Gminy (art. 176 pkt 1 w/w ustawy). 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,  

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Zgodnie z Ustawą, 

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych zapewnia się wsparcie polegające w szczególności na: 

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;  

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  

- pomocy w integracji rodziny;  

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  

- dążeniu do reintegracji rodziny. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

     w pieczy zastępczej,  

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka   

    w pieczy zastępczej,  

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach   

     pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  
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      Realizując zadania wynikające z w/w ustawy, w 2020 roku asystent pracował                     

z 9 rodzinami, które miały problemy wychowawcze z dziećmi, nie radziły sobie z bieżącymi 

sprawami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa domowego. Rolą asystenta rodziny nie jest 

powielanie pracy pracownika socjalnego, którego zadanie polega między innymi na 

systematycznej diagnozie środowisk zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im 

odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami,  

w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba jego 

zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, 

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

     Według stanu na dzień 31.12.2020 r. z Gminy Borzechów 3 dzieci wychowuje się  

w pieczy zastępczej (1 dziecko w pieczy instytucjonalnej oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej). Konieczność umieszczenia dziecka poza rodziną wynika często z dysfunkcji 

lub patologii środowiska, w którym żyje dziecko.   

     W 2020 r. opłacono pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka oraz pobyt 1 dziecka                          

w rodzinie zastępczej.   

4.  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

     W 2020 roku w ramach programu objęto dożywianiem 48 dzieci, których rodziny 

spełniały kryterium dochodowe podjęte Uchwałą Nr IV/28/19 Rady Gminy Borzechów z dnia 

30 stycznia 2019 r., która podnosząc kryterium dochodowe, umożliwiła większej grupie 

rodzin skorzystać z powyższego programu. 

     Przyznana pomoc w postaci dożywiania dzieci uzasadniana jest sytuacją życiową  

i materialną potwierdzaną treścią wywiadów środowiskowych, sporządzanych przez 

pracowników socjalnych świadczących pracę  w terenie.  

5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany  

    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie w 2020 roku współpracował  

z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie. W ramach 

współpracy Ośrodek weryfikował kryterium dochodowe i wydawał skierowania do 

otrzymania produktów żywnościowych. Kryterium uprawniające do otrzymania skierowania 

wynosiło w 2020 r. 1.056,00 zł dla rodziny oraz 1.402,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej. Takie skierowania w 2020 r. otrzymało 30 rodzin z terenu Gminy 

Borzechów.  

6. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy   

    społecznej  

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie, wspierając rodziny, realizuje  

ustawę o pomocy społecznej, na podstawie której zostały wypłacone świadczenia:  

 zasiłki stałe - dla 11 osób - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie, 

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności 
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 zasiłki okresowe - dla 9 rodzin, w tym przyznane z powodu: 

- bezrobocia - dla 8 osób 

          - długotrwałej choroby - dla 1 rodziny 

          - niepełnosprawności - dla 1 rodziny 

           - innego niż wymienione powyżej - dla 1 rodziny 

 składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: 

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłki  stałe 

          - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia   

             Opiekuńcze 

         - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 22 osób pobierających  

            świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,  

            zasiłek dla opiekuna) 

 zasiłki celowe - przyznano dla 10 rodzin, w tym 4 zasiłki specjalne celowe. 

 stypendia – pomoc materialna dla uczniów – 17 rodzin otrzymało wsparcie finansowe 

na zakup materiałów niezbędnych dla ucznia 

 Karta Dużej Rodziny - wydano Karty dla 17 rodzin 

 opłacono pobyt jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przez cały rok oraz 

jednej osoby przez dwa miesiące. 

7. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń         

wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego 

programu „Dobry Start” 

 

L.p. 

 

Rodzaj świadczenia 

Ilość rodzin/ 

Świadczeniobiorców 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 160 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 60 

3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 

4.  Świadczenie pielęgnacyjne  20 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka „becikowe” 

34 

6. Zasiłek dla opiekuna 4 

7. Świadczenie rodzicielskie 11 

8. Fundusz alimentacyjny 12 

9.  Świadczenie wychowawcze ( 500+) 410 

10. Rządowy program „Dobry Start” 295 
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VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

     Na terenie Gminy funkcjonują trzy placówki oświatowe, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Borzechów: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 

Rasławskiego w Borzechowie, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Kłodnicy 

Dolnej oraz Przedszkole w Borzechowie. Wszystkie placówki dysponują dobrymi warunkami 

lokalowymi oraz bogatą bazą dydaktyczną, która jest systematycznie uzupełniana. 

      Liczba uczniów w  szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2020/2021 kształtuje się 

następująco: 

        Szkoła Liczba  

uczniów  

Oddział 

przedszkolny 

Punkt  

Przedszkolny 

    Razem 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                    

w Borzechowie 

 

    135 

 

X 

 

X 

 

        135 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kłodnicy Dolnej 

 

      99 

 

17 

 

20 

 

        136 

     

     Rok 2020 był dla oświaty szczególnie trudny. Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 

spowodowało wprowadzenie nauki zdalnej na wiele miesięcy, co znacznie ograniczyło 

możliwości organizacji dodatkowych zajęć.  W okresach, w których nauczanie odbywało się 

w sposób stacjonarny, szkoły aktywnie włączały się w realizację projektów i programów 

mających na celu wszechstronny rozwój uczniów. Poniżej przedstawiono wykaz 

przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne placówki. 

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie   

 Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany przez Powiatowe Centrum 

Zdrowia w Opolu Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach programu 39 uczniów kl. IV – 

VI po badaniach diagnostycznych odbywało zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia 

praktyczne rozwijające aktywność ruchową; na zakończenie uczniowie otrzymali zestaw 

przyborów do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. 

 Uczestnictwo w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii 

Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną ma na celu 

wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Programem  objęto wszystkich 

uczniów  klasy I 

 Projekt edukacyjny – „ Czytanie jest cool”  innowacja pedagogiczna dla klas IV-VIII. 

Celem jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. 

 Kontynuacja programu „SKS w szkole" Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach 

którego odbywały się bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe,  z piłki nożnej, piłki 

koszykowej oraz zapasy 2 godz. tygodniowo dla ucz. kl. IV- VII  prowadzone przez 

nauczyciela wychowania fizycznego. 

 „Dzieci uczą rodziców” - akcja organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego dla 

uczniów klas I – III, w szkole brało udział 47 uczniów;  tematy przewodnie to: symbole 
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narodowe, Święta Bożego Narodzenia, pomaganie innym, ekologia i ochrona środowiska, 

porady psychologa. 

 Projekt edukacyjny  „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” - wspierający rozwój 

czytelnictwa  wśród uczniów klas I-III.  

 Udział w akcji „Narodowe czytanie”   

 Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „ Dzień Bezpiecznego Internetu”  - organizowanej 

z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

 Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci uczą rodziców” – dla  dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniów klas I-III . W ramach odbywały się zajęcia podejmujące tematykę 

bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii, a nauczyciele otrzymali materiały do przeprowadzenia 

lekcji. 

  Warsztaty z zakresu programowania – dla uczniów klas I-III.   

 „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” - unijny program polegający na dostarczaniu 

dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, mający na celu 

propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. 

 Udział uczniów w akcjach charytatywnych: „Zbiórka plastikowych nakrętek”, ”AMUN-    

artyści malujący ustami”- podejmowane działania wzbudzają w uczniach  poczucie 

własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych. 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej 

 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nadwagi i otyłości”, „Akademia dojrzewania”, 

„Program profilaktyki czerniaka”, „Dziel się uśmiechem”. 

 Uczestnictwo w realizacji Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia                

i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”- 

w ramach programu wykonano badania przesiewowe uczniów klasy I pod katem 

umożliwia   zaburzeń słuchu, głosu i mowy.   

 Program ,,Mała książka - wielki człowiek” - realizowany ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa, skierowany do uczniów klasy I. Celem programu było wyrabianie 

nawyków czytelniczych  i rozbudzanie miłości do książki, która zaczyna się  już od 

wczesnego dzieciństwa .W ramach projektu  uczniowie   otrzymali bezpłatnie z Instytutu 

Książki  ,,wyprawkę czytelniczą’’. 

 Program ,,Akademia bezpiecznego Puchatka” –  ogólnopolski program edukacyjny 

skierowany do uczniów klas I,  obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci 

w 4 strefach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W ramach programu 

prowadzone były zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem przesłanych materiałów (filmów 

edukacyjnych, kart pracy, materiałów merytorycznych dla nauczycieli, prezentacji   dla 

rodziców). 

 Program dla kl. I-III ,,Kubusiowi przyjaciele natury” – mający na celu uzupełnienie                      

i pogłębienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska.  

 Udział w akcji „Narodowe czytanie”.   

 ,,Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” – programy promujące zdrowe nawyki żywieniowe. 

Społeczność szkolna przygotowała uroczystość, odbytą w dniu 17 września 2020 r.,                 

w trakcie której nastąpiło nadanie imienia Szkole oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.   
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Przedszkole w Borzechowie   

    Funkcjonujące od września  2019 r.  Przedszkole w Borzechowie posiadało w pierwszym 

roku szkolnym 2 oddziały. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r.  do Przedszkola 

uczęszczało 50 dzieci. Od 1 września 2020 r. w placówce działają 4 oddziały: oddział 6-

latków (przeniesiony organizacyjnie ze Szkoły Podstawowej) oraz dodatkowy oddział 5-

godzinny dla dzieci młodszych. W związku z tym wzrosła liczba dzieci uczęszczających do 

Przedszkola – do 84 w okresie od września do grudnia 2020 r.  

     Przedszkole realizuje dodatkowy program „Dzieci uczą Rodziców”. Jego 

celem jest zwiększenie świadomości o otaczającym świecie, wprowadzenie                    

i poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, kultury i historii oraz 

bezpieczeństwa. 

                                  

 VII.  BIBLIOTEKA  

     Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie jest jedyną samorządową instytucją kultury 

na terenie Gminy. W jej skład wchodzi filia biblioteczna w Kłodnicy Dolnej. Misją GBP                   

w Borzechowie jest popularyzacja czytelnictwa, dbanie o rozwój kulturalny mieszkańców, 

pamięć o przeszłości oraz tworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej. 

    Na koniec 2020 r. księgozbiór wynosił 17588 książek (w 2020 r. zakupiono 1614 książek               

i 32 audiobooki). Czytelnikami biblioteki są 702 osoby, które wypożyczyły 13376  książek 

(liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 357 książek). 

    W 2020 r. z powodu ograniczeń związanych z zagrożeniem pandemicznym nie odbywały 

się cykliczne zajęcia i spotkania. We współpracy ze Stowarzyszeniem „U źródeł Chodelki”                

w bibliotece odbyły się Warsztaty malarskie lokalne dziedzictwo „Malujemy                                        

w Borzechowie”., w których uczestniczyło 20 osób. W sumie odbyło się ponad 40 spotkań,                   

w większości przed budynkiem biblioteki. Biblioteka przystąpiła do projektu „Cyfrowe GOK-

i” i otrzymała 5 laptopów, które mają być wykorzystywane podczas zajęć w bibliotece. 

    Przy bibliotece działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, reprezentująca gminę na różnych 

uroczystościach.  

     Cały księgozbiór biblioteki jest opracowany i komputerowo wypożyczany. Biblioteka 

prowadzi także wypożyczalnię międzybiblioteczną z możliwością wypożyczania książek                    

z bibliotek uniwersyteckich oraz akcję „Książka na telefon”, skierowaną do osób, które same 

nie mogą dotrzeć do biblioteki. W ramach tego działania bibliotekarze obsługiwali 7 osób, 

którym dostarczali książki do domu.  W bibliotece jest nowoczesny sprzęt komputerowy               

i bezpłatnie można korzystać z Internetu, drukować, skanować. Bibliotekarze służą pomocą 

przy obsłudze komputera oraz pomagają wypełniać i pisać różne dokumenty, np. życiorys, 

CV. We wrześniu odbyła się  kolejna odsłona „Narodowego Czytania”, czytana była 

„Balladyna” J. Słowackiego.  Działalność biblioteki jest prezentowana w „Naszej Gminie 

Borzechów”, na stronie i blogu biblioteki, na fanpage oraz Instagramie. Biblioteka zbiera 

także stare fotografie, które skanuje, a część zbiorów fotograficznych, dotyczących terenu 

gminy i okolicznych miejscowości można zobaczyć na Cyfrowym Archiwum Tradycji 

Lokalnej. 
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VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

    Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt jest 

organem wykonawczym Gminy. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady 

Gminy.  

     W 2020 roku Rada Gminy Borzechów podjęła 52 uchwał. Wójt, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie gminnym, przekazał uchwały Rady Gminy, w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni, do organów nadzoru, którymi są: w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda 

Lubelski, a w zakresie nadzoru finansowego - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

Do RIO przekazano 31 uchwał. Wojewoda w trybie nadzorczym wydał dwa rozstrzygnięcia 

nadzorcze uchylające dwie uchwały.  
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego – również w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

    Uchwały powierzone przez Radę Gminy do wykonania Wójtowi były realizowane zgodnie 

z dyspozycjami zawartymi w poszczególnych aktach, z zachowaniem procedur i terminów 

określonych uchwałami i przepisami prawa. 

    Wójt wykonywał swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i podległych jednostek 

organizacyjnych.  

 

IX. INFORMACJA PUBLICZNA ORAZ SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE 

     W 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 58 wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).  Na wnioski te udzielono odpowiedzi w ustawowym 

terminie. 

      W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 7 petycji, z których 5 było skierowanych do Rady Gminy, 

a 2 do Wójta Gminy. Petycje zostały rozpatrzone w terminie przez właściwe organy, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst  

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w dniu 13 kwietnia 

2021 r. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu 

załatwienia petycji. 

   W omawianym okresie do Urzędu Gminy nie złożono żadnych skarg ani wniosków. 

 

X. PODSUMOWANIE 

     Przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2020 rok skupia się – zgodnie z dyspozycją 

ustawową – głównie na zadaniach określonych w uchwałach Rady Gminy, w tym w aktach            

o charakterze strategicznym (strategie, polityki, programy). Rada Gminy może określić             

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu, taka uchwała jednak nie została 

podjęta. Z tego względu forma dokumentu i szczegółowość prezentowanych informacji 

została ustalona przez zespół opracowujący Raport.  


