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I. Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
przedkładam Raport o stanie Gminy Wysokie za 2020 rok. 

 Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności 
czasem próby i mierzenia się z nowymi 
wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja  
i rożnego rodzaju ograniczenia. Koronawirus  
w całej Polsce przeorganizował wszystkie 
dziedziny naszego życia. Musieliśmy pozostać  
w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, 
urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć 
„zdalnie” i na dystans. Czy rok bieżący będzie pod 
tym względem lepszy? Czas pokaże, jednak jako 
Wójt Gminy Wysokie mogę z czystym sumieniem 
stwierdzić, że daliśmy radę!  

Z kolei jako samorząd zrobiliśmy wszystko co  
w naszej mocy, aby jak najlepiej przeciwdziałać wirusowi, jednocześnie stosując się do 
dynamicznie zmieniających się w tym zakresie regulacji prawnych. 

Mimo trwającej pandemii w 2020 roku wykonaliśmy wiele znaczących inwestycji za kwotę 
niemal 6 mln. zł. Zakończyliśmy budowę nowoczesnej stołówki przy Zespole Szkół  
w Wysokiem, zmodernizowaliśmy budynek po byłym posterunku Policji jak również 
inwestowaliśmy w kompleksowe remonty remiz OSP na terenie Gminy. Był to również czas 
kontynuacji projektu instalacji systemów energii odnawialnej. Dzięki efektywnemu 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych przyspieszyliśmy tempo realizacji inwestycji i ich 
liczbę. Nie zapomnieliśmy też o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców. 
Zmodernizowaliśmy wiele kilometrów dróg, wykonaliśmy nowe ścieżki rowerowe i chodniki. 
Pomimo ograniczeń udało się także przeprowadzić różne wydarzenia społeczno – kulturowe. 
Intensywność realizowanych inwestycji i podejmowanych inicjatyw jest dowodem na to,  
że nasza mała Ojczyzna ciągle harmonijnie się rozwija. 

 

 

Wójt Gminy Wysokie 

 Dorota Dobrzyńska 
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II. Informacje ogólne  

2.1  Zarządzanie Gminą Wysokie 

2.1.1 Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik 

Tabela 1. Zarządzanie Gminą 

Wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska 

Zastępca Wójta Gminy Wysokie Łukasz Kaliński 

Sekretarz Gminy Beata Sagan 

Skarbnik Gminy Bożena Krzysztoń 

 

2.1.2 Rada Gminy (kadencja 2018 – 2023) 

Skład Rady Gminy Wysokie (VIII kadencja): 

1. Andrzej Deruś - Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, 

2. Małgorzata Gałka - Wiceprzewodnicząca Rady, 

3. Ewa Ćwikła, 4. Radosław Flis, 5. Ewa Gąbka, 6. Teresa Kasprzak,7. Grzegorz Milanowski, 

8. Wiesław Motyka, 9. Jarosław Nowakiewicz, 10. Fryderyk Popławski, 11. Marzanna Polska, 

12. Grzegorz Poniewozik, 13. Wiesław Sygacz, 14. Marek Wlizło, 15. Krzysztof Wrzyszcz 

 

2.1.3 Jednostki pomocnicze  

W gminie Wysokie funkcjonuje 21 sołectw                        

Tabela 2. Sołectwa i sołtysi 
1. Antoniówka Janina Kowalczyk 

2. Biskupie Agnieszka Przybylska 

3. Biskupie - Kolonia Łukasz Rubaj 

4. Dragany Jan Dziuba 

5. Guzówka Krzysztof Rycerz 

6. Giełczew Pierwsza Dariusz Batyra 

7. Gielczew Druga Renata Karaś 

8. Giełczew Kolonia Dariusz Suszek 

9. Giełczew - Doły Dorota Ćwikła 

10. Kajetanów Henryk Wiater 



 

11. Łosień

12. Nowy Dw

13. Maciejów N

14. Maciejów S

15. Radomir

16. Rezerw

17. Słupeczn

18. Spławy

19. Stolnikow

20. Wysoki

21. Zabłoci

 

2.2. Położenie administracyjne

     Gmina Wysokie jest gmi
lubelskiego, na południe od st
należących do powiatu lubelsk
części i graniczy z Gminą By
gminami wiejskimi: Gminą K
Turobin (powiat biłgorajski) 
powierzchnia gminy wynosi 11
województwa i siedziby powiat

 
Mapa 1. Położenie geograficzne Gminy.

RAPORT O STANIE GMINY

Łosień Wiesława Olejarz 

wy Dwór Tadeusz Łagód 

ejów Nowy Małgorzata Lenard 

ejów Stary Krzysztof Pop 
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ezerwa Elżbieta Sztejman - Dec

upeczno Elżbieta Stępień 

pławy Izydor Konefał 

nikowizna Mieczysław Szponar 

ysokie Antoni Pulikowski 

abłocie Wiesław Dobrzyński 

acyjne  

t gminą wiejską położoną w centralnej częś
 od stolicy województwa – Miasta Lublin. Jest 
lubelskiego. Gmina położona jest w jego połudn
ną Bychawa z powiatu lubelskiego (gmina miejs
iną Krzczonów, Gminą Zakrzew (z powiatu lub
ajski) i Gminą Żółkiewka (powiat krasnostaw
nosi 113,9 km2. Gmina Wysokie oddalona jest o
owiatu lubelskiego – Miasta Lublin – o ok. 43 km

iny.   
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Zdjęcie  1  Wysokie. Widok  z lotu ptaka 

 

 

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne  

Gmina Wysokie posiada sieć osadniczą i zabudowę w układzie liniowym (ulicówka) – 
osadnictwo występuje przy głównych ciągach komunikacyjnych, po obu stronach dróg. 
Dominuje typ zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Gmina Wysokie składa się z 21 
sołectw.  

Ośrodkiem administracji samorządowej jest miejscowość Wysokie, która spełnia rolę 
głównego obszaru wpływającego na życie społeczno-gospodarcze gminy. Widoczny jest brak 
zwartości obszarowej i zabudowy. Pozytywem jest wyodrębniony obszar, który może przyjąć 
funkcje centrotwórcze, co może dodatnio wpłynąć na tożsamość lokalnej społeczności.   

Osadnictwo na terenie gminy koncentruje się w pobliżu dróg powiatowych i gminnych,                
w mniejszym stopniu przy drogach wojewódzkich nr 835 i 842 (z wyjątkiem miejscowości 
Maciejów Stary i Wysokie). Koncentracją usług publicznych, komercyjnych, rolniczych oraz 
zabudowy jednorodzinnej wyróżnia się miejscowość Wysokie.  

Coraz większą rolę na terenie Gminy spełnia zatem czynnik komunikacyjny, tj. położenie            
w pobliżu traktu transportowego i głównych dróg stanowiących powiązanie zewnętrzne 
Gminy. Będzie skutkowało to w większości tendencją do rozpraszania zabudowy.  
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Mapa 2. Układ sieci osadniczej w gminie Wysokie.  

   

 

2.4. Demografia  

2.4.1 Gęstość zaludnienia, migracja, przyrost naturalny, seniorzy   

Gęstość zaludnienia jest miarą przyporządkowującą populację do powierzchni. Gęstość 
zaludnienia w gminie wynosiła w 2020 roku 38 osób na km2. 

 

Tabela 3. Gęstość zaludnienia wg miejscowości.  

Lp.  Sołectwo  
Powierzchnia 

sołectwa (km2)  
Liczba 

mieszkańców 2020  
Gęstość zaludnienia  

1 Antoniówka  9,12 209 23 

2 Biskupie  6,21 233 38 

3 Biskupie-Kolonia  2,45 78 32 

4 Dragany  12,07 563 47 

5 Guzówka  4,02 154 38 

6 Giełczew Pierwsza  8,6 356 41 

7 Giełczew Druga  9,05 303 33 
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8 Giełczew Kolonia  4,74 106 22 

9 Giełczew-Doły  5,48 88 16 

10 Kajetanów  3,27 145 44 

11 Łosień  6,41 232 36 

12 Maciejów Nowy  2,78 114 41 

13 Maciejów Stary  6,64 241 36 

14 Nowy Dwór  4,64 254 55 

15 Rezerwa  3,47 60 17 

16 Radomirka  1,41 53 38 

17 Słupeczno  4,77 228 48 

18 Spławy  7,84 297 38 

19 Stolnikowizna   2,86 74 26 

20 Wysokie  6,88 541 79 

21 Zabłocie  1,49 69 46 

Ogółem  114,2 4398 38 

 
Tabela 4. Przyrost naturalny 

    2017   2018   2019   2020  

Urodzenia   41  34  29  30 

Zgony   78  75 77  75 

  

 Tabela 5. Seniorzy (stan na 31 grudnia 2020r)  

seniorzy kobiety mężczyźni 

60+ 788 560 
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2.4.2 Struktura wiekowa mieszkańców gminy (stan na 31 grudnia 2020 r.)  
 
 Wykres 1. Struktura wiekowa mieszkańców 

  

 

2.5 Jednostki organizacyjne Gminy Wysokie.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie  

Kierownik Anna Dąbska 

 Gminna Biblioteka Publiczna,  ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie  

Dyrektor Urszula Kalińska 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie 

Dyrektor Paweł Policha  

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, ul. Szkolna 12, 23-145 Wysokie 

Dyrektor Andrzej Stańczyk  

 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym,  
Maciejów Stary 54A, 23-145 Wysokie 
Dyrektor Robert Rzeźnik  

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi Pierwszej,  
Giełczew Pierwsza 142, 23-145 Wysokie  

Dyrektor – Agnieszka Bartnik - Zając 

 Przedszkole samorządowe w Wysokiem, (włączone do Zespołu Szkół)  
ul. Kościelna 15, 23-145 Wysokie   
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III. Informacje finansowe.  

Budżet Gminy Wysokie na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 
2019 roku uchwałą Nr XIV/88/2019. 

Przyjęty budżet zamknął się kwotą: 

- dochodów: 20.574.863,70 zł  

w tym: dochody bieżące: 17.385.286,00 zł  
            dochody majątkowe: 3.189.577,70 zł 

- wydatków: 23.819.763,70 zł  
w tym: wydatki bieżące: 17.044.256,58 zł 
            wydatki majątkowe: 6.775.507,12 zł 

• rozchodów: 655.100,00 zł  • przychodów: 3.900.000,00 zł 

W 2020 roku 21-krotnie zmieniano uchwałę budżetową.  

W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2020 roku wynosił po stronie:  

- dochodów: 24.209.147,83 zł     

w tym: dochody bieżące: 18.754.385,51 zł 
            dochody majątkowe: 5.454.762,32 zł 

- wydatków: 27.258.419,83 zł    

 w tym: wydatki bieżące: 18.701.336,90 zł 
              wydatki majątkowe: 8.557.082,93 zł 

• przychodów: 4.360.000,00 zł,  • rozchodów: 1.310.728,00 zł   

3.1 DOCHODY 

Dochody w 2020 roku zostały wykonane w 95,24 % tj. na plan 24.209.147,83 zł wykonano 
23.106.563,30 zł zgodnie ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27S z wykonania planu dochodów 
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. 

Tabela 6. Dochody jednostek budżetowych  

 

 Plan Wykonanie 

Zespół Szkół w Wysokiem 46.300,00 zł 27.642,35 zł 

Szkoła Podstawowa w 
Giełczwi 

50,00 zł 69,11 zł 

Szkoła Podstawowa w 
Maciejowie Starym 

50,00 zł 56,56 zł 

GOPS Wysokie 17.050,00 zł 21.796,44 zł 

Urząd Gminy w Wysokiem 24.145.697,83 zł 23.056.998,84 zł 
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3.2 ZADŁUŻENIE 

Zadłużenie Gminy Wysokie z tytułu zaciągniętych wszystkich kredytów według stanu na 
31.12.2020 roku wynosi 1.650.000,00 zł. 
 
3.3 FUNDUSZ SOŁECKI w 2020 roku            Tabela 7. Wykonanie funduszu sołeckiego. 
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Ogółem fundusz sołecki wyniósł 271 483,18 zł. 

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego 
funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 301, z późn. zm.), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu 
sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 420, z późn. zm.), która weszła w 
życie 1 kwietnia 2009 roku.. 
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IV. Gminne inwestycje w roku 2020.  

 Łączna wartość realizowanych w 2020 r. inwestycji na terenie Gminy Wysokie wyniosła 5 942 518,00 zł. 
 Wartość dofinansowania pozyskanego przez Gminę Wysokie na realizację tych zadań wyniosła 4 680 107,17 zł. 

Tabela 8. Inwestycje Gminy Wysokie w roku 2020 

ROK 2020 
Inwestycje i pozyskane środki 

Lp Nazwa zadania Źródło dofinansowania  Wartość 
projektu  

(w zł) 

Dofinansowanie 
(w zł) 

 

Opis 

1 

Rozbudowa (dobudowanie) i 
przystosowanie stołówki w 

ZS im. Stanisława Staszica w 
Wysokiem 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 
1 819 645,21 1 254 651,42 

Realizacja zadania w ramach wdrożonego 
w Gminie Wysokie Programu 
Rewitalizacji.   
W ramach inwestycji został wybudowany 
budynek ogólnodostępnej stołówki przy 
Zespole Szkół w Wysokiem wraz z pełnym 
wyposażeniem.  

2 

Modernizacja budynku po 
byłym posterunku w 

Wysokiem wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

wokół jego otoczenia 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 
830 065,49 632 966,90 

Realizacja zadania w ramach wdrożonego 
w Gminie Wysokie Programu 
Rewitalizacji. Projekt obejmował 
kompleksową modernizację budynku po 
byłym posterunku policji wraz z zakupem 
wyposażenia. Do budynku został 
przeniesiony Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wysokiem. 
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3 
Instalacja systemów energii 

odnawialnej w Gminie 
Wysokie Etap II 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 
1 400 487,00 820 838,69 

W ramach projektu: 

- uruchomiono 6 szt. kotłów na pellet i 3 
szt. kotłów zgazowujących drewno 

- zainstalowano 80 szt. instalacji 
fotowoltaicznych o mocy 3.1 kW każda 

- w 2021 roku zamontowanych zostanie 20 
instalacji solarnych dwu i trzypanelowych 

4 

„Podniesienie 
efektywności 

energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na 

terenie gminy Wysokie” 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 
2 010 854,97 1 302 479,20 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach 
projektu kompleksowo zmodernizowane 
zostaną remizy OSP w Biskupiu, 
Antoniówce, Draganach, Spławach oraz 
Przedszkole w Wysokiem. W 2020 zostały 
ukończone prace przy remizie OSP w 
Antoniówce. 

Inwestycje drogowe 

  5 

Przebudowa drogi 
powiatowej 2129L w m. 

Giełczew Pierwsza poprzez 
budowę ścieżki pieszo-

rowerowej 

Powiat Lubelski 392 500,00 161 339,00 

Chodnik o nawierzchni asfaltowej wraz z 
barierkami powstał wzdłuż drogi powiatowej 
łącząc Ośrodek Zdrowia ze Szkołą 
Podstawową (580mb.) 

   6 

Przebudowa ulic: 
Strażackiej, Czystej oraz 

Jana Kazimierza w 
Wysokiem wraz z budową 

chodnika w ciągu ulicy 
Strażackiej i Czystej.  

Fundusz Dróg Samorządowych 620 000,00 363 857,00 Łączny kilometraż wyniósł 818 mb. 

7 Przebudowa ulic Miłej i Fundusz Dróg Samorządowych 285 000,00 164 121,00 Łączny kilometraż wyniósł 400 mb. 
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Szkolnej w Wysokiem wraz 
z budową chodnika 

   8 
Modernizacja drogi 

powiatowej Wysokie – 
Spławy – Bychawa 

Powiat Lubelski 13 000 000,00 _ 

Wartość inwestycji: 13 000 000 zł, koszt 
poniesiony przez Gminę Wysokie w 2020 
roku to 700 000 zł, a planowany na rok 2021: 
497 413 zł 

9 
Budowa mostu na rzece 

Wierzbówce w Wysokiem 
wraz z dojazdami. 

Ministerstwo Infrastruktury,  
Powiat Lubelski 

2 683 109,00 1998534,00 

W ramach inwestycji poza mostem wykonana 
została przebudowa ul. Czystej na odcinku od 
ul. Jana Kazimierza do końca miejscowości 
Wysokie wraz z budową chodnika oraz 
przebudowa ul. Jana Kazimierza na odcinku 
do ul. Młyńskiej 

10 
Przebudowa drogi gminnej 

w Kajetanowie 
Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych (Urząd Marszałkowski) 
152 000,00 80 000,00 

Dokończony został odcinek drogi „za 
kapliczką” do końca zabudowań, (455 mb.) 

11 
Modernizacja drogi 

powiatowej w Draganach 
wraz z budową chodnika. 

Powiat Lubelski 510 000,00 192 011,00 

Inwestycja obejmowała modernizację drogi 
powiatowej i budowę chodnika w Draganach 
na odcinku 655 mb. tzw. „łącznik”. 

12 
Modernizacja drogi gminnej 

w Cegielni 
Środki własne 56 690,34 0,00 

Odcinek drogi o długości 350 mb. 

13 
Remont ul. Młyńskiej w 

Wysokiem 
Fundusz sołecki 19 735,35 0,00 

Odcinek drogi o długości 90 mb. 

14 
Remont drogi gminnej w 
Łosieniu oraz nakładka 

asfaltowa na ul. Młyńskiej 
Środki własne 

 

80 607,00 

 

0,00 

W ramach remontów cząstkowych wykonano 
remont drogi gminnej w Łosieniu (odcinek o 
długości 400 m –oraz nakładkę asfaltową na 
ul. Młyńskiej (odcinek ok. 60 m od 
oczyszczalni do ul. Strażackiej) 
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Zdjęcie 2. Budowa stołówki przy Zespole Szkół w Wysokiem 

 

 

 

Zdjęcie 3.  Remont budynku po byłym posterunku policji 
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Zdjęcie 4. Remont remizy OSP w Antoniówce 

 
 

 

Zdjęcie 5.  Modernizacja drogi powiatowej w Draganach (tzw. „łącznik” przy remizie OSP) 
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Zdjęcie 6.  Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Giełczwi Pierwszej 

 

Zdjęcie 7.  Modernizacja ulicy Szkolnej w Wysokiem wraz z budową chodnika 
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Zdjęcie 8.  Budowa mostu na rzece Wierzbówce w Wysokiem wraz z dojazdami 

 

Zdjęcie 9.  Modernizacja ul. Miłej wraz z budową chodnika 
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V. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.  

Gmina Wysokie jest właścicielem 1001 działek o powierzchni 179,1298 ha, w tym:  

- drogi gminne 28.9800 ha;  
- drogi lokalne 110,1886 ha;  
- źródła 0,2200 ha – położone w Guzówce;  
- pozostałe grunty o powierzchni ogólnej 39,6525 ha i stanowią:  
- dzierżawy – 4,3026 ha;      
- użytkowanie wieczyste – 0,5815 ha;  
- oddane w trwały zarząd    
- parki i tereny zieleni – 0,3500 ha;  
- pozostałe grunty – 32,1035 ha;    
- grunty związane z  działalnością gminy – 0,2996 ha;  
- grunty z wodą powierzchniową - 1,5500 ha.  

 

5.1 Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach:    

1. Antoniówka: 20 działek o powierzchni ogólnej 7,43 ha;  
- działka nr 978/2 – 0,4800 ha – budynek remizy OSP;  
- działka nr 1035- 0,5600ha – były SKR  
- działka nr 819 – 0,4400 ha – grunt orny  
- działka nr 980 – 0,1900 ha – grunt orny  
Pozostałe działki stanowią drogi.  
 
2. Biskupie: 32 działek o powierzchni ogólnej 8,6000 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
3. Biskupie Kolonia: 40 działek o powierzchni ogólnej 7,6974 ha.  
-działka nr 28/2 – 0,2429 ha – grunty orne  
Pozostałe działki stanowią drogi.  
 
4. Cegielnia: 8 działek o powierzchni ogólnej 3,8700 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
5. Dragany: 54 działek o powierzchni ogólnej 13,555 ha.    

- działka nr 2666/2 – 1,0500 ha; teren Spółdzielni Kółek Rolniczych;  
- działki nr 1407/5 – 0,3513 ha; 257/1 – 0,0443; 1493/3 – 0,0183 ha; 1650/1 - 0,4500 ha;  
1696 – 0,0100 ha - stanowią grunty orne;  
- działka nr 2638 - 0,4600 ha- stanowi grunty orne i źródła;  
- działka nr 1641/1 – 0,0100 ha; stanowi łąkę;  
- działka nr 1565/2 – 0,0969 ha; stanowi grunt odprowadzający wody opadowe;  
- działki nr.: 3924/10 – 1,1014 ha; 3924/11 – 0,1224 ha; stanowią grunty po dawnych 
terenach kolejki.  
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- działki nr.: 1698 – 0,0300 ha; 1699 – 0,3200 ha; 1697 – 0,3500 ha; stanowią teren byłej 
szkoły i remizy OSP.  
Pozostałe działki stanowią drogi.  

 
6. Guzówka: 51 działek o powierzchni ogólnej 7,2367 ha.  
- działka nr. 365 – 0,5700 ha jest zabudowana budynkiem szkoły;  
- działka nr. 167 – 0,5200 ha stanowi nieużytki;  
- działka nr. 178 – 0,2200 ha stanowi źródła; - działka nr. 222 – 0,5600 ha – budynek remizy 

OSP.  
Pozostałe działki stanowią drogi.  
 
7. Giełczew Pierwsza: 117 działek o powierzchni ogólnej 21,6403 ha:  
- działki nr. 820 – 0,0900 ha; 819 – 1,1400 ha; stanowią tereny Szkoły Podstawowej;   
- działka nr. 466/37 – 0,0798 ha stanowi grunty orne;  
- działka nr. 466/34 – 0,2703 ha zajęta pod ujęcie hydroforni.  
Pozostałe działki stanowią drogi.  
 
8. Giełczew Pierwsza: 110 działek o powierzchni ogólnej 9,939 ha.  
- działka nr 955/3 – 0,0122 ha znajduje się na niej przepompownia wodociągu.  
- działka 2816 – 2,86 ha stanowi grunt orny  
Pozostałe działki stanowią drogi. 
 
9. Giełczew-Doły: 33 działki o powierzchni ogólnej 8,84 ha.  
- działki nr 938/1 -0,6200 ha, 938/4 – 0,2500 ha stanowią nieużytki.  
Pozostałe działki stanowią drogi.  
 
10. Jabłonowo: 2 działki o powierzchni ogólnej 0,5743 ha.      
- działka nr. 28/1 – 0,1943 ha zajęta pod ujęcie wody;  
- działka nr. 84 – 0,3800 ha stanowi drogę.  

 
11. Józefin: 38 działek o powierzchni ogólnej 3,2533 ha.  
- działka 194/1 – 0,44 ha grunty orne, nieużytki 
- działka 197/1 – 0,25 ha grunty orne 
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
12. Kajetanów: 79 działek o powierzchni ogólnej 8,4547 ha.   

Wszystkie działki stanowią drogi.   
 

13. Łosień: 26 działek o powierzchni ogólnej 6,1911 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
14. Maciejów Nowy: 1 działka o powierzchni ogólnej 0,4900 ha.  
Działka stanowi drogę.  
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15. Maciejów Stary: 15 działek o powierzchni ogólnej 5,0147 ha.  
- działka nr 108/2 – 0,0330 ha oddana w dzierżawę – wieża telefonii komórkowej;  
- działki nr: 101/3 – 0,1900 ha; 101/7 – 0,3300 ha; 101/5 – 0,4700 ha; stanowią tereny Szkoły 

Podstawowej w Maciejowie;  
- działka nr 267/7 – 0,1217 ha; urządzenia do zaopatrywania ludności w wodę.  
- działka nr 281/3 – 035 ha – grunty orne 
Pozostałe działki stanowią drogi.  
   
16.  Nowy Dwór: 87 działek o powierzchni ogólnej 12,2151 ha.  
- działka nr. 245/20 – 1,0400 ha stanowi ogródki działkowe – umowy dzierżawy;  
- działka nr. 245/31 – 0,9574 budowlana, umowa dzierżawy;  
- działka nr. 245/32 – 0,5722 ha zabudowana budynkiem remizo – świetlicy, część oddana          

w dzierżawę;  
- działki nr. 245/38 – 0,2020 ha; 245/39 – 0,1716 ha; 245/40 – 0,3615 ha; stanowią tereny 

osiedlowe, zabudowane budynkami mieszkalnymi.  
Pozostałe działki stanowią drogi.   
   
17. Radomirka: 12 działek o powierzchni ogólnej 2,3800 ha.       
 Wszystkie działki stanowią drogi. 
    
18. Rezerwa: 18 działek o powierzchni 6,54 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
19. Słupeczno: 21 działek o powierzchni 10,2800 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.  
 
20. Spławy:  34 działek o powierzchni ogólnej 4,5141 ha.    
- działka 440/2 – 0,1400 ha stanowi grunty rolne;  
- działki nr 701/4 – 0,1000 ha; 701/5 – 0,0600 ha; 592/5 – 0,1400 ha; 592/6 – 0,2300 ha 

znajdują się w terenach budowlanych i są uprawiane rolniczo – dzierżawa.  
Pozostałe działki stanowią drogi. 
  
21. Stolnikowizna: 7 działek o powierzchni ogólnej 3,9200 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.   
  
22. Wysokie: 96 działek o powierzchni ogólnej 23,4364 ha.    
- działki nr 471/5 – 0,2568 ha; 473/4 – 0,3847 ha; 472/5 – 0,4011 ha; 486 – 0,7200 ha; 

stanowią tereny oświaty;  
- działka nr. 565/5 – 0,3500 ha stanowi park;  
- działka nr. 531/2 – 0,5815 ha oddana w użytkowanie wieczyste;  
-działka nr 565/4 – 0,1200ha  - Amfiteatr,   
- działka  nr 565/2 – 0,1600ha stanowi Dom Kultury,  
- działka nr 650/1 - 1,5500 ha stanowi wody powierzchniowe,  
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- działka nr. 1333/1 – 0,5900 ha; teren po byłym komisariacie policji; Pozostałe działki 
stanowią tereny użyteczności publicznej, drogi i ulice.  
  

23. Zabłocie: 69 działek o powierzchni 2,4245 ha.  
Wszystkie działki stanowią drogi.   
  
24. Urszulin, gm. Bychawa: 21 działek o powierzchni ogólnej 0,5109 ha.  
      
Wszystkie działki stanowią drogi gminne Gminy Wysokie na podstawie decyzji 
GKN.GT.7224-5a/2 Wysokie-1-20/99 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 
30.11.2000 r.  
  
25. Kosarzew Stróża, gm. Krzczonów: 10 działek o ogólnej powierzchni 0,1223 ha.    
Wszystkie działki stanowią drogi gminne Gminy Wysokie na podstawie decyzji 
GG7430/110/2000 Wójta Gminy Krzczonów z dnia 17.03.2000 r.  

 Zmiany mienia komunalnego 

  
Tabela 9 .  Zmiany w stanie mienia w 2020 roku 

Rodzaj mienia Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. Zmiana 

Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

40.819.107,79 42.932.150,34 + 2.113.042,55 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

4.754.562,04 4.824.260,34 + 69.698,30 

Środki transportowe 2.120.720,32 2.065.729.53 - 54.990,79 

Grunty 1.601.666,01 1.611.666,01 + 10.000,00 

      

Zwiększenie wartości budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń 
technicznych i maszyn wynika z przeprowadzonych i zakończonych inwestycji w 2020 r.   

Przysługujące gminie prawo własności nieruchomości zasobu mienia pozyskanego                 
z różnego tytułu:  

 
- Opłata roczna z prawa wieczystego użytkowania gruntu – 2.040,00 zł 
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 106.461,95 zł 
- Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.973,19 zł 
  



 

VI. Informacja o stanie re

6.1. Program i Strategia Rozw
przez Radę Gminy Wysokie w
gminy:  

Podmiotowa, otwarta na innow

gospodarce opartej na racjonal

 Jest to wspólnota, która spr

mieszkańców oraz ciągłe po

potencjałów. 
Tabela 10. Cele ujęte w Strategii Rozw

Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Wysokie  

Cel oper
Zwiększ
aktywno
zawodow
do odbud
istniejąc
nowych 
obszarow
gminy; 

1. Gospodarka – 
przedsiębiorczość a 
koniunktura, polityka  
wobec inwestorów, 
polityka produktu, 
specjalizacja, 
infrastruktura 
gospodarcza  

2. Jakość życia i praca  
  
3. Edukacja 
permanentna – aktywna 
przez całe życie  

4. Marketing - Nowy 
utylitarny wymiar 
promocji nastawiany na 
realizację celów 
wyższego rzędu.  

  

Program i Strategia Rozwoju G
projekty, których realizacja 
strategicznych. 

Do końca 2020 roku zrealizow
w niej zawartych:  
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nie realizacji polityk, programów i strateg

 Rozwoju Gminy Wysokie na lata 2016-2023, 
kie w dniu 30 grudnia 2015 r., w której zawarto 

nowacje wspólnota, dumna ze swej tradycji i dz

onalnym wykorzystaniu swych unikalnych zasobó

sprzyja zarówno indywidualnym jak i zbior

e poszukuje optymalnych procesów rozwojo

ozwoju Gminy Wysokie 

l operacyjny 1.  
iększona 

tywność społeczna i 
wodowa zmierzająca 
 odbudowania  
niejących i nadania 
wych funkcji 
szarowi centrum 
iny;  

Cel operacyjny 2. 
Ograniczone 
występowanie zjawisk 
wykluczenia  
społecznego i patologii 
społecznej na obszarze 
rewitalizacji;  

Cel 
Rozw
i pop
rynku
wzros
przeds
miesz
Wyso

  

  

  

 
 

 

woju Gminy Wysokie na lata 2016-2023 wskazu
acja przyczyni się do osiągnięcia założonyc

alizowano bądź rozpoczęto realizację następujący
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trategii   

2023, została uchwalona 
warto następującą misję 

 i dziedzictwa, o silnej 

sobów.        
biorowym aspiracjom 

wojowych i ukrytych 

Cel operacyjny 3. 
Rozwój gospodarczy 
i poprawa lokalnego 
rynku pracy oraz 
wzrost  
przedsiębiorczości 
mieszkańców gminy 
Wysokie.  

 

 

 

 

skazuje na inwestycje / 
żonych w niej celów 

pujących przedsięwzięć  
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 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem.  
 Remont budynku po byłym posterunku Policji 
 Budowa stołówki przy Zespole Szkół 
 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach z terenu gminy Wysokie.  
 Rewitalizacja terenów przylegających do rzeki Wierzbówki i Giełczewki.  
 Działania na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych wśród mieszkańców Gminy.  
 Budowa i rozbudowa sieci chodników i ścieżek rowerowych dla poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. 
  

6.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wysokie  
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym 
lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysokie. Studium określa główne kierunki rozwoju 
przestrzennego gminy.  
Głównym celem rozwojowym Gminy Wysokie wymienionym w Studium jest: „pobudzenie 
rozwoju społeczno - gospodarczego przy zachowaniu zasad równoważonego rozwoju”.  

W Studium wymieniono następujące cele strategiczne:  

− tworzenie warunków wzrostu gospodarczego;  

− poprawa standardu cywilizacyjnego społeczeństwa;  

− ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 
racjonalnym jego wykorzystaniu dla równoważonego rozwoju obszaru.  

Gmina Wysokie w 2020 r. na wnioski zainteresowanych wydała 29 wypisów i wyrysów  
z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 170 zaświadczeń  
o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach 
geodezyjnych.    

Na terenie gminy Wysokie w ubiegłym roku nadano 3 numerów porządkowe dla nowo 
wybudowanych budynków, jest to mniej w porównaniu do roku 2019. 

  

6.3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą                        
Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Wysokie z dnia 31.05.2017 r. W dniu 22 listopada 2017 r. 
Rada Gminy Wysokie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Wysokie na lata 2016-2022. Zaktualizowany LPR został również ponownie wpisany    
do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego (po pozytywnej 
weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim). 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 jest dokumentem 
strategicznym, który wynika z diagnozy obszaru gminy, zakłada działania mające na celu 
wyeliminowanie napotykanych problemów w wytypowanych sektorach. Ostateczny kształt 
dokumentu jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, popartej 
wynikiem badań ankietowych, konsultacji społecznych oraz prac Zespołu ds. Rewitalizacji.  
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 jest spójny  
z najważniejszymi krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi,     
a także z obowiązującymi dokumentami gminy.  
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji   
Obszarem rewitalizacji może zostać obszar zdegradowany w całości lub jego część jeśli 
łącznie nie przekracza 20% powierzchni gminy i 30% ludności gminy, zgodnie z Wytycznymi 
MIR.  Do powierzchni obszaru rewitalizacji należy zaliczyć rzeczywistą powierzchnię, na 
której planowana jest interwencja w ramach programu rewitalizacji (a nie powierzchnię 
geodezyjną miejscowości/sołectw). Jednocześnie do ludności obszaru rewitalizacji należy 
zaliczyć osoby mieszkające na terenie wskazanym jako obszar rewitalizacji.  

Rewitalizacja jest prowadzona na obszarach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem 
degradacji, czyli stanem kryzysowym. Oznacza to, że nie prowadzi się rewitalizacji  na 
terenach, które nie mogą być zdefiniowane jako zdegradowane, znajdujące się w kryzysie.  

Analiza wskaźników ze sfery społecznej oraz sfer gospodarczej, środowiskowej, technicznej     
i przestrzennej wskazuje na obszary dotknięte kryzysem. Do obszarów zdegradowanych 
zaliczają się tereny, gdzie łącznie zdiagnozowano najwięcej problemów we wszystkich 
sferach: - Dragany -20  

- Wysokie - 15  
- Spławy - 15  
- Biskupie – 13  
Na obszarze zdegradowanym zaproponowano obszary do rewitalizacji. Ze względu                       
na ograniczenia związane z liczbą ludności i wielkością obszaru do rewitalizacji nie ma 
możliwości uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar rewitalizacji. Aby prawidłowo 
określić obszar rewitalizacji uznano za konieczne ustalenie dodatkowych kryteriów.   

Obszar rewitalizacji wyznaczono w ramach obszaru zdegradowanego, charakteryzującego        
się kumulacją problemów zdiagnozowanych na obszarze gminy, zwłaszcza problemów 
społecznych. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji było przedmiotem społecznych uzgodnień. 
Przy wyznaczaniu obszaru kierowano się nie tylko wynikami diagnozy, ale również wynikami 
konsultacji społecznych i wynikami przeprowadzonych na terenie gminy ankiet.  
Przy wyznaczaniu obszaru do rewitalizacji poza wyżej wymienionymi czynnikami kierowano 
się również skutecznością potencjalnych oddziaływań.  

Ponadto uznano, że do obszaru rewitalizacji muszą wejść obszary zamieszkane. Według 
ustawy o rewitalizacji na obszarze rewitalizacji powinno istnieć nagromadzenie negatywnych 
zjawisk przynajmniej w takim zakresie jak na obszarze zdegradowanym.   

Po drugie przyjęto, że aby część obszaru zdegradowanego uznać za obszar rewitalizacji 
powinna znajdować się na nim infrastruktura (zdegradowane obiekty lub obszary), których 
przebudowa i adaptacja, ukierunkowana na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, 
likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców 
obszarów zdegradowanych przyczynią się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów 
społecznych tych obszarów.  
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Ostatnim kryterium było takie określenie obszaru rewitalizacji, aby w jego granicach 
znajdowały się obiekty, które same w sobie nie muszą być zdegradowane, ale w oparciu                 
o ich infrastrukturę można prowadzić szereg działań i projektów służących celowi rewitalizacji 
społecznej, gospodarczej, np. świetlica, szkoła, ośrodek kultury itp.  

Dwa ostatnie kryteria spełniają następujące miejscowości objęte obszarem rewitalizacji:  

Najważniejsze obiekty publiczne na terenie:  

 Wysokiego:  

- Urząd Gminy Wysokie  
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem  
- Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem  
- Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Wysokiem  
- Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach - Oddział Wysokie  
- NZOZ PROMED ul. Rynek Jabłonowskich 6  
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Wysokiem  
- Zespół Boisk Sportowych „Orlik”  

 
 Dragan:  
 
- Budynek OSP Dragany 

Łączna powierzchnia obszarów do rewitalizacji wynosi 18,95 km2, co stanowi 16,59% 
powierzchni gminy. Miejscowości na których znajdują się obszary zdegradowane zamieszkuje 
łącznie 1 169 osób (25,24% populacji gminy).   

Tym samym obszar rewitalizacji mieści się w limitach określonych w Wytycznych  

(< 20% powierzchni gminy i < 30% liczby jej mieszkańców).  

 

Tabela 11. Dane zbiorcze w miejscowościach objętych rewitalizacją.  

Miejscowość  Obszar  
rewitalizacji  

(w km2)  

% powierzchni 
gminy  

Liczba osób 
zamieszkałych na 

terenie 
miejscowości  

% ludności  

Dragany 12,07 10,57% 577 12,46% 

Wysokie 6,88 6,02% 592 12,78% 

Łącznie obszar 
rewitalizacji 

18,95 16,59% 1169 25,24% 
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Działania rewitalizacyjne zrealizowane w 2020 roku  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 działa w sposób 
kompleksowy łącząc aspekty społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, 
środowiskowe i kulturowe. Program złożony jest z wielu różnorodnych projektów, w tym 
również planowanych do współfinansowania w ramach EFRR i EFS, pozwalających na 
osiągnięcie kompleksowych efektów poprawy.  

W 2020 roku Gmina Wysokie zakończyła realizację dwóch ważnych projektów wynikających 
z LPR, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów 
wiejskich 

 Rozbudowa (dobudowanie) i przystosowanie stołówki w ZS im. Stanisława Staszica                        
w Wysokiem. (całkowite zakończenie realizacji zadania) 
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 Remont budynku po byłym posterunku policji w Wysokiem wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół jego otoczenia. (całkowite zakończenie realizacji 
zadania) 

 

6.4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wysokie na lata 2014-2020  

PGN dla Gminy Wysokie na lata 2014-2020 został przyjęty przez Radę Gminy Wysokie 
Uchwałą Nr XIII/82/2016 z dnia 18.03.2016 r.  

Głównym celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wysokie jest redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                
i redukcja zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej                    
w stosunku do roku bazowego – 2014.  
Celem szczegółowym jest zmniejszenie emisji na terenie gminy Wysokie poprzez 
termomodernizację obiektów publicznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,              
w szczególności słońca, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz instalację 
kotłów na biomasę i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego 
oraz w gospodarstwach domowych. Ponadto kształtowanie postaw wśród mieszkańców 
gminy, szczególnie dzieci i młodzieży do zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji emisji.  
Gmina Wysokie w roku 2020 podejmowała działania związane z redukcją emisji CO2. 
Polegały one na termomodernizacji budynków, wymianie kotłów węglowych na zasilane 
olejem opałowym albo biomasą. W Urzędzie Gminy są właściwe do realizacji projektów 
zasoby techniczne i organizacyjne, odpowiedzialni ludzie z doświadczeniem w tego rodzaju 
działaniach.  

Teren gminy Wysokie posiada kilka źródeł potencjału poprawy efektywności energetycznej.  

Należą do nich: termomodernizacja budynków należących do samorządu Gminy                        
oraz zwiększenie udziału OZE w końcowym zużyciu energii, co przełoży się na ograniczenie 
emisji powierzchniowej. Zaangażowanymi stronami w projektach byli mieszkańcy z terenu 
Gminy Wysokie i Urząd Gminy w Wysokiem. Zakres działań dotyczy:  

- termomodernizacji budynków stanowiących własność gminy,  

- instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów budowlanych prywatnych, - 
instalacji kotłów na biomasę  

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wysokie nastąpi 
zmniejszenie zużycia energii finalnej z 307 571 GJ do 297 997 GJ (o 3,1%), przy 
jednoczesnym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 14,0% (43 138 GJ) w 2014 
roku do około 24,8% (73 938 GJ) w 2020 roku. Podejmowane działania przyczynią się także 
do redukcji emisji CO2 o 25,0% (6 372 t) rocznie w stosunku do 2014 roku.  
Przy realizacji planu brane będą pod uwagę uwarunkowania związane ze zrównoważonym 
rozwojem oraz zamówieniami publicznymi.  

Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu, nie 
występuje oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla 
zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Celem dokumentu jest bowiem upowszechnienie 
działań niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone przez 
indywidualne osoby i małe podmioty gospodarcze.  
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6.5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wysokie             
w latach 2016-2020  
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wysokie w latach 
2016-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wysokie z dnia 12 
sierpnia 2016 r.               

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany 
przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno 
gospodarczych a w szczególności finansowych, demograficznych i infrastrukturalnych.  
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach będących 
własnością gminy, stanowią go 23 lokale mieszkalne. Łączna powierzchnia użytkowa lokali 
wynosi 980,66 m² (w tym jeden lokal socjalny o pow. 38,87 m²).  

Tabela 12. Aktualny stan zasobu mieszkaniowego gminy przedstawia poniższa tabela.  

    
    
    

Lp.   

Zasób  
mieszkaniowy   

2017 rok    2018 rok    2019 rok    2020 rok    

wielkość    stan       wielkość    stan    wielkość    stan    wielkość    stan    

1 

Guzówka           
nr 65 budynek 
po byłej 
Szkole 

    Podstawowej 

 
1 budynek 

  3mieszkania 
zły 

 
1 budynek 

    3mieszkania 
 

zły 

 
 

1 budynek 
3mieszkania 

zły 
 

1 budynek 
            3mieszkania 

 
     zły 

2 

Giełczew 
Pierwsza  
nr 142 
budynek  
Szkoły 
Podstawowej 
( mieszkanie 
socjalne) 

1 budynek 
   1 mieszkanie 

 
dobry 

 

 
1 budynek 

  1 mieszkanie 
 

dobry 1 budynek  1 
mieszkanie dobry 1 budynek 

1 mieszkanie 
  dobry 

 

3 

Giełczew  
Pierwsza nr 1 
budynek przy 
Ośrodku 
Zdrowia 

 
1 budynek 

    2mieszkania 
 

dobry 1 budynek 
2mieszkania 

dobry 

 
1 budynek 

2mieszkania 
 

dobry 
 

1 budynek 

2mieszkania 

   
średni 

 
 

4 

 
Maciejów 
Stary nr 54  
budynek  
Domu 

     Nauczyciela 

 
1 budynek 

    4mieszkania 

.    
zły 

 

 
1 budynek 

4mieszkania 

 

 
zły 

 
1 budynek 

4mieszkania 

zły 

 
1 budynek 

4 mieszkania zły 

5 

     Nowy Dwór 
nr 21a/5 
budynek po 
byłym POM 
Wysokie  
wspólnota 
mieszkaniowa 

 

 
1mieszkanie 

 

 

średni 

 
1mieszkanie 

 

średni 
 

 
1mieszkanie 

 
śred

ni 
1mieszkanie      zły 
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6 

Nowy Dwór    
nr 18h/1 – 
18h/6  
budynek po 
byłym POM 
Wysokie 

 
1 budynek 
6 mieszkań 

 

zły 
 

 
1 budynek 6 

mieszkań 
 

zły 
 

 

 
1 budynek 

6 mieszkań 

 
      zły 

 

 
1 budynek 
6 mieszkań 

zły 

7 

   
   Wysokie ul. 

Kościelna  
nr 15 
budynek 
Szkoły 

    Podstawowej 

 
1 budynek 

    1mieszkanie 
 

 
dobry 

 

 
1 budynek 

1mieszkanie 

 
dobry 

 

 
1 budynek 

1mieszkanie 
 

 
 

dobry 
 

1 budynek 
1 mieszkanie dobry 

8 

 
Wysokie 
ul. 
Szkolna     
nr  12 dwa 
budynki  
Zespołu 
Szkól 

 
2 budynki 

   5 mieszkań 

 

 
średni 

 
2 budynki 

5 mieszkań 

 
 

 
średni 

 

 

 
2 budynki 
5 mieszkań 

 

 
średni 

 

 

2 budynki 
5 mieszkań dobry 

  

Stan techniczny zasobu ze względu na wiek, stopień zużycia oraz sposób eksploatacji                        
i użytkowania wyznacza potrzeby modernizacji i remontów.  

W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynki wymagają przeprowadzenia  
różnorodnych napraw i remontów a w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 
stolarki okiennej  i drzwiowej, naprawa i wymiana pokryć dachowych, remonty kominów, 
wykonanie odwodnienia budynków i wykonanie instalacji odgromowej.    

Wskazuje się jako priorytet przy tworzeniu rocznych planów remontowych eliminację 
zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania lokali i mienia oraz zalecenia z przeglądów 
budowlanych. W związku z tym  w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające    
do zabezpieczenia konstrukcji budynków, remontów i zabezpieczenia instalacji technicznych 
oraz zabezpieczenia pożarowego.    

Podstawowym źródłem finansowania zasobów  mieszkaniowych gminy są wpływy z tytułu 
czynszu najmu za lokale mieszkalne, które wykorzystywane są głównie na przeprowadzanie 
bieżących napraw i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy.     

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki przeznaczone z budżetu gminy oraz 
środki unijne głównie na remonty termomodernizacyjne budynków.     

  
Działania w okresie obowiązywania niniejszego programu będą zmierzały do maksymalizacji 
wartości zarządzanym mieniem osiąganej poprzez właściwe gospodarowanie i dążenie                
do poprawy stanu technicznego i standardu nieruchomości mieszkaniowych. 

Ze względy na zły stan techniczny lokali i brak środków na ich modernizację wraz z brakiem 
zainteresowania lokalami przez potencjalnych najemców, w 2020 r. Gmina Wysokie 
wynajmowała jedynie 12 z 23 lokali mieszkalnych. Dodatkowym powodem niskiego 
współczynnika wynajmowanych mieszkań jest sytuacja demograficzna gminy cechująca           
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się małym zaludnieniem przy jednocześnie dużej jej powierzchni. Lokale mieszkalne tworzące 
mieszkaniowy zasób Gminy Wysokie mogą być sprzedawane na zasadach zgodnych z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastosowaniem przysługującego 
najemcy pierwszeństwa do wykupu wynajmowanego lokalu. W 2020 r. Gmina Wysokie nie 
zbyła żadnego lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu.  

 

6.6. Zabytki na terenie gminy  

W Urzędzie Gminy Wysokie istnieje aktualny Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Tabela 13. Zabytki wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego (stan na 31.12.2020 r.)   

Lp.  Miejscowość  Obiekt i adres  Nr rej. zab. i data   

1  Wysokie  
cmentarz grzebalny rzymskokatolicki,  

wraz z nagrobkami i drzewostanem  
A/366 z dn. 20.08.1986  

2  Wysokie  
kościół parafialny. pw. św. Michała 

Archanioła, w gran. cmentarza parafialnego  A/465 z dn. 24.03.1989  

3  Maciejów Stary  
kościół paraf. polskokatolicki pw. św.  

Apostołów Piotra i Pawła,  w 
gran. cmentarza kościelnego  

A/467 z dn. 24.03.1989  

  

Tabela 14. Wykaz zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków – szczegółowa lokalizacja na kartach GEZ  

Lp.  Miejscowość  Obiekt  Lokalizacja   

1  
Maciejów Stary  Budynek mieszkalny – dawna 

szkoła  
Maciejów Stary 54, obok szkoły i 

kościoła polskokatolickiego  

2  Wysokie  Plebania w zespole kościelnym   
ul. Rynek Jabłonowskich 2, w 

pobliżu kościoła 
rzymskokatolickiego  

3  Giełczew  
Mogiła wojenna pod kopcem z I 

wojny światowej  
ok. 500 m. na zachód od wsi 

Giełczew Druga.  

4  Maciejów Stary  
Cmentarz grzebalny Parafii 

Polskokatolickiej  

Maciejów Stary – Słupeczno, 
naprzeciwko kościoła Parafii  

Polskokatolickiej, przy drodze 
wojewódzkiej nr 842  

5.  Wysokie  Cmentarz żydowski  
ul. Warszawska  

  

6.    
Stanowiska archeologiczne 

znajdujące się w wykazie woj. 
ewidencji zabytków  
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6.6.1. Charakterystyka zasobów i rozmieszczenia zabytków oraz stopnia ich 
spodziewanego zagrożenia.  
Wysokie  

Na terenie Wysokiego znajduje się kilka cennych zabytkowych obiektów. Wśród nich 
wyróżnia się murowany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 
1905-1908 w stylu neogotyckim. Jest to kościół murowany z cegły, posadowiony na 
ceglanym, zdwojonym cokole. Orientowany, jednonawowy. Prostokątny korpus poprzedzony 
jest od frontu kwadratową wieżą. Prezbiterium jest niższe i węższe, z trójboczną absydą oraz 
prostokątnymi zakrystią i kaplicą po bokach, mającymi niewielkie przedsionki. Zakrystia              
i kaplica są spore, więc plan kościoła przybiera zarys krzyża łacińskiego. W bryle kościoła 
dominuje wieża (50 m wysokości, dwa razy wyższa od korpusu nawowego). Jest ona 
czterokondygnacyjna, w dole czworoboczna i flankowana pięciobocznymi basztami, w górze 
przechodzi w ośmiobok zwieńczony strzelistą ostrosłupową iglicą o ukośnie załamanych             
w dole połaciach. W pierwszej kondygnacji mieści się kruchta główna, wyżej jest loża chóru 
muzycznego, nad nią dzwonnica.  

Elewacja frontowa wieży stanowi fasadę kościoła. W jej przyziemiu jest prostokątne 
wejście główne osadzone w ostrołukowym portalu, w tympanonie umieszczono odlany                
w sztucznym kamieniu relief „Pieta”. Portal wieńczy masywna wimperga z płyciną w formie 
oculusa w płaszczyźnie i kamienną figurą Matki Boskiej na szczycie. W następnej 
kondygnacji jest wyprofilowana w cegłach prostokątna płycina, zwieńczona ostrołukowymi 
arkadkami, w niej bliźniacze, ostrołukowe otwory okienne i pojedynczy oculus nad nimi. 
Ponad oknami, już w ośmiobocznej części wieży, jest duży, ostrołukowy prześwit dzwonny (w 
tej kondygnacji prześwity dzwonne występują na przemian z blendami tego samego kształtu).  

Pozostałe wejścia do kościoła zamknięte są łukiem odcinkowym. Otwory okienne              
i prześwity dzwonne mają zamknięcia ostrołukowe. W wieży są jeszcze okrągłe przeźrocza,        
a w przedsionkach zakrystii i kaplicy prostokątne okienka zwieńczone łukiem odcinkowym.    

W oknach korpusu jest stalowa armatura, która w ich zamknięciach tworzy maswerkowe 
wzory. Do bocznych elewacji wieży przylegają dwukondygnacyjne, pięcioboczne baszty.          
W jednej są schody prowadzące na chór, w drugiej sznury służące do poruszania dzwonów. 
Korpus nakryty jest dachem dwuspadowym, prezbiterium dwuspadowym o trójbocznym 
zakończeniu. Nad zakrystią i kaplicą są dachy wielopołaciowe, nad ich przedsionkami 
pulpitowe. Ściany kościoła są oskarpowane, skarpy są dwu- lub trójuskokowe, ozdobione 
blendami (prostokątne, zamknięte dwulistnym ostrołukiem).  

Elewacje kościoła pozostawiono w surowej, czerwonej cegle, jasnym tynkiem pokryto 
jedynie nieduże płaszczyzny blend w skarpach i ścianach oraz glify otworów okiennych                 
i gzymsy. Boczne elewacje korpusu zwieńczone są profilowanym w cegłach, arkaturowym 
fryzem z ostrołuków wspartych na kroksztynach. Wschodnie ściany kaplicy i zakrystii 
dekorują reliefowo ukształtowane w betonie figury aniołów  

 Poza zespołem kościoła w pobliżu znajduje się klasycystyczny murowany budynek 
plebanii wybudowany w 1923 r.  

 W pobliżu kościoła usytuowany jest rzymskokatolicki cmentarz parafialny, jeden z 
najstarszych na terenie województwa lubelskiego, założony w I połowie XIX w., w 
późniejszym okresie kilkukrotnie powiększany. Na cmentarzu występują żeliwne krzyże  i 
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ogrodzenia grobów, kamienne krzyże na cokołach, kapliczki, płyty poziome i pionowe. 
Osobliwością cmentarza jest drewniana kapliczka domkowa z namiotowym daszkiem z 
połowy XIX w. oraz znajdująca się w niej rzeźba barokowo-ludowa św. Wojciecha z 2 poł. 
XVIII w. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1870r.  

W Wysokiem znajduje się również cmentarz żydowski – kirkut społeczności żydowskiej 
zamieszkującej niegdyś Wysokie. Powstał prawdopodobnie w XVIII wieku. Ma powierzchnię 
0,1 ha. Zlokalizowany przy ul. Warszawskiej (dawniej Czystej). Został zniszczony podczas          

II wojny światowej. Nie zachowały się żadne nagrobki.  

Maciejów Stary  

W Maciejowie Starym - obecnie istniejący drewniany polskokatolicki kościół, 
wzniesiono w 1932 r. z inicjatywy miejscowych cieśli, kościół pod wezwaniem Apostołów  

Piotra i Pawła należący do dekanatu żółkiewskiego w Diecezji warszawskiej.  

Kościół wybudowany na podmurówce na planie prostokąta z węższym trójbocznym 
prezbiterium i dwiema zakrystiami. W ścianie frontowej wieża zbudowana na planie kwadratu 
z przyległym gankiem, nakryta jest ostrosłupowym hełmem zwieńczonym krzyżem na kuli.      
W latach 30-tych XX wieku naprzeciwko kościoła powstał cmentarz grzebalny parafii 
polskokatolickiej. Jest to czynny cmentarz wyznaniowy dla wiernych Kościoła 
Polskokatolickiego  

Budynek szkoły (obecnie budynek mieszkalny). Czas powstania to lata 1904-1906.  

Giełczew Druga  

500 m na zachód od wsi znajduje się zbiorowa mogiła około 30 tysięcy żołnierzy armii 
rosyjskiej poległych w bitwie pod Giełczwią między 6 a 9 września 1914 roku. Była to 
największa podczas I wojny światowej bitwa na Lubelszczyźnie wojsk austriackich i 
niemieckich z rosyjskimi. Kopiec ziemny ma wymiary 20 na 22 m i wysokość 3 m 

 

6.7 Infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy Wysokie usytuowanych jest łącznie 82,574 km dróg gminnych w tym: 
utwardzonych 45,890 km, nieutwardzonych 33,775 km, dróg wojewódzkich łącznie 22,267 
km, w tym utwardzonych  22,267 km, a dróg powiatowych łącznie 47,055 km w tym: 
utwardzonych 35,135 km, nieutwardzonych 11,92 km. Na terenie gminy Wysokie mieści się 
14 przystanków komunikacyjnych należących do gminy. Obecnie na terenie gminy  
z przystanków korzysta 8 przewoźników komunikacji prywatnej, z której korzystają 
mieszkańcy. 

6.8. Gospodarka wodna  

Na terenie gminy Wysokie funkcjonują 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności                
w wodę: Wysokie, Giełczew, Maciejów.    



RAPORT O STANIE GMINY WYSOKIE 2020 | 34  

 

Wodociąg Wysokie zaopatruje szacunkowo 969 osób z miejscowości: Biskupie, Dragany, 
Zabłocie i Wysokie (ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Pałacowa, ul. Partyzantów). Średnioroczna 
produkcja wody w 2020 r. wynosiła 138 m3/d.     

Wodociąg Giełczew zaopatruje blisko 1377 mieszkańców z miejscowości: Giełczew Kolonia, 
Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy oraz 
poza terenem gminy- Kosarzew Stróża.    

Średnioroczna produkcja wody w 2020 r. wynosiła 384 m3/d.     

Wodociąg Maciejów zaopatruje szacunkowo 2004 osób z następujących miejscowości:  

Maciejów Stary, Maciejów Nowy, Guzówka, Rezerwa, Łosień, Antoniówka, Słupeczno, 
Stolnikowizna, Nowy Dwór, Wysokie (ul. Czysta, ul. Krótka, ul. Lubelska, ul. Miła,                     
ul. Młyńska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia, ul. Rynek Jabłonowskich, ul. 
Strażacka, ul. Szkolna, ul. Ul. Nowa, ul. Szkolna, ul. Warszawska).   

Średnioroczna produkcja wody w 2020 r. wynosiła 412 m3/d.     

 Procent zwodociągowania gminy wynosi 98.  
 Długość sieci wodociągowej wynosi 146,57 km, natomiast sieci kanalizacyjnej 0,32 km.  
 Łączna liczba odbiorców - 4350 w tym 30 odbiorców podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej. 

 

6.9. Ochrona środowiska  

Wody powierzchniowe  
  
Wody powierzchniowe gminy Wysokie odznaczają się niską zasobnością. Przez teren gminy 
przepływają 3 rzeki – Wierzbówka, Por i Giełczew. Por i Giełczew – główne rzeki 
przepływające przez teren gminy Wysokie (lewobrzeżne dopływy Wieprza) płyną głównie 
przez tereny zieleni łąkowej. Podstawową ich funkcją jest funkcja ekologiczna - doliny rzek 
Por i Giełczew są istotnymi ciągami łącznikowymi między obszarami węzłowymi w systemie 
przyrodniczym regionalnym i lokalnym. Brak aktualnych badań nie pozwala w sposób 
dokładny określić stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Analizując badania 
okolicznych rzek przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska oraz 
biorąc pod uwagę występowanie jedynie początkowych odcinków rzek z jednoczesną poprawą 
warunków sanitarnych terenów do nich przyległych, jakość wody można określić, jako 
„dobry” do „umiarkowanego”.  
 
Lasy   
  
Lasy państwowe i niepaństwowe stanowią ważny element infrastruktury gminy  w wymiarze 
ekonomicznym i ekologicznym. Stanowią niezbędny, jeśli nie główny czynnik równowagi 
ekologicznej i siedlisko większości dzikich gatunków roślin i zwierząt. Lasy spełniają również 
funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne. Powierzchnia gminy w jej granicach 
administracyjnych wynosi 11418 ha z czego 9,3% (1061,87 ha) stanowią grunty leśne.  
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Sprawy Zgłoszone do Urzędu z zakresu Ochrony środowiska.  

  
W 2020 r. do Urzędu Gminy Wysokie wpłynęło:  
  
- 104 wniosków o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z czego 102 zostało rozpatrzonych 
pozytywnie, 1 negatywnie oraz 1 częściowo negatywnie.  
- 4 skargi dotyczące naruszania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.   
W przypadku 3 skarg po kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy 
Wysokie właściciele nieruchomości zaprzestali naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie. W jednym przypadku zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania które zakończyło się wydaniem decyzji nakazującej usunięcie w/w odpadów. 
- 1 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni kontenerowej. Postępowanie zostało 
zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji. 
- 2 wnioski o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.    
- 37 zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 
gminy Wysokie. Wszystkie zgłoszenia rozpatrzono pozytywnie. 

 

6.10. Gospodarka odpadami komunalnymi  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2021 r. poz. 888 t.j.) nałożyła na samorządy władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie 
gminy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają na:   

 przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na 
rzecz gminy,   

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiednich poziomów:  
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania.   

 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na 
odbieranie  i zagospodarowanie  tych odpadów,   

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,   

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.   
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Liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji 
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 1269 w tym :  

  liczba nieruchomości zamieszkałych - 1228,  
 liczba nieruchomości niezamieszkałych – 41.  

Właściciele nieruchomości deklarują czy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez jedną 
czy dwie, trzy lub więcej osób. Ceny odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych 
zróżnicowano w zależności od rodzaju ich pojemności. Na tej podstawie naliczana jest opłata 
za gospodarowanie odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie 
pojemniki.   
Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wysokie dokonano wyboru metody ustalenia  opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi, która jest pobierana przez Gminę Wysokie od 
właścicieli nieruchomości, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. Opłata zróżnicowana będzie w zależności od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:  

a) 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,  
b) 20,00 zł miesięcznie od dwóch mieszkańców,  
c) 25,00 zł miesięcznie od trzech mieszkańców,  
d) 30,00 zł miesięcznie od czterech i więcej mieszkańców.  

Ustalona została również wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób nieselektywny, która wynosi:  

a) 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,  
b) 40,00 zł miesięcznie od dwóch mieszkańców,  
c) 50,00 zł miesięcznie od trzech mieszkańców,  
d) 60,00 zł miesięcznie od czterech i więcej mieszkańców. 

 
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne ustalona została stawka za pojemnik. Wysokość stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 
wynosi:  

a) 30,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności do 240 l,  
b) 100,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności 1100 l,  
c) 500,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności 7000 l,  

Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
nieselektywny wynosi:  

a) 60,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności do 240 l,  
b) 200,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności 1100 l,  
c) 1000,00 zł za jeden odbiór miesięcznie – za pojemnik o pojemności 7000 l, 
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Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Wysokie w roku 2020, w 
związku z wdrożeniem i obsługą nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 
 
Koszty i wydatki 
  
Koszty  wywozu  odpadów  komunalnych  (odbiór,  transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych)- Umowa z EKOMEGA Legieć, Małek , ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość: 
274 800,00 zł.  
Pozostałe koszty: 50 970,00 zł.  
RAZEM: 325 770,00 zł.   
Pozostałe informacje:  

 Wpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne otrzymane od mieszkańców-  
w 2020 r. według stanu na 31.12.2020 r.: 367 041,95 zł.  

 Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne według stanu na 31.12.2020 r.: 
45 284,51 zł.   

 
Przepisy art. 3b o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. obligują gminy  
do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  
do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  
W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na 
Gminy zostanie nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może 
spowodować wzrost przedmiotowej opłaty. Wójt corocznie sporządza sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada 
Marszałkowi Województwa  i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167):   
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła, w 2020 roku powinien wynosić co najmniej 50%. Osiągnięty  przez Gminę 
Wysokie poziom wyniósł 41,37 %.  
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (inne 
niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) powinien wynosić co najmniej 70 %.   
Osiągnięty  przez Gminę Wysokie poziom wyniósł  32,87 %.  
Natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. W roku 2020 poziom ten nie powinien 
przekroczyć 35% (do dnia 16 lipca 2020). Gmina Wysokie osiągnęła poziom ograniczenia  w  
wysokości 0,0 %.   
  
6.11. Przedsiębiorcy  
W 2020 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
15 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw 
były roboty budowlane wykończeniowe.   
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W 2020 r. wyrejestrowano 10 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą. 
Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów były roboty budowlane, 
usługi. 
  
6.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Przyjęty został przez Radę Gminy Wysokie Uchwałą Nr XV/102/2020 w dniu 21 lutego 2020 
roku.  

Program jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych na terenie gminy od kilku lat. 
Realizowanie tych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, 
konsekwencji długofalowych działań i wprowadzania nowatorskich rozwiązań szczególnie       
w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. Efekty takiej pracy nie są spektakularne,              
ale na pewno drobnymi krokami podnoszą świadomość społeczeństwa oraz promują właściwe 
postawy młodych ludzi w perspektywie ich dorosłego życia.  

Cele strategiczne programu:  

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.  
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.  
3.Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącym problemami.  

Cele operacyjne programu:  

 Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.  
 Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji gminy w sytuacjach związanych                

z alkoholem.  
 Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                       

i młodzieży.  
 Pomoc pedagogiczna i prawna dla uzależnionych i współuzależnionych.  
 Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu.  
 Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i 

metod rozwiązywania problemów alkoholowych.  
 Tworzenie bazy materiałowej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji założonych 

zadań.  
 W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020 roku prowadzono następujące działania:  
 Udzielano  rodzinom,  w  których  występują  problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie  

 Prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych  w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych  

 Podejmowano działania w celu objęcia leczeniem odwykowym osoby uzależnione od 
alkoholu  
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 Prowadzono działalność polegającą na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  

 Współpracowano z lokalnymi instytucjami kultury, oświatą i GOPSem pod kątem 
profilaktyki alkoholowej  

 

VII. Oświata, edukacja i sport 

7.1 Placówki podległe samorządowi gminnemu w zakresie przedszkola i szkolnictwa.  
 
          Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące szkół z terenu Gminy.  
 
           Tabela 15. Szkoły z terenu gminy Wysokie 

Lp.  
Nazwa i adres 

jednostki  

Powierzchnia 
użytkowa  

[m2]  

Liczba 
pomieszczeń 

do nauki  

Powierzchnia  hali 
sportowej/ sali  
gimnastycznej [w m2] - jeśli 
występuje  

1  

Zespół Szkół im. St. 
Staszica w  

Wysokiem budynek 
przy ulicy Szkolnej  

12  

3065,5  20  576  

2  

Zespół Szkół im. St. 
Staszica w  

Wysokiem budynek  
przy ulicy Kościelnej  

[Przedszkole]  

b.d.  5  brak  

3  

Szkoła Podstawowa  
im. St. Mikołajczyka  

w Giełczwi          
Giełczew Pierwsza 

142  

534,04  
8 + 

biblioteka  
74,67  

4  

Szkoła Podstawowa 
im. gen. F. 

Kamińskiego w  
Maciejowie Starym ,  
Maciejów Stary 54 A  

696,40  8  175,20  

 

 Tabela 16.  Infrastruktura szkolnictwa i obwody szkolne  
Lp.  Sołectwo  Infrastruktura szkolnictwa: 

szkoła podstawowa,  
gimnazjum, szkoła  

zawodowa, szkoła średnia   

Obwód szkolny - szkoły podstawowe  

1  Antoniówka  brak  Maciejów Stary  

2  Biskupie  brak  Wysokie  

3  Biskupie-Kolonia  brak  Wysokie  
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4  Dragany  brak  Wysokie  

5  Guzówka  brak  Wysokie  

6  Giełczew 
Pierwsza  

szkoła podstawowa  Giełczew Pierwsza od nr 1 do nr 173 
(obwód Giełczew I), od nr 174 do 190 

obwód Wysokie  
7  Giełczew Druga  brak  Giełczew Pierwsza  

8  Giełczew Kolonia  brak  Giełczew Pierwsza  

9  Giełczew-Doły  brak  Giełczew Pierwsza  

10  Kajetanów  brak  Giełczew Pierwsza  

11  Łosień  brak  Wysokie  

12  Maciejów Nowy  brak  Maciejów Stary  

13  Maciejów Stary  szkoła podstawowa,  Maciejów Stary  

14  Nowy Dwór  brak  Wysokie  

15  Rezerwa  brak  Maciejów Stary  

16  Radomirka  brak  Giełczew Pierwsza  

17  Słupeczno  brak  Maciejów Stary  

18  Spławy  brak  Wysokie  

19  Stolnikowizna  brak  Maciejów Stary  

20  Wysokie  szkoła podstawowa, 
gimnazjum, Liceum  

Ogólnokształcące  

Wysokie  

21  Zabłocie  brak  Wysokie  

  

7.2 Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach oraz stan zatrudnienia nauczycieli.  

7.2.1. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem 2019/2020 
  

Tabela 17. Liceum ogólnokształcące  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  14 1  
II  0  0  
III  0  0  

Suma  0  1  

  
Tabela 18. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  11 1  
II  18 1  
III  23 1 
IV  21 1  
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V  16 1 
VI  40 2  
VII  21 1 
VIII  30 2 

Suma  180 10  
  

Tabela. 19 Przedszkole  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
Poniżej „0”  46 3,00  

„0”  21 1,00  
Suma  67 4,00  

  

Ogólna liczba uczniów: 261 
Ogólna liczba oddziałów: 15  
   
Tabela 20. Stan zatrudnienia nauczycieli 

 
wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  
  

Ogółem  

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

23  0  0  0  4 19  

zatrudnienie 
w  

niepełnym 
wymiarze  

liczba  10 0  1  0 4  5 

w tym 
etatu  

5,15  0,00  0,09  0  2,13 2,93  

Razem etaty  28,15  0,00  0,09  0  6,13  21,93  

    
 7.2.3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi  2019/2020 

  
Tabela 21. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  4 1  
II  7  1  
III  7  1  
IV  9 1 
V  12 1  
VI  14  1 

VII  6 1 
VIII  4  1 

Suma  63  8  
  
Tabela 22. Oddział przedszkolny  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
„0”  6 1  

Suma  6 1,00  



RAPORT O STANIE GMINY WYSOKIE 2020 | 42  

 

      Ogólna liczba uczniów: 69 
Ogólna liczba oddziałów: 9  
  
Tabela 23. Stan zatrudnienia nauczycieli  

 wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  
  

Ogółem  

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

8 0  0  0  5 3  

zatrudnienie 
w  

niepełnym 
wymiarze  

liczba  9 0  2 0  2 5  

w tym 
etatu  

4,27  0,00  1,77  0,00  0,74  1,76  

Razem etaty  12,27  0,00  1,77 0,00  5,74  4,76  

  
7.2.4. Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym 2019/2020 
  
Tabela 24. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  8 1  
II  0 0  
III  8  1  
IV  0 0  
V  4 1  
VI  6  1  
VII  9 1  
VIII  4  1  

Suma  39 6  
  
Tabela 25. Oddział przedszkolny  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
„0”  10  1,00  

Suma  10 1,00  
  
Ogólna liczba uczniów: 49  
Ogólna liczba oddziałów: 7  

 

       Tabela 26. Stan zatrudnienia nauczycieli  

 wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

7  0  0  1  4  2 



RAPORT O STANIE GMINY WYSOKIE 2020 | 43  

 

  

Ogółem 

zatrudnienie 
w  

niepełnym 
wymiarze  

liczba  11  0  1  0  4  6  

w tym 
etatu  

2,85 0,00  0,22  0,00  0,79  1,84  

Razem etaty  9,85  0,00  0,22  1,00  4,79  3,84  

  
 7.2.5. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem 2020/2021 
  

Tabela 27. Liceum ogólnokształcące  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  15 1  
II  14  1  
III  0  0  

Suma  29  2  

  
Tabela 28. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  25 1  
II  10 1 
III  18 1  
IV  23 1  
V  20 1  
VI  17 1  
VII  40 2  
VIII  21 1  

Suma  174 9  
  

Tabela. 29 Przedszkole  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
Poniżej „0”  51 3  

„0”  16 1  
Suma  67 4  

  

Ogólna liczba uczniów: 270 
Ogólna liczba oddziałów: 15  
   
 
Tabela 30. Stan zatrudnienia nauczycieli 

 
wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  
  

Ogółem  

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

22  0  1 0  3 18  

zatrudnienie 
w  

liczba  10 0  2  0 2 6 
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niepełnym 
wymiarze  

w tym 
etatu  

5,63  0,00  0,88  0  2,28 2,47  

Razem etaty  27,63  0,00  1,88  0  5,28  20,47  

    
      7.2.6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi  2020/2021 

  
Tabela 31. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  0 0 
II  4  1  
III  7  1  
IV  6 1 
V  9 1 
VI  12 1 

VII  14 1  
VIII  6  1  

Suma  58  7  
  
Tabela 32. Oddział przedszkolny  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
„0”  6 1  

Suma  6 1 
  
Ogólna liczba uczniów: 64 
Ogólna liczba oddziałów: 8  
  
Tabela 33. Stan zatrudnienia nauczycieli  

 wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  
  

Ogółem  

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

8 0  0  0  5 3  

zatrudnienie 
w  

niepełnym 
wymiarze  

liczba  8 0  0 1 2 5  

w tym 
etatu  

3,71  0,00  0,00  0,96  1,12  1,63  

Razem etaty  11,71  0,00  0,00 0,96  6,12  4,63  

  
7.2.7. Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym 2020/2021 
  
Tabela 34. Szkoła Podstawowa  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
I  0 0  
II  7 1  
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III  0 0  
IV  8  1  
V  0 0  
VI  4 1  
VII  6  1  
VIII  9 1  

Suma  34 5  
  
Tabela 35. Oddział przedszkolny  

Klasa  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  
„0”  12 1  

Suma  12 1  
  
Ogólna liczba uczniów: 46 Ogólna liczba oddziałów: 6  

       Tabela 36. Stan zatrudnienia nauczycieli  

 wyszczególnienie ogółem Bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

  
  
  

Ogółem 

zatrudnienie w 
pełnym wymiarze  

3 0  0  0 2  1 

zatrudnienie 
w  

niepełnym 
wymiarze  

liczba  11  0  1  0  4  6  

w tym 
etatu  

4,82 0,00  0,21  0,00  2,4  2,21  

Razem etaty  7,82 0,00  0,21  0  4,4  3,21  

 
7.3. Egzaminy zewnętrzne  
 
3.1. Egzamin ósmoklasisty 

Ze względu na pandemię koronawirusa egzamin, zaplanowany pierwotnie na 21-23 kwietnia, 
został przesunięty na połowę czerwca. Egzamin ósmoklasisty przebiegał według 
następującego harmonogramu: 

 16 czerwca, godz. 9:00 – język polski – czas trwania: 120 minut, 
 17 czerwca, godz. 9:00 – matematyka – czas trwania: 100 minut, 
 18 czerwca, godz. 9:00 – język obcy nowożytny – czas trwania: 90 minut. 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami mógł zostać przedłużony: 

 o 60 minut – w przypadku języka polskiego, 
 o 50 minut – w przypadku matematyki, 
 o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego. 
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W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wysokiem do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 30 
uczniów- 6 uczniów miało dostosowane warunki i formy egzaminu (wydłużony czas, nieprzenoszenie 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi). W Szkole Podstawowej w Giełczwi do egzaminu przystąpiło 4 
uczniów , 1 z nich miał arkusz dostosowany do potrzeb ucznia, a w Szkole Podstawowej w Maciejowie 
Starym do egzaminu przystąpiło 4 uczniów- wszyscy rozwiązywali arkusze w wersji standardowej. 
Nauczyciele przeprowadzili szczegółową analizę wyników, sformułowali wnioski i przekazali 
informację rodzicom i uczniom. 
 
Tabela 37. Egzamin ósmoklasisty 

 
 

 

Uczniowie realizowali od 16 marca 2020r. swoje lekcje zdalnie, przy użyciu 
dostępnych w domach urządzeń do komunikacji (komputer, laptop, tablet, telefon itp.). 
Kontakt z uczniami odbywał się w czasie rzeczywistym, tzn. wg dostosowanego planu lekcji.  

Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego 
nauczania z zasobów szkół oraz sprzętu otrzymanego w ramach programu „Zdalna szkoła”, 
„Zdalna szkoła+” . W ramach programu „Zdalna szkoła” za kwotę 45 000,00 zł zostało 
zakupionych 27 sztuk  laptopów DELL wraz z akcesoriami, natomiast w ramach programu 
„Zdalna szkoła+” za kwotę 54 758,00 zł, zakupiono 26 sztuk laptopów Lenovo i 8 sztuk 
komputerów DELL typu ALL in One. 

W ramach zapowiadanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego akcji wsparcia dla 
maturzystów i ósmoklasistów wykluczonych cyfrowo, Gmina Wysokie otrzymała 9 szt. 
tabletów z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów z Zespołu Szkół w Wysokiem. 

Z tabletów mogą korzystać maturzyści i uczniowie klas ósmych z Zespołu Szkół w 
Wysokiem, którzy nie posiadają w domu odpowiedniego sprzętu komputerowego 
umożliwiającego uczestnictwo w lekcjach online. Otrzymane tablety są wyposażone w 
kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres trzech miesięcy, czyli 
do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Zakup sprzętu został w całości sfinansowany  
z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego. 

W  związku z potrzebami wynikającymi z nauki zdalnej w szkołach od września 2020 roku 
został wprowadzony dziennik elektroniczny, który umożliwia sprawną komunikację pomiędzy 
nauczycielami i uczniami ale  również i rodzicami, którzy na bieżąco mają możliwość 
kontrolowania wyników swoich dzieci. 

Przedmiot j. polski matematyka j. angielski 

Uzyskany średni wynik  procent stanin procent stanin procent stanin 

SP Giełczew 53,00 5 41,75 5 35,25 4 

SP Maciejów 62,5 6 31,6 4 18,75 3 

SP Wysokie 58,00 5 43,00 5 36,00 4 
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7.4 Sport 
 
Wysokie to gmina przyjazna dla sportu i mająca obiekty, na których można go uprawiać. 
Najważniejszy z nich to zespół boisk sportowych ORLIK 2012, na którym  rozgrywane są 
mecze i szkolenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wysoczanka”. Na Orliku odbywają się 
różne imprezy i wydarzenia sportowe, np. rozgrywki o Puchar Wójta, prowadzona jest także 
„Liga Orlika”  

W celu organizacji  regularnych, atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych,  na Orliku pracują wykwalifikowani animatorzy sportu. Wynagrodzenie za ich 
pracę dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu.  

Jednostki podległe gminie Wysokie dysponują łącznie czterema salami gimnastycznymi. 
Funkcjonują także przyszkolne boiska sportowe i place zabaw. W parku w Wysokiem 
funkcjonuje siłownia zewnętrzna.  

VIII. Realizacja uchwał Rady Gminy  

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt     
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał 
Rady Gminy.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu 
Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. w sposób określony 
uchwałami.  

W 2020 roku Rada Gminy Wysokie podjęła 56 uchwał, z czego 26 podlegało publikacji             
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art.  90 ust. 1 i 2 ustawy                        
o samorządzie gminnym przekazała w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw 
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane 
zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem procedur             
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.   
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IX. Pomoc społeczna (ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.)  

9.1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej  

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku, liczba ludności gminy Wysokie wyniosła 4425 osób, 
z czego 50,53% stanowiły kobiety, 49,47 % mężczyźni. Liczba ludności na koniec 2020r. 
wyniosła 4398. Liczba ludności gminy stanowi  2,9 % ludności powiatu, 0,21 % ludności 
województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku 
przedprodukcyjnym stanowiły 17,42 %, osoby w wieku produkcyjnym 52,22 %, a w wieku 
poprodukcyjnym 30,36% .W roku 2020 liczba ludności spadła w stosunku do roku 2019 o 63 
osoby. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,93 %. 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Wysokie wynosiła 129 osób. Udział 
długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,77 %.
W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 1 przedszkole, dysponujące 60 
miejscami. Na terenie gminy funkcjonuje Klub seniora do którego uczęszcza 25 osób. 

9.2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia     

Pomoc i wsparcie w gminie Wysokie z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 102 osób. 
W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia zmniejszyła się o 13 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7 rodzin. 
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 49 
osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 21 osób. W gminie Wysokie najczęściej 
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin 
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek 
pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 
ubóstwo, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa. Poniżej prezentujemy
w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób 
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 38. Dane korzystających z pomocy i wsparcia w całym okresie sprawozdawczym 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 
Rok oceny 

2020 
Prognoza 
     2021 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 328 388 388 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 115 102 102 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

3 70 49 49 

Wiek 0-17 4 44 24 24 

Wiek produkcyjny * 5 61 66 66 

Wiek poprodukcyjny ** 6 10 12 12 

Liczba rodzin 7 77 70 70 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 
Rok oceny 

2020 
Prognoza 
     2021 

Liczba osób w rodzinach 8 202 165 165 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 59 50 50 

W tym: osoby długotrwale 
korzystające 

10 36 26 26 

Wiek 0-17 11 29 16 16 

Wiek 18-59 12 26 33 33 

Wiek 60 lat i więcej 13 4 1 1 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD 
ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 201 50 50 

Liczba rodzin 15 201 48 48 

Liczba osób w rodzinach 16 328 124 124 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych 
kontraktów socjalnych - 
ogółem 

17 0 0 0 

Liczba osób objętych 
kontraktem socjalnym - 
ogółem 

18 0 0 0 

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat 
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 

 
9.3. Gmina - zadania OPS   

 
Pomoc i wsparcie w gminie Wysokie z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń 
pieniężnych uzyskało 69 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 36 osób. Odpłatność 
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 11 osób. W gminie funkcjonował 
1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 2 rodziny. Poniżej prezentujemy w formie 
graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, 
liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny. 

9.4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń  

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 359 rodzin. 
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 23 rodzin (co stanowi spadek o 6,02 % 
w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 
zasiłku wychowawczego wyniosła 3.590.407,20 zł. Liczba pobierających w roku oceny 
zasiłek rodzinny wyniosła 88 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 46 
rodzin (co stanowi spadek o 34,33 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 
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przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 457.165,99 zł 
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 107.322,66 zł.  

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 
Prognoza 

2021 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

1 0 0 0 

Kwota świadczeń 
w złotych 

2 0 0 0 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba  
gospodarstw 
domowych 

3 0 0 0 

Kwota świadczeń 
w złotych 

4 0 0 0 

 

9.5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 
także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie 
Wysokie nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu 
gminy tj. domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, 
ośrodki wsparcia.  

9.6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej  

Kadra ośrodka pomocy społecznej w 2020r. liczyła 8 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, 
pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby. Spośród zatrudnionych  
w ośrodku pomocy społecznej pracowników 8 posiada wykształcenie wyższe.  
Wśród pracowników jedna osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

9.7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki  
      społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
 
W gminie Wysokie środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 
wyniosły w 2020 roku 5,957,845.39 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 
wzrósł o 562.257,96 zł. (co stanowi 9,43 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 
5.154.742,79 zł. co stanowi 86,52 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 771.794,57 zł. co stanowi 12,95 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 
0 zł. co stanowi 0 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - 
Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 31.308,00 zł. co stanowi 0,53 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje 
budżetowe 85501, 85502, 85202. 
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X. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi   

 Gmina Wysokie należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych - 
Celowy Związek Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach - to zrzeszenie 15 gmin 
województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu 
gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego 
systemu gospodarowania odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie. Związek 
zajmuje się zagospodarowaniem odpadów na terenie trzech powiatów przejmując zadania 
gminne w tym zakresie. Zaprogramowana infrastruktura przyszłego zakładu pozwala 
kompleksowo uregulować całość gospodarki odpadowej na terenie CZG Proekob.  

 Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”- jej misją jest podniesienie atrakcyjności 
obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), 
rolnictwa oraz turystów. Do Stowarzyszenia należy 68 członków reprezentujących sektory: 
publiczny, społeczny i gospodarczy. Głównym zadaniem LGD jest wybór projektów do 
realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie strategii. Wójt Gminy Wysokie 
jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania  

 Związek Gmin Lubelszczyzny - głównym celem działalności Związku jest reprezentowanie 
i obrona interesów gmin.  

XI. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem, Gminnego 
Ośrodka Kultury w 2020 roku oraz inne działania kulturalne, promocja 
gminy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do 
Rejestru Instytucji Kultury. Posiada dwie filie: w Giełczwi oraz w Maciejowie Starym.  

 Stan księgozbiorów na dzień 31 grudnia 2020 r. to 15578 woluminów.  
 Liczba zakupionych książek – 969 woluminów.  
 Liczba wypożyczeń – 9110 woluminów.  
 Liczba zarejestrowanych czytelników – 508. 
 Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 3867. 

11.1. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 2020 r.:  

Styczeń. Gminne Kolędowanie, które jest tradycją gminie. W trakcie dzieci z przedszkola 
odegrały Jasełka Bożonarodzeniowe. Następnie odbyło się kolędowanie z Kapelą z Gorzkowa, 
która grała i śpiewała popularne kolędy wspólnie z członkiniami KGW, stowarzyszeń  
i mieszkańcami gminy. 

- Ferie zimowe – tygodniowe zajęcia plastyczne, kulinarne, taneczne, artystyczne, 
modelarskie, wyjazd do Laser Areny w Krasnymstawie oraz poczęstunek dla dzieci z terenu 
gminy, w których wzięło udział 28 osób.  

- I Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym wzięło udział 31 uczestników. 
Wszyscy otrzymali dyplomy i słodycze, a laureaci statuetki. 
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Marzec. Gminne Święto Kobiet – spotkanie dla pań z terenu gminy: złożenie życzeń przez 
organizatorów (Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy i Dyr. GOK), występ kabaretu 
„Fifa-RaFa” oraz poczęstunek dla przybyłych mieszkanek gminy 

Zdjęcie 10. Akcja szycia maseczek 

Kwiecień. Włączyliśmy się 
w akcję szycia maseczek 
ochronnych. Nasza rola 
polegała na cięciu 
materiałów zakupionych 
przez Gminę Wysokie, 
odmierzaniu i cięciu gumek, 
by następnie razem je 
pakować w reklamówki 
foliowe, które dyrektor 
GOK rozwoził do pań, które 
zgłosiły się do ich uszycia. 
Po przywiezieniu gotowych 
maseczek zajmowaliśmy się 
ich pakowaniem dla każdej 

rodziny w gminie. Łącznie uszytych zostało ok. 4 tyś. maseczek.  

 

Wrzesień. Odbyła się IX odsłona Narodowego Czytania, zorganizowana tym razem w parku, 
wspólnie z Zespołem Szkół im. St. Staszica w Wysokiem. W czytaniu uczestniczyli: władze 
gminy, młodzież II klasy LO z ZS wraz z wychowawczynią i bibliotekarze.  

Zdjęcie 11. Narodowe Czytanie 2020 
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Grudzień. Pracownicy GBP włączyli się w akcję „Mobilnych Mikołajek” organizowaną przez 
GOK, przygotowując ok. 400 paczek dla dzieci. Przygotowane upominki rozwożone były po 
całym terenie gminy Wysokie.  

11.2. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Wysokiem:  

 W ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w sali 
konferencyjnej przy bibliotece gminnej prezentowane były dwie wystawy: „Wystawa 
wspomnień Jana Pawła II” – to sześć akwarel młodej, lubelskiej malarki, ukazujących 
postać Ojca Świętego w najbardziej charakterystycznych ujęciach. Druga wystawa  
(w formie fotogazetki) to „Jan Paweł II” przygotowana przez bibliotekę gminną, na 
podstawie materiałów udostępnionych przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 
Obie wystawy obejrzeli uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
(około 70 osób), którzy przychodzili wraz z wychowawcami. 

  Filię w Maciejowie Starym odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci poznały 
zasady korzystania z biblioteki, słuchały wierszyków o książce i bibliotece. Było to 
zachętą do założenia karty bibliotecznej.  

 Biblioteki uczestniczą w programie „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W GBP wydano 
16 kart Małego Czytelnika, a 5 w Filii w Maciejowie Starym. Wydano 13 dyplomów. 
Niestety, ze względu na pandemię dyplomy w większości przypadków były wydawane 
indywidualnie lub w małych grupach.  

 Wspólnie z Zespołem Szkół w Wysokiem został ogłoszony gminny konkurs literacki 
poświęcony Patronowi Roku „Drogowskazy św. Jana Pawła II”, była to już V edycja. Ze 
względu na pandemię uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę pisemną w dowolnej 
formie (wiersz, esej, rozprawka, opowiadanie, list) i dostarczyć do biblioteki. Łącznie 
wpłynęło 12 bardzo ciekawych, zróżnicowanych prac z trzech gminnych szkół. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrodzeni i wyróżnieni albumy „Święty Jan Paweł II”, 
laureaci dodatkowe nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali 
publikacje „Wielcy Polacy”, zakupione przez bibliotekę. Niestety nie było uroczystego 
podsumowania, uczestnicy nagrody odbierali indywidualnie. 

 Dwukrotnie była wydawana gazetka gminna Wysocka Agencja Prasowa, każdy numer po 
około 600 egzemplarzy. W GBP pisano artykuły oraz robiono korektę materiałów 
otrzymanych ze szkół i innych instytucji, dobierano zdjęcia, drukowano na urządzeniu 
wielofunkcyjnym, które posiada biblioteka, a następnie zszywano pojedyncze 
egzemplarze.   

11.3. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury  

Czerwiec. GOK wspólnie z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Lublinie zorganizował terenową akcję poboru krwi w Gminie Wysokie. Krew oddało 24 
osoby.  

Lipiec Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Postać Jana Pawła II’’. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe zakupione przez GOK.  

Sierpień. Wznowione zostały zajęcia muzyczne, modelarskie, taneczne Slavica Kids oraz 
Zumba.  
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Zdjęcie 12. Dożynki gminne. 

 

Sierpień. Odbyły się Dożynki 
Gminno-Parafialne, które były 
czasem podziękowania za trud 
pracy rolników. Ze względu na 
trwającą pandemię święto plonów 
miało skromniejszą oprawę niż w 
latach poprzednich. Odbyła się 
tylko msza święta w kościele p.w. 
Świętego Michała Archanioła w 
Wysokiem oraz korowód 
dożynkowy.  

 

Październik. GOK wspólnie z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Lublinie zorganizował terenową akcję poboru krwi w Gminie Wysokie.  

- ogłoszony został II Międzygminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który miał się 
odbyć 22 listopada. Niestety z powodu wzrostu zakażonych, konkurs został odwołany.  
Od 7 listopada GOK ponownie zawiesił swoją działalność.   

 

11.4. Wydarzenia kulturalne organizowane w plenerze, przypuszczalna frekwencja 
mieszkańców:  

Maj. Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – msza święta, złożenie wieńców  
i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy w walkach z 
hitlerowskim najeźdźcą  (ok. 20 osób).  

Wrzesień. Obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i bitwy pod Giełczwią – msza 
święta, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. St. Staszica  
w Wysokiem i złożenie kwiatów na mogile żołnierzy poległych na miejscowym cmentarzu 
parafialnym (ok 40 osób).  

Listopad. Obchody Święta Niepodległości – msza święta, przemarsz uczestników do miejsc 
pamięci i złożenie kwiatów (ok 20 osób). 

Grudzień. Organizacja „Mobilnych Mikołajek” czyli akcji polegającej na odwiedzaniu przez 
świętego Mikołaja najmłodszych mieszkańców gminy. Święty Mikołaj podróżował specjalnie 
udekorowanym wozem strażackim z muzyką okolicznościową. Przez megafon witał i 
pozdrawiał mieszkańców, a następnie wręczał dzieciom prezenty. Dzieci otrzymywały 
przygotowane paczki zakupione przez GOK, a dorośli słodki poczęstunek. Wydarzenie 
organizowane przez GOK zyskało bardzo pozytywny rozgłos, czego potwierdzeniem były 
reportaże m.in. w Panoramie Lubelskiej i Radio Lublin (ok 1000 osób).  
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Zdjęcie 13. Mobilne Gminne Mikołajki 

 

 

Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w działalności kulturalno-oświatowej. Wszelkie 
obostrzenia związane z wybuchem pandemii COVID-19 ograniczyły działalność kulturową 
GBP i GOK do minimum. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju wiele 
zaplanowanych wcześniej imprez i wydarzeń na rok 2020 zostało odwołanych 
i niezrealizowanych. 

11.5 Koła Gospodyń Wiejskich 

Na terenie gminy Wysokie aktywnie działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodynie 
włączają się w życie społeczności lokalnej, kultywując tradycje ludowe regionu.  
W 2020 r. 8 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wysokie złożyło wnioski  
o dofinansowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każde z Kół 
otrzymało dofinansowanie w kwocie po 3000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na 
wyposażenie i remonty pomieszczeń zajmowanych przez KGW. 

Gmina Wysokie zorganizowała akcję zbiórki żywności, której inicjatorem było Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rezerwie. Zebrane dary przekazane zostały Bractwu Miłosierdzia im. 
św. Brata Alberta w Lublinie. 

W inicjatywę pomocy włączyły się także KGW z Biskupia, Dragan, Giełczwi, Maciejowa 
Starego, Nowego Dworu, Spław, Wysokiego i Zabłocia jak również inni mieszkańcy gminy 
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Wysokie. Transport zebranych darów zapewnili druhowie strażacy z Nowego Dworu  
i Wysokiego. 

11.6 Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie gminy Wysokie działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 15 jest 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działające jednostki to OSP Antoniówka, 
OSP Biskupie, OSP KSRG Dragany, OSP Giełczew, OSP Giełczew Doły, OSP Guzówka, 
OSP Łosień, OSP Maciejów Stary, OSP Nowy Dwór, OSP Rezerwa, OSP Słupeczno, OSP 
Spławy, OSP Stolnikowizna, OSP Wysokie, OSP Zabłocie, OSP Radomirka. Druhowie 
strażacy oprócz statutowych zadań czynnie włączają się inicjatywy charytatywne 
organizowane przez Gminę Wysokie. Warto podkreślić, że jednostki OSP w znaczący sposób 
zaangażowały się w akcje zwalczania COVID-19 na terenie gminy. 

 

11.7 Projekt „Aktywni 60 + w Gminie Wysokie” 

W 2020 roku kontynuowany był projekt pn.: „Aktywni 60+ w gminie Wysokie” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Seniorzy bardzo aktywnie brali udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 
Na warsztatach kulinarnych seniorzy zgłębiali tajniki kuchni polskiej ale nie tylko. 
Przygotowywali  dania, różnego rodzaju potrawy mięsne, zapiekanki, zupy, ciepłe i zimne 
przekąski, desery, ciasta, które później wspólnie degustowali, wymieniając się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniem. 
Warsztaty taneczne, ogólnorozwojowe oraz aerobic i joga pozwoliły im na usprawnienie 
układu ruchu. Zajęcia te były pewnego rodzaju rehabilitacją połączoną z tańcem i zabawą. 
Seniorzy również podczas tych zajęć wykorzystywali zakupiony w ramach projektu sprzęt: 
dyski sensoryczne, piłki do ćwiczeń, gumy itd. Korzystali również z mini siłowni gdzie mieli 
do dyspozycji bieżnię, rowerki stacjonarne i orbitrek. 
Zajęcia z rękodzieła, to zajęcia na których seniorzy wykonywali różnego rodzaju prace 
okazjonalne takie jak stroiki bożonarodzeniowe, stroiki i pisanki wielkanocne. Ponadto szyli, 
dziergali i malowali wykorzystując przy tym przeróżne materiały i techniki. 
Niestety w związku z  wystąpieniem w kraju pandemii Covid-19 i obostrzeniami jakie zostały 
wprowadzone,  zajęcia zostały zawieszone od dnia 13 marca. 
W tym trudnym czasie niektóre Panie włączyły się w gminną akcję szycia maseczek dla 
mieszkańców gminy w związku z pandemią koronawirusa. 
Po dwu i pół miesięcznej przerwie spowodowanej wystąpieniem pandemii Covid -19  
od 1 czerwca zajęcia zostały wznowione. Seniorzy pełni optymizmu i chęci powrócili, 
aktywnie kontynuując udział w zajęciach z psychologiem, radcą prawnym, dietetykiem, 
kucharką, kosmetyczką, instruktorem rękodzieła, zajęć teatralnych, aerobicu, jogi  i wieloma 
innymi. Seniorzy w ramach projektu oraz własnej aktywności poszerzali wiedzę, umiejętności, 
które zdobyli na zajęciach i warsztatach, wymieniali się doświadczeniami,  
w różnym zakresie i o różnej tematyce a także wspólnie planowali nowe działania.  
10 czerwca  Seniorzy  udali  się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie przy 
sprzyjającej pogodzie z przewodnikiem zwiedzili obszar skansenu, mogąc zaobserwować 
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bogactwo architektury i zgromadzonych eksponatów, które odzwierciedlały zwyczaje, obrzędy 
i codzienną pracę ludzi z minionej epoki, stare młyny, zagrody i chaty kryte strzechą. 
30 września, w związku ze zbliżającym się Dniem Seniora zorganizowane zostało spotkanie 
okolicznościowe. 
Niestety, w związku z nasilającą się liczbą zachorowań w kraju spowodowaną pandemią 
Covid-19, w październiku zajęcia ponownie zostały wstrzymane do odwołania. 
 

Zdjęcie 14. Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej  w ramach projektu „Aktywni 60+” 
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11.8. Promocja Gminy 

Kształtowanie wizerunku i promocja Gminy Wysokie 

Głównym celem podejmowanych przez Gminę Wysokie działań promocyjnych jest budowanie 
pozytywnego wizerunku gminy Wysokie oraz tworzenie marki Gminy z wykorzystaniem 
posiadanych zasobów i potencjału. Jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki 
promocyjnej gminy Wysokie jest samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i rozwoju 
lokalnego w Urzędzie Gminy a także Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wysokiem. 

Ważnym elementem budowania marki jest właściwa identyfikacja wizualna gminy Wysokie. 
Polega ona między innymi na wykorzystaniu herbu gminy jako elementu, którym oznakowane 
są wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane, współorganizowane, jak również te 
odbywające się pod patronatem Wójta Gminy Wysokie. 

Promocja gminy Wysokie wykorzystuje najpopularniejsze kanały komunikacji. 

Głównym elementem w sferze przepływu informacji jest funkcjonowanie strony internetowej 
www.wysokie.pl oraz aktywne prowadzenie profilu społecznościowego facebook. Gmina 
Wysokie wraz ze stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Wysokie redaguje i wydaje w formie 
drukowanej pismo społeczno - kulturalne „Wysocka Agencja Prasowa”. 

Budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Wysokie wspiera realizacja i współorganizacja 
inicjatyw i kampanii społecznych. Przykładem dobrych praktyk jest współpraca  
i współorganizowanie w Wysokiem terenowej akcji poboru krwi wspólnie z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Gmina Wysokie obecna jest również w wielu przedsięwzięciach i imprezach, pełniąc rolę 
mecenata przy współorganizacji imprez inicjowanych przez inne podmioty. 

 

XII. Podsumowanie 

Dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Wysokie za rok 2020. Jestem 
przekonana, że niniejszy dokument w czytelny i przejrzysty sposób przekazał najważniejsze 
informacje na temat miejsca, w którym żyjemy i które wspólnie tworzymy. 
 
Mogę zapewnić, jako Wójt Gminy Wysokie, że w dalszym ciągu będziemy kładli nacisk na 
pozyskiwanie środków zewnętrznych celem zrealizowania najpilniejszych i najważniejszych 
inwestycji dla Was – Mieszkańców. Nadmieniam, że w pełni zdaję sobie sprawę z Państwa 
potrzeb, jednak nie wszystko można zrealizować od razu, stąd ubiegłego roku nie należy 
oceniać wyłącznie pod kątem zrealizowanych zadań, ale również tych rozpoczętych  
i realizowanych w kolejnych latach, (np. Rewitalizacja przestrzeni publicznej wokół rzeki 
Wierzbówki i zbiornika wodnego w Wysokiem czy modernizacja oświetlenia). 
Mając na uwadze stały, harmonijny rozwój gminy Wysokie oraz dalszy wzrost standardu życia 
mieszkańców, w miarę możliwości i obostrzeń sanitarnych zachęcam do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniach władz samorządowych z mieszkańcami, wydarzeniach 
kulturowych organizowanych przez Gminę i jednostki organizacyjne. 
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Jednocześnie dziękuję Radnym Gminy Wysokie oraz sołtysom za owocną współpracę  
i merytoryczną dyskusję. Dziękuję wszystkim współpracownikom, organizacjom 
pozarządowym i zaangażowanym mieszkańcom za aktywne włączenie się w życie naszej 
Gminy.  To my razem wspólnie tworzymy to miejsce. Miejsce, które jest naszym domem! 
 
Rok 2020 był pełen nieoczekiwanych wyzwań, jednak cieszę się, że pomimo pandemii 
COVID-19 udało nam się zrealizować tak wiele. Jestem także dumna z postawy mieszkańców, 
którzy w krytycznych momentach niejednokrotnie udowodnili, że możemy liczyć na siebie 
nawzajem. Po raz kolejny DZIĘKUJĘ! 
 

Na terenie naszej Gminy dzieje się wiele – aby być na bieżąco, zachęcam do cyklicznego 
odwiedzania strony www.wysokie.pl oraz śledzenia profilu Gminy na Facebooku. Z ważnymi 
informacjami staramy się także dotrzeć za pośrednictwem czasopisma Wysocka Agencja 

Prasowa. 

 

Z życzeniami zdrowia 
 

Dorota Dobrzyńska  
Wójt Gminy Wysokie  


