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I. Wst p 

Szanowni Pa stwo, Mieszka cy Gminy Wysokie! 

 

Na Wasze r ce przedkładam Raport o stanie 

Gminy Wysokie za rok 2021. Dokument został 

opracowany w zwi zku z wymogiem art. 28aa 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie 

gminnym.  

Koncentruj  si  na najwa niejszych obszarach 

naszego funkcjonowania, sprawach finansowych, 

inwestycjach oraz polityce o wiatowej  

i społecznej, programach, strategiach, uchwałach 

Rady Gminy Wysokie. Niniejszy raport 

umo liwia poznanie wyznaczonych kierunków 

działania i celów, a tak e osi gni tych rezultatów i uzyskanych efektów.  

Jest to obszerne kompendium wiedzy na temat działalno ci władz Gminy w minionym roku. Zawiera 

ono w sobie wszystkie przejawy działalno ci samorz dowej, które prowadz  do poprawy jako ci  

i bezpiecze stwa ycia naszych Miesza ców. Był to dla nas wszystkich trudny rok, pełen obaw  

i niepewno ci. Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze ycie, ograniczaj c nasze prawa  

i wolno ci, wymuszaj c dystans społeczny i rezygnacj  z bezpo rednich kontaktów mi dzyludzkich. 

Niemniej jednak, pomimo pi trz cych si  problemów, wspólnie z Rad  Gminy, pracownikami urz du 

gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy starali my si  sprosta  Pa stwa wymaganiom  

i realizowa  przyj te zało enia zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

W zeszłym roku uko czono wiele wa nych inwestycji, które z pewno ci  wpłyn ły na rozwój, 

postrzeganie i estetyk  gminy. Do najwa niejszych zada  inwestycyjnych w 2021 roku mo emy 

zaliczy : modernizacj  budynku Gminnego O rodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

modernizacj  o wietlenia na terenie całej gminy, rewitalizacj  przestrzeni publicznej w Wysokiem jak 

równie  znacz ce inwestycje drogowe. Zadbali my tak e o infrastruktur  integracji społecznej, m.in. 

poprzez termomodernizacj  budynków remizo- wietlic i Przedszkola. 

W minionym roku, mimo dalszego trwania pandemii COVID-19 starali my si  sprosta  nowym 

realiom funkcjonowania i zachowa  jako  wiadczonych usług. Ka da zrealizowana inwestycja jest 

przejawem troski o Nasz  Gmin . Nie wszystkie działania mog  by  finansowane z własnego bud etu, 

dlatego intensywnie, a co wa niejsze skutecznie, starali my si  pozyskiwa  fundusze zewn trzne  

z wszelkich dost pnych ródeł. Odpowiedzialna i prowadzona w sposób przemy lany polityka 

finansowa Gminy Wysokie pozwala na jej stabilny rozwój, a wspólna wizja gminy to jeden z filarów 

rozwoju. Przyj te przez Rad  Gminy programy, strategie i plany, pomagaj  racjonalnie i skutecznie 

planowa  dalszy rozwój naszej wspólnoty społeczno ci lokalnej, efektywnie pozyskiwa  fundusze 

europejskie i zrównowa y  rozwój gospodarczy z ochron  rodowiska naturalnego, a finalnie uzyska  

progres jako ci codziennego ycia.  

Mam nadziej , e niniejszy raport b dzie wyczerpuj cym ródłem wiedzy na temat zmian i dokona , 

jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Gminie Wysokie. 

Wójt Gminy Wysokie 

 Dorota Dobrzy ska 



 

II. Informacje ogólne  

2.1  Zarz dzanie Gmin  Wysokie 

2.1.1 Wójt, Zast pca Wójta, Sekretarz, Skarbnik 

Tabela 1. Zarz dzanie Gmin  

Wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzy ska 

Zast pca Wójta Gminy Wysokie Łukasz Kali ski 

Sekretarz Gminy Beata Sagan 

Skarbnik Gminy Bo ena Krzyszto  

 

2.1.2 Rada Gminy Wysokie (kadencja 2018 – 2023) 

Skład Rady Gminy Wysokie (VIII kadencja): 

1. Andrzej Deru  - Przewodnicz cy Rady Gminy Wysokie, 
2. Małgorzata Gałka - Wiceprzewodnicz ca Rady, 

3. Ewa wikła, 4. Radosław Flis, 5. Ewa G bka, 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 – 21 sołectw 

Tabela 2. Sołectwa i sołtysi 

1. Antoniówka Janina Kowalczyk 12. Nowy Dwór Tadeusz Łagód 

2. Biskupie Agnieszka Przybylska 13. 
Maciejów 

Nowy 
Małgorzata Lenard 

3. Biskupie - Kolonia Łukasz Rubaj 14. 
Maciejów 

Stary 
Krzysztof Pop 

4. Dragany Jan Dziuba 15. Radomirka Tomasz Maj 

5. Guzówka Krzysztof Rycerz 16. Rezerwa El bieta Sztejman-Dec 

6. Giełczew Pierwsza Honorata Kwiatosz 17. Słupeczno El bieta St pie  

7. Gielczew Druga Renata Kara  18. Spławy Izydor Konefał 

8. Giełczew Kolonia Dariusz Suszek 19. Stolnikowizna Mieczysław Szponar 

9. Giełczew - Doły Dorota wikła 20. Wysokie Antoni Pulikowski 

10. Kajetanów Henryk Wiater 21. Zabłocie Wiesław Dobrzy ski 

11. Łosie  Wiesława Olejarz 



 

2.2. Poło enie administracyjne 

     Gmina Wysokie jest gmin

lubelskiego, na południe od stolicy województwa 

nale cych do powiatu lubelskiego. Gmina poło

cz ci i graniczy z Gmin  Bychawa z powiatu lubelskiego (gmina miejsko

gminami wiejskimi: Gmin  Krzczonów, Gmin

Turobin (powiat biłgorajski) i Gmin

powierzchnia gminy wynosi 113,9 km

województwa i siedziby powiatu lubelskiego 

 

Zdj cie  1  Wysokie. Widok  z lotu ptaka

 

 

enie administracyjne  

Gmina Wysokie jest gmin  wiejsk  poło on  w centralnej cz

na południe od stolicy województwa – Miasta Lublin. Jest jedn

powiatu lubelskiego. Gmina poło ona jest w jego południowo

 Bychawa z powiatu lubelskiego (gmina miejsko

 Krzczonów, Gmin  Zakrzew (z powiatu lubelskiego), Gmin

orajski) i Gmin  ółkiewka (powiat krasnostawski). Całkowita 

powierzchnia gminy wynosi 113,9 km
2
. Gmina Wysokie oddalona jest od centrum stolicy 

województwa i siedziby powiatu lubelskiego – Miasta Lublin – o ok. 43 km

   

z lotu ptaka 

 w centralnej cz ci województwa 

Miasta Lublin. Jest jedn  z 16 gmin 

ona jest w jego południowo-wschodniej 

 Bychawa z powiatu lubelskiego (gmina miejsko-wiejska) oraz 

 Zakrzew (z powiatu lubelskiego), Gmin  

ółkiewka (powiat krasnostawski). Całkowita 

. Gmina Wysokie oddalona jest od centrum stolicy 

km 

 

  

 



 

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne  

Gmina Wysokie posiada sie  osadnicz  i zabudow  w układzie liniowym (ulicówka) – 

osadnictwo wyst puje przy głównych ci gach komunikacyjnych, po obu stronach dróg. 

Dominuje typ zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Gmina Wysokie składa si  z 21 

sołectw.  

O rodkiem administracji samorz dowej jest miejscowo  Wysokie, która spełnia rol  

głównego obszaru wpływaj cego na ycie społeczno-gospodarcze gminy. Widoczny jest brak 

zwarto ci obszarowej i zabudowy. Pozytywem jest wyodr bniony obszar, który mo e przyj  

funkcje centrotwórcze, co mo e dodatnio wpłyn  na to samo  lokalnej społeczno ci.   

Osadnictwo na terenie gminy koncentruje si  w pobli u dróg powiatowych i gminnych,                

w mniejszym stopniu przy drogach wojewódzkich nr 835 i 842 (z wyj tkiem miejscowo ci 

Maciejów Stary i Wysokie). Koncentracj  usług publicznych, komercyjnych, rolniczych oraz 

zabudowy jednorodzinnej wyró nia si  miejscowo  Wysokie.  

Coraz wi ksz  rol  na terenie Gminy spełnia zatem czynnik komunikacyjny, tj. poło enie            

w pobli u traktu transportowego i głównych dróg stanowi cych powi zanie zewn trzne 

Gminy. B dzie skutkowało to w wi kszo ci tendencj  do rozpraszania zabudowy.  

  

 
 

   



 

2.4. Demografia  

2.4.1 G sto  zaludnienia, migracja, przyrost naturalny, seniorzy   

G sto  zaludnienia jest miar  przyporz dkowuj c  populacj  do powierzchni. G sto  

zaludnienia w gminie wynosiła w 2021 roku 38 osób na km
2
. 

 

Tabela 3. G sto  zaludnienia wg miejscowo ci.  

Lp.  Sołectwo  
Powierzchnia 

sołectwa (km2)  
Liczba 

mieszka ców 2021  
G sto  zaludnienia  

1 Antoniówka  9,12 199 22 

2 Biskupie  6,21 235 38 

3 Biskupie-Kolonia  2,45 75 31 

4 Dragany  12,07 557 46 

5 Guzówka  4,02 152 38 

6 Giełczew Pierwsza  8,6 346 40 

7 Giełczew Druga  9,05 288 32 

8 Giełczew Kolonia  4,74 104 22 

9 Giełczew-Doły  5,48 87 16 

10 Kajetanów  3,27 145 44 

11 Łosie   6,41 239 37 

12 Maciejów Nowy  2,78 113 41 

13 Maciejów Stary  6,64 234 35 

14 Nowy Dwór  4,64 250 54 

15 Rezerwa  3,47 60 17 

16 Radomirka  1,41 52 37 

17 Słupeczno  4,77 226 48 

18 Spławy  7,84 292 37 

19 Stolnikowizna   2,86 70 25 

20 Wysokie  6,88 531 77 

21 Zabłocie  1,49 67 45 

Ogółem  114,2 4322 38 

 
    Tabela 4. Przyrost naturalny 

    
2018 2019 2020 2021 

Urodzenia 34 29 30 30 

Zgony 75 77 75 91 

  

 



 

 Zameldowania na terenie gminy Wysokie w 2021 roku: 108 osób 

 Wymeldowania z terenu gminy Wysokie w 2021 roku: 92 osoby  

 Saldo migracji: + 16  

 

 Tabela 5. Seniorzy (stan na 31 grudnia 2021r)  

seniorzy kobiety m czy ni 

60+ 755 549 

  

2.4.2 Struktura wiekowa mieszka ców gminy (stan na 31 grudnia 2021 r.)  
 
 Wykres 1. Struktura wiekowa mieszka ców 

  

 

2.5 Jednostki organizacyjne Gminy Wysokie.  

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

Kierownik Anna D bska 

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

Dyrektor Urszula Kali ska 

 Gminny O rodek 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 Sta czyk  

 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kami skiego w Maciejowie Starym,  

Maciejów Stary 54A, 23-145 Wysokie 

Dyrektor Robert Rze nik  

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

Dyrektor  Agnieszka Bartnik - Zaj c 



 

 Przedszkole samorz dowe w Wysokiem, (wł czone do Zespołu Szkół)  

ul. Ko cielna 15, 23-145 Wysokie   
 

III. Informacje finansowe.  

Bud et Gminy Wysokie na 2021 rok został przyj ty przez Rad  Gminy w dniu 30 grudnia 

2020 roku uchwał   Nr XXI/150/2020. 

Przyj ty bud et zamkn ł si  kwot : 

 dochodów: 21.814.646,07 zł w tym: dochody bie ce: 17.408.960,26 zł 

dochody maj tkowe: 4.405.685,81 zł 

 wydatków 25.970.274,07 zł w tym: wydatki bie ce: 17.397.884,27 zł 

wydatki maj tkowe: 8.572.389,80 zł 

- rozchodów: 480.000,00 zł 

- przychody: 4.635.628,00 zł 

W 2021 roku 26-krotnie zmieniano uchwał  bud etow .  

W wyniku wprowadzonych zmian bud et na 31.12.2021 roku wynosił po stronie:  

 dochodów: 28.258.688,21 zł  w tym: dochody bie ce: 18.759.042,84 zł 

dochody maj tkowe: 9.499.645,37 zł 

 wydatków: 29.318.298,59 zł  w tym: wydatki bie ce: 18.849.757,24 zł 

wydatki maj tkowe: 10.468.541,35 zł 

- przychodów: 4.673.475,38 zł  

- rozchodów: 3.613.865,00 zł   

3.1 DOCHODY 

Dochody w 2021 roku zostały wykonane w 95,13 % tj. na plan 28.258.688,21 zł wykonano 

26.885.237,21 zł zgodnie ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27S z wykonania planu dochodów 

bud etowych jednostki samorz du terytorialnego. 

3.2 ZADŁU ENIE 

Zadłu enie Gminy Wysokie z tytułu zaci gni tych wszystkich kredytów według stanu na 

31.12.2021 roku wynosi 1 170 000,00 zł. (o 480 000 mniej ni  w roku 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 FUNDUSZ SOŁECKI* w 2021 roku    
Opis rzeczowego wykorzystania rodków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.  
 

rodki funduszu sołeckiego wyodr bnionego w bud ecie Gminy Wysokie na 2021r. przeznaczone 

zostały na realizacj  nast puj cych zada : \ 

 

 

1. Zadania maj tkowe 51 320,70 zł:  
 

 modernizacja szkoły podstawowej w Maciejowie Starym: 24.220,70 zł 

 modernizacja OSP Łosie : 17.100,00 zł 

 modernizacja budynku OSP w Nowym Dworze wraz z modernizacja placu wokół 

budynku: 10.000,00 zł 

 

2. Zadania bie ce 201.606,07 zł.  
 

 zakup płyt drogowych na drog  gminn  w Radomirce: 10.086,86 zł 

 zakup i rozwiezienie kruszywa oraz wykonanie remontów cz stkowych na drogach 

gminnych: 104.540,52 zł 

 wynajem koparko-ładowarki do prac na drogach gminnych: 1.400,00 zł 

 zakup wyposa enia dla OSP z terenu gminy:  21.615,45 zł  

 wykonanie prac remontowych w budynkach remiz OSP z terenu Gminy:  53.581,34 zł 

 zakup wiaty przystankowej:  4.059,00 zł 

 remont pomieszcze  dla Koła Gospody  Wiejskich:  6.322,90 zł 

 

 

Fundusz sołecki* – rodki wyodr bnione z bud etu gminy, zagwarantowane na realizacj  

przedsi wzi  słu cych poprawie ycia mieszka ców. Podstaw  prawn  jego 

funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 301, z pó n. zm.), która weszła w ycie 20 marca 2014 r. zast puj c Ustaw  o funduszu 

sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 420, z pó n. zm.), która weszła w 

ycie 1 kwietnia 2009 roku.. 



 

IV. Najwa niejsze inwestycje gminne wykonane w roku 2021.  

Tabela 6. Najwa niejsze inwestycje Gminy Wysokie w roku 2021 

ROK 2021 
Inwestycje i pozyskane rodki 

Lp Nazwa zadania ródło dofinansowania 
Warto  
projektu  

(w zł) 

Dofinansowanie 
(w zł) 

Opis 

1 
Instalacja systemów energii 

odnawialnej w Gminie 
Wysokie Etap II 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 

1 400 487,00 

 

w 2021 roku: 

772 638,24 

 

820 838,69 

 

w 2021 roku: 

449 200,35 
 

W ramach projektu zostało 

zainstalowanych:  

- 73 szt. instalacji fotowoltaicznych o 

mocy 3.1 kW ka da. 

- 20 instalacji solarnych dwu i trzy 

panelowych 

- 6 szt. kotłów na pellet i 3 szt. kotłów 

zgazowuj cych drewno. 

2 
Modernizacja i rozbudowa 

o wietlenia w Gminie 
Wysokie 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 

 

2 490 435,02 

 

w 2021 roku 

920 535,08 

 

1745 595,10 

 

w 2021 roku 

694 419,93 

Zakres tej inwestycji obejmował: 

- monta  szaf o wietlenia ulicznego 

wyposa onych w inteligentny system 

zarz dzania o wietleniem 

-zdemontowanie istniej cych sodowych 

opraw o wietlenia ulicznego 

-wymian  niektórych linii 

napowietrznych 

-wymian  opraw o wietleniowych na 

o wietlenie typu LED na terenie całej 

gminy 

-o wietlenie placów przy budynkach 

u yteczno ci publicznej 



 

3 

Podniesienie efektywno ci 
energetycznej budynków 
u yteczno ci publicznej na 
terenie Gminy Wysokie 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 

 

2 010 854,97 

 

w 2021 roku 

1 132 516,29 

 

1 302 479,20 

 

w 2021 roku 

1 134 012,01 

 

Pełna termomodernizacja budynków 

remiz w Antoniówce, Biskupiu, 

Spławach Draganach oraz budynku 

Przedszkola w Wysokiem. 

4 
Efektywne wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego Gminy Wysokie 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020 

 

2.800.000,00 

 

w 2021 roku 

1 936 413,02 

 

1 604 556,25 

 

w 2021 roku 

1 220 435,06 

Zakres projektu obejmował: 

- modernizacj  budynku GOK i GBP  
- modernizacj  sceny plenerowej  
- rewitalizacj  przestrzeni publicznej w 

Wysokiem  - zagospodarowanie terenu nad 

rzek  Wierzbówk  i zagospodarowanie 

zbiornika wodnego. 

 

Najwa niejsze inwestycje drogowe 

  5 

Modernizacja (przebudowa) 
drogi wewn trznej nr ew. 

działki 518 od km 0+000 do 
km 0+260,60 w miejscowo ci 
Giełczew Pierwsza (Giełczew 
Kolonia) stanowi cej dojazd 

do gruntów rolnych. 

Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych FOGR – Urz d 

Marszałkowski 

134172,51 71 000,00 

 

 

Długo  odcinka drogi: 260,60 mb. 

   6 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2299L w m. 

Giełczew Druga 
w zakresie wykonania 

chodnika 

Powiat Lubelski 423643, 68 169 457,00 

 

 

Długo  wykonanego chodnika: 532 mb 

 



 

 

 

7 

Modernizacja drogi gminnej 
w miejscowo ci Biskupie 

Kolonia poprzez 
wbudowanie nakładki 

asfaltowej 

Bud et Gminy Wysokie 124 792,40 0,00 Długo  odcinka drogi: 780 mb. 

   8 

Modernizacja drogi 
gminnej nr 107337L w 
miejscowo ci Wysokie  

(ul. Ogrodowa) 

Bud et Gminy Wysokie 22 290,75 0,00 

 

      Długo  odcinka drogi: 130 mb. 

9 
Umocnienie skarpy przy 

drodze gminnej w Wysokiem 
Bud et Gminy Wysokie 29 784,00 0,00 

     Umocnienie skarpy przy ul. 

     Warszawskiej 

10 

Przebudowa drogi gminnej 
nr 112582L od km 0+290 do 
km 1+220 w miejscowo ci 

Biskupie Kolonia, 
uszkodzonej w wyniku 

gwałtownego spływu wód 
opadowych w 2021 r. 

Zarz d Województwa Lubelskiego 909 516,30 727 613,00 

 

 

        Długo  odcinka drogi: 930 mb. 



 

Zdj cie 2 i 3. Modernizacja budynku GOK i GBP w Wysokiem oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznej w 

miejscowo ci Wysokie - zagospodarowanie zbiornika wodnego. Zadania zostały wykonane w ramach projektu 

„Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie” 

 

  

 



 

 Zdj cie 4.  Termomodernizacja Remizy OSP w Spławach  

  

Zdj cie 5.  Termomodernizacja Remizy OSP w Biskupiu 

 

 

 

 



 

Zdj cie 6.  Modernizacja drogi wewn trznej w miejscowo ci Giełczew Kolonia 

 

 

Zdj cie 7.                                                                        Zdj cie 8. 

Modernizacja drogi gminnej w m Biskupie-Kolonia      Modernizacja drogi gminnej w Wysokiem – ul. Ogrodowa 

  

 

 

 



 

Zdj cie 9.  Przebudowa drogi gminnej nr 112582L w miejscowo ci Biskupie-Kolonia       

 

 

Zdj cie  10 i 11Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Giełczwi Drugiej 

 

  

 

 



 

V. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzie  31 grudnia 2021 r.  

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

 drogi gminne 28.9800 ha;  

 drogi lokalne 110,1886 ha;  

 ródła 0,2200 ha – poło one w Guzówce;  

 pozostałe grunty  o powierzchni ogólnej 39,6525 ha i stanowi :  

 dzier awy – 5,6192 ha;      

 u ytkowanie wieczyste – 0,5815 ha;  

 oddane w trwały zarz d - brak 

 parki i tereny zieleni – 0,3500 ha;  

 pozostałe grunty – 32,1035 ha;    

 grunty zwi zane z  działalno ci  gminy – 0,2996 ha;  

 grunty z wod  powierzchniow  - 1,5500 ha.  

 
Tabela 7 Zmiany w stanie mienia w roku 2021   

Rodzaj mienia  Stan na 31.12.2020 r.  Stan na 31.12.2021 r.  Zmiana  

Budynki, lokale i obiekty 
in ynierii l dowej i 
wodnej  

42.300.533,84  44.917.324,48  + 2.616.790,64  

Urz dzenia techniczne i 
maszyny  

5.969.200,33  6.067.192,82  + 97.992,49 

rodki transportowe  2.065.729,53   2.065.729.53  0,00  

Grunty  1.611.666,01  1.613.300,01  + 1634,00  

Zwi kszenie warto ci budynków, lokali i obiektów in ynierii l dowej i wodnej oraz urz dze  

technicznych i maszyn wynika z przeprowadzonych i zako czonych inwestycji w 2021 r.   

Przysługuj ce gminie prawo własno ci nieruchomo ci zasobu mienia pozyskanego                 
z ró nego tytułu:  

 Opłata roczna z prawa wieczystego u ytkowania gruntu:  2.040,00 zł 

 Dochody z najmu i dzier awy nieruchomo ci: 97.334,15 zł 

 Opłaty za dzier aw  obwodów łowieckich: 1.976,24 zł 

  

 

VI. Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii   

6.1. Program i Strategia Rozwoju Gminy Wysokie na lata 2016-2023, została uchwalona 

przez Rad  Gminy Wysokie w dniu 30 grudnia 2015 r., w której zawarto nast puj c  misj  

gminy: Podmiotowa, otwarta na innowacje wspólnota, dumna ze swej tradycji i dziedzictwa, o 

silnej gospodarce opartej na racjonalnym wykorzystaniu swych unikalnych zasobów.        



 

 Jest to wspólnota, która sprzyja zarówno indywidua

mieszka ców oraz ci głe poszukuje optymalnych procesów rozwojowych i 

potencjałów. 
 

Tabela 8. Cele uj te w Strategii Rozwoju Gminy Wysokie

Cele Strategii Rozwoju 

Gminy Wysokie  

Cel operacyjny 1. 

Zwi kszona 
aktywno
zawodowa zmierzaj
do odbudowania 

istniej

nowych funkcji 

obszarowi centrum 

gminy; 

1. Gospodarka – 

przedsi biorczo  a 

koniunktura, polityka  

wobec inwestorów, 

polityka produktu, 

specjalizacja, 

infrastruktura 

gospodarcza  

2. Jako  ycia i praca  

  

3. Edukacja 

permanentna – aktywna 

przez całe ycie  

4. Marketing - Nowy 

utylitarny wymiar 

promocji nastawiany na 

realizacj  celów 

wy szego rz du.  

  

Program i Strategia Rozwoju Gminy Wysokie na lata 2

projekty, których realizacja przyczyni si

strategicznych. 

Do ko ca 2021 roku zrealizowano 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem.

 Termomodernizacja budynku GOK i Gminnej Biblioteki 

 Remont budynku po byłym posterunku Policji

 Budowa stołówki przy Zespole Szkół

 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowo

 Rewitalizacja terenów przylegaj

 Działania na rzecz rozwoju

Jest to wspólnota, która sprzyja zarówno indywidualnym jak i zbiorowym aspiracjom 

głe poszukuje optymalnych procesów rozwojowych i 

te w Strategii Rozwoju Gminy Wysokie 

Cel operacyjny 1.  

kszona 
aktywno  społeczna i 
zawodowa zmierzaj ca 
do odbudowania  

istniej cych i nadania 

nowych funkcji 

obszarowi centrum 

gminy;  

Cel operacyjny 2. 

Ograniczone 

wyst powanie zjawisk 

wykluczenia  

społecznego i patologii 

społecznej na obszarze 

rewitalizacji;  

Cel operacyjny 3. 

Rozwój gospodarczy 
i poprawa lokalnego 

rynku pracy oraz 
wzrost 

przedsi

mieszka

Wysokie. 

  

  

  

 
 

 

Program i Strategia Rozwoju Gminy Wysokie na lata 2016-2023 wskazuje na inwestycje / 

projekty, których realizacja przyczyni si  do osi gni cia zało onych w niej celów 

roku zrealizowano nast puj ce przedsi wzi cia  w niej zawarte

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem.  

Termomodernizacja budynku GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem

ku po byłym posterunku Policji 

Budowa stołówki przy Zespole Szkół 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowo ciach z terenu g

Rewitalizacja terenów przylegaj cych do rzeki Wierzbówki i Giełczewki. 

Działania na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w ród mieszka

lnym jak i zbiorowym aspiracjom 

głe poszukuje optymalnych procesów rozwojowych i ukrytych 

Cel operacyjny 3. 

Rozwój gospodarczy 
i poprawa lokalnego 

rynku pracy oraz 
wzrost  

przedsi biorczo ci 

mieszka ców gminy 

Wysokie.  

 

 

 

 

2023 wskazuje na inwestycje / 

onych w niej celów 

w niej zawarte:  

Publicznej w Wysokiem 

gminy Wysokie.  

cych do rzeki Wierzbówki i Giełczewki.  

ród mieszka ców Gminy.  



 

 Budowa i rozbudowa sieci chodników i cie ek rowerowych dla poprawy 

bezpiecze stwa ruchu pieszych i rowerzystów. 

  

6.2. Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wysokie  
Podstawowym dokumentem planistycznym okre laj cym polityk  przestrzenn  gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysokie. Studium okre la główne kierunki rozwoju 

przestrzennego gminy. 

Głównym celem rozwojowym Gminy Wysokie wymienionym w Studium jest: „pobudzenie 

rozwoju społeczno - gospodarczego przy zachowaniu zasad równowa onego rozwoju”. 

W Studium wymieniono nast puj ce cele strategiczne:  

 tworzenie warunków wzrostu gospodarczego;  

 poprawa standardu cywilizacyjnego społecze stwa;  

 ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

racjonalnym jego wykorzystaniu dla równowa onego rozwoju obszaru.  

Gmina Wysokie w 2021 r. na wnioski zainteresowanych wydała 38 wypisów i wyrysów  

z obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 186 za wiadcze   

o przeznaczeniu nieruchomo ci w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

które przez wnioskodawców zostały przedło one u notariuszy, w bankach, w biurach 

geodezyjnych.    

Na terenie gminy Wysokie w ubiegłym roku nadano 10 numerów porz dkowych dla nowo 

wybudowanych budynków, jest to wi cej ni  w porównaniu do roku 2020. 

  

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

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 został przyj ty Uchwał                         

Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Wysokie z dnia 31.05.2017 r.  

W dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Wysokie podj ła Uchwał  w sprawie zmiany 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022. Zaktualizowany LPR 

został równie  ponownie wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji 

Województwa Lubelskiego (po pozytywnej weryfikacji w Urz dzie Marszałkowskim). 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 jest dokumentem 

strategicznym, który wynika z diagnozy obszaru gminy, zakłada działania maj ce na celu 

wyeliminowanie napotykanych problemów w wytypowanych sektorach. Ostateczny kształt 

dokumentu jest wynikiem gł bokiej analizy sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, popartej 

wynikiem bada  ankietowych, konsultacji społecznych oraz prac Zespołu ds. Rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 jest spójny  

z najwa niejszymi krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi,     

a tak e z obowi zuj cymi dokumentami gminy.  

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji   

Obszarem rewitalizacji mo e zosta  obszar zdegradowany w cało ci lub jego cz  je li 

ł cznie nie przekracza 20% powierzchni gminy i 30% ludno ci gminy, zgodnie z Wytycznymi 



 

MIR. Do powierzchni obszaru rewitalizacji nale y zaliczy  rzeczywist  powierzchni , na 

której planowana jest interwencja w ramach programu rewitalizacji (a nie powierzchni  

geodezyjn  miejscowo ci/sołectw). Jednocze nie do ludno ci obszaru rewitalizacji nale y 

zaliczy  osoby mieszkaj ce na terenie wskazanym jako obszar rewitalizacji.  

Rewitalizacja jest prowadzona na obszarach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem 

degradacji, czyli stanem kryzysowym. Oznacza to, e nie prowadzi si  rewitalizacji na 

terenach, które nie mog  by  zdefiniowane jako zdegradowane, znajduj ce si  w kryzysie.  

Analiza wska ników ze sfery społecznej oraz sfer gospodarczej, rodowiskowej, technicznej     

i przestrzennej wskazuje na obszary dotkni te kryzysem. Do obszarów zdegradowanych 

zaliczaj  si  tereny, gdzie ł cznie zdiagnozowano najwi cej problemów we wszystkich 

sferach:  

 Dragany -20  

 Wysokie - 15  

 Spławy - 15  

 Biskupie – 13  

Na obszarze zdegradowanym zaproponowano obszary do rewitalizacji. Ze wzgl du                       

na ograniczenia zwi zane z liczb  ludno ci i wielko ci  obszaru do rewitalizacji nie ma 

mo liwo ci uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar rewitalizacji. Aby prawidłowo 

okre li  obszar rewitalizacji uznano za konieczne ustalenie dodatkowych kryteriów.   

Obszar rewitalizacji wyznaczono w ramach obszaru zdegradowanego, charakteryzuj cego        

si  kumulacj  problemów zdiagnozowanych na obszarze gminy, zwłaszcza problemów 

społecznych. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji było przedmiotem społecznych uzgodnie . 

Przy wyznaczaniu obszaru kierowano si  nie tylko wynikami diagnozy, ale równie  wynikami 

konsultacji społecznych i wynikami przeprowadzonych na terenie gminy ankiet.  

Przy wyznaczaniu obszaru do rewitalizacji poza wy ej wymienionymi czynnikami kierowano 

si  równie  skuteczno ci  potencjalnych oddziaływa .  

Ponadto uznano, e do obszaru rewitalizacji musz  wej  obszary zamieszkane. Według 

ustawy o rewitalizacji na obszarze rewitalizacji powinno istnie  nagromadzenie negatywnych 

zjawisk przynajmniej w takim zakresie jak na obszarze zdegradowanym.   

Po drugie przyj to, e aby cz  obszaru zdegradowanego uzna  za obszar rewitalizacji 

powinna znajdowa  si  na nim infrastruktura (zdegradowane obiekty lub obszary), których 

przebudowa i adaptacja, ukierunkowana na popraw  jako ci korzystania z przestrzeni, 

likwidacj  izolacji obszarów problemowych oraz popraw  jako ci ycia mieszka ców 

obszarów zdegradowanych przyczyni  si  do rozwi zywania zdiagnozowanych problemów 

społecznych tych obszarów.  

Ostatnim kryterium było takie okre lenie obszaru rewitalizacji, aby w jego granicach 

znajdowały si  obiekty, które same w sobie nie musz  by  zdegradowane, ale w oparciu                 

o ich infrastruktur  mo na prowadzi  szereg działa  i projektów słu cych celowi rewitalizacji 

społecznej, gospodarczej, np. wietlica, szkoła, o rodek kultury itp.  

Dwa ostatnie kryteria spełniaj  nast puj ce miejscowo ci obj te obszarem rewitalizacji:  



 

Najwa niejsze obiekty publiczne na terenie:  

• Wysokiego: Urz d Gminy Wysokie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w 

Wysokiem, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny O rodek Kultury,Ko ciół pw. w. 

Michała Archanioła, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach - Oddział Wysokie , NZOZ 

PROMED ul. Rynek Jabłonowskich 6, Gminny O rodek Zdrowia, Zespół Boisk Sportowych 

„Orlik”  

• Dragan: Budynek OSP Dragany 

Ł czna powierzchnia obszarów do rewitalizacji wynosi 18,95 km2
, co stanowi 16,59% 

powierzchni gminy. Miejscowo ci na których znajduj  si  obszary zdegradowane zamieszkuje 

ł cznie 1 169 osób (25,24% populacji gminy).   

Tym samym obszar rewitalizacji mie ci si  w limitach okre lonych w Wytycznych  

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

Tabela 9. Dane zbiorcze w miejscowo ciach obj tych rewitalizacj .  

Miejscowo   Obszar  
rewitalizacji  

(w km2)  

% powierzchni 
gminy  

Liczba osób 
zamieszkałych na 

terenie 
miejscowo ci  

% ludno ci  

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

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

Ł cznie obszar 
rewitalizacji 

18,95 16,59% 1169 25,24% 

 

Mapa 3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

 



 

Działania rewitalizacyjne zrealizowane w 2021 roku  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016-2022 działa w sposób 

kompleksowy ł cz c aspekty społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, 

rodowiskowe i kulturowe. Program zło ony jest z wielu ró norodnych projektów, w tym 

równie  planowanych do współfinansowania w ramach EFRR i EFS, pozwalaj cych na 

osi gni cie kompleksowych efektów poprawy.  

W 2021 roku Gmina Wysokie zako czyła realizacj  wa nych projektów wynikaj cych z LPR,  

- Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie. 
Poszczególne cz ci zadania:  

 „Modernizacja budynku GOK i GBP w Wysokiem”.  

 „Modernizacja sceny plenerowej w pobli u budynku GOK i GBP w Wysokiem”. 

 „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowo ci Wysokie - zagospodarowanie 

terenu nad rzek  Wierzbówk ”.  

 „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowo ci Wysokie - zagospodarowanie 

zbiornika wodnego”. 

- Termomodernizcja budynku Remizy OSP w Draganach (inwestycja w trakcie realizacji) 

6.4. Zabytki na terenie gminy  

W Urz dzie Gminy Wysokie istnieje aktualny Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Tabela 10. Zabytki wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego (stan na 31.12.2020 r.)   

Lp.  Miejscowo   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  

ko ciół parafialny. pw. w. Michała 

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

3  Maciejów Stary  

ko ciół paraf. polskokatolicki pw. w.  

Apostołów Piotra i Pawła,  w 

gran. cmentarza ko cielnego  

A/467 z dn. 24.03.1989  

  

Tabela 11. Wykaz zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków – szczegółowa lokalizacja na kartach GEZ  

Lp.  Miejscowo   Obiekt  Lokalizacja   

1  
Maciejów Stary  Budynek mieszkalny – dawna 

szkoła  

Maciejów Stary 54, obok szkoły i 

ko cioła polskokatolickiego  

2  Wysokie  Plebania w zespole ko cielnym   

ul. Rynek Jabłonowskich 2, w 

pobli u ko cioła 

rzymskokatolickiego  

3  Giełczew  
Mogiła wojenna pod kopcem z I 

wojny wiatowej  

ok. 500 m. na zachód od wsi 

Giełczew Druga.  



 

4  Maciejów Stary  
Cmentarz grzebalny Parafii 

Polskokatolickiej  

Maciejów Stary – Słupeczno, 

naprzeciwko ko cioła Parafii  

Polskokatolickiej, przy drodze 

wojewódzkiej nr 842  

5.  Wysokie  Cmentarz ydowski  
ul. Warszawska  

  

6.    

Stanowiska archeologiczne 

znajduj ce si  w wykazie woj. 

ewidencji zabytków  

  

  

6.6.1. Charakterystyka zasobów i rozmieszczenia zabytków oraz stopnia ich 
spodziewanego zagro enia.  
Wysokie  

Na terenie Wysokiego znajduje si  kilka cennych zabytkowych obiektów. W ród nich 

wyró nia si  murowany ko ciół parafialny pw. w. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 

1905-1908 w stylu neogotyckim. Jest to ko ciół murowany z cegły, posadowiony na 

ceglanym, zdwojonym cokole. Orientowany, jednonawowy. Prostok tny korpus poprzedzony 

jest od frontu kwadratow  wie . Prezbiterium jest ni sze i w sze, z trójboczn  absyd  oraz 

prostok tnymi zakrysti  i kaplic  po bokach, maj cymi niewielkie przedsionki. Zakrystia              

i kaplica s  spore, wi c plan ko cioła przybiera zarys krzy a łaci skiego. W bryle ko cioła 

dominuje wie a (50 m wysoko ci, dwa razy wy sza od korpusu nawowego). Jest ona 

czterokondygnacyjna, w dole czworoboczna i flankowana pi ciobocznymi basztami, w górze 

przechodzi w o miobok zwie czony strzelist  ostrosłupow  iglic  o uko nie załamanych             

w dole połaciach. W pierwszej kondygnacji mie ci si  kruchta główna, wy ej jest lo a chóru 

muzycznego, nad ni  dzwonnica.  

Elewacja frontowa wie y stanowi fasad  ko cioła. W jej przyziemiu jest prostok tne 

wej cie główne osadzone w ostrołukowym portalu, w tympanonie umieszczono odlany                

w sztucznym kamieniu relief „Pieta”. Portal wie czy masywna wimperga z płycin  w formie 

oculusa w płaszczy nie i kamienn  figur  Matki Boskiej na szczycie. W nast pnej 

kondygnacji jest wyprofilowana w cegłach prostok tna płycina, zwie czona ostrołukowymi 

arkadkami, w niej bli niacze, ostrołukowe otwory okienne i pojedynczy oculus nad nimi. 

Ponad oknami, ju  w o miobocznej cz ci wie y, jest du y, ostrołukowy prze wit dzwonny (w 

tej kondygnacji prze wity dzwonne wyst puj  na przemian z blendami tego samego kształtu).  

Pozostałe wej cia do ko cioła zamkni te s  łukiem odcinkowym. Otwory okienne              

i prze wity dzwonne maj  zamkni cia ostrołukowe. W wie y s  jeszcze okr głe prze rocza,        

a w przedsionkach zakrystii i kaplicy prostok tne okienka zwie czone łukiem odcinkowym.    

W oknach korpusu jest stalowa armatura, która w ich zamkni ciach tworzy maswerkowe 

wzory. Do bocznych elewacji wie y przylegaj  dwukondygnacyjne, pi cioboczne baszty.          

W jednej s  schody prowadz ce na chór, w drugiej sznury słu ce do poruszania dzwonów. 

Korpus nakryty jest dachem dwuspadowym, prezbiterium dwuspadowym o trójbocznym 

zako czeniu. Nad zakrysti  i kaplic  s  dachy wielopołaciowe, nad ich przedsionkami 

pulpitowe. ciany ko cioła s  oskarpowane, skarpy s  dwu- lub trójuskokowe, ozdobione 

blendami (prostok tne, zamkni te dwulistnym ostrołukiem).  



 

Elewacje ko cioła pozostawiono w surowej, czerwonej cegle, jasnym tynkiem pokryto 

jedynie niedu e płaszczyzny blend w skarpach i cianach oraz glify otworów okiennych                 

i gzymsy. Boczne elewacje korpusu zwie czone s  profilowanym w cegłach, arkaturowym 

fryzem z ostrołuków wspartych na kroksztynach. Wschodnie ciany kaplicy i zakrystii 

dekoruj  reliefowo ukształtowane w betonie figury aniołów  

 Poza zespołem ko cioła w pobli u znajduje si  klasycystyczny murowany budynek 

plebanii wybudowany w 1923 r.  

 W pobli u ko cioła usytuowany jest rzymskokatolicki cmentarz parafialny, jeden z 

najstarszych na terenie województwa lubelskiego, zało ony w I połowie XIX w., w 

pó niejszym okresie kilkukrotnie powi kszany. Na cmentarzu wyst puj  eliwne krzy e  i 

ogrodzenia grobów, kamienne krzy e na cokołach, kapliczki, płyty poziome i pionowe. 

Osobliwo ci  cmentarza jest drewniana kapliczka domkowa z namiotowym daszkiem z 

połowy XIX w. oraz znajduj ca si  w niej rze ba barokowo-ludowa w. Wojciecha z 2 poł. 

XVIII w. Najstarszy istniej cy nagrobek pochodzi z 1870r.  

W Wysokiem znajduje si  równie  cmentarz ydowski – kirkut społeczno ci ydowskiej 

zamieszkuj cej niegdy  Wysokie. Powstał prawdopodobnie w XVIII wieku. Ma powierzchni  

0,1 ha. Zlokalizowany przy ul. Warszawskiej (dawniej Czystej). Został zniszczony podczas          

II wojny wiatowej. Nie zachowały si  adne nagrobki.  

Maciejów Stary  

W Maciejowie Starym - obecnie istniej cy drewniany polskokatolicki ko ciół, 

wzniesiono w 1932 r. z inicjatywy miejscowych cie li, ko ciół pod wezwaniem Apostołów  

Piotra i Pawła nale cy do dekanatu ółkiewskiego w Diecezji warszawskiej.  

Ko ciół wybudowany na podmurówce na planie prostok ta z w szym trójbocznym 

prezbiterium i dwiema zakrystiami. W cianie frontowej wie a zbudowana na planie kwadratu 

z przyległym gankiem, nakryta jest ostrosłupowym hełmem zwie czonym krzy em na kuli.      

W latach 30-tych XX wieku naprzeciwko ko cioła powstał cmentarz grzebalny parafii 

polskokatolickiej. Jest to czynny cmentarz wyznaniowy dla wiernych Ko cioła 

Polskokatolickiego  

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

Giełczew Druga  

500 m na zachód od wsi znajduje si  zbiorowa mogiła około 30 tysi cy ołnierzy armii 

rosyjskiej poległych w bitwie pod Giełczwi  mi dzy 6 a 9 wrze nia 1914 roku. Była to 

najwi ksza podczas I wojny wiatowej bitwa na Lubelszczy nie wojsk austriackich i 

niemieckich z rosyjskimi. Kopiec ziemny ma wymiary 20 na 22 m i wysoko  3 m 

 

 

 

 



 

6.5 Infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy Wysokie usytuowanych jest ł cznie 82,574 km dróg gminnych w tym: 

utwardzonych 45,890 km, nieutwardzonych 33,775 km, dróg wojewódzkich ł cznie 22,267 

km, w tym utwardzonych  22,267 km, a dróg powiatowych ł cznie 47,055 km w tym: 

utwardzonych 35,135 km, nieutwardzonych 11,92 km. Na terenie gminy Wysokie 

zlokalizowanych jest 14 przystanków komunikacyjnych nale cych do gminy. Obecnie na 

terenie gminy z przystanków korzysta 4 przewo ników komunikacji, z której korzystaj  

mieszka cy. 

6.6. Gospodarka wodna  

Na terenie gminy Wysokie funkcjonuj  3 wodoci gi zbiorowego zaopatrzenia ludno ci                

w wod : Wysokie, Giełczew, Maciejów.    

Wodoci g Wysokie   

Zaopatruje szacunkowo 963 osób z miejscowo ci: Biskupie, Dragany, Zabłocie i Wysokie (ul. 

Ko cielna, ul. Le na, ul. Pałacowa, ul. Partyzantów).   

rednioroczna produkcja wody w 2021 r. wynosiła 132 m3/d.     

Wodoci g Giełczew:   

Zaopatruje blisko 1344 mieszka ców z miejscowo ci: Giełczew Kolonia, Giełczew Pierwsza, 

Giełczew Druga, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy oraz poza terenem gminy- 

Kosarzew Stró a.    

rednioroczna produkcja wody w 2021 r. wynosiła 369 m3/d.     

Wodoci g Maciejów:   

Zaopatruje szacunkowo 1971 osób z nast puj cych miejscowo ci: Maciejów Stary, Maciejów 

Nowy, Guzówka, Rezerwa, Łosie , Antoniówka, Słupeczno,  

Stolnikowizna, Nowy Dwór, Wysokie (ul. Czysta, ul. Krótka, ul. Lubelska, ul. Miła,                     

ul. Mły ska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia, ul. Rynek Jabłonowskich,  

ul. Stra acka, ul. Szkolna, ul. Ul. Nowa, ul. Szkolna, ul. Warszawska).    

rednioroczna produkcja wody w 2021 r. wynosiła 549 m3/d.     

Procent zwodoci gowania gminy wynosi 98.  

Długo  sieci wodoci gowej wynosi 146,57 km, natomiast sieci kanalizacyjnej 0,32 km.  

Ł czna liczba odbiorców- 4278 w tym 30 odbiorców podł czonych do sieci kanalizacyjnej.  

 

6.7. Gospodarka odpadami komunalnymi  

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach            

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nało yła na samorz dy władztwo nad odpadami wytwarzanymi na 

terenie gminy. Zmiany w obowi zuj cym systemie gospodarowania odpadami polegaj  na:   

 przej ciu przez gminy obowi zków wła cicieli nieruchomo ci w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczon  opłat  na rzecz gminy,   



 

 osi gni ciu okre lonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrze nia  1996 r. 

o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach odpowiednich poziomów:   

• poziomów przygotowania do ponownego u ycia  i recyklingu odpadów komunalnych  

• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do 

składowania.   

 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od wła cicieli 

nieruchomo ci, na których zamieszkuj  mieszka cy lub na których nie zamieszkuj  

mieszka cy, a powstaj  odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i 

zagospodarowanie  tych odpadów, 

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniaj cy 

łatwy dost p dla wszystkich mieszka ców gminy, 

   podejmowaniu działa  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególno ci w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

  

Liczba nieruchomo ci zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie zło onych deklaracji 

wg stanu na dzie  31.12.2021 r. – 1249 w tym :  

      - liczba nieruchomo ci zamieszkałych - 1208,  

      - liczba nieruchomo ci niezamieszkałych – 41.  

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wysokie dokonano wyboru metody ustalenia  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest pobierana przez Gmin  Wysokie  od 

wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych, w oparciu o liczb  mieszka ców zamieszkuj cych 

dan  nieruchomo .  

Miesi czna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                        

i odbieranymi w sposób selektywny wynosi: 12,00 zł miesi cznie od jednego mieszka ca.  

Ustalona została równie  podwy szona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w kwocie 24,00 zł 

miesi cznie od jednego mieszka ca.  

Nowy system na mocy ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach obejmuje 

wła cicieli nieruchomo ci na których nie zamieszkuj  mieszka cy a powstaj  odpady 

komunalne . 

Zgodnie z uchwał  Rady Gminy Wysokie ustalono stawk  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, je eli odpady s  zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób 

nast puj cy:  

 6,00 zł za pojemnik o pojemno ci 120 l, 

 12,00 zł za pojemnik o pojemno ci 240 l, 

 58,00 zł za pojemnik o pojemno ci 1100 l, 

 370,00 zł za pojemnik o pojemno ci 7000 l  

Ustalona została równie  podwy szona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w nast puj cy sposób:  

 12,00 zł za pojemnik o pojemno ci 120 l,  

 24,00 zł za pojemnik o pojemno ci 240 l,  

 116,00 zł za pojemnik o pojemno ci 1100 l, 

 740,00 zł za pojemnik o pojemno ci 7000 l.  
 

 

 



 

Tabela 12. Koszty i wydatki – nowy system gospodarowania odpadami 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMIN  

WYSOKIE  

W ROKU 2021, W ZWI ZKU Z WDRO ENIEM I OBSŁUG   

NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 WYSZCZEGÓLNIENIE  KOSZTY I WYDATKI (ZŁ  

Koszty  wywozu  odpadów  komunalnych  (odbiór,  

transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych)- Umowa z EKOMEGA Legie , 

Małek , ul. Szklarniowa 1 C, 

22-400 Zamo  

468 102,22 zł.  

Pozostałe koszty 49 940,21 zł.  

RAZEM  518 042,43 zł.   

Pozostałe informacje:  

a) Wpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne otrzymane od mieszka ców-  

 w 2021 r. według stanu na 31.12.2021 r. – 470 996,45 zł.  

b) Zaległo ci z tytułu opłaty za odpady komunalne według stanu na 31.12.2021    

 r. – 50 305,99 zł.   

 

Przepisy art. 3b o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. obliguj  gminy do 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazanych do 

składowania, oraz do osi gni cia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia   

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

W przypadku nieosi gni cia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach 

na Gminy zostanie nało ona przez WIO  kara finansowa, która w konsekwencji mo e 

spowodowa  wzrost przedmiotowej opłaty. Wójt corocznie sporz dza sprawozdanie  realizacji 

zada  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi 

Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony rodowiska. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.                         

w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego u ycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530): poziom recyklingu u ycia i recyklingu odpadów 

komunalnych powinien wynosi  co najmniej 20 %. Osi gni ty przez Gmin  Wysokie poziom 

wyniósł 19,14 %. 
Natomiast Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.              

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), okre la poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do składowania. W roku 2021 poziom ten nie 

powinien przekroczy  35% (do dnia 16 lipca 2020). Gmina Wysokie osi gn ła poziom 

ograniczenia w  wysoko ci 0,0 %. 

 

6.8 . Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Wysokie w roku 2021.  
Mieszkaniowy zasób gminy tworz  lokale mieszkalne znajduj ce si  w budynkach b d cych 

własno ci  gminy, stanowi  go 23 lokale mieszkalne. Ł czna powierzchnia u ytkowa lokali 

wynosi 980,66 m² (w tym jeden lokal socjalny o pow. 38,87 m²).  

 



 

 

Tabela 13. Stan zasobu mieszkaniowego gminy Wysokie 

    

    

    
Lp.   

Zasób  
mieszkaniowy   

2018 rok    2019 rok    2020 rok    2021 rok    

wielko     stan       wielko     stan    wielko     stan    wielko     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 

O rodku 
Zdrowia 

 
1 budynek 

    2mieszkania 

 

dobry 1 budynek 
2mieszkania 

dobry 

 
1 budynek 

2mieszkania 

 

dobry 

 

1 budynek 

2mieszkania 

   

red

ni 

 

 
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 

 

 

redni 

 
1mieszkanie 

 

redni 

 

 

1mieszkanie 

 

red

ni 

1mies

zkanie      zły 

6 

Nowy Dwór    
nr 18h/1 – 

18h/6  

budynek po 

byłym POM 

Wysokie 

 
1 budynek 

6 mieszka  

 

zły 

 

 
1 budynek 6 

mieszka  

 

zły 

 

 

 

1 budynek 

6 mieszka  

 

      zły 

 

 
1 budynek 
6 mieszka  

zły 

7 

   
   Wysokie ul. 

Ko cielna  
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 mieszka  

 

 
redni 

 
2 budynki 

5 mieszka  

 

 

 
redni 

 

 

 
2 budynki 
5 mieszka  

 

 
redni 

 

 

2 budynki 
5 mieszka  dobry 



 

Stan techniczny zasobu ze wzgl du na wiek, stopie  zu ycia oraz sposób eksploatacji                        

i u ytkowania wymaga potrzeby modernizacji i remontów.   

Podstawowym ródłem finansowania zasobów  mieszkaniowych gminy s  wpływy z tytułu 

czynszu najmu za lokale mieszkalne, które wykorzystywane s  głównie na przeprowadzanie 

bie cych napraw i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych stanowi cych 

mieszkaniowy zasób gminy.     

Ze wzgl dy na zły stan techniczny lokali i brak rodków na ich modernizacj  wraz z brakiem 

zainteresowania lokalami przez potencjalnych najemców, w 2021 r. Gmina Wysokie 

wynajmowała jedynie 12 z 23 lokali mieszkalnych. Dodatkowym powodem niskiego 

współczynnika wynajmowanych mieszka  jest sytuacja demograficzna gminy cechuj ca           

si  małym zaludnieniem przy jednocze nie du ej jej powierzchni. Lokale mieszkalne tworz ce 

mieszkaniowy zasób Gminy Wysokie mog  by  sprzedawane na zasadach zgodnych z ustaw  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami, z zastosowaniem przysługuj cego 

najemcy pierwsze stwa do wykupu wynajmowanego lokalu. W 2021 r. Gmina Wysokie nie 

zbyła adnego lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu.  

 

6.9. Ochrona rodowiska  

 
Wody powierzchniowe   
 Wody powierzchniowe gminy Wysokie odznaczaj  si  nisk  zasobno ci . Przez teren gminy 

przepływaj  3 rzeki – Wierzbówka, Por i Giełczew. Por i Giełczew – główne rzeki 

przepływaj ce przez teren gminy Wysokie (lewobrze ne dopływy Wieprza) płyn  głównie 

przez tereny zieleni ł kowej. Podstawow  ich funkcj  jest funkcja ekologiczna - doliny rzek 

Por i Giełczew s  istotnymi ci gami ł cznikowymi mi dzy obszarami w złowymi w systemie 

przyrodniczym regionalnym i lokalnym. Brak aktualnych bada  nie pozwala w sposób 

dokładny okre li  stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Analizuj c badania 

okolicznych rzek przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska oraz 

bior c pod uwag  wyst powanie jedynie pocz tkowych odcinków rzek z jednoczesn  popraw  

warunków sanitarnych terenów do nich przyległych, jako  wody mo na okre li , jako 

„dobry” do „umiarkowanego”.  

  

Lasy   
Lasy pa stwowe i niepa stwowe stanowi  wa ny element infrastruktury gminy w wymiarze 

ekonomicznym i ekologicznym. Stanowi  niezb dny, je li nie główny czynnik równowagi 

ekologicznej i siedlisko wi kszo ci dzikich gatunków ro lin i zwierz t. Lasy spełniaj  równie  

funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne. Powierzchnia gminy w jej granicach 

administracyjnych wynosi 11418 ha z czego 9,3% (1061,87 ha) stanowi  grunty le ne.  

Sprawy Zgłoszone do Urz du z zakresu Ochrony rodowiska.  
  

W 2021 r. do Urz du Gminy Wysokie wpłyn ło:   

- 74 wnioski o wydanie zezwolenia na wyci cie drzew z czego 72 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie, 1 negatywnie oraz 1 cz ciowo negatywnie.  



 

 -1 skarga dotycz ca spalania odpadów komunalnych w kotłowni domowej. 

- 1 skarga dotycz ce naruszania przepisów o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminie. Po 

kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urz du Gminy Wysokie wła ciciel 

nieruchomo ci zaprzestał naruszenia przepisów o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminie. 

- 50 zgłosze  lokalizacji materiałów zawieraj cych azbest z posesji poło onych na terenie 

gminy Wysokie. Wszystkie zgłoszenia rozpatrzono pozytywnie. 

 

6.10 Program opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci 
zwierz t na terenie Gminy Wysokie na 2021 rok 

 
Charakterystyka programu i podstawa prawna 
 

Zgodnie z artykułem 11a. ustawy o ochronie zwierz t, rada gminy okre la w drodze uchwały 

corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomno ci zwierz t. 

Program opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t na 

terenie Gminy Wysokie na 2021 rok został przyj ty uchwał  nr XXIII/164/2021 Rady Gminy 

w Wysokiem z 26 lutego 2021 roku. 

 

Główne cele programu to: 

 

1. Zapewnienie opieki nad zwierz tami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55) 

 

2. Zapobieganie bezdomno ci zwierz t poprzez: 

a) ograniczenie populacji zwierz t bezdomnych, 

b) prowadzenie ewidencji zwierz t zaginionych, 

c) informowanie mieszka ców o mo liwo ci adopcji bezdomnych zwierz t. 

 

3. Edukacja mieszka ców Gminy Wysokie w zakresie odpowiedzialnej i wła ciwej opieki nad 

zwierz tami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a tak e 

adopcji zwierz t.  

 
Działania podj te w roku 2021 
W roku 2021 Gmina Wysokie posiadała podpisan  umow  na wyłapywanie bezdomnych 

zwierz t ze schroniskiem w Zamo ciu ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamo . 

 

W roku 2021 Gmina Wysokie zapewniła opiek :  

a) Koty – 3 szt.  

b) Psy – 3 szt.  

W roku 2021 Gmina Wysokie w zwi zku z realizacj  zadania z zakresu opieki nad 

bezdomnymi zwierz tami i ich wyłapywaniem poniosła koszt w wysoko ci                   

8.204,40zł 

 



 

6.11. Przedsi biorcy  
W 2021 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej  

15 nowych przedsi biorców. Najcz ciej przedmiotem działalno ci tych e przedsi biorstw 

były roboty budowlane wyko czeniowe.   

W 2021 r. wyrejestrowano 7 przedsi biorców, prowadz cych działalno  gospodarcz . 

Najcz ciej przedmiotem działalno ci wyrejestrowanych podmiotów były roboty budowlane, 

usługi. 

  

6.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.  

Przyj ty został przez Rad  Gminy Wysokie Uchwał  XXIII/163/2021w dniu 26 lutego 2021 

roku.  

Program jest kontynuacj  i rozwini ciem działa  prowadzonych na terenie gminy od kilku lat. 

Realizowanie tych działa  wymaga zaanga owania wielu rodowisk i grup społecznych, 

konsekwencji długofalowych działa  i wprowadzania nowatorskich rozwi za  szczególnie       

w odniesieniu do pracy z dzie mi i młodzie . Efekty takiej pracy nie s  spektakularne,              

ale na pewno drobnymi krokami podnosz  wiadomo  społecze stwa oraz promuj  wła ciwe 

postawy młodych ludzi w perspektywie ich dorosłego ycia.  

Cele strategiczne programu:  

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.  

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie wyst puj .  

3.Zwi kszanie zasobów niezb dnych do radzenia sobie ju  z istniej cym problemami.  

Cele operacyjne programu:  

 Ograniczenie i zmiana struktury spo ycia napojów alkoholowych.  

 Zmiana zachowa  i postaw mieszka ców i instytucji gminy w sytuacjach zwi zanych                

z alkoholem.  

 Wdra anie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególno ci do dzieci                       

i młodzie y.  

 Pomoc pedagogiczna i prawna dla uzale nionych i współuzale nionych.  

 Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

post powania osób nadu ywaj cych alkoholu.  

 Zwi kszenie skuteczno ci i dost pno ci terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

rozwi zywania problemów alkoholowych.  

 Tworzenie bazy materiałowej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zało onych 

zada .  

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów 
Alkoholowych w 2021 roku prowadzono nast puj ce działania:  

 Udzielano  rodzinom,  w  których  wyst puj   problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed 

przemoc  w rodzinie  



 

 Prowadzono działalno  informacyjn  i edukacyjn  w zakresie rozwi zywania problemów 

alkoholowych  w szczególno ci dla dzieci i młodzie y – w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zaj  sportowych  

 Podejmowano działania w celu obj cia leczeniem odwykowym osoby uzale nione od 

alkoholu  

 Prowadzono działalno  polegaj c  na zwi kszeniu dost pno ci pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu  

 Współpracowano z lokalnymi instytucjami kultury, o wiat  i GOPSem pod k tem 

profilaktyki alkoholowej  

VII. O wiata, edukacja i sport 

7.1 O wiata 
 
 Realizacja zada  o wiatowych jest jednym z najwa niejszych obowi zków gminy. 

Odpowiednie kształtowanie polityki o wiatowej zapewnia harmonijny i optymalny rozwój 

jednostki samorz du terytorialnego. W 2021 roku w gminie Wysokie w zakresie zada  

o wiatowych poło ono najwi kszy nacisk na modernizacj  bazy i wprowadzanie narz dzi 

cyfrowych oraz wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów. W roku tym pandemia Covid-19 

ponownie wymusiła prowadzenie zaj  w formie zdalnej. Wydatki na o wiat  w bud ecie 

gminy na o wiat  wyniosły: 6 118 820,77 zł zostały one sfinansowane przez subwencj  

o wiatow : 3 303 453,00 zł, + dotacja przedszkolna 91 202,00 zł, + dotacje celowe: 

179 892,90 zł. rodki własne gminy: 2 544 272,87 zł 

 7.1.1 Baza o wiatowa 

Baza o wiatowa placówek, których organem prowadz cym jest gmina Wysokie, w 2021 roku 

kształtowała si  nast puj co: 

 Szkoła Podstawowa im. S. Mikołajczyka w Giełczwi, 

 Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kami skiego w Maciejowie Starym, 

 Zespół Szkół im.S. Staszica w Wysokiego obejmuj cy: Przedszkole, Szkoł  

Podstawow  i Liceum Ogólnokształc ce, 

Wszystkie wymienione placówki o wiatowe s  w dobrym stanie technicznym, a remonty 

realizuje si  na bie co, najcz ciej w okresie wakacyjnym. 

W ka dej ze szkół znajduj  si  pracownie komputerowe z dost pem do internetu oraz 

biblioteki. W Wysokiem istnieje obiekt sportowy – Orlik. W roku 2023 planowana jest  

inwestycja polegaj ca na remoncie budynku Zespołu Szkół w Wysokiem. W 2021 roku 

wyremontowano dwie łazienki w Szkole Podstawowej w Wysokiem za kwot  132 102,29 zł 

Dbało  o zasoby placówek o wiatowych nie ogranicza si  jednak do warunków lokalowych. 

Obecnie niezwykle wa ne jest dostosowanie wyposa enia szkół do cyfryzacji w ka dym 

aspekcie ycia. W 2021 roku pozyskano 120 000 zł w ramach programu „Laboratoria 
przyszło ci”. Szkoły pozyskały wyposa enie pracowni informatycznych, w szczególno ci 

drukarki 3D, okulary VR.  



 

W 2021 roku pozyskano rodki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono 

ksi ki i pomoce naukowe do bibliotek na kwot  20 997,52 zł ł cznie dla szkół w Giełczwi, 

Maciejowie Starym i Wysokiem. 

7.1.1 Uczniowie 

W roku 2021 do szkół na terenie gminy Wysokie ucz szczało 276 uczniów. 

 Wsparcie dla indywidualnych potrzeb uczniów zapewnione jest przez dostosowanie oferty 

zaj  w poszczególnych placówkach o wiatowych. S  to zarówno zaj cia skierowane do 

uczniów z dysfunkcjami – zaj cia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-

wyrównawcze, logopedyczne i terapia pedagogiczna a tak e zaj cia rozwijaj ce 

zainteresowania – koła zainteresowa , zaj cia j zykowe i sportowe. W szkole w Wysokiem 

działa Klub Sportowy „Wysoczanka”, który pozyskuje dotacje na działania skierowane do 

uczniów. Dzi ki temu uczniowie mog  rozwija  swoje talenty oraz kształtowa  wła ciwe 

postawy społeczne.   

W roku 2021 najzdolniejsi uczniowie otrzymali przyznawane stypendium Wójta. Stypendia 

przyznawane s  na podstawie wyników ko coworocznej klasyfikacji – uzyskania redniej 

ocen co najmniej 5,1 w przypadku uczniów klas IV-VIII lub 5,0 w przypadku uczniów klas 

liceum ogólnokształc cego oraz wykazania si  wzorow  postaw  uczniowsk , co potwierdzaj  

w uzasadnieniu wniosku dyrektorzy szkół.  

W czerwcu 2021 roku przyznano stypendia dla 47 uczniów na ł czn  kwot  8 460,00 zł: 

 Szkoła Podstawowa im. S. Mikołajczyka w Giełczwi – dla  7 uczniów za wybitne 

osi gni cia w nauce, 

 Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kami skiego w Maciejowie Starym – dla 6 uczniów za 

wybitne osi gni cia w nauce, 

 Szkoła Podstawowa w Wysokiem – dla 12 uczniów za wybitne osi gni cia w nauce i 

dla 15 uczniów za wybitne osi gni cia sportowe, 

 Liceum Ogólnokształc ce – dla 3 uczniów za wybitne osi gni cia w nauce, 

Przyznano równie  stypendia za wybitne osi gni cia w dziedzinie artystycznej dla 4 uczniów. 

Kontakt nauczycieli z rodzicami nie ogranicza si  do spotka  w czasie wywiadówek. Szkoły 

organizuj  dni otwarte, w czasie których nauczyciele s  do dyspozycji rodziców w czasie 

spotka  indywidualnych. Wymiana informacji nast puje ponadto przy udziale dziennika 

elektronicznego, który funkcjonuje we wszystkich szkołach. 

W  zwi zku z potrzebami wynikaj cymi z nauki zdalnej w ramach wspierania uczniów w 2021 

roku przeprowadzono zaj cia wspomagaj ce dla uczniów klas IV-VIII. Były to dodatkowe 

lekcje, w szczególno ci z przedmiotów egzaminacyjnych, na które gmina pozyskała 

dodatkow  subwencj  o wiatow  w wysoko ci 17 850,00 zł. 

 

 



 

7.1.3 Kadra 

We wszystkich jednostkach o wiatowych zatrudnionych było 65 nauczycieli, spo ród których 

ponad 70 % stanowi  nauczyciele dyplomowani. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji 

wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Liczb  nauczycieli z podziałem na stopnie 

awansu zawodowego przedstawiono  na poni szym wykresie. 

Wykres. 2 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu (stan na 30.09.2021 roku) 

 

Zdecydowana wi kszo  nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Do wiadczenie pedagogów 

przekłada si  na jako  edukacji. Wy szy stopie  awansu zawodowego generuje jednak 

konieczno  poniesienia przez organ prowadz cy wi kszych nakładów na wynagrodzenia.  

Z uwagi na konieczno  zapewnienia jak najwy szych kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

ka da z placówek przeprowadza szkolenia rad pedagogicznych lub poszczególni ich 

członkowie s  delegowani do udziału w ró nych formach kształcenia.  

W ramach działa  wspomagaj cych rozwój nauczycieli organizowane były  szkolenia zgodnie 

z aktualnymi potrzebami. Doskonalenie nauczycieli zwi zane było równie  ze zmianami w 

prawie o wiatowym oraz obowi zkiem dostosowania prawa wewn trzszkolnego do ww. 

zmian. Dyrektorzy na bie co informowali nauczycieli o zmianach w obowi zuj cych aktach 

prawa o wiatowego oraz komunikatami, pismami i zarz dzeniami  Lubelskiego Kuratora 

O wiaty  i Organu Prowadz cego, a tak e motywowali nauczycieli do podejmowania wysiłku 

zwi zanego z poszerzaniem kwalifikacji zawodowych.  

W ramach doskonalenia wewn trzszkolnego dyrektorzy szkół zorganizowali szkolenia  

dotycz ce: 

 Procedur organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej –

przypomnienie. 

 Praca nauczycieli i uczniów na platformach edukacyjnych  (Microsoft Teams). 

 Procedur bezpiecze stwa sanitarnego i zasad zdalnego nauczania. 



 

 Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z zastosowaniem wytycznych 

sanitarnych MZ i GIS. 

Nauczyciele uczestniczyli w  szkoleniach prowadzonych przez firmy edukacyjne (w tym w 

webinariach dotycz cych rozwijania i doskonalenia pracy dydaktycznej z wykorzystaniem 

narz dzi zdalnych).  

Zgodnie z przepisami prawa o wiatowego po uzyskaniu odpowiedniego sta u pracy, 

spełnieniu okre lonych warunków i zdaniu egzaminu, nauczyciel uzyskuje kolejny stopie  

awansu zawodowego. W roku 2021 przeprowadzono wy szy stopie  awansu zawodowego 

uzyskało 3 nauczycieli. Był to awans na stopie  dyplomowany.  

7.1.4 Wychowanie przedszkole 

W roku 2021 z wychowania przedszkolnego mieszka cy gminy mogli korzysta  w 

Przedszkolu w Wysokiem oraz  oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 

Giełczwi i Maciejowie Starym. We wszystkich prowadzonych przez gmin  placówkach 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie było nieodpłatne, za 

godziny ponad ten wymiar rodzice ponosili opłat  w wysoko  1 zł za godzin . 

W 2021 roku z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gmin  

Wysokie korzystało 93 dzieci w wieku 3-6 lat, a w ród nich 27 sze ciolatków realizuj cych 

obowi zkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku mieszka ców gminy w 

wieku 2-5 lat, obj tych dotacj  przedszkoln , gmina jest zobowi zana do rekompensowania 

kosztów wychowania przedszkolnego jednostce samorz du terytorialnego, na terenie której 

znajduje si  placówka, do której dziecko ucz szcza. W 2021 roku 17 najmłodszych 

mieszka ców gminy korzystało z wychowania przedszkolnego w innych gminach, w 

szczególno ci w Zaraszewie, Krzczonowie i Bychawie. Z gmin o ciennych do przedszkola w 

gminie Wysokie ucz szczało 13 dzieci. 

Na dzieci ucz szczaj ce do przedszkola w wieku 5 lat i poni ej gmina otrzymuje dotacj  

przedszkoln , w 2021 roku wyniosła ona 91 202,00 zł. 

7.1.5 Dowo enie uczniów do szkół  

Obowi zkowy dowóz jest zorganizowany dla uczniów szkół prowadzonych  

przez gmin  w sytuacji, gdy odległo  od domu ucznia do szkoły, w obwodzie której mieszka, 

przekracza 3 kilometry w przypadku uczniów klas I-IV oraz dzieci 5 i 6-letnich  

lub 4 kilometry w przypadku uczniów klas V-VIII. Autobusy wykonuj ce ten przewóz 

zatrzymuj  si  na wyznaczonych przystankach, które ustalone s  w mo liwie optymalny 

sposób dla uczestników kursów. Rozkład jazdy autobusów równie  jest ustalony z mo liwie 

jak najwi ksz  staranno ci  o zachowanie równowagi mi dzy konieczno ci  zapewnienia 

uczniom jak najkrótszego czasu oczekiwania i rozs dnej cz stotliwo ci kursowania.  



 

W roku 2021 dowozy uczniów do szkół wykonywał wyłoniony w post powaniu przewo nik. 

Dowóz realizowany był równie  autobusem szkolnym, stanowi cym własno  gminy. Koszt 

dowozu uczniów w 2021 roku wyniósł 146 171,23 zł. 

Gmina ma obowi zek dowo enia do szkół specjalnych uczniów legitymuj cych  

si  orzeczeniem o niepełnosprawno ci oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Gmina Wysokie zapewniła zwrot kosztów dowozu do placówek o wiatowych 3 uczniom 

niepełnosprawnym, posiadaj cym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie 

zawartych umów z rodzicami/ opiekunami prawnymi na kwot  11 573,96 zł. 

7.1.6 Ogólnopolski Program „Profilaktyka Czerniaka” 

Gmina Wysokie przyj ła zaproszenie do udziału w projekcie „Ogólnopolski program 

profilaktyki czerniaka” realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej 

– Curie w Warszawie – Pa stwowym Instytucie Badawczym.  

Programem zostało obj ci uczniowie klas VII-VIII gminnych szkół podstawowych i liceum. 

Uczniowie podczas lekcji zostali zapoznani z zasadami profilaktyki czerniaka, zdobywali 

umiej tno ci przeprowadzania samobadania skóry czy tez ró nicowania zmian podejrzanych o 

charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE – 

„czerniakowe abecadło”. 

7.1.7 Pozostałe zadania o wiatowe 

 Zadaniem realizowanym przez organ wykonawczy gminy jest kontrola spełniania obowi zku 

szkolnego i obowi zku nauki. W przypadku obowi zku szkolnego zadanie to zostało 

scedowane na dyrektorów szkół, którzy weryfikuj  ucz szczanie do szkoły dzieci 

zamieszkuj cych w obwodzie ich szkoły. W Urz dzie Gminy z kolei sprawdzany  

jest obowi zek nauki, który dotyczy absolwentów szkoły podstawowej oraz gimnazjum do 

uko czenia przez nich 18 roku ycia. W przypadku braku danych dotycz cych szkoły redniej, 

do której ucz szcza niepełnoletni ucze , lub innego sposobu realizacji przez niego obowi zku 

nauki, wzywa si  rodziców do przedstawienia odpowiednich dokumentów,  

a je li opiekunowie nie pełni  tego zobowi zania, wszczyna si  postepowanie w trybie 

przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. W roku 2021 taka procedura  

została podj ta wobec jednego z mieszka ców gminy. 

 Przepisy dotycz ce prawa o wiatowego daj  mo liwo  spełniania obowi zku nauki poza 

szkoł . Prawo o wiatowe przewiduje dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika, 

który uko czył przygotowanie zawodowe i zdał egzamin czeladniczy  

lub egzamin potwierdzaj cy uzyskane kwalifikacje. Taka forma kształcenia ma walor 

praktyczny – ucze  zdobywa do wiadczenie zawodowe, przygotowuje si  do pracy, 

wykonuj c proste czynno ci. W roku 2021 procedura została przeprowadzona wobec 2 



 

pracodawców, którzy wykształcili 2 uczniów mieszkaj cych na terenie gminy Wysokie, w 

zawodach mechanik pojazdów samochodowych i piekarz, a kwota, któr  przeznaczono na ten 

cel wyniosła 16 147,24 zł. Na realizacj  tego zadania gmina otrzymuje w cało ci dotacj  z 

bud etu pa stwa. 

W 2021 roku z powodu pandemii realizowano zaj cia w formie zdalnej. Poprzednie miesi ce 

dały ju  wzorce post powania, narz dzia i kwalifikacje kadry nauczycielskiej. Jednocze nie 

szkoły zostały wyposa one w sprz t, który w razie zaistnienia potrzeby, u yczano uczniom. 

Realizowano zadanie poprzez komunikatory i platformy Messenger, Skype, dziennik 

elektroniczny oraz poczt  elektroniczn .   

7.2 Sport 

Wysokie to gmina przyjazna dla sportu i maj ca obiekty, na których mo na go uprawia . 

Najwa niejszy z nich to zespół boisk sportowych ORLIK 2012, na którym  rozgrywane s  

mecze i szkolenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wysoczanka”. Na Orliku odbywaj  si  

ró ne imprezy i wydarzenia sportowe, np. rozgrywki o Puchar Wójta, prowadzona jest tak e 

„Liga Orlika”  

W celu organizacji  regularnych, atrakcyjnych zaj  sportowych dla dzieci, młodzie y i osób 

dorosłych, na Orliku pracuj  wykwalifikowani animatorzy sportu. Wynagrodzenie za ich 

prac  dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu.  

Jednostki podległe gminie Wysokie dysponuj  ł cznie czterema salami gimnastycznymi. 

Funkcjonuj  tak e przyszkolne boiska sportowe i place zabaw. W parku w Wysokiem 

funkcjonuje siłownia zewn trzna.  

VIII. Działalno  Rady Gminy Wysokie  

W 2021 roku -  trudnym, ze wzgl du na trwaj cy stan epidemii, wywołany wirusem SARS 

CoV-2 — Rada Gminy Wysokie obradowała na sesjach, dostosowuj c tryb pracy i 

działalno ci do obowi zuj cych obostrze .  

W 2021 roku Rada Gminy Wysokie obradowała na 11 posiedzeniach w tym na                         

4 sesjach zwyczajnych oraz 7 sesjach nadzwyczajnych (sesje nadzwyczajne wynikaj                         

z ogranicze  lokalowych ze wzgl du na remonty sal w GOK-u). Podczas posiedze  podj to 

ł cznie 82 uchwały z czego 32 podlegało publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Lubelskiego. Wszystkie uchwały podj te przez Rad  były publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy. 

Posiedzenia odbyły si  kolejno w dniach 29 stycznia, 26 lutego, 10 maja, 30 czerwca,   

13 sierpnia, 1 wrze nia, 29 wrze nia, 27 pa dziernika, 5 listopada, 30 listopada, 29 grudnia. 

Frekwencja radnych w sesjach wyniosła  93%. 

       W roku 2021 Rada Gminy Wysokie: 
 udzieliła Wójtowi gminy Wysokie wotum zaufania, 

 udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie, 

 udzielała pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizacj  zada  publicznych,  



 

 przekazała petycj  do Prezesa Rady Ministrów, 

 uchwaliła metod  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustaliła wysoko  tej opłaty, 

 okre liła wzór deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 

składanej przez wła cicieli nieruchomo ci oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomoc  rodków komunikacji elektronicznej, 

 uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, 

 uchwaliła Program współpracy gminy Wysokie z organizacjami pozarz dowymi                    

i innymi  podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2022 rok, 

 uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków, 

 uchwaliła zmian  w Regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy, 

 okre liła szczegółowy sposób i zakres wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczon  przez wła ciciela nieruchomo ci opłat  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 okre liła redni  ceny jednostki paliwa w Gminie Wysokie na rok szkolny 2021/2022, 

 okre liła wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na 2022 rok, 

 okre liła wysoko  stawki podatku rolnego na 2022 rok, 

 okre liła wysoko  rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2022 rok, 

 ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy, diet radnych i sołtysów oraz ryczałtu dla 

Przewodnicz cego Rady, 

 uchwaliła bud et gminy Wysokie na rok 2022, 

 uchwaliła plan pracy Rady Gminy Wysokie na 2022 rok. 

 
Rada, wyra ała zgod  na: 

 dokonywanie zmian w bud ecie gminy Wysokie i wieloletniej prognozie finansowej na 

2021 r. 

 wyodr bnienie rodków stanowi cych na fundusz sołecki w bud ecie gminy na 2022 rok, 

 przyj cie programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci 

zwierz t na terenie gminy Wysokie, 

 nieodpłatne przyj cie nieruchomo ci poło onych w miejscowo ciach Giełczew Pierwsza 

oraz Józefin, 

 sprzeda  nieruchomo ci w miejscowo ciach Antoniówka dz. nr 48 pow. 0,64 ha, dz. nr 28 

o pow. 0,70, Draganach dz. nr 60/6 o pow. 0,1518 ha, dz. nr 2666/2 o pow. 1,05,  

Rezerwie dz. nr 83/3 o pow. 0,11 ha, Maciejów Stary dz. nr 281/3 o pow. 0,35 ha, 

Giełczew Druga dz. nr 2816 o pow. 2,86 ha, Biskupiu dz. nr 409 pow. 0,11 ha Nowy 

Dwór – lokal mieszkalny nr 21a/5 o pow. 33,56 m
2
, 

 wydzier awienie nieruchomo ci w trybie bezprzetargowym, 

 zawarcie kolejnych umów dzier awy nieruchomo ci, 

 zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomo ci, 

 przej cie przez Gmin  Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegaj cego na 

zarz dzaniu publiczn  drog  powiatow  Nr 2299L Kosarzew Dolny-Giełczew ma 

odcinku od km 4+758 do km 5-290 w miejscowo ci Giełczew Druga, 



 

 na przyst pienie Gminy Wysokie do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia 

Partnerskiego Jednostek Samorz du Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i 

zawarcie porozumienia pomi dzy Gmin  Wysokie, powiatem lubelskim i pozostałymi 

jednostkami samorz du terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego, 

 rozpocz cie procedury przeprowadzenia konsultacji z mieszka cami w sprawie ustalenia 

urz dowej nazwy miejscowo ci Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju 

miejscowo ci Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew. 

 
Rada zapoznała si :  

 z raportem o stanie gminy Wysokie za rok poprzedni, 

 ze sprawozdaniem z działalno ci Gminnego O rodka Pomocy Społecznew Wysokiem za 

2020 rok, 

 ze sprawozdaniem  działalno ci Gminnego O rodka Pomocy Społecznej w Wysokiem z 

realizacji zada  z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zast pczej, 

 ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2020 rok, 

 ze sprawozdaniem finansowym  gminy Wysokie wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

bud etu gminy Wysokie za rok 2020, 

 informacj  o przebiegu wykonania bud etu za I półrocze 2021 roku, 

 informacj  o stanie realizacji zada  o wiatowych za rok szkolny 2020/2021, 

 informacj  z analizy o wiadcze  maj tkowych składanych na dzie  30 kwietnia2021 r. 

IX. Pomoc społeczna  

9. 1 Siedziba i Kadra Gminnego O rodka Pomocy Społecznej  

W 2021 dokonano otwarcia nowej siedziby GOPSu przy ul. Nowej 3 w Wysokiem. Jest to 

budynek po byłym posterunku Policji, wyremontowany ze rodków unijnych w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Zdj cie  12.  Otwarcie nowej siedziby Gminnego O rodka Pomocy Społecznej 

 



 

W 2021 roku kadra o rodka pomocy społecznej liczyła 8 osób w tym: kadra kierownicza  

1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby. Spo ród zatrudnionych w 

o rodku pomocy społecznej pracowników 8 posiada wykształcenie wy sze. W ród 

pracowników jedna osoba posiada specjalizacj  z organizacji pomocy społecznej 

9.2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

Według stanu na 30 czerwca 2021r, liczba ludno ci gminy Wysokie wyniosła 4364 osób, z 

czego 50,46 % stanowiły kobiety, a 49,54 % m czy ni. Liczba ludno ci gminy stanowi 2,78 % 

ludno ci powiatu 0,21 % ludno ci województwa. Struktura ludno ci gminy przedstawiała si  

nast puj co: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 16,04 %, osoby w wieku 

produkcyjnym 61,44 %, a w wieku poprodukcyjnym 22,52%. Według stanu na 31 grudnia 

2021roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,95 %. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w gminie Wysokie wynosiła 129 osób. Udział długotrwale bezrobotnych w 

stosunku do ogólnej liczby ludno ci wyniósł 0,94 %. W zasobach infrastruktury społecznej 

gminy znajduje si  jedno przedszkole dysponuj ce 60 miejscami. 

9.3. Dane o korzystaj cych z pomocy i wsparcia 

Pomoc i wsparcie w gminie Wysokie z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 73 osób. W 

roku oceny, w stosunku do 2020 roku, ł czna liczba osób korzystaj cych z pomocy i wsparcia 

zmniejszyła si  o 29 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano wiadczenie z pomocy 

społecznej zwi kszyła si  w stosunku do roku poprzedniego o jedn  rodzin . W przypadku 

długotrwale korzystaj cych z pomocy społecznej ich liczba osi gn ła poziom 34 osób, co 

oznaczało spadek w stosunku do roku 2021 o 15 osób. W gminie Wysokie najcz ciej 

wyst puj cymi przyczynami trudnej sytuacji yciowej osób i rodzin a jednocze nie powodami 

ubiegania si  o pomoc społeczn , wskazanymi przez o rodki pomocy społecznej w 2021 roku 

było kolejno: długotrwała lub ci ka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawno , 

bezradno  i prowadzenia gosp. domowego. 

Tabela. 14 Dane o korzystaj cych z pomocy i wsparcia  

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 Prognoza 2022 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 388 201 201 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO WIADCZENIE 

Liczba osób 2 102 73 73 

W tym: osoby długotrwale korzystaj ce 3 49 34 34 

Wiek 0-17 4 24 1 1 

Wiek produkcyjny * 5 66 61 61 



 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 Prognoza 2022 

Wiek poprodukcyjny ** 6 12 11 11 

Liczba rodzin 7 70 71 71 

Liczba osób w rodzinach 8 165 153 153 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 50 35 35 

W tym: osoby długotrwale korzystaj ce 10 26 16 16 

Wiek 0-17 11 16 1 1 

Wiek 18-59 12 33 32 32 

Wiek 60 lat i wi cej 13 1 2 2 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD RODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 50 70 70 

Liczba rodzin 15 48 70 70 

Liczba osób w rodzinach 16 124 156 156 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 0 0 0 

Liczba osób obj tych kontraktem socjalnym - ogółem 18 0 0 0 

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, m czy ni 18-64 lat 

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i wi cej, m czy ni 65 i wi cej 

9.4. Gmina - zadania OPS 

Pomoc i wsparcie w gminie Wysokie z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci wiadcze  

pieni nych uzyskało 70 osób, za  w postaci wiadcze  niepieni nych 5 osób. Odpłatno  

gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 11 osób. W gminie funkcjonował 

jeden asystentów rodziny, który obj ł swoj  opiek  jedn  rodzin .  

 



 

9.5. Inne rodzaje pomocy i wiadcze  

Liczba pobieraj cych w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 393 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 34 rodziny (co stanowi wzrost o 8,65 % w stosunku 

do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego wiadczenia w formie zasiłku 

wychowawczego wyniosła 3.505.883,65 zł. Liczba pobieraj cych w roku oceny zasiłek 

rodzinny wyniosła 112 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 24 rodzin 

(co stanowi wzrost o 21,43 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego wiadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 256.356,62 zł. 

 
9.6 rodki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 
  społecznej w bud ecie jednostki samorz du terytorialnego 
W gminie Wysokie rodki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2021 roku 5.673.310,55 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

zmalał o  284.439 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4.863.324,30 zł. co stanowi 

85,72 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 783.261,68 zł. co stanowi 13,81 % 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 26.724,57 zł. co stanowi 0,47 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej.  

 

X. Współpraca z innymi społeczno ciami samorz dowymi   

 Gmina Wysokie nale y do nast puj cych stowarzysze  i zwi zków mi dzygminnych - 

Celowy Zwi zek Gmin „PROEKOB” z siedzib  w Beł ycach - to zrzeszenie 15 gmin 

województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu 

gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Zwi zku jest budowa 

nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmuj cego wszystkie gminy 

członkowskie. Zwi zek zajmuje si  zagospodarowaniem odpadów na terenie trzech 

powiatów przejmuj c zadania gminne w tym zakresie. Zaprogramowana infrastruktura 

przyszłego zakładu pozwala kompleksowo uregulowa  cało  gospodarki odpadowej na 

terenie CZG Proekob.  

 Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”- jej misj  jest podniesienie 

atrakcyjno ci obszaru LGD dla mieszka ców, partnerów w biznesie (inkubator 

przedsi biorczo ci), rolnictwa oraz turystów. Do Stowarzyszenia nale y 68 członków 

reprezentuj cych sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Głównym zadaniem LGD 

jest wybór projektów do realizacji w ramach rodków przyznanych na wdro enie strategii. 

Wójt Gminy Wysokie jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania  

 Zwi zek Gmin Lubelszczyzny - głównym celem działalno ci Zwi zku jest 

reprezentowanie i obrona interesów gmin.  

 



 

XI. Działalno  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem oraz Gminnego 
O rodka Kultury w 2021 roku.  

• Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem jest samodzieln  instytucj  kultury wpisan  

do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Posiada dwie filie: w Giełczwi  

i w Maciejowie Starym.  

 Stan ksi gozbiorów na dzie  31 grudnia 2021 r. – 15 846 ksi ek.  

 Liczba zakupionych ksi ek – 468  

 Liczba wypo yczonych ksi ek  – 8 944  

 Liczba zarejestrowanych czytelników – 517 

 Liczba odwiedzin w wypo yczalni – 4 157. 

• Gminny O rodek Kultury w Wysokiem jest samodzieln  instytucj  kultury wpisan   

do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2. 

1.1. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminn  Bibliotek  Publiczn  wspólnie  
z Gminnym O rodkiem Kultury w 2021 roku:  

• 8 wrze nia - X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania, zorganizowana w parku  

w Wysokiem. Jest to ogólnopolska akcja czytania utworów polskich pisarzy, wybieranych 

przez Prezydenta RP. W gminnej edycji wzi li udział: władze samorz dowe gminy, 

pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego O rodka Kultury w Wysokiem oraz 

młodzie   LO z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Wysokiem wraz z polonistk . Utworu 

Gabrieli Zapolskiej „Moralno  pani Dulskiej” wysłuchali uczniowie LO, seniorzy  

z miejscowego Klubu Seniora oraz mieszka cy gminy.  

• W grudniu pracownicy GBP wł czyli si  w akcj  „Mobilnych Mikołajek” 

organizowan  przez GOK, przygotowuj c wspólnie 600 paczek dla dzieci, które były 

rozwo one najmłodszym mieszka com naszej gminy.  

 

11.2. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminn  Bibliotek  Publiczn   
w Wysokiem: ze wzgl du na pandemi  i remont budynku działalno  GBP prowadzona była 

w drugim półroczu. 

• Lipiec - realizacja projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”:  

    14 lipca - warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania, poprowadzone 

przez animatorów z Fundacji VCC. Uczestnicy (około 20 osób) poznali zasady kodowania  

i programowania robotów. Były te  gry w szachy, konkursy z nagrodami oraz prezentacja 

multimedialna  na temat współczesnych mo liwo ci, jak i zagro e  w wiecie cyfrowym. 

Warsztaty odbyły si  w parku w Wysokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdj cie  13. Warsztaty z zakresu robotyki. 

 
 

           19-23 lipca – cykl szkole  dla o miu osób w wieku 10-18 lat Zaj cia były realizowane  

w dwóch blokach tematycznych: „Dziennikarstwo on-line” oraz” „Bezpieczne zachowanie  

w sieci”. Uczestnicy zapoznali si  z baz  legalnych ródeł oraz zasadami korzystania  

z darmowych utworów muzycznych z banku muzyki. Nauczyli si  odró nia  tre ci legalne od 

nielegalnych, a tak e poznali mo liwo  wykorzystania e-usług publicznych. 

Zdj cie  14.Szkolenia dla dzieci i młodzie y 

 



 

 

• 29 pa dziernika - warsztaty plastyczne: ró e z li ci klonu, w których uczestniczyli  

uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Wysokiem. Była to pierwsza grupa uczestnicz ca 

w zaj ciach w odnowionych pomieszczeniach bibliotecznych. 

 

Zdj cie  15 i 16. Warsztaty plastyczne 

  
 

 

• 14 grudnia - rozstrzygni cie Gminnego Konkursu po wi conego Patronowi Roku 

„Zdobywanie Wszech wiata według Stanisława Lema” pod patronatem Wójta Gminy 

Wysokie. Była to VI edycja tego literackiego wydarzenia, organizowana we współpracy 

 z Zespołem Szkół im. St. Staszica w Wysokiem. Uczestnicy mieli za zadanie napisa  

opowiadanie, wzoruj c si  na twórczo ci Stanisława Lema. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali  ksi ki  o  tematyce  science  fiction  i pami tkowe  dyplomy,  natomiast  laureaci   

dodatkowo nagrody rzeczowe.  

Zdj cie  17. Rozstrzygni cie gminnego konkursu wiedzy. 

 



 

• przez cały rok realizowany był program ogólnopolski „Mała Ksi ka – Wielki 

Człowiek”, ogłoszony przez Instytut Ksi ki, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Ka de dziecko,  które odwiedziło bibliotek  bior c  udział w projekcie, otrzymało 

w prezencie Wyprawk  Czytelnicz , a w niej ksi k  dostosowan  pod wzgl dem 

formy i  tre ci do potrzeb przedszkolaka oraz Kart  Małego Czytelnika. Za ka d  wizyt  

w bibliotece, zako czon  wypo yczeniem minimum jednej ksi ki z ksi gozbioru 

dzieci cego, Mały Czytelnik otrzymał naklejk , a po zebraniu dziesi ciu - został uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzaj cym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce była 

te  broszura informacyjna dla rodziców. 

 

Filia w Maciejowie Starym: 

• 18 marca odbyły si  warsztaty wi teczne „Decoupage na styropianie – pisanki”. 

Podczas zaj  uczniowie klasy II wykonywali pisanki na styropianowych jajkach, które 

utworzyły barwny, wi teczny stroik.   

• 24 maja - czytanie wierszy Jana Brzechwy z uczniami klasy II oraz wykonywanie 

laurek dla swoich mam, w zwi zku ze zbli aj cym si  ich wi tem.  

• 8 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, 

podczas której z przygotowanej wystawki wybrały bajki do gło nego czytania.  

Po wysłuchaniu bajek i dyskusji, dzieci wypo yczyły ksi ki i jako zadanie domowe miały 

namalowa  posta  z wybranej bajki i przynie  je na nast pne spotkanie. 

• 16 listopada – zaj cia plastyczne z uczniami klasy I i III, podczas których  

z przyniesionych przez siebie li ci klonu wykonywali okazałe ró e.  

• 20 grudnia dzieci z klasy I i III uczestniczyły w wi tecznych warsztatach 

plastycznych. Pierwszoklasi ci ozdabiali choinki naklejone na kolorowym papierze, natomiast 

trzecioklasi ci wykonali kartki z yczeniami według własnych pomysłów.   

    Zdj cie  18. Warsztaty plastyczne 

 



 

 

11.3. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny O rodek Kultury  
w Wysokiem: 

 
• w marcu zostały wznowione zaj cia z projektu „Aktywni 60+ w Gminie Wysokie”, 

muzyczne, modelarskie, taneczne Slavica Kids oraz Zumba. 

• 1 czerwca z okazji Mi dzynarodowego Dnia Dziecka, Gminny O rodek Kultury wraz  

z Gmin  Wysokie zorganizowali dzieciom z terenu naszej gminy moc atrakcji. Na placu przy 

przedszkolu w Wysokiem oraz na placu przy szkole w Maciejowie Starym i w Giełczwi 

zorganizowane zostały festyny z tej okazji. Były dmucha ce, konkursy, zabawy  

z animatorami i mnóstwo słodko ci dla dzieciaków. 

• 29 czerwca - zako czenie projektu „Aktywni 60 + w Gminie Wysokie”, 

współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Na uroczysto  przybyły władze Gminy, seniorzy bior cy udział w projekcie oraz instruktorzy 

prowadz cy warsztaty tematyczne w trakcie trwania projektu Pomimo, i  projekt został 

zako czony Seniorzy nadal spotykaj  si  w ka d  rod  w budynku GOK. 
• 27 lipca - wycieczka do Farmy Iluzji poło onej w miejscowo ci Mo ciska.  

W programie było zwiedzanie parku rozrywki z przewodnikiem, wy ywienie oraz czas wolny 

pozwalaj cy dzieciom na korzystanie ze wszystkich atrakcji. To wyj tkowe miejsce do 

edukacji poprzez zabaw  oraz wypoczynku na wie ym powietrzu.  

• 12 sierpnia odbyła si   wycieczka zorganizowana dla Seniorów do  Sanktuarium  

Matki  Bo ej  Bolesnej  Królowej  Polski w Kałkowie-Godowie oraz na wi ty Krzy  - 

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  

• 18 pa dziernika rozstrzygni ty został konkurs plastyczny „Jesie  w oczach dziecka”. 

Komisja powołana przez organizatora wyłoniła 7 laureatów spo ród 28 prac przyj tych do 

konkursu,  zgodnych z regulaminem. Uroczyste wr czenie nagród laureatom konkursu odbyło 

si  21 pa dziernika. Nagrody zakupione przez GOK wr czyła Wójt Gminy Wysokie wraz  

z komisj  konkursow . 

• 21 listopada odbył si  II Mi dzygminny Konkurs Pie ni i Piosenki Patriotycznej. 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat 

i 11-17  lat - soli ci oraz w kategorii zespół. Go cinnie w koncercie patriotycznym 

u wietniaj cym konkurs wyst pili: Chór Bychawskiego Klubu Seniora wraz z M skim 

Zespołem Wokalnym „Podkowiaki” oraz laureatka poprzedniej edycji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdj cie  19. Mi dzygminny Konkurs Pie ni i Piosenki Patriotycznej 

 
 

• 22 listopada - 17 grudnia Gminny O rodek Kultury wraz z Gminnym O rodkiem 

Pomocy Społecznej w Wysokiem zorganizował zbiórk  darów pod nazw  „Rado niej  

w wi ta”. Akcja dotyczyła zbiórki artykułów spo ywczych, słodyczy, zabawek, artykułów 

szkolnych, oraz rodków czysto ci. wi teczne paczki zostały przekazane najbardziej 

potrzebuj cym rodzinom, dzieciom oraz osobom samotnym z terenu naszej gminy. 

• 15-16 grudnia - cykl warsztatów wi tecznych zorganizowanych poprowadzonych 

przez instruktora. Udział w warsztatach wzi li Seniorzy oraz uczniowie klasy III i VI Szkoły 

Podstawowej w Wysokiem. Seniorzy wykonali stroiki wi teczne, natomiast uczniowie kartki 

bo onarodzeniowe  oraz wi teczne skrzaty. 

Zdj cie  18 i 19. Warsztaty wi teczne 

  



 

• 16 grudnia odbyło si  rozstrzygni cie konkursu na najpi kniejsz  kartk  

bo onarodzeniow  „Podaruj u miech”. Komisja konkursowa dokonała oceny 22 prac 

zło onych w konkursie według kategorii klasowych: kl. I-IV oraz kl. V-VIII. Komisja wybrała 

po trzy prace z ka dej kategorii. 23 grudnia odbyło si  wr czenie nagród, których 

dokonała Wójt Gminy razem z  komisj   konkursow .   wi teczne kartki zostały doł czone  

do paczek w akcji „Rado niej w wi ta”, organizowanej wspólnie z GOPS w Wysokiem.  

 

11.4. Wydarzenia kulturalne organizowane w plenerze, przypuszczalna frekwencja 
mieszka ców:  

• 3 maja – obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poł czone  

z obchodzonym dzie  pó niej Dniem Stra aka. Uroczysto ci rozpocz ły si  Msz  w.  

w intencji Ojczyzny oraz druhów stra aków z terenu Gminy w ko ciele pw. w. Michała 

Archanioła w Wysokiem. W drugiej cz ci uroczysto ci, zgromadzeni przeszli do parku przed 

pomnik upami tniaj cy poległych ołnierzy podczas II wojny wiatowej w walkach  

z hitlerowskim naje d c , gdzie na maszt została wci gni ta flaga narodowa oraz od piewany 

hymn. Nast pnie kwiaty zło yły władze samorz dowe i dyrektorzy szkół z terenu Gminy oraz 

delegacja ZG Polskiego Stronnictwa Ludowego. W obchodach wzi li udział równie  radni 

Gminy Wysokie, sołtysi, dyrektorzy GBP i GOK oraz poczty sztandarowe OSP. Udział wzi ło 

około 40 osób. 

 

• 22 sierpnia - Do ynki Gminno-Parafialne, które odbyły si  na placu przed scen   

w Wysokiem po rocznej przerwie. W programie były: 

- korowód do ynkowy, który tworzyli: starostowie do ynek, delegacje KGW i Stowarzysze   

z pi knymi wie cami, poczty sztandarowe i stra acy z gminnych jednostek OSP, władze 

gminy i zaproszeni go cie, 

- Msza w. dzi kczynna, 

- przekazanie chleba przez Starostów Do ynek na r ce Wójt Gminy Wysokie, 

- wyst pienia okoliczno ciowe,  

- cz   artystyczna:  wyst p  członki   KGW  i  Stowarzysze , pokaz ta ców przez 

tancerzy ze Szkoły Ta ca TOP-ART Lublin, zespół z Bychawy „Słowianki”, koncert kapeli  

z Gorzkowa, koncert zespołu „Prezydent z Lublina, koncert zespołu „Energy Girls”, 

- atrakcje dla dzieci (dmuchane zje d alnie i malowanie buziek) 

- konkurs na najpi kniejszy wieniec 

- punkt szczepie  i konkurs w Gminnej Loterii Szczepionkowej., 

- stoisko Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, 

- wystawa sprz tu wojskowego 21 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie, 

- zabawa taneczna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zdj cie  20. Do ynki gminne 

 
 

 

Zdj cie  21. Do ynki gminne 

 
 



 

 

• 11 listopada odbyły si  uroczysto ci zwi zane z obchodami 103. rocznicy odzyskania 

przez Polsk  Niepodległo ci. wi to Niepodległo ci miało skromny charakter z uwagi na 

panuj c  epidemi . Obchody rozpocz to od Mszy w. w ko ciele parafialnym w Wysokiem, 

sprawowanej w intencji Ojczyzny. Nast pnie był przemarsz do parku, gdzie od piewano 

hymn, po czym delegacje władz samorz dowych i organizacji zło yły wie ce. Cz  

uczestników samochodami udała si  na cmentarz parafialny, gdzie na mogile ołnierzy 

Wrze nia zło yli kwiaty i oddali hołd poległym ołnierzom. Uczestniczyło około 30 osób. 

• 5 - 6 grudnia - akcja „Mobilny Mikołaj”. Do dzieci we wszystkich miejscowo ciach 

trafiło 600 paczek przygotowanych przez pracowników GOK i GBP. Mikołaj udał si  równie  

do Domu Dziecka  „Oficyna” w Woli Gał zowskiej, sprawiaj c wychowankom ogromn  

rado  odwiedzinami i wr czonymi upominkami. Szcz cie dzieci i u miech na ich twarzach, 

to chyba najlepsze prezenty jakie nasz wi ty Mikołaj otrzymał w zamian za przekazane 

paczki. 

Zdj cie  22. Mobilne gminne Mikołajki 

 

Rok 2021 to czas nadal panuj cej pandemii, która uniemo liwiła realizacj  wielu 

planowanych wydarze . Przez cały rok realizowany był projekt gminny w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace 

zawierały modernizacj  budynku, w którym mie ci si  Gminna Biblioteka Publiczna  

i Gminny O rodek Kultury w Wysokiem. Ksi gozbiór biblioteki na okres 2,5 miesi ca 

przeniesiony był na du  sal  na parterze. Po przeniesieniu ksi ek do wyremontowanych 



 

pomieszcze , obostrzenia zwi zane z pandemi  i trwaj cy cały czas remont budynku nie 

sprzyjały organizowaniu  wydarze  kulturalno-o wiatowych. 

W 2021 roku dwukrotnie była wydawana gazetka gminna Wysocka Agencja Prasowa, ka dy 

numer po około 600 egzemplarzy. W GBP były pisane artykuły oraz robiona korekta 

materiałów otrzymanych ze szkół i innych instytucji, dobierane zdj cia, drukowanie na 

urz dzeniu wielofunkcyjnym, które posiada biblioteka, a nast pnie zszywanie pojedynczych 

egzemplarzy.  

11.5 Koła Gospody  Wiejskich i Ochotnicze Stra e Po arne  

Na terenie gminy Wysokie aktywnie działa 12 Kół Gospody  Wiejskich. Gospodynie 

wł czaj  si  w ycie społeczno ci lokalnej, kultywuj c tradycje ludowe regionu. W 2021 r. 10 

Kół Gospody  Wiejskich z terenu gminy Wysokie zło yło wnioski o dofinansowanie do 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ka de z Kół otrzymało dofinansowanie w 

kwocie po 5000 zł. Pieni dze zostały przeznaczone na wyposa enie i remonty pomieszcze  

zajmowanych przez KGW. 

Na terenie gminy Wysokie działa 16 jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych z czego 15 jest  

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S dowym. Druhowie stra acy oprócz statutowych 

zada  czynnie wł czaj  si  inicjatywy charytatywne organizowane przez Gmin  Wysokie.  

15 jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych zło yło wnioski na dofinansowanie ze rodków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wszystkie jednostki OSP otrzymały dofinansowanie 

w kwocie po 5000 zł. Jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych z terenu Gminy Wysokie 

wsparły akcj  informacyjn  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poprzez roznoszenie ulotek dla 

mieszka ców poszczególnych miejscowo ci. OSP Nowy Dwór oraz kierowca Urz du Gminy 

dowozili osoby maj ce trudno ci w samodzielnym dotarciu do punktów  szczepie . 

Zdj cie  23. Akcja informacyjna o szczepieniach przeciw COVID-19 prowadzona przez OSP 

 



 

11.5.1 Akcja szczepie   przeciw COVID-19 

Gmina Wysokie organizowała akcj  transportu do punktów szczepie  przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 osób maj cych trudno ci w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Osoby 

chc ce skorzysta  z transportu organizowanego przez Gmin  Wysokie mogły si  zgłasza  za 

pomoc  specjalnie utworzonej infolinii. Od momentu utworzenia infolinii do ko ca roku do 

punktu szczepie  dotarło 42 osoby. 

Gmina Wysokie zaanga owała si  w realizacje Narodowego Programu Szczepie   przeciw 

COVID-19 poprzez organizacj  miejsca dla szczepieniobusa w Zespole Szkół im. Stanisława 

Staszica w Wysokiem. Podczas pobytu  szczepieniobusa na terenie gminy zaszczepiło si  24 

osoby. W trakcie do ynek gminnych równie  był dost pny mobilny punkt szczepie . 

11.6 Projekt „Aktywni 60 + w Gminie Wysokie” 

Zaj cia odbywaj ce si  w ramach projektu po kilku miesi cach przerwy spowodowanej 

pandemi  COVID-19 zostały wznowione. 

Seniorzy z du ym entuzjazmem i zadowoleniem wrócili  aby móc korzysta  z ró norakich 

zaj . Z ogromn  ch ci   brali udział  w zaj ciach artystycznych i teatralnych, tanecznych, 

ogólnorozwojowych, psychologicznych oraz r kodzielniczych, na których wykonali m.in.  

pi kne pisanki i stroiki. 29 czerwca odbyło si  uroczyste zako czenie projektu. Na uroczysto  

przybyły władze gminy Wysokie, instruktorzy prowadz cy warsztaty tematyczne oraz 

seniorzy. Był to czas miłych wspomnie , refleksji oraz podsumowania ponad dwóch lat 

wspólnych spotka . Pomimo i  projekt si  zako czył seniorzy kontynuuj  spotkania w ka d  

rod  w budynku GOK. Spotykaj  si  na wspólnej herbatce, rozmowach, rozwi zuj  

łamigłówki, wykonuj  r kodzieło, organizuj  wspólne wycieczki. 

12 sierpnia odbyła si  wycieczka seniorów do Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej Królowej 

Polski w Kałkowie –Godowie oraz na  wi ty Krzy -Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej. Pi kne miejsca z niesamowitymi historiami, pełne refleksji i zadumy warte 

odwiedzenia. W grudniu w okresie przed wi tecznym seniorzy wykonali pod fachowym 

okiem Lili Potoni stroiki wi teczne na warsztatach z r kodzieła 

Zdj cie  24. Seniorzy podczas zorganizowanej wycieczki 

 



 

11.8. Promocja Gminy 

Kształtowanie wizerunku i promocja Gminy Wysokie 

Głównym celem podejmowanych przez Gmin  Wysokie działa  promocyjnych jest budowanie 

pozytywnego wizerunku gminy Wysokie oraz tworzenie marki Gminy z wykorzystaniem 

posiadanych zasobów i potencjału.  

Wa nym elementem budowania marki jest wła ciwa identyfikacja wizualna gminy Wysokie. 

Polega ona mi dzy innymi na wykorzystaniu herbu gminy jako elementu, którym oznakowane 

s  wszelkie inicjatywy i przedsi wzi cia organizowane, współorganizowane, jak równie  te 

odbywaj ce si  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 społeczno ciowego facebook (ponad 250 

opublikowanych postów! w 2021 roku). 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 równie  w wielu przedsi wzi ciach i imprezach, pełni c rol  

mecenata przy współorganizacji imprez inicjowanych przez inne podmioty. 

 

Zdj cie  25. Promocja Gminy Wysokie 

  

 



 

XII. Podsumowanie 

Szanowni Pa stwo,  

Mam nadziej , e lektura o stanie naszej gminy była ciekawa i pouczaj ca.  

Celem sporz dzenia niniejszego raportu było dokonanie podsumowania działalno ci wójta  

w roku poprzedzaj cym jego zło enie. W raporcie przedstawiono analiz  sytuacji finansowej 

Gminy Wysokie jak równie  wskazano przedsi wzi cia na których finansowanie Gmina 

Wysokie pozyskiwała rodki zewn trzne. Rok 2021 okazał si  dobrym rokiem je li chodzi o 

przeznaczanie rodków na popraw  stanu infrastruktury drogowej, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej oraz termomodernizacj  budynków pełni cych funkcje publiczne. 

Ko cz  si  inwestycje ju  rozpocz te, startuj  nowe, przygotowywane s  dokumentacje  

z my l  o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury drogowej, rozwój bazy o wiatowej,  

a tak e poprawa estetyki poszczególnych sołectw, to tylko fragment wi kszej cało ci. Gmina 

nie tylko przeznacza coraz wi ksz  pul  rodków na pokrycie now  nawierzchni  kolejnych 

dróg gminnych, ale równie  partycypuje w remontach dróg powiatowych.  

Zgromadzone materiały oraz przeprowadzone analizy podstawowych kategorii dotycz cych 

gospodarki finansowej Gminy zaprezentowane w Raporcie daj  podstawy do postawienia 

nast puj cych wniosków:  

- W roku 2021 wydatki oraz dochody bud etu Gminy Wysokie, pomimo panuj cej w kraju 

pandemii koronawirusa Covid-19 i zwi zanymi z tym faktem ograniczeniami, były planowane 

w sposób realistyczny i na wysokim poziomie. Specyfik  samorz dowych bud etów jest ich 

wielokrotne nowelizowanie w ci gu roku. W przypadku Gminy Wysokie, nowelizacja bud etu 

i wielko ci bud etowe były realne i planowane w sposób efektywny, oszcz dny i terminowy.  

Gmina Wysokie w sposób ci gły realizuje z bud etu gminy oraz przy wsparciu rodków 

zewn trznych liczne projekty, które przyczyniaj  si  do wzrostu poziomu ycia i zadowolenia 

mieszka ców gminy. 

 

Miniony rok to czas intensywnej i efektywnej pracy prowadz cej do dalszego rozwoju 

Gminy, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. W swoich działaniach 

zarówno Wójt jak i Rada Gminy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszka ców, stawiaj c 

czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków ycia. Wyzwania te s  du e, ale w sposób 

strategiczny i przemy lany d y si  do ich realizacji. Głównym celem na najbli sze lata jest 

kontynuowanie powy szych zada  na jak najwy szym poziomie. Wspólnym mianownikiem 

działa  inwestycyjnych podejmowanych przez gmin  Wysokie, jest podnoszenie poziomu 

ycia mieszka ców.  

W tym miejscu chciałabym podzi kowa  Radnym Gminy oraz Sołtysom za owocn  

współprac , za dyskusje na komisjach i sesjach, za merytoryczn  wymian  pogl dów. 

Dzi kuj  wszystkim współpracownikom, mieszka com i organizacjom za wł czanie si  w 

ycie naszej gminy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

 

 

                 Dorota Dobrzy ska  

                 Wójt Gminy Wysokie  


