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Szanowni Państwo  

 

Sejm RP ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130), wprowadził nowe rozwiązanie prawne które 

ma stanowić podsumowanie pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym w zakresie 

realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonywania zadań własnych Gminy i 

zleconych przez administrację rządową. 

Głównym zamierzeniem ustawodawcy było zapoznanie mieszkańców gminy z działalnością 

Wójta Gminy jako organu wykonawczego, sytuacją ekonomiczną i społeczną gminy oraz 

umożliwienie im wypowiedzenia się w istotnych sprawach ważnych dla społeczności 

lokalnych.  

Raport został opracowany zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021r. i zawiera 

najważniejsze informacje zgromadzone od pracowników Urzędu Gminy w Sułowie i 

jednostek organizacyjnych Gminy Sułów. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Sułów  

                                                                                                        Leon Bulak                         

 



 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

1.1 Położenie i charakterystyka geograficzno – społeczna. 

Gmina Sułów położona jest w północno – zachodniej części powiatu zamojskiego. 

Geograficznie jest częścią Roztocza Zachodniego oraz Padołu Zamojskiego. Posiada bardzo 

duże walory przyrodnicze. Na jej terenie znajdują się dwa obszary chronione w ramach 

programu Natura 2000, „Dolina Łętowni” (ochrona siedliskowa) oraz „Ostoja Nieliska” 

(ochrona gatunkowa ptaków). Część gminy objęta jest ponadto ochroną krajobrazu w ramach 

Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. We wschodniej części Gminy znajduje się 

zbiornik wodny Nielisz. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze determinują rozwój 

gminy, z jednej strony są szansą na rozwój turystyki, z drugiej jednak ograniczają rozwój 

przemysłu i nadają jej charakter typowo rolniczy. Wysokie klasy bonitacyjne gruntów rolnych 

z jednej strony umożliwiają intensywną produkcję rolną, z drugiej strony blokują możliwość 

przeznaczania części gruntów pod drobną wytwórczość czy do rozwoju przedsięwzięć 

związanych z produkcją zielonej energii w ramach farm fotowoltaicznych.  

W 2021r. podjęto działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy 

poprzez: 

- w 2021r. stworzono koncepcję zagospodarowania terenu wczesnośredniowiecznego 

grodziska w Sąsiadce oraz dokonano uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

w Lublinie oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu, 

- podpisano umowę dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie na długoletnią 

dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na plażę i infrastrukturę towarzyszącą na terenie 

zbiornika wstępnego „Zalewu Nielisz” w Kulikowie. 

Gmina Sułów zajmuje 93,48 km² i na dzień 31 grudnia 2021r. była zamieszkiwana przez 4353 

mieszkańców (w tym 2254 kobiet i 2099 mężczyzn), o 123 osoby mniej niż w roku 

poprzednim. Sąsiaduje z gminami Szczebrzeszyn, Radecznica , Turobin, Rudnik i Nielisz. 

 



 

1.2 Władze gminy 

Rada Gminy Sułów jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład rady wchodzi 15 

radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych na 5-cio letnią kadencję. 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w 

tajnym głosowaniu na 5-cio letnią kadencję. Swoje zadania realizuje przy pomocy urzędu 

gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

W wyniku wyborów samorządowych które odbyły się w dniu 21 października 2018r. na 5-cio 

letnią kadencję Wójtem Gminy Sułów został ponownie wybrany Pan Leon Bulak (druga 

kadencja). 

1.3 Sołectwa 

Zgodnie ze statutem Gmina Sułów pod względem administracyjnym jest podzielona na 15 

sołectw: 

Deszkowice Drugie, Deszkowice Pierwsze, Kawęczyn – Kolonia, Kitów, Kulików, 

Michalów, Rozłopy, Rozłopy – Kolonia, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułów – Kolonia, 

Sułówek, Tworyczów i Źrebce.  

W 2021r. w sołectwie Deszkowice Pierwsze po prawie roku odbyły się wybory sołtysa, który 

swoje zadania będzie realizował do końca kadencji upływającej z początkiem 2023r. 

1.4  Podjęte uchwały i ich realizacja 

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Sułów za 2021r. wraz z ich treścią jest dostępny na 

BIP Urzędu Gminy Sułów i z tych względów nie jest wymieniony w tym raporcie. 

Realizacja w/w uchwał była prowadzona stosownie do zawartych w nich unormowań tj.: 

1. Pomoc finansowa i rzeczowa dla sąsiednich gmin i powiatu zamojskiego udzielana 

była w wysokościach przyznanych w uchwałach.  



2. Naliczanie i egzekwowanie wszystkich podatków i opłat następowało według stawek 

wynikających z przyjętych uchwał.  

3. Uchwały budżetowe wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku zostały 

wykonane zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. 

Wydatki realizowane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

uzyskiwania najlepszych efektów przy minimalizowaniu nakładów.  

Rada Gminy Sułów ze względu na stan epidemii w 2021r. już drugi rok pracowała w sposób 

hybrydowy. Część prac komisji rady odbywało się zdalnie, a posiedzenia plenarne rady nadal 

odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W 2021r. by usprawnić i możliwie skrócić 

obrady sesji wprowadzono dodatkowe usprawnienia zakupionego system do indywidualnego i 

osobistego głosowania radnych oraz do systemu do transmisji obrad wraz z translatorem z 

języka mówionego na napisy relacjonujące przebieg obrad i wypowiedzi radnych oraz osób 

zaproszonych na obrady rady. 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1 Budżet Gminy Sułów 

Budżet Gminy Sułów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sułów 

nr XXV/163/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał: 

● uzyskanie dochodów w kwocie 25 935 181,13 zł; 

● realizację wydatków na poziomie 27 197 181,13 zł; 

● pozyskanie przychodów w kwocie 1 927 000,00 zł; 

● realizację rozchodów na poziomie 665 000,00 zł. 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 262 000,00 zł i stanowiła 

planowany deficyt budżetu Gminy Sułów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość 

przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została 

przeznaczona na rozchody. 

2.1.1. Dochody  

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 247 833,66 zł, a ich realizacja stanowiła 

99,85% planu wynoszącego 28 289 409,81 zł, z czego:  

- dochody bieżące w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 20 429 013,82 zł, tj. w 

100,87% w stosunku do planu wynoszącego 20 253 152,91 zł; 



- dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 818 819,84 zł, tj. w 97,29% 

w stosunku do planu wynoszącego 8 036 256,90 zł. 

W 2021 roku ze źródeł zewnętrznych pozyskano 7 818 819,84  zł dochodów majątkowych, w 

tym 7 799 104,64 zł tytułem dotacji i środków na inwestycje, 19 715,20 zł ze sprzedaży 

składników majątku.   

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań 

w obszarze: 

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – 4 008 443,66 zł (środki na realizację zadania pn. Montaż 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów pochodzące z dofinansowania UE oraz 

wpłat mieszkańców tytułem partycypacji) ; 

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu 

Różne rozliczenia – 2 638 821,00 zł; 

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 

656 328,38 zł  (środki na realizację zadań pn. Termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej w Sąsiadce, Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików 

pochodzące z dofinansowania UE); 

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 

368 339,51 zł (środki na realizację zadania pn. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Sułów pochodzące z wpłat mieszkańców tytułem partycypacji). 

2.1.2. Wydatki  

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 853 389,27 zł, a ich realizacja wyniosła 

95,43% planu wynoszącego 28 138 112,84 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 652 441,76 zł, tj. w 94,13% w stosunku 

do planu po zmianach wynoszącego 19 815 338,28 zł; 

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 8 200 947,51 zł, tj. w 98,54% 

w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 322 774,56 zł.  

Realizacja planu wydatków majątkowych  w 2021 roku w Gminie Sułów wg rodzajów: 

- Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne: 6 899 149,06 zł 



- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów 

publicznych:  1 293 129,10 zł 

- Zwroty niewykorzystanych płatności dotyczące wydatków majątkowych: 8 669,35 zł. 

2.1.2.1 Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 

Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych pogrupowanych rodzajowo 

oraz  według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie poniżej: 

010 Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Sułów- bez cieków wodnych 

 169 143,24 

010 Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Sułów- z ciekami wodnymi 

 9 515,94 

400 Modernizacja hydroforni wodociągu gminnego- zakup i wmontowanie 

pompy głębinowej 

 14 480,00 

600 Modernizacja drogi gminnej działka nr ew. 1307 w miejscowości Źrebce 

od km od 0+252 do km 0+302 

13 080,76 

600 Modernizacja drogi gminnej działka nr ew. 1364 w miejscowości Źrebce 

od km od 0+119 do km 0+501  

71 973,05 

600 Modernizacja drogi gminnej działka nr ew. 389 w m Sułowiec od km od 

0+201 do km 0+361  

30 577,00 

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 230 w miejscowości Sułowiec 10 475,00 

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 306 w miejscowości Rozłopy 17 633,45 

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 478 w miejscowości 

Tworyczów 

21 330,16 

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 708 w miejscowości 

Deszkowice Pierwsze 

17 633,45 

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 729 w miejscowości Deszkowice Drugie 24 105,38  

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 748 w miejscowości Sułówek 17 633,45  

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 916/1 w miejscowości Kolonia Sułów 13 318,84  

600 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 92 w miejscowości Kulików oraz działce nr 

690 w miejscowości Deszkowice Pierwsze 

28 851,45  

600 Modernizacja drogi gminnej nr 110146L w m Deszkowice Pierwsze długość 36,32 12 577,68  

600 Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Kolonia Sułów - Tworyczów od km 1+292 do 

km 2+286 

398 993,86  

600 Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w 

miejscowości Rozłopy 

861,00  

600 Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików 7 749,00  



600 Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w 

miejscowości Sułówek 

861,00  

600 Modernizacja-przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 437/2 od km 0+000 

do km 0+349 w miejscowości Sułówek  

153 400,35  

700  Modernizacja budynku poszkolnego w Tworyczowie 23 543,40 

700  Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze 224a (roboty 

budowlane) 

132 315,63 

700  Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza 

altany i budynek altany 

115 734,25 

700  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce 772 042,50 

750  Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy 

Sułów 

 44 973,00 

   750  Zakup agregatu prądotwórczego do budynku urzędu gminy 

(zadanie wycofane, przeznaczone do realizacji w 2022 roku) 

0,00  

801  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie 99 856,70 

852  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w 

miejscowości Sąsiadka 

11 685,00 

853  Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Rozłopach wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych 

184 727,35 

900  Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Deszkowice Pierwsze (dz. nr 96/7-8, 15/97, 97/1-4, 97/9, 97/11-12, 

97/7, 97/19-20, 98/1-2) 

2 706,00 

900  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułówek 6 150,00 

900  Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów 3 998 653,80 

900  Zakup ciągnika rolniczego 282 903,49 

900  Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego 29 520,00 

900  Zakup kotła grzewczego do budynku bazy magazynowo-

sprzętowej 

21 500,00 

921  Budowa parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w 

Sułowie - etap II 

21 835,00 

921  Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce  89 913,00 

921  Zakup kominka z nadmuchem 12 000,00 

921  Zakup traktora-kosiarki 12 000,00 



926  Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości 

Kulików 

2 895,88 

2.1.3. Przychody i rozchody 

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 847 594,09 zł, (co stanowi 121,98% 

planu), w tym: 

● kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 640 600,00 zł; 

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych – 480 938,33 zł; 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

726 055,76zł. 

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 305 600,00 zł (co stanowi 100,00% 

planu), w tym: 

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 305 600,00 zł. 

2.2. Inwestycje z zakresu programów wieloletnich  

W 2021 roku na przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 8 523 844,56 zł, po zmianach w trakcie 

roku plan wyniósł  6 817 394,56 zł, wykonano w kwocie 6 719 831,38 zł, tj. w 98,57%. 

Zaplanowano łącznie 32 zadania wieloletnie, z czego siedem dofinansowanych ze środków 

UE oraz środków własnych, niezbędnych do właściwej realizacji przedsięwzięć,  dwadzieścia 

pięć finansowanych ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, innych niż UE.  Cztery 

zadania, w tym realizowane przy współudziale środków UE, zostały zrealizowane 

i zakończone w 2021 roku, pozostałe przewidziane są do realizacji w latach 2022 – 2023. 

Zakres inwestycji jak niżej: 

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - realizacja przedsięwzięcia w  

latach 2019 – 2021 przy wsparciu ze środków UE działanie 4.1 RPLU, na rok 2021 łącznie 

zaplanowano 4 008 865,74 zł, wydatkowano 3 998 653,80 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 

nastąpiło w 2021 roku, w 2022 zostanie rozliczone i całkowicie zakończone.  

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - realizacja przedsięwzięcia 

w latach 2019 – 2021 przy wsparciu ze środków UE działanie 5.2 RPO WL oraz budżetu 

państwa, na rok 2021 łącznie zaplanowano 772 188,75 zł, wydatkowano 772 042,50 zł. 

Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, w 2022 zostanie rozliczone i 

całkowicie zakończone.  



Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany 

i budynek altany - inwestycja dofinansowana ze środków PROW; na rok 2021 na rok 2021 

łącznie zaplanowano 116 476,07 zł, wydatkowano 115 734,25 zł. Rzeczowe i finansowe 

zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, zadanie zostało rozliczone.  

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- bez cieków 

wodnych - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2020 – 2021,  

na rok 2021 łącznie zaplanowano 237 000,00 zł, wydatkowano 168 528,24 zł. Rzeczowe i 

finansowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, zadanie zostało rozliczone.  

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami 

wodnymi - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2020 – 2022,  

na rok 2021 łącznie zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 515,94 zł. Rzeczowa 

realizacja zadania oraz jego zakończenie i rozliczenie zaplanowane jest na 2022 rok.  

Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików - realizacja 

przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2021 – 2022,  na rok 2021 łącznie 

zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 2 895,88 zł. Rzeczowa realizacja zadania oraz jego 

zakończenie i rozliczenie zaplanowane jest na 2022 rok.  

Wykonanie i montaż altany i placu zabaw w miejscowości Sułowiec realizacja przedsięwzięcia 

przy wsparciu środków PROW w latach 2021 – 2022,  na rok 2021 nie planowano wydatków, 

określono jedynie limit zobowiązań w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania 

przetargowego/ofertowego i zawierania umów z terminem realizacji zadania na 2022 rok. 

Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW – zadanie wieloletnie z zakresu wydatków 

bieżących, realizacja w latach 2021 – 2022 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza 

oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Na rok 2021 łącznie zaplanowano 23 000,00 

zł, wydatkowano 22 746,48 zł. Kontynuacja realizacji porozumienia w I kwartale 2022 r.  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów 

oraz  Strategia rozwoju Gminy Sułów – opracowanie  – zadania własne wieloletnie z zakresu 

wydatków bieżących, na rok 2021 nie planowano wydatków, określono jedynie limit 

zobowiązań w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego/ofertowego i 

zawierania umów z terminem realizacji zadania na 2022 rok. 

Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na 

odcinku Uście-Źrebce - DW 848 - pomoc finansowa – zadanie wieloletnie inwestycyjne, tj. 



Gmina Sułów partycypuje w 50 % wkładu własnego Powiatu na odcinku 7,2 km DW 848 

przebiegającym po terenie Gminy. Na rok 2021 zaplanowano i wydatkowano w formie 

dotacji celowej kwotę  808 348,00 zł.  Pozostała część udziału w inwestycji zaplanowana jest 

na 2022 rok w wysokości  808 348,00 zł.  

Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów – Kolonia - Tworyczów, inwestycja 

dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, na rok 2021 zaplanowano 399 000,00 zł, wydatkowano 398 993,86 zł.  Rzeczowe 

i finansowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, zadanie zostało rozliczone.  

Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości 

Sułówek oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 

w miejscowości Rozłopy -  inwestycje planowane do realizacji w 2022 roku z udziałem 

dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Na rok 2021 zaplanowano na obie inwestycje  2 000,00 zł, wydatkowano  

1 722,00 zł  (niezbędna dokumentacja projektowa, mapy, opłaty za wypisy z rejestru 

gruntów).  Rzeczowe i finansowe zakończenie zadań planowane jest  w 2022 roku.  

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie,  inwestycja planowana do realizacji 

w 2022 roku z udziałem dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego 

na 2021 rok zaplanowano 100 200,00 zł,  wydatkowano 99 856,70 zł (niezbędna 

dokumentacja projektowa, odrolnienie działki przeznaczonej pod budowę boiska); rzeczowe i 

finansowe zakończenie planowane jest  w 2022 roku. 

Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze 224a (roboty 

budowlane) – inwestycja planowana do realizacji w latach 2020 – 2021 roku ze środków 

własnych, z tego na 2021 rok zaplanowano 163 000,00 zł,  wydatkowano 132 315,63 zł. 

Zadanie zakończono i rozliczono w 2021 roku.  

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka – zadanie 

zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na 2021 roku zaplanowano do wydatkowania 

12 000,00 zł, wydatkowano 11 685,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zadania). Rzeczowa  realizacja planowana jest  w 2022 roku. 

  Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce – zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład, w tym na 2021 rok zaplanowano do wydatkowania 91 000,00 zł, wydatkowano 



89 913,00 zł (wykonanie mapy do celów projektowych i badań geologicznych, sporządzenie 

dokumentacji projektowej). Rzeczowa  realizacja planowana jest  w 2022 roku. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów - zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład; na rok 2021 nie planowano wydatków, określono jedynie limit zobowiązań w 

celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego/ofertowego i zawierania umów z 

terminem realizacji zadania na 2022 rok. 

Modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie - 

wkład własny Gminy Sułów w projekcie realizowanym przez gminną samorządową jednostkę 

kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie w przedsięwzięciu 

realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 – 2025. Zadanie zaplanowane na lata 2021 – 2023 

w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 500 000,00 zł, z czego na rok 2021 

zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano i rozliczono 79 131,10 zł. 

W wykazie przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów 

na lata 2021 – 2034 ujęto również zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa planowane 

do realizacji w 2022 roku; dla tych zadań zostały określone limity zobowiązań by umożliwić 

postępowanie przetargowe oraz zaciąganie zobowiązań w 2021 roku z terminem realizacji w 

2022 roku: 

o przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na działce nr ewid. 3798 obręb 

Sąsiadka o długości 200mb w miejscowości Sąsiadka 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 91/2, obręb Kitów o 

długości 350mb w miejscowości Kitów 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na działce nr ewid. 747 obręb 

Deszkowice Drugie o długości 250mb w miejscowości Deszkowice Drugie 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 96 obręb Michalów PGR o 

długości 350mb w miejscowości Michalów 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 684 obręb Deszkowice 

Pierwsze o długości 300mb  w miejscowości Deszkowice Pierwsze 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 103/5, 103/4 obręb 

Kulików o długości 300mb w miejscowości Kulików 



o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej nr 110132L na działce nr ewid. 149 obręb 

Kolonia Kawęczyn o długości 350mb w miejscowości Kolonia Kawęczyn 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 obręb Sułów o 

długości 150mb w miejscowości Sułów 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 307 obręb Rozłopy o 

długości 100mb  w miejscowości Rozłopy 

o modernizacja - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 146 obręb Sułówek o 

długości 200mb w miejscowości Sułówek 

o Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Rozłopach 116596L. 

2.3 Zwrot podatku akcyzowa 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Sułów: 

 liczba wydanych decyzji – 813,  

 kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Lubelskiego – 495 345,85 zł,  

 kwota przeznaczona na wypłatę rolnikom – 485 633,18 zł,  

 kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów wypłaty zwrotu podatku akcyzowego – 

9 712,67 zł.  

3. GOSPODARKA KOMUNALNA 

3.1 Stan mienia Gminy Sułów 

Na koniec 2021r. gmina Sułów była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 

181,331 ha. Została pozyskana z zasobów Skarbu Państwa 1 działka rolna stanowiąca grunt 

orny o nr 349/21 i łącznej powierzchni 0,6289 ha,  obręb geodezyjnym Deszkowice Drugie.  

Zbyto w drodze przetargu 3 działki pozyskane w roku 2020 w łącznej powierzchni 1,06 ha 

położone w miejscowościach Rozłopy i Sąsiadka. 

W jego skład wchodzą: 

•         grunty orne - 14,6044 ha, 

•         łąki i pastwiska - 5,08 ha, 

•         lasy - 2,22 ha, 



•         tereny zabudowane ( mieszkaniowe, wodociągowe, szkoły , budynki remizo – 

świetlic OSP i inne) – 15,5839  ha 

•         drogi - 143,6038 ha, 

•         nieużytki - 0,24 ha. 

3.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa infrastruktury 

sportowej oraz budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca. 

1. Infrastruktury drogowej 

Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na 

odcinku Uście-Źrebce - DW 848 - pomoc finansowa – zadanie wieloletnie inwestycyjne, tj. 

Gmina Sułów partycypuje w 50 % wkładu własnego Powiatu na odcinku 7,2 km DW 848 

przebiegającym po terenie Gminy. Na rok 2021 zaplanowano i wydatkowano w formie 

dotacji celowej kwotę  808 348,00 zł.  Pozostała część udziału w inwestycji zaplanowana jest 

na 2022 rok w wysokości  808 348,00 zł.  

Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów – Kolonia - Tworyczów, inwestycja 

dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, na rok 2021 zaplanowano 399 000,00 zł, wydatkowano 398 993,86 zł.  Rzeczowe 

i finansowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, zadanie zostało rozliczone.  

Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości 

Sułówek oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 

w miejscowości Rozłopy -  inwestycje planowane do realizacji w 2022 roku z udziałem 

dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Na rok 2021 zaplanowano na obie inwestycje  2 000,00 zł, wydatkowano  

1 722,00 zł  (niezbędna dokumentacja projektowa, mapy, opłaty za wypisy z rejestru 

gruntów).  Rzeczowe i finansowe zakończenie zadań planowane jest  w 2022 roku.  

Ze środków z funduszu sołeckiego i środków własnych gminy w 2021r. na infrastrukturę 

drogową wydatkowano łącznie 120 544,55 zł, z czego w poszczególnych sołectwach :  

Miejscowość Kwota wydatkowana 

Deszkowice Drugie 10 612,27 



Deszkowice Pierwsze 7 200,00 

Kawęczyn – Kolonia 5 443,89 

Kitów 10 000,00 

Kulików 2 929,98 

Michalów 11 280,20 

Rozłopy 11 052,90 

Sąsiadka 7 291,31 

Sułowiec 12 000,00 

Sułów 6 744,00 

Sułów – Kolonia 5 000,00 

Sułówek 6 000,00 

Tworyczów 25 000,00 

2. Obiektów / infrastruktury w ochronie środowiska. 

1. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - realizacja przedsięwzięcia 

w  latach 2019 – 2021 przy wsparciu ze środków UE działanie 4.1 RPLU, na rok 2021 łącznie 

zaplanowano 4 008 865,74 zł, wydatkowano 3 998 653,80 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 

nastąpiło w 2021 roku, w 2022 zostanie rozliczone i całkowicie zakończone.  

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - realizacja 

przedsięwzięcia w latach 2019 – 2021 przy wsparciu ze środków UE działanie 5.2 RPO WL 

oraz budżetu państwa, na rok 2021 łącznie zaplanowano 772 188,75 zł, wydatkowano 772 

042,50 zł. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, w 2022 zostanie rozliczone 

i całkowicie zakończone.  

3. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - bez cieków 

wodnych - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2020 – 2021,  

na rok 2021 łącznie zaplanowano 237 000,00 zł, wydatkowano 168 528,24 zł. Rzeczowe i 

finansowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, zadanie zostało rozliczone.  

4. Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - z ciekami 

wodnymi - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2020 – 2022,  



na rok 2021 łącznie zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 515,94 zł. Rzeczowa 

realizacja zadania oraz jego zakończenie i rozliczenie zaplanowane jest na 2022 rok.  

5. Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW – zadanie wieloletnie z zakresu wydatków 

bieżących, realizacja w latach 2021 – 2022 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza 

oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Na rok 2021 łącznie zaplanowano 23 000,00 

zł, wydatkowano 22 746,48 zł. Kontynuacja realizacji porozumienia w I kwartale 2022 r.  

6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - realizacja 

przedsięwzięcia w latach 2019 – 2021 przy wsparciu ze środków UE działanie 5.2 RPO WL 

oraz budżetu państwa, na rok 2021 łącznie zaplanowano 772 188,75 zł, wydatkowano 772 

042,50 zł. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w 2021 roku, w 2022 zostanie rozliczone 

i całkowicie zakończone.  

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów - zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład; na rok 2021 nie planowano wydatków, określono jedynie limit zobowiązań w 

celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego/ofertowego i zawierania umów z 

terminem realizacji zadania na 2022 rok. 

8. Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze 224a (roboty 

budowlane) - inwestycja planowana do realizacji w latach 2020 – 2021 roku ze środków 

własnych, z tego na 2021 rok zaplanowano 163 000,00 zł,  wydatkowano 132 315,63 zł. 

Zadanie zakończono i rozliczono w 2021 roku.  

3. Infrastruktura kulturalna, sportowa i społeczna 

1. Modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie - 

wkład własny Gminy Sułów w projekcie realizowanym przez gminną samorządową jednostkę 

kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie w przedsięwzięciu 

realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 – 2025. Zadanie zaplanowane na lata 2021 – 2023 

w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 500 000,00 zł, z czego na rok 2021 

zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano i rozliczono 79 131,10 zł. 

2. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka – zadanie 

zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków 



Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na 2021 roku zaplanowano do wydatkowania 

12 000,00 zł, wydatkowano 11 685,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zadania). Rzeczowa  realizacja planowana jest  w 2022 roku. 

3. Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce – zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład, w tym na 2021 roku zaplanowano do wydatkowania 91 000,00 zł, wydatkowano 

89 913,00 zł (wykonanie mapy do celów projektowych i badań geologicznych, sporządzenie 

dokumentacji projektowej). Rzeczowa  realizacja planowana jest  w 2022 roku. 

4. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie,  inwestycja planowana do 

realizacji w 2022 roku z udziałem dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, z tego na 2021 rok zaplanowano 100 200,00 zł,  wydatkowano 99 856,70 zł 

(niezbędna dokumentacja projektowa, odrolnienie działki przeznaczonej pod budowę boiska); 

rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest  w 2022 roku. 

5. Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików - realizacja 

przedsięwzięcia przy wsparciu środków PROW w latach 2021 – 2022,  na rok 2021 łącznie 

zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 2 895,88 zł. Rzeczowa realizacja zadania oraz jego 

zakończenie i rozliczenie zaplanowane jest na 2022 rok.  

6. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Sąsiadka – zadanie 

zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022 przy współfinansowaniu środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na 2021 roku zaplanowano do wydatkowania 

12 000,00 zł, wydatkowano 11 685,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zadania). Rzeczowa  realizacja planowana jest  w 2022 roku. 

3.3 Gospodarka i ład przestrzenny 

W roku 2021 Gmina Sułów przystąpiła  do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr XXXI/196/2021 z dnia 24.09.2021 

Rady Gminy Sułów, oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, 

Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce 

zgodnie z Uchwała Nr XXXIV/212/2021 z dnia 17.12.2021 Rady Gminy Sułów.  

 



3.3 Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

Na 31 grudnia 2021 r. było 1468 czynnych odbiorców wody i 143 punktów odbioru wody 

nieczynnych. Cena wody w naszej gminie wynosiła 2,86 zł za 1 m
3
 i 3,01 zł miesięczny 

abonament (ceny brutto). 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wydobyto 135 542 m
3
 wody, sprzedano 110 357 

m
3
. Wpłaty za wodę w tym okresie wynoszą 329 708,72 zł, zaległości 12 850,21 zł, nadpłaty 

1 390,62 zł. 

Na terenie gminy brak jest kanalizacji przewodowej stanowiącej własność gminy Sułów. 

Gospodarka ściekowa jest rozwiązana poprzez system przydomowych oczyszczalni ścieków 

(około 700 instalacji) oraz zbiorników bezodpływowych. W 2021r. zostało wybudowanych 

10 nowych oczyszczalni u mieszkańców gminy bez zamontowania drenażu ze względu na 

warunki glebowe za kwotę 168 528,24 zł z czego 66,6 % stanowi dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych. 2022r. będzie realizowanych 72 oczyszczalnie z ciekami wodnymi ( drenaż 

doglebowy). 

Kanalizacja przewodowa znajduje się jedynie na osiedlu w Michalowie i jest własnością 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Storczyk”. 

3.4 Odpady 

W 2021r. z nieruchomości zamieszkałych odebrano 354,93 ton odpadów zmieszanych oraz 

128,41 ton odpadów segregowanych. Łączny kosz odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych wyniósł 563 091,10 zł. 

Na koniec 2021r. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 

725 033,99 zł. Wpłaty od mieszkańców gminy 636 096,67 zł, zadłużenie 96 042,97 zł, odsetki 

11 239,00 zł. 

Stawka za opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osoby miesięcznie 

wynosiła: 

•         15,50 zł za odbiór odpadów segregowanych, 

•         31,00 zł za odbiór odpadów niesegregowanych 



4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

4.1 Usuwanie azbestu 

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pn. „ System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". 

W ramach projektu azbest jest odbierany od mieszkańców  bezpłatnie. Do projektu zgłosiło 

się 41 właścicieli nieruchomości. W 2021r. odebrano azbest z 67 nieruchomości o łącznej 

masie 199,10 Mg. 

4.2 Ochrona zwierząt 

W ramach Gminnego programu ochrony zwierząt, gmina Sułów sfinansowała zabiegi 

sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów zaadaptowanych przez nowych właścicieli 

oraz wstępnej opieki weterynaryjnej. W ramach tych działań 4 psy zostały umieszczone w 

schronisku dla zwierząt, a kilkanaście zostało zaadoptowane przez nowych właścicieli.  

Na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sułów wydano 26 576,96 zł. Zawarto umowy na wykonanie ww. zadania z Usługami 

Weterynaryjnymi Magdalena i Waldemar Kowalscy w Szczebrzeszynie, Piotr Łachno Chyża 

odławianie i transport, Gabinet Weterynaryjny Paweł Kulik w Zamościu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

I. Informacje ogólne 

 

W 2021 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, tj.;  

1) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie, powołana dalej jako SPM; 

2) Szkoła Podstawowa w Sułowie, powołana dalej jako SPS; 

3) Szkoła Podstawowa w Tworyczowie, powołana dalej jako SPT. 

 

 

 
 

 

II. Baza dydaktyczna szkół 

 

Baza dydaktyczna  

Szkoły Podstawowej w Tworyczowie 

L.p. Nazwa pomieszczenia/obiektu ilość 

1. sale lekcyjne  7 

2. sale lekcyjne -  oddziały przedszkolne 1 

3. klaso-pracownia informatyczna 2 

4. sala ćwiczeń/aula 1 

5. gabinet profilaktyki zdrowotnej 1 

6. gabinet dyrektora 1 

7. pokój nauczycielski 1 

8. plac zabaw 1 

9. boisko 1 

Baza dydaktyczna  

Szkoła Podstawowa w Sułowie 

L.p. Nazwa pomieszczenia/obiektu ilość 

1. sale przedmiotowo - lekcyjne 11 

2. pracownia komputerowa 1 

3. sala gimnastyczna 1 

4. biblioteka 1 

5. pomieszczenie wielofunkcyjne (stołówka/świetlica) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sala zabaw 1 

7. gabinet profilaktyki zdrowotnej 1 

8. boisko szkolne 1 

9. plac zabaw 1 

10. sekretariat 1 

11. gabinet dyrektora 1 

12. składnica akt 1 

13. pokój nauczycielski 1 

14. magazynek sportowy 1 

15. pomieszczenie socjalne 1 

Baza dydaktyczna  

Szkoła Podstawowa  im. Św. Jana Pawła II  

w Michalowie 

L.p. Nazwa pomieszczenia/obiektu ilość 

1. sale lekcyjne -  oddziały przedszkolne 2 

2. sale lekcyjne – szkoła podstawowa 8 

3. pracownia komputerowa 1 

4. biblioteka 1 

5. sala ćwiczeń/ aula 1 

6. świetlica 2 

7. gabinet profilaktyki zdrowotnej 1 

8. gabinet pedagoga szkolnego 1 

9. stołówka 2  

10. pomieszczenie kuchenne 1 

11. magazynek sportowy 1 

12. pokój nauczycielski 1 

13. sekretariat 1 

14. gabinet dyrektora 1 

15. składnica akt 1 

16. boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 1 

17. boisko do gry w siatkówkę  1 

18. usypane wzniesienie do zajęć i zabaw zimowych 1 

19. murawa do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu  1 

20. plac zabaw 1 

21. szatnia 1 

22.  pomieszczenie gospodarcze  1 



III. Przeciętne zatrudnienie w szkołach w okresie od 01.2021 r. do 30-12-2021 r. 

 

    

Jednostka Stanowisko Stopień awansu 
Suma z 
Etaty 

Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jana Pawła II w Michalowie 

nauczyciel 

nauczyciel dyplomowany 9,70 

nauczyciel mianowany 3,25 

nauczyciel stażysta 0,56 

nauczyciel kontraktowy 0,61 

nauczyciel Suma 14,12 

sprzątaczka 
 

2,01 

sprzątaczka Suma 2,01 

sekretarka 
 

1,00 

sekretarka Suma 1,00 

dyrektor nauczyciel dyplomowany 1,00 

dyrektor Suma 1,00 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie Suma 18,12 

Szkoła Podstawowa w 
Sułowie 

nauczyciel 
nauczyciel dyplomowany 16,99 

nauczyciel mianowany 2,00 

nauczyciel Suma 18,99 

sprzątaczka 
 

3,00 

sprzątaczka Suma 3,00 

sekretarka 
 

1,00 

sekretarka Suma 1,00 

dyrektor nauczyciel dyplomowany 1,00 

dyrektor Suma 1,00 

kierowca samochodu 
osobowego, konserwator  1,00 

kierowca samochodu osobowego, konserwator 
Suma 1,00 

nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy 1,00 

nauczyciel wspomagający Suma 1,00 

Szkoła Podstawowa w Sułowie Suma 25,99 

Szkoła Podstawowa w 
Tworyczowie 

nauczyciel 

nauczyciel dyplomowany 1,81 

nauczyciel mianowany 6,00 

nauczyciel kontraktowy 0,69 

nauczyciel Suma 8,50 

sprzątaczka 
 

0,81 

sprzątaczka Suma 0,81 

p.o. dyrektora nauczyciel mianowany 1,00 

p.o. dyrektora Suma 1,00 

palacz c.o. 
 

0,11 

palacz c.o. Suma 0,11 

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie Suma 10,42 

Suma końcowa 54,53 

 



 

 

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 r. 

 

  

Główne 
miejsce 
pracy 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Według 
umów o pracę 

W 
osobach 

Według 
umów o pracę 

W 
osobach 

Grupa Jednostka Stanowisko M K etaty umowy M K etaty umowy M K 

Nauczyciele 

SPM 

nauczyciel 2 12 13 13 1 12 1,27 3 1 2 

dyrektor 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

razem 2 13 14 14 1 13 1,27 3 1 2 

SPS 

nauczyciel 2 17 19 19 2 17 0 0 0 0 

nauczyciel 
wspomagający 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

dyrektor 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

razem 2 19 21 21 2 19 0 0 0 0 

SPT 

nauczyciel 1 7 7 7 0 7 1,58 5 1 4 

p.o. dyrektora 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

razem 1 8 8 8 0 8 1,58 5 1 4 

razem 5 40 43 43 3 40 2,85 8 2 6 

Obsługa 

SPM sprzątaczka 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

SPS 

kierowca 
samochodu 
osobowego, 
konserwator 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

sprzątaczka 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 

razem 1 3 4 4 1 3 0 0 0 0 

SPT 

palacz c.o. 1 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 

sprzątaczka 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 

razem 1 1 0 0 0 0 1,5 3 1 1 

razem 2 6 6 6 1 5 1,5 3 1 1 

Administracja 

SPM sekretarka 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

SPS sekretarka 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

razem 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

razem 7 48 51 51 4 47 4,35 11 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
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V. Wydatki na realizację zadań oświatowych w 2021 r.  

 

 

Wydatki na realizację zadań oświatowych w 2021 r. wyniosły łącznie 6 461 734,02 zł,  w tym 

m.in.: 

 wyposażenie klas I – VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne 

oraz materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej: 30 929,24 zł. 

 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z dotacji celowej: 67 

666,00 zł. 

 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminu do ośrodków specjalnych w 

Zamościu: 44 861,00 zł. 

 stypendia za wyniki w nauce: 19 980,00 zł. 

 dowóz uczniów do szkół: 153 163,31 zł. 

 refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Sułów do przedszkoli w innych 

gminach: 89 839,63 zł. 

 prowadzenie szkół podstawowych: 5 206 910,78 zł. 

 prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 473 100,44 zł. 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli: 11 807,11 zł. 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach : 137 669,53zł. 

 

 

Subwencja wg metryczki za 2021 r. wyniosła: 3 219 230,00 zł. 

6. POMOC SPOŁECZNA, REHABILITACJA ZAWODOWA I PROGRAMY 

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

1. Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie 

     w 2021 roku. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna dąży do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni 

ten proces bardziej efektywnym. 

Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna.  

Klient znajdujący się w sytuacji trudnej otrzymuje od  pracownika socjalnego odpowiednią 

informację dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jej form i warunków na jakich 

będzie mógł tę pomoc otrzymać. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są jednak 

zobowiązani do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana 

w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację 

osób z niej korzystających. Uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej mają 

bowiem charakter wyłącznie subsydiarny tj. uzupełniający własne środki, możliwości 



uprawnienia. Brak jakichkolwiek działań, niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań 

świadczy o niskim zaangażowaniu w proces przezwyciężania swojej trudnej sytuacji życiowej 

a w stosunku do osoby, która nie współdziała z organem pomocy społecznej organ zgodnie z 

art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej może podjąć odpowiednie kroki skutkujące 

odmową udzielenia świadczenia. 

W rodzinie chcącej skorzystać z pomocy społecznej poza spełnieniem kryterium 

dochodowego 528 zł na osobę w rodzinie,  oraz 701 zł na osobę samotną  / musi wystąpić co 

najmniej jeden z następujących powodów: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,  

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 

brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub 

narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna./ 

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej w 2021 roku zmierzały także  do stopniowej 

zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości zbiorowej nie tylko jako instytucji  

wypłacającej świadczenia finansowe, ale przede wszystkim  ważnego   podmiotu budowania 

lokalnego systemu polityki społecznej. Pomoc społeczna zmienia bowiem swoje oblicze. Z 

instytucji zajmującej się wyłącznie wypłatą świadczeń finansowych i rzeczowych 

przekształca  się w istotnego partnera lokalnego, który wykorzystując swoje zasoby może 

efektywnie wpływać na otoczenie społeczne. Zmienia się model współpracy z klientem, gdzie 

poprzez wprowadzenie szczególnego rodzaju umowy, jaką jest kontrakt socjalny, wprowadza 

się klienta w proces zmian i wspólnie z nim dochodzi do rozwiązań wpływających na 

poprawę jego sytuacji. Działania aktywizacyjne pozwalają naszym klientom pozyskiwać 

nowe umiejętności i przejmować odpowiedzialność za swoje życie.  

Głównym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sułowie  w 

2021 roku było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do 

zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym 

życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem. Udzielane wsparcie - w różnych 

formach -  było  w miarę możliwości wczesne i miało charakter profilaktyczny, ochronny.                                                                                                            

Do zadań priorytetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie należały 

działania ukierunkowane na: 

1) pomoc osobom i rodzinom w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc 

rzeczową i materialną, 

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

3) realizacja  programów dożywiania i   wsparcia rzeczowego oraz usługowego, kierowanego 



    do dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym, 

2. Charakterystyka odbiorców pomocy społecznej. 

Jednym z najpoważniejszych problemów dotykających klientów pomocy społecznej 

jest ubóstwo. Osoby i rodziny, które uzyskiwały pomoc z tego tytułu charakteryzują niskie 

dochody , niepozwalające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Często jedyny 

dochód wśród tej grupy stanowią świadczenia z pomocy społecznej.  

Analiza  struktury źródeł utrzymania gospodarstw domowych na terenie gminy wskazuje, iż 

dominują niezarobkowe źródła utrzymania typu renty, emerytury i zasiłki.  

 Znaczącym powodem udzielania wsparcia - w różnych formach -   jest bezrobocie.  

Bezrobocie jest nie tylko problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych 

kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem 

standardu materialnego nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Stąd obszary 

długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym społeczeństwie z obszarami biedy, a także  

rozprzestrzeniania się różnych  form  patologii społecznych, rozpadem rodziny, obniżeniem 

zdrowotności społeczeństwa. Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu 

na kondycję psychiczną osób dotkniętych tym problemem.  

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku osób bezrobotnych w gminie Sułów  

zarejestrowanych  było 165 osób , w tym 87 kobiet - 78 mężczyzn –  z czego   osoby 

pozostające bez pracy powyżej 50r. życia  – 38 osoby,  bezrobotni  do 25 roku życia  – 30  

osób , do 30 roku życia – 59 osób,  bezrobotni uprawnieni do zasiłku – 13 osób, bezrobotni 

wg. czasu pozostawania bez pracy powyżej 24 m-ce  - 59  osób. 

Wśród bezrobotnych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej osoby długotrwale 

bezrobotne stanowią najliczniejszą grupę. Osoby te mają mniejsze szanse na  rynku pracy z 

powodu wieku, braku wykształcenia, braku kwalifikacji. Dlatego też ich aktywizacja jest 

trudna, długotrwała i wymaga wielokierunkowych oddziaływań. 

Ponadto, zauważyć należy, że   na terenie gminy - ze względu na jej rolniczy charakter oraz 

duże rozdrobnienie gospodarstw -  istnieje bezrobocie ukryte.  

Istotnym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy gminy jest długotrwała 

choroba.  Rodziny, w których  występuje ta dysfunkcja to przeważnie rodziny emerytów i 

rencistów. Długotrwała choroba wiąże się, zazwyczaj, z ponoszeniem systematycznych i 

bardzo wysokich kosztów leczenia,  wpływając tym samym na znaczne obciążenie budżetu 

domowego. Mimo funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w oparciu, o który 

usługi medyczne są finansowane, obserwujemy, że koszty leczenia i leków są wysokie i 

generalnie przekraczają możliwości finansowe naszych podopiecznych. Ich sytuacja 

ekonomiczna nie ulegnie zmianie ze względu na ograniczone możliwości pozyskania 

dodatkowych dochodów własnych i duże koszty utrzymania związane z wiekiem i stanem 

zdrowia. 



Kolejną dominującą   przyczyną dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej jest niepełnosprawność. Osoby niepełnosprawne objęte są głównie pomocą 

społeczną w formie zasiłku stałego lub usługami opiekuńczymi. Problemy osób 

niepełnosprawnych to nie tylko zła sytuacja materialna, ale i inne obszary funkcjonowania i 

rozwoju takie jak m.in. bariery (architektoniczne, komunikacyjne), utrudniony dostęp do 

leczenia i rehabilitacji, utrudniony dostęp do rynku pracy. Złożoność występujących 

problemów tej grupy , wymaga wielu działań, których celem winna być zarówno poprawa 

jakości życia osób niepełnosprawnych, jak i ułatwianie im funkcjonowania w społeczności. 

Niezwykle ważnym elementem  pracy z osobą niepełnosprawną jest praca socjalna, 

polegająca m.in. na utrzymywaniu stałej współpracy z instytucjami i organizacjami z 

powołanymi w celu wsparcia osób niepełnosprawnych w różnych obszarach funkcjonowania. 

Z danych GOPS wynika, iż w dalszym ciągu dużym problemem wśród mieszkańców 

gminy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą istotne 

funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Składa 

się na nie: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, poziom wykształcenia 

rodziców, sytuacja materialna i zdrowotna. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi 

systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami w  wypełnianiu ról społecznych przez 

poszczególnych członków rodziny, często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny. 

Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i problemy wychowawcze 

związane z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów i 

norm społecznych. Wszelka pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do udzielania 

rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji,  umacniania prawidłowych postaw 

rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy 

oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z 

tych rodzin pozostawione są same sobie. Odrzucone przez środowisko rodzinne szukają 

akceptacji wśród rówieśników, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z 

prawem. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, nadużywanie alkoholu w rodzinie są 

przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub 

resocjalizacyjnych. Z tego powodu profesjonalna pomoc powinna być wczesna i mieć 

charakter profilaktyczny, aktywizujący jednostkę lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych 

rozwiązań. 

Pomoc tym rodzinom udzielana przez GOPS  w roku 2021  obejmowała zarówno świadczenia 

pieniężne, jak i wsparcie w odbudowaniu prawidłowych relacji i umacnianiu postaw 

rodzicielskich, a także objęcie rodzin z problemami wychowawczymi  wsparciem asystenta 

rodziny.  Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z 

rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i 

rodziny, organizację własnego warsztatu pracy. W 2021 roku  wsparciem asystenta rodziny, 

który finansowany był ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęto 11 rodzin. 

 



3. Pomoc społeczna 

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułowie na dzień 31 grudnia 2021r. zatrudnionych  było 8  

osób na umowę o pracę; kierownik , księgowy ,   3 specjalistów pracy socjalnej, 1 inspektor  

ds. świadczeń rodzinnych, 1 inspektor ds. świadczenia wychowawczego , 1 asystent rodziny. 

Ponadto na umowę zlecenia ;  sprzątaczka , 4 opiekunki domowe,    

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sułowie w 2021 r. udzielił wsparcia 177 rodzinom  w 2021 wpłynęło do ośrodka  167 

wniosków o przyznanie pomocy.  

Najczęstsze powody przyznawania świadczeń to: 

ubóstwo,  bezrobocie,  długotrwała lub ciężka choroba,  niepełnosprawność,  wielodzietność, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, alkoholizm,  przemoc, zdarzenie losowe, trudność w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego.  

Podstawą przyznania świadczeń było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, czyli 

zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie 

występujących problemów, co pozwoliło na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie 

odpowiedniej formy pomocy. Podczas jego przeprowadzania pracownicy socjalni ustalali 

sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną członków rodziny, ustalali także dane dotyczące 

źródeł uzyskiwanych dochodów.  

Pracownicy socjalni, którzy przeprowadzali wywiad środowiskowy nie ograniczali się tylko 

do zbierania informacji. Już przy pierwszej wizycie analizowali wraz z klientem jego 

sytuację, zastanawiali się nad możliwościami przezwyciężenia problemów, udzielali porad, 

motywowali do zmiany zachowań, które pomogłyby w dalszym życiu, niejednokrotnie 

przeprowadzali pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych. 

Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz biorąc pod uwagę 

możliwości finansowe Ośrodka przyznawano odpowiednią pomoc. 

Formy pomocy  udzielone  w roku 2021  ilustruje  poniższa  tabela: 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 1. Świadczenia udzielone przez OPS na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

 

Formy pomocy Liczba osób 

 

Kwota 

  

 

2021 2020 2021 2020 

Zasiłek stały 14 15   87516 67526  

Zasiłek okresowy 30          34   88341 104469  

Zasiłek  celowy i w naturze 76 67  104876  126522   

Posiłek 86   108   43294       44247   

Usługi opiekuńcze 4 4  47051 46867    

Opłacenie pobytu w domu 

pomocy społecznej 

          6 8    174390 147609  

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za  2020 rok i 2021 rok. 

Zarówno w ramach   zadań własnych jak i zadań zleconych nie odmówiono pomocy 

finansowej z powodu braku środków finansowych . 

 Świadczenia obligatoryjne wypłacane były w przysługującej wysokości , natomiast 

świadczenia fakultatywne były przyznawane w wysokości odpowiadającej możliwościom 

finansowym ośrodka  z uwzględnieniem konieczności i pilności potrzeb osób wymagających 

pomocy. 

Poza świadczeniami finansowymi i w naturze GOPS udzielał także pomocy w formie pracy 

socjalnej. Praca socjalna służy wspieraniu osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do zaspokajania swoich potrzeb 

bytowych. Działania te są nakierowane na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań 

osób, motywowanie ich do działań zmierzających do rozwiązywania własnych problemów 

oraz  tworzeniu warunków sprzyjających podejmowaniu takiej aktywności.  

Ważnym instrumentem wykorzystywanym w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. Jest to 

pisemna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc, 

określająca wspólnie podejmowane działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

osoby lub rodziny oraz uprawnienia i zobowiązania stron umowy.                                                                                                                         



4. Inne działania.  

W  ubiegłym roku GOPS podejmował szereg działań mających na celu poprawę sytuacji 

życiowej osób i rodzin mających trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb 

bytowych i borykających się z różnymi problemami. Możliwości zabezpieczania przez 

Ośrodek potrzeb mieszkańców są niestety ograniczone ze względu na niewystarczającą 

infrastrukturę socjalną w gminie. Przykładowo dotkliwym społecznie problemem jest opieka 

nad ludźmi starszymi. Jest to problem, który będzie narastał, gdyż struktura demograficzna 

gminy jest niekorzystna i liczba osób w wieku poprodukcyjnym stale rośnie. Każdego roku 

wzrasta liczba osób, które wymagają wsparcia usługowego lub pomocy w formie 

instytucjonalnej. GOPS podejmuje w tym zakresie szereg działań m.in. zapewnia usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, przyznaje świadczenia pielęgnacyjne dla osób 

sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, w razie konieczności 

kieruje do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej. Pomoc w formie   

usług opiekuńczych oraz jej zakres  jest przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej. 

Odpłatność za usługi obliczana jest z uchwałą Rady  Gminy w Sułowie i uzależniona jest od  

dochodu tej osoby . Osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego  usługi 

opiekuńcze przyznane mają nieodpłatnie. 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada również na ośrodek pomocy społecznej 

obowiązek udzielania osobom i rodzinom pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa 

rozumianego jako udzielanie porad, wskazówek i różnego rodzaju informacji .    

W szczególnych sytuacjach istnieje potrzeba podejmowania interwencji kryzysowej. Jest to 

zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w 

stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i 

umiejętności samodzielnego radzenia sobie a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji 

kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w 

zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych 

– schronienia. 

Inne działania podejmowane w 2021 roku przez pracowników socjalnych obejmowały: 

a)  sporządzanie  wywiadów środowiskowych dla potrzeb przyznania zasiłku dla opiekuna 

     lub specjalnego zasiłku opiekuńczego nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, sądów, 

    zakładów karnych, oraz  innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

b) współpracę na rzecz klientów OPS z organizacjami pożytku publicznego, 

stowarzyszeniami, 

     kościołami, zakładami pracy i osobami fizycznymi. 

c) kompletowanie dokumentacji do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo 

    – leczniczych,  



d) bieżące informowanie  sądu o sytuacjach patologicznych występujących w rodzinach 

      podopiecznych  GOPS, 

e) składanie wniosków do sądu w sprawie przymusowego  leczenia psychiatrycznego  

f) sporządzanie wywiadów  u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz podopiecznych 

GOPS , 

    jak i na wniosek OPS z innych gmin, 

g) wydawanie zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy społecznej, 

h) kierowanie osób (mających problem z nadużywaniem alkoholu) do Gminnej Komisji 

    ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

i) nakłanianie rodzin z problemem alkoholowym  do podjęcia terapii,       

j) pomoc w skompletowaniu dokumentacji do ZUS, KRUS oraz Powiatowego Zespołu 

   ds. Orzekania o Niepełnosprawności    

               Realizacja zadań nałożonych na GOPS nie byłaby możliwa   -  bez  współpracy  z 

władzami gminy, samorządem,  sołtysami, lokalnymi instytucjami i mieszkańcami. W 

codziennej  praktyce zawodowej staramy się reagować na wszystkie sygnały dotyczące 

problemów jednostek i społeczności oraz udzielać pomocy w ramach obowiązujących 

uregulowań prawnych.  

GOPS jest ważnym podmiotem w systemie lokalnych instytucji służących zabezpieczaniu 

potrzeb społecznych.  

Ogólny budżet w 2021r.  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie   na realizację  zadań   z 

pomocy społecznej wyniósł -  606 807,00 zł    

Oprócz zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek 

realizuje zadania; 

 własne gminy – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), 

 zlecone – z zakresu administracji rządowej – wynikające z ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), 

 z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021r. poz.305 z późn.zm.),  

 z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1285 z późn. zm.), 

 z zakresu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U.z 2021 poz. 423 z późn. zm.) 



 z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ( Dz.U. z 

2020r., poz.111 z późn. zm.), 

 z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. z 2021r. poz. 877 z  późn. zm.),  

 z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( 

tj. w Dz.U. z 2021r. poz.1249 ), 

 z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  (Dz.U.z 2020r. poz. 821 z późn. zm.), 

 z zakresu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (tj. w Dz.U.z 2020r. poz.1297), 

 z zakresu ustawy z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie  Dużej  Rodziny (tj. w Dz. U. z 

2021r. poz. 1744), 

 z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.), 

 z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” ( tj. w Dz. U. z 2020r. poz. 1329 ) 

   z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2021r. poz. 1973 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy 

  z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  o dodatkach mieszkaniowych (tj. w 

Dz. U. z  2021r. poz. 2021), zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, 

  z zakresu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. 

poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, 

  z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o  systemie oświaty (tj. w Dz. U. z 

2021r. poz. 1915), zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, 

   z zakresu ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022r. 

poz. 1), zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy, 

 zadania wynikające z innych przepisów prawa.  

6.2 Rehabilitacja zawodowa. 

Gmina Sułów współfinansowała działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach w 

zakresie utrzymania i wyposażenia warsztatu i terenu przyległego. Aktualnie jego bieżąca 

działalność jest w całości finansowana ze środków PFRON i dotacji Starosty Zamojskiego. 

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rewalidacji i rehabilitacji społecznej 

oraz zawodowej mającej na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności osób 

niepełnosprawnych, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 

życia w środowisku.  

Rehabilitacja zawodowa realizowana jest w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, 

krawiecko – dziewiarskiej, plastycznej, ogrodniczej, poligrafii, ceramicznej oraz stolarsko – 



wikliniarskiej. Poprzez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej, zgodnie z 

indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika, wyrabiana jest u 

podopiecznych zaradność osobista, pobudzana aktywność społeczna. Rozwijane są 

umiejętności i postawy niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy. Wytwarzając różne 

produkty w poszczególnych pracowniach uczestnicy nabierają doświadczeń związanych z 

pracą, uczą się współpracy, odpowiedzialności za powierzony materiał i narzędzia pracy, 

przyswajają sobie zasady punktualności, obowiązkowości, systematyczności, stosowania się 

do reguł, proszenia o pomoc oraz odzyskują lub nabywają wiarę w siebie. Oprócz zajęć w 

pracowniach, osoby z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z pomocy 

psychologa i fizjoterapeuty. Chętnie też biorą udział w zajęciach z muzykoterapii.  

W 2021r. wykonano modernizację pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach 

wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Wykonano ponadto prace związane 

z zagospodarowaniem terenu przylegającego do warsztatu na cele społeczne mające służyć 

tak uczestnikom warsztatu jak i mieszkańcom wsi Rozłopy. Łączna wartość zrealizowanych 

prac wyniosła 184 727,35 zł. 

6.3 Realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

Jednym z najpoważniejszych źródeł rozwoju patologii społecznych jest alkoholizm. 

Ograniczenie dramatycznych skutków uzależnienia od alkoholu można osiągnąć poprzez: 

- preferowanie i popularyzowanie wychowania w trzeźwości, 

- wspieranie osób i rodzin w wychodzeniu z alkoholizmu, 

- przeciwdziałanie w szeroko rozumianym pojęciu negatywnym skutkom występowania 

alkoholizmu. 

Instytucjonalne przeciwdziałanie rozszerzaniu się patologii społecznych wynikających z 

nadmiernego spożycia alkoholu. Na poziomie samorządu gminnego komórką powołaną do 

przeciwdziałania patologiom społecznym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W Gminie Sułów działa – mający na celu ułatwienie dostępności do pomocy terapeutycznej, 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w którym przyjmuje psycholog kliniczny. 



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dysponuje na realizację jej 

celów budżetem stworzonym na bazie opłat za wydanie lokalnym podmiotom zezwoleń na 

obrót napojami alkoholowymi z których w 2021r.  uzyskano dochód w wysokości 51 971,97 

zł. W 2021r. na realizację zadań przeznaczono kwotę 51 971,97 zł. 

Realizacja Gminnych Programów w tym zakresie i koszty działań GKRPA w Gminie Sułów 

za 2021 rok. 

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży przez 

organizowanie w szkołach zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych oraz aktywnych form 

spędzania wolnego czasu tak przez dzieci jak i osoby dorosłe. W ramach programów 

profilaktycznych promowane są aktywne formy spędzenia czasu wolnego, kultywowanie 

tradycji z uwzględnieniem zachowań abstynenckich. 

Realizowane były programy dla mieszkańców gminy z różnych grup wiekowych. Są to 

satysfakcjonujące więzi z innymi ludźmi – integracja, pielęgnowanie zainteresowań, 

odkrywanie nowych obszarów życia co wzmacnia samoocenę przez konstruktywne sposoby 

spędzenia wolnego czasu. 

Inną kategorią wydatków są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, są to opłaty 

biegłych sądowych, szkolenia członków komisji, pedagogów, pomoc psychologiczna dla 

dzieci i młodzieży oraz pomoc terapeutyczna dla osób dorosłych i ich rodzin.  

W 2021r. szereg działań profilaktycznych zostało mocno ograniczonych przez pandemię 

SARS COVID – 2. Brak możliwości aktywnego spędzania czasu wśród rówieśników może 

powodować negatywne następstwa w latach późniejszych. 

W ramach przeciwdziałania narkomani w Gminie Sułów w 2021 roku wydatkowano łącznie 

kwotę – 2 040,00 zł. Środki finansowe były wydatkowane na funkcjonowanie punktu 

terapeutyczno – konsultacyjnego prowadzonego przez psychologa klinicznego. 

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA 

7.1 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im Feliksy Poździk w Sułowie 

a)       informacje o bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im Feliksy Poździk w 

Sułowie 



Liczba osób zatrudnionych na koniec roku: 

4 osób, w tym 1 osoba niepełnozatrudniona (pół etatu) 

Liczba czytelników: 

524 osób 

Liczba zbiorów bibliotecznych: 

22 921 

Liczba zakupionych książek: 

703 

Liczba odwiedzin fizycznych w bibliotece: 

5360 

Liczba odwiedzin wirtualnych: 

1370 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 

10 603 

Wydatki bieżące biblioteki (budżet biblioteki ogółem): 

861 689,23 zł  

Dotacja organizatora: 

274 177,23 zł 

Środki finansowe pozyskane z grantów specjalnych lub dochodów własnych: 

587 512,00 zł 

Wydatki na gromadzenie zbiorów bibliotecznych: 

19 000 zł  

Wydatki na personel: 

203 684,91 zł 

 

7.1.2 Zorganizowane wydarzenia kulturalne przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie w 2021r. 

 

1. Cykl nagrań o tematyce historycznej i regionalnej z pisarzem, członkiem drużyny 

rekonstrukcyjnej i przewodnikiem pasjonatem Panem Danielem Mrozem. Audycje pt. 

„Sensacje historyczne gminy Sułów” transmitowane online. Zasięg powiatowy. Okres 

realizacji: styczeń – maj 2021. 

2. I edycja konkursu fotograficznego pn. „Sułów i okolice w obiektywie” 

współorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w 

Sułowie oraz Szkołę Podstawową w Sułowie. Konkurs skierowany był do dzieci i 

młodzieży (kl. 4-8) ze wszystkich 3 szkół podstawowych z terenu gminy. Zasięg 

gminny. Okres realizacji: 25.01.2021 – 15.05.2021 . 

3. Konkurs czytelniczo – fotograficzny pn. „Czytam na zdalnym” 

współorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w 



Sułowie oraz Szkołę Podstawową w Sułowie.  Celem konkursu było promowanie 

czytelnictwa oraz rozwijanie pasji fotograficznych u dzieci i młodzieży. Zasięg 

gminny. Okres realizacji: 25.01.2021 – 31.03.2021. 

4. Konkurs na najciekawszą budowlę z klocków lego, w związku ze światowym 

dniem „Lego”, skierowany do najmłodszych czytelników, którzy pod nadzorem 

swoich rodziców tworzyli fantastyczne budowle z klocków rozwijając swoją 

kreatywność. Zasięg gminny. Okres realizacji: 28.01.2021 – 10.02.2021. Forma: 

konkurs online. 

5. Konkurs bałwankowy, na najładniejszego bałwana w Gminie Sułów. Konkurs w 

formie online, entuzjastycznie przyjęty przez odbiorców. Udostępniane na portalu 

społecznościowym Facebook zdjęcia tytułowych bałwanków oceniali internauci. 

Zasięg gminny. Okres realizacji: 01.02.2021 – 15.02.2021. 

6. II edycja „Kinder - Przerwa na wspólne czytanie”. Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Feliksy Poździk w Sułowie po raz kolejny wzięła udział w edycji ww. programu. 

Celem akcji było zbieranie książeczek o tematyce dziecięcej  i młodzieżowej dla 

najuboższych bibliotek. Zasięg ogólnopolski. Okres realizacji: luty – marzec 2021. 

7. Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet wraz z Urzędem Gminy Sułów oraz 

członkami Rady Gminy Sułów.  Pomoc przy realizacji nagrań z okazji dnia kobiet, 

przygotowywanie scenografii, montaż filmu oraz jego publikacja. Widowisko w 

formie online. Zasięg powiatowy. Okres realizacji: luty – marzec 2021.  

8. Udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Niebieskie Motyle” upowszechniającej wiedzę 

na temat zaburzeń związanych ze spektrum  autyzmu. Współpraca ze Szkołą 

Podstawową w Sułowie podczas realizacji „wyzwania” pod hasłem Bądź z Nami 

Niebieskimi Motylami”. Termin realizacji: 21 maja 2021. 

9. Współudział w tworzeniu cyklu 4 audycji promujących walory turystyczne, 

społeczne, kulturalne i historyczne Gminy Sułów na przykładzie miejscowości: 

Sąsiadka, Kulików, Deszkowice Drugie, Michalów z Katolickim Radiem Zamość. 

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2021. 

10.  Współorganizacja „Sąsiedzkich Spotkań 2021” wraz z Urzędem Gminy w 

Sułowie oraz lokalną jednostką OSP, impreza plenerowa, połączona z występami 

artystów, poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci,  dedykowana mieszkańcom Gminy 

Sułów, zasięg lokalny.  Data realizacji: 18 lipca 2021. 

11.  Współorganizacja Dożynek Gminnych 2021 w miejscowości Źrebce wraz z 

Urzędem Gminy w Sułowie oraz lokalną jednostką OSP. Wydarzenie plenerowe o 

charakterze artystyczno – rozrywkowym, połączone z tradycyjnym obrzędem 

dożynkowym, skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Sułów, zasięg lokalny. 

Data realizacji: 22 sierpnia 2021. 

12.  Konkurs czytelniczo – fotograficzny pn. „Wakacje z książką” skierowany do 

uczniów 3 szkół podstawowych z terenu gminy Sułów, z klas od IV do VIII. Czas 

trwania: 08.07.2021 do 30.09.2021. 

13. Współorganizacja z Urzędem Gminy w Sułowie wydarzenia pn. „Złote gody”, w 

miejscowości Sułów, budynek Centrum Społeczno – Kulturalnego. Wydarzenie 

skierowane do par małżeńskich z terenu gminy Sułów, świętujących 50-tą rocznicę 

ślubu. Termin wydarzenia; 04.08.2021.  



14.  Pomoc w organizacji dwóch wyścigów kolarskich: Memoriału im. Feliksy 

Poździk oraz Memoriału trenera Kazimierza Kowalczyka, w miejscowości 

Kulików (MOR). Data wydarzenia: 7 – 8 sierpnia 2021. Zasięg ogólnopolski. 

15. Współorganizacja festynu rodzinnego połączonego z promocją szczepień 

przeciwko Covid – 19. Wydarzenie skierowane do rodzin z dziećmi, oraz do 

mieszkańców Gminy Sułów. Festyn połączony był z poczęstunkiem i atrakcjami dla 

dzieci. Podczas festynu odbywała się akcja szczepienna, obecny był szczepieniobus.  

16.  Organizacja corocznego wydarzenia pod patronatem pary prezydenckiej pn. 

„Narodowe Czytanie w Gminie Sułów”, we współpracy ze szkołami podstawowymi 

z terenu Gminy Sułów. Celem wydarzenia jest promocja polskiej literatury oraz 

czytelnictwa. Miejsce realizacji wydarzenia – sala konferencyjna Centrum Społeczno 

– Kulturalnego w Sułowie. Data wydarzenia: 06.09.2021. 

17.  Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem „Drużyna Grodu Sutiejsk” I 

Turnieju Łuczniczego pn.  Sutiejsk 2021. Wydarzenie plenerowe promujące 

łucznictwo jako sport połączone z pokazem historycznym, skierowane do wszystkich 

mieszkańców Gminy Sułów oraz mieszkańców gmin okolicznych. Data wydarzenia: 

19.09.2021. 

18.  Współuczestnictwo wraz ze Szkołą Podstawową w Sułowie w tzw. „Dniu 

Głośnego Czytania”, w ramach wydarzenia uczniowie oddziału przedszkolnego wraz 

z opiekunami zostali zaproszeni do wspólnego głośnego czytania bajek i baśni. Data 

wydarzenia: 29.09.2021. 

19.  Współorganizacja wraz z Urzędem Gminy w Sułowie uroczystości związanych z 

przygotowaniem Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości – 11 listopada 2021. 

20.  Konkurs plastyczno – literacki pn. „Kilka słów/kresek o naszej gminie” 

skierowany do dzieci i młodzieży z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Sułów 

. Termin realizacji od 01.12.2021 – 31.03.2021 

21.  Konkurs fotograficzny pn. „Gmina Sułów w obiektywie – czyli z aparatem przez 

cztery pory roku” skierowany do dzieci i młodzieży z trzech szkół podstawowych z 

terenu Gminy Sułów. Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2022. 

7.2 Działalność sportowa 

W 2021r. w wyniku otwartego konkursu ofert powierzono realizację zadania publicznego 

dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminnemu Klubowi 

Sportowemu „Perła” Deszkowice Pierwsze, przekazano dotację w wysokości 30.000 zł na 

organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy 

Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych oraz imprezach sportowo – rekreacyjnych 

w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców Zamojskiej Wsi”. Prowadzenie sekcji piłki 

nożnej. Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty 

za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych. 

 



8. FUNDUSZ SOŁECKI   

8.1. Fundusz Sołecki 

W 2021 roku na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 309 560,21 zł, 

wydatkowano łącznie 283 761,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł  91,67%. Środki 

te wydatkowano na: 

2.3.1. Wydatki bieżące ogółem   206 962,16 zł, w tym: 

 w rozdziale  60016  Drogi publiczne gminne  wydatkowano  kwotę  59 904,24 zł na 

zakup kruszywa i innych materiałów na bieżące remonty dróg gminnych w 

miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Kawęczyn Kolonia, Kitów, Michalów, 

Sułów, Sułowiec, Sułówek, Sąsiadka, Tworyczów; 

 w rozdziale  92109   Domy i ośrodki kultury   wydatkowano kwotę 146 167,86 zł z 

przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz usługi remontowe   w 

remizo-świetlicach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kawęczyn Kolonia, 

Sułów, Sułowiec, Sułówek, Kitów, Kulików, Michalów, Rozłopy, Rozłopy Kolonia, 

Tworyczów, Sułów Kolonia, Sąsiadka, Źrebce; 

 w rozdziale 92195   Pozostała działalność   wydatkowano 890,06 zł na  organizację 

spotkania w miejscowości Sułowiec, mającego na celu propagowanie i szerzenie 

kultury oraz tradycji lokalnych. 

2.3.2. Wydatki majątkowe ogółem    76 799,59 zł,  w tym: 

 w rozdziale  60016  Drogi publiczne gminne  wydatkowano 36 055,16 zł  i 

przeznaczono na realizację gminnych zadań inwestycyjnych pn.  modernizacja i 

przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Sułowiec, Tworyczów, Sułów –

Kolonia; 

 w rozdziale 92109  Domy i ośrodki kultury  wydatkowano 40 744,43 zł na:   

 budowę parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sułowie (II etap)  16 

744,43 zł,  

 zakup kominka do remizo-świetlicy gminnej w Michalowie  12 000,00 zł,  

 zakup sprzętu do zagospodarowania terenu wokół remizo-świetlicy Deszkowice 

Pierwsze i utrzymania porządku (traktorek ogrodowy) 12 000,00 zł. 

Wszystkie poniesione w roku 2021 wydatki w ramach funduszy sołeckich były zgodne   

z wcześniejszymi wnioskami rad sołeckich poszczególnych miejscowości. 



Podsumowanie 

Rok 2021r. był rokiem szczególnie trudnym  ze względu na pandemię wirusa COVID – 19 

oraz ograniczenia z nią związane. Gmina Sułów podobnie jak wszystkie samorządy na terenie 

kraju odczuła w sposób znaczący jej konsekwencje. Musiano na nowo przeorganizować pracę 

urzędu gminy i jednostek jej podległych. Wprowadzono okresowo hybrydowy model pracy, 

tak by umożliwić w miarę płynną pracę urzędów w reżimie sanitarnym. Zakupiono i 

przekazano mieszkańcom środki ochrony osobistej ( maseczki ochronne i rękawiczki 

gumowe), oraz dystrybuowano środki ochrony przekazane z zasobów rządowych . By 

zminimalizować skutki pandemii dla części przedsiębiorców wprowadzono ulgi podatkowe 

oraz na indywidualne wnioski odraczano lub umarzano część zobowiązań podatkowych. 

Dużym wyzwaniem było przeorganizowanie systemu oświaty na terenie gminy. Zgodnie z 

wymogami prawa wszystkie szkoły przeszły na nauczanie zdalne lub hybrydowe. W celu 

poprawy dostępności Gmina Sułów pozyskała i przekazała rodzicom dzieci które były 

wykluczone cyfrowo około 50 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu 

pozyskane w roku poprzednim oraz pozyskała dodatkowe zestawy ze środków grantowych 

oraz MEN.  

W ramach posiadanych środków budżetowych ( własnych i z budżetu państwa) staraliśmy się 

tak planować przedsięwzięcia by przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków 

finansowych osiągnąć maksymalny efekt mający służyć rozwojowi Gminy Sułów i poprawie 

życia mieszkańców. 

W wyniku podjętych działań Gmina Sułów pozyskała ze źródeł zewnętrznych łączne środki w 

wysokości 7 799 104,64 zł, szczegółowy wykaz w rozdziale 2. 

Zapewniam państwa że szereg działań, które przyniosły tak wymierne efekty dla gminy i jej 

mieszkańców będą kontynuowane w latach następnych oraz że dołożymy wszelkich starań 

aby realizowane przez nas działania zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności i 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

                                                                        

 


