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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 2019r. 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 geograficzną 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. 

Gmina Sułów zajmuje 93,48 km² i na dzień 31 grudnia 2019r. była zamieszkiwana przez 4559 

mieszkańców (w tym 2377 kobiet i 2182 mężczyzn). 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 ponownie został wybrany Pan Leon Bulak. 

1.3 Sołectwa 

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

sołectw: 



Deszkowice Drugie, Deszkowice Piewsze, Kawęczyn – Kolonia, Kitów, Kulików, Michalów, 

Rozłopy, Rozłopy – Kolonia, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułów – Kolonia, Sułówek, 

Tworyczów i Źrebce.  

1.4  Podjęte uchwały i ich realizacja 

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Sułów za 2019r. 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. 

 

L.p. Nazwa i tytuł uchwały Zakres realizacji uchwały 

w roku 2019 

Czy 

działanie 

zostało 

zrealizowane 

Uwagi 

1 IV/22/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego Gminy 
Sułów na lata 2016-2021 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

 

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

nowego zadania inwestycyjnego 

do realizacji w latach 2016 – 

2021. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

2 IV/23/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 
Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

http://bip.sulow.pl/images/uchwaly/2019/22.pdf


2034. kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

3 IV/24/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 
2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowej. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

4 IV/25/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 

II/5/2018 Rady Gminy 

Sułów z dnia 14 grudnia 

2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy 
Sułów 

Cel: aktualizacja przepisów 

uchwały. 
Tak  

Osiągnięte efekty: dostosowanie 

przepisów uchwały do aktualnego 

stanu prawnego. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

5 IV/26/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 

111/15/2018 Rady Gminy 

Sułów z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych 

zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów 

inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich 

inicjatyw 

uchwałodawczych i 

formalnych wymogów, 

jakim muszą odpowiadać 
składane projekty 

Cel: aktualizacja przepisów 

uchwały. 
Tak  

Osiągnięte efekty: dostosowanie 

przepisów uchwały do aktualnego 

stanu prawnego. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

6 IV/27/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody na 
terenie Gminy Sułów 

Cel: uregulowanie zasad 

dostarczania wody na terenie 

gminy. 

Częściowo Uchwała 

bezterminowa 

Osiągnięte efekty: dostosowanie 

przepisów uchwały do aktualnego 

stanu prawnego. 

Źródło finansowania: nie 



dotyczy. 

7 IV/28/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

ustalenia składu osobowego 

Stałych Komisji Rady 
Gminy Sułów 

Cel: wykonanie przepisów prawa Tak  

Osiągnięte efekty: ustalenie 

składu osobowego komisji stałych 

rady gminy 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

8 IV/29/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej na 

rok 2019 w zakresie 

utrzymania grobów i 

cmentarzy wojennych na 

terenie gminy Sułów 

Cel: przejęcia zadania wojewody 

dotyczącego utrzymania 

cmentarzy wojennych. 

Tak  

Osiągnięte efekty: uzyskanie 

dotacji z przeznaczeniem na 

uporządkowanie i oznakowanie 

cmentarzy wojennych 

Źródło finansowania: budżet 

państwa i środki własne gminy. 

9 IV/30/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

ustalenia kwoty dotacji na 

2019 rok przypadającej na 

jedną osobę będącą 

uczestnikiem lub 

pracownikiem Centrum 

Integracji Społecznej w 
Nieliszu 

Cel: umożliwienie zatrudnienia 

mieszkańcom gminy Sułów w 

CIS Nielisz. 

Tak  

Osiągnięte efekty: uczestnictwo 

jednej osoby w pracach 

organizowanych przez CIS. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

10 IV/31/2019 z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy 

Rady Gminy Sułów, planu 

kontroli Komisji 

Rewizyjnej i planów pracy 

komisji stałych Rady 
Gminy Sułów na rok 2019 

Cel: wykonanie przepisów prawa. Tak  

Osiągnięte efekty: zatwierdzenie 

planów pracy komisji stałych rady 

gminy. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

11 V/32/2019 z dnia 26 lutego 

2019r. w sprawie zmiany 

Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego Gminy 

Sułów na lata 2016-2021 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

nowego zadania inwestycyjnego 

do realizacji w latach 2016 – 

2021. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

12 V/33/2019 z dnia 26 lutego Cel: zmiana kategorii drogi w Tak  



2019r. w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg 

gminnych 

celu umożliwienia ubiegania się 

przez gminę o środki zewnętrzne.. 

Osiągnięte efekty: zmiana 

kategorii drogi gminnej 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

13 V/34/2019 z dnia 26 lutego 

2019r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

14 V/35/2019 z dnia 26 lutego 

2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

15 V/36/2019 z dnia 26 lutego 

2019r. w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr IV/30 /2019 

Rady Gminy Sułów z dnia 

1 lutego 2019 roku w 

sprawie ustalenia kwoty 

dotacji na 2019 rok 

przypadającej na jedną 

osobę będącą uczestnikiem 

lub pracownikiem Centrum 

Integracji Społecznej w 
Nieliszu 

Cel: uchylenie uchwały. Tak  

Osiągnięte efekty: uchylenie 

uchwały w związku ze zmianą 

przepisów prawa. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

16 VI/37/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sułów w 

2019 roku 

Cel: ustalenie zasad opieki nad 

zwierzętami i określenie środków 

finansowych przeznaczonych na 

realizację zadania. 

tak  

Osiągnięte efekty: realizacja 

zadań określonych w programie 

oraz zadań określonych w ustawie 

o ochronie zwierząt. 



Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

17 VI/38/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg 

gminnych 

Cel: zmiana kategorii drogi w 

celu umożliwienia ubiegania się 

przez gminę o środki zewnętrzne. 

Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

kategorii drogi gminnej. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

18 VI/39/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach 

chronionych mieszkańców 

Gminy Sułów 

Cel: ustalenie zasad odpłatności 

za pobyt mieszkańców gminy w 

ośrodkach  i mieszkaniach 

chronionych. 

Częściowo Uchwała 

obejmuje okres 

dłuższy niż jeden 

rok. 

Osiągnięte efekty: ustalono 

zasady odpłatności. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

19 VI/40/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie określenia 

jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na 

wydzielonym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu 

i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów i 

wydatków nimi 

finansowanych, 

dokonywania w nim zmian 

i ich zatwierdzania 

Cel: dostosowanie przepisów 

uchwały do aktualnego stanu 

prawnego i sieci szkół. 

tak  

Osiągnięte efekty: ustalono 

katalog dochodów jakie mogą 

uzyskiwać jednostki oświatowe i 

wydatków na które mogą być 

przeznaczone pozyskane środki.. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

20 VI/41/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

21 VI/42/2019 z dnia 29 marca 

2019r. w sprawie 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
tak  



wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

22 VII/43/2019 z dnia 4 

kwietnia 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

23 VII/44/2019 z dnia 4 

kwietnia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

24 VII/45/2019 z dnia 4 

kwietnia 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości w trybie bez 

przetargowym na okres 
dłuższy niż 3 lata 

Cel: wyrażenie zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gminnej. 

Tak  

Osiągnięte efekty: 

wydzierżawienie nieruchomości 

na okres dłuższy niż 3 lata 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

25 VIII/46/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy za 2018 
rok 

Cel: udzielenie Wójtowi Gminy 

Sułów wotum zaufania po 

rozpatrzeniu raportu o stanie 

gminy 

Tak  

Osiągnięte efekty: udzielenie 

przez Radę Gminy Sułów 

Wójtowi Gminy wotum zaufania 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

26 VIII/47/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

Cel: zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

Tak  



zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy 

Sułów za 2018 r. 

budżetu Gminy Sułów za 2018r. 

Osiągnięte efekty: zatwierdzenie 

przez Radę Gminy Sułów 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu i sprawozdania 

finansowego Gminy Sułów za 

2018r. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

27 VIII/48/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 
r. 

Cel:  udzielenie Wójtowi Gminy 

Sułów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018r. 

Tak  

Osiągnięte efekty: udzielenie 

przez Radę Gminy Sułów 

Wójtowi Gminy absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 

2018r. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

28 VIII/49/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych oraz granic 

obwodów publicznych 

szkół podstawowych, 

mających siedzibę na 

obszarze Gminy Sułów 

Cel:  dostosowanie sieci szkół w 

związku z likwidacją gimnazjów 
Tak  

Osiągnięte efekty: ustalenie sieci 

szkół podstawowych oraz granic 

obwodów szkolnych 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

29 VIII/50/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 

Cel:  zmiana kategorii drogi w 

celu umożliwienia ubiegania się 

przez gminę o środki zewnętrzne. 

Tak  

 Osiągnięte efekty: zmiana 

kategorii drogi gminnej. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

30 VIII/51/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia Powiatowi 

Zamojskiemu pomocy 

finansowej na realizację 

zadania publicznego 

Cel:  udzielenie pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu  na realizację 

zadania „Remont odcinka drogi 

Powiatowej nr 3206L Źrebce – 

Michalów” 

Tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia 



pomocy rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

31 VIII/52/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia Powiatowi 

Zamojskiemu pomocy 

rzeczowej na realizację 
zadania publicznego 

Cel:  udzielenie pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu  z przeznaczeniem 

na budowę chodników przy 

drogach powiatowych w 

miejscowościach Deszkowice 

Pierwsze i Michalów 

Tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

32 VIII/53/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia projektu 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Sułów 

Cel:  wprowadzenie zmian w 

miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sułów na podstawie 

wniosku mieszkańców 

Częściowo Zakończenie prac 

jest planowane na 

2020r. 

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sułów 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

33 VIII/54/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

34 VIII/55/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 



europejski i budżet państwa 

35 VIII/56/2019 z dnia 11 

czerwca 2019r. w sprawie 

powołania zespołu do 

zaopiniowania kandydatów 

na ławników 

Cel: dokonanie zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

sądowych 

Tak  

Osiągnięte efekty: powołanie 

komisji do zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

36 IX/57/2019 z dnia 19 

czerwca 2019r. w 

sprawie udzielenia 

Powiatowi Zamojskiemu 

pomocy finansowej na 

realizację zadania 

publicznego 

Cel:  udzielenie pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu  na realizację 

zadania „Przebudowa mostu w 

miejscowości Kitów w ciągu drogi 

powiatowej nr 3203L Nielisz – 

Gruszka Duża Tworyczów w km 

8+353 wraz z dojazdami na 

terenie gminy Sułów od km 8+440 

do km 11+857 – ETAP II” 

Tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy. 

37 IX/58/2019 z dnia 19 

czerwca 2019r. w 

sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

38 IX/59/2019 z dnia 19 

czerwca 2019r. w 

sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 r. 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 



39 X/60/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

określenia wysokości 

opłat za korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego oraz 

warunków częściowego 

lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w 

oddziałach 

przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Sułów 

Cel: dostosowanie przepisów 

prawa miejscowego do 

uregulowań ustawowych 

tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały o wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

40 X/61/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

zmiany statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. 

Feliksy Poździk w 

Sułowie 

Cel: nowelizacja statutu GBP im. 

Feliksy Poździk w Sułowie. 
Tak  

Osiągnięte efekty: rozszerzenie 

działalności biblioteki o inne 

obszary niż kultura lecz w 

zakresie zbieżnym z działalnością 

statutową 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

41 X/62/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sułów dla wybranych 

obszarów w gminie 

Cel: zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sułów dla wybranych 

obszarów w gminie. 

tak  

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

zmiany studium dla 16 obszarów 

położonych na terenie gminy 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

42 X/63/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniego 

Programu 

Inwestycyjnego Gminy 

Sułów na lata 2016-2021 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

nowego zadania inwestycyjnego 

do realizacji w latach 2016 – 

2021. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 



43 X/64/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

44 X/65/2019 z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

45 XI/66/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia 

regulaminu 

wynagradzania 

nauczycieli 

zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sułów 

Cel: dostosowanie przepisów 

uchwały do aktualnego stanu 

prawnego. 

Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

uchwały . 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

46 XI/67/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r. w sprawie 

wyboru metody ustalania 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

od właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych oraz 

ustalenie stawki tej 

opłaty na terenie Gminy 

Sułów 

Cel: zmiana stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Tak  

Osiągnięte efekty: wzrost stawek 

za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

47 XI/68/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 
Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 



Prognozy Finansowej 2034. kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 
Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

48 XI/69/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 r. 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

49 XI/70/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r. w sprawie 

przyjęcia aktualizacji 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Sułów na lata 

2014-2020 

Cel: dostosowanie strategii do 

zaktualizowanej prognozy zmian 

w obszarze bezrobocia, 

niepełnosprawności i potrzeb 

osób starszych. 

Tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały zmieniającej strategię 

uwzględniających założenia 

proponowane w prognozie 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

50 XII/71/2019 z dnia 19 

września 2019r. w 

sprawie Wieloletniego 

Programu 

Inwestycyjnego Gminy 

Sułów na lata 2016-2022 

Cel: przyjęcie nowego zadania 

inwestycyjnego oraz  

przedłużenie ram czasowych 

programu. 

Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

nowego zadania inwestycyjnego 

do realizacji w latach 2016 – 

2022. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa. 

51 XII/72/2019 z dnia 19 

września 2019r. w 

sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 



52 XII/73/2019 z dnia 19 

września 2019r. w 

sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 r. 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

53 XIII/74/2019 z dnia 11 

października 2019r. w 

sprawie zmiany uchwały 

w sprawie udzielenia 

Powiatowi Zamojskiemu 

pomocy rzeczowej na 

realizację zadania 

publicznego 

Cel: zwiększenie zakresu robót 

dotyczących budowy chodnika w 

miejscowości Deszkowice 

Pierwsze. 

Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

uchwały zwiększająca  wysokość 

współfinansowania zadania 

publicznego 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

54 XIII/75/2019 z dnia 11 

października 2019r. w 

sprawie udzielenia 

Miastu Zamość pomocy 

finansowej na realizację 

zadania publicznego 

Cel: współfinansowanie zadań  

związanych z pomocą osobom 

nietrzeźwym. 

Tak  

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

uchwały określającej wysokość 

współfinansowania Ośrodka dla 

Osób Nietrzeźwych w Zamościu 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

55 XIII/76/2019 z dnia 11 

października 2019r. w 

sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność 

Wójta Gminy Sułów 

Cel: rozpatrzenie skargi na 

działalność Wójt Gminy Sułów. 
Tak  

Osiągnięte efekty: uznanie skargi 

za bezzasadną 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

56 XIII/77/2019 z dnia 11 

października 2019r. w 

sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 



57 XIII/78/2019 z dnia 11 

października 2019r. w 

sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 r. 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

58 XIV/79/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie zniesienia 

pomnika przyrody 

Cel: zniesienie ochrony 

konserwatorskiej. 
Tak  

Osiągnięte efekty: podjęcie 

uchwały o zniesieniu ochrony 

konserwatorskiej w stosunku do 

dwóch drzew położonych przy 

drodze wojewódzkiej 848 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

59 XIV/80/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

od właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych oraz 

ustalenie stawki tej 

opłaty na terenie Gminy 

Sułów 

Cel: dostosowanie przepisów 

uchwały do zasad określonych w 

przepisach prawa 

Tak  

Osiągnięte efekty: podniesienie 

opłaty za odbiór  i utylizację 

zmieszanych odpadów 

komunalnych 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

60 XIV/81/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez 

właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych 

położonych na terenie 

Gminy Sułów 

Cel: dostosowanie przepisów 

uchwały do zasad określonych w 

przepisach prawa 

Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 



61 XIV/82/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie uchwalenia 

Programu współpracy 

Gminy Sułów z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami 

prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na 2020 r. 

Cel: powierzenie zadań 

publicznych organizacjom  

pozarządowym 

Tak  

Osiągnięte efekty: powierzenie 

zadań z zakresu edukacji i kultury 

fizycznej i sportu organizacjom 

pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

62 XIV/83/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do 

obliczenia podatku 

rolnego na 2020 rok 

Cel: ustalenie wysokości podatku 

rolnego na 2020 rok 
Tak  

Osiągnięte efekty: obniżenie 

ceny żyta stanowiącego podstawę 

ustalenia wysokości podatku 

rolnego 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

63 XIV/84/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie określenia 

wysokości stawek 

podatku od 

nieruchomości 

obowiązujących na 

terenie gminy Sułów na 

2020 rok 

Cel: ustalenie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości  na 

2020 rok 

Tak  

Osiągnięte efekty: obniżenie 

stawek maksymalnych 

stanowiącego podstawę ustalenia 

wysokości podatku od 

nieruchomości  

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

64 XIV/85/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie określenia 

wysokości rocznych 

stawek podatku od 

środków transportowych 

na 2020 rok 

Cel: ustalenie wysokości 

rocznych stawek podatku od 

środków transportu 

Tak  

Osiągnięte efekty: określenie 

stawek podatku od środków 

transportu  

Źródło finansowania: nie 

dotyczy 

65 XIV/86/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 



sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 
Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

66 XIV/87/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 r. 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

67 XIV/88/2019 z dnia 21 

listopada 2019r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

wybranych obszarów w 

gminie Sułów 

Cel: zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sułów dla wybranych 

obszarów w gminie. 

Tak  

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

zmiany planu dla 16 obszarów 

położonych na terenie gminy 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

68 XV/89/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w 

Gminie Sułów w zakresie 

zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych na 

rok szkolny 2019/2020 

Cel: ustalenie średniej ceny paliw 

przeznaczonych do transportu 

dzieci niepełnosprawnych do 

szkoły. 

Tak  

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

stawek cen paliw przeznaczonych 

do zapewnienia bezpłatnego 

dowozu dzieci 

niepełnosprawnych  na rok 

szkolny 2019/2020 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

69 XV/90/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

udzielenia Miastu 

Zamość pomocy 

finansowej na realizację 

zadania publicznego 

Cel: zapewnienie możliwości 

umieszczania bezdomnych 

zwierząt w schronisku w 

Zamościu 

Tak  

Osiągnięte efekty: udzielenie 

pomocy publicznej Miastu 

Zamość na bieżące 

funkcjonowanie schroniska dla 



bezdomnych zwierząt 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

70 XV/91/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia o 

wspólnym 

przygotowaniu i 

przeprowadzeniu 

postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup 

energii elektrycznej w 

ramach Grupy 

Zakupowej Energii 

Elektrycznej 

Cel: powiększenie Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej o 

5 gmin z terenu Powiatu 

Zamojskiego 

Tak  

Osiągnięte efekty: wyrażenie 

zgody na powiększenie Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej 

w celu wspólnego dokonywania 

zakupu energii elektrycznej 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

71 XV/92/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na rok 

2020. 

Cel: określenie działań 

terapeutyczno – profilaktycznych 

w obszarze przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

Tak  

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

72 XV/93/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020. 

Cel: określenie działań 

terapeutyczno – profilaktycznych 

w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii 

Tak  

Osiągnięte efekty: przyjęcie 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania  Narkomanii  na 

rok 2020 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy 

73 XV/94/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia planu 

Cel: ustalenie harmonogramu  

prac komisji stałych Rady Gminy 

Sułów 

Tak  



pracy Rady Gminy 

Sułów, planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej i 

planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy 

Sułów na rok 2020 

Osiągnięte efekty: zatwierdzenie 

planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Sułów na 2020r. 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy  

74 XV/95/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Cel: zmiana okresu realizacji 

zadania  inwestycyjnego. 
Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: dokonanie 

zmian w WPF na lata 2019 – 

2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

75 XV/96/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 

2019 rok 

Cel: przyjęcie zmian w uchwale 

budżetowe. 
Tak  

Osiągnięte efekty: zmiana 

dochodów i wydatków w uchwale 

budżetowej na 2019r. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

76 XV/97/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sułów 

Cel: określenie zadań 

inwestycyjnych i planu 

finansowego na lata 2020 – 2034. 

Częściowo Realizacja 

pozostałych zadań 

w ramach 

uchwały 

przewidziana na 

kolejne lata 

zgodnie z 

dokumentem 

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

WPF na lata 2020 – 2034. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

77 XV/98/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

uchwały budżetowej na 

rok 2020 

Cel: określenie dochodów i 

wydatków budżetu gminy Sułów 

na 2020 rok. 

tak  

Osiągnięte efekty: uchwalenie 

budżetu gminy Sułów na  2020 k. 

Źródło finansowania: środki 

własne gminy, fundusze 

europejski i budżet państwa 

78 XV/99/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

wyboru metody ustalania 

opłaty za 

Cel: zmiana stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Tak  



gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

od właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych oraz 

ustalenie stawki tej 

opłaty na terenie Gminy 

Sułów 

Osiągnięte efekty: wzrost stawek 

za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

Źródło finansowania: nie 

dotyczy. 

 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1 Budżet Gminy Sułów 

Dochody budżetu Gminy Sułów na 2019 rok zaplanowano w kwocie 20.790.330,60 zł, 

wykonano w wysokości 20.705.420,81 zł, tj. 99,59 %, z czego: 

- dochody bieżące – plan 18.574.317,96 zł, wykonanie 18.489.408,17 zł, tj. 99,54%;  

- dochody majątkowe – plan 2.216.012,64 zł, wykonanie 2.216.012,64 zł, tj. 100%. 

W 2019 roku ze źródeł zewnętrznych pozyskano 2.216.012,64 zł dotacji majątkowych, w tym 

512.275,75 zł tytułem refundacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

1.703.736,89 zł ze środków krajowych. Struktura ww. dochodów kształtuje się następująco: 

- infrastruktura drogowa: 1.685.178,00 zł, w tym 1.337.349,00 zł ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych, 347 829,00 zł środki krajowe; 

- gospodarka gruntami i nieruchomościami: 216.407,43 zł (środki UE i budżetu państwa); 

- domy i ośrodki kultury: 295.868,32 zł (środki UE i wkład własny Partnera projektu). 

- refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: 

18.558,89 zł (środki krajowe). 

Dodatkowo pozyskano 107.344,71 zł w formie grantu finansowanego w 100% w ramach 

działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, mającego na 

celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie 



wykorzystania usług e-administracji: 91.758,30 zł ze środków UE i 15.586,41 zł z budżetu 

państwa. 

Wydatki budżetu Gminy Sułów w 2019 roku zaplanowano w wysokości 22.323.139,21 zł, 

wykonano w wysokości 21.733.159,74 zł, tj. 97,36% z czego: 

- wydatki bieżące – plan 17.901.798,21 zł, wykonanie 17.327.081,48 zł, tj. 96,79 %, 

- wydatki majątkowe – plan 4.421.341,00 zł, wykonanie 4.406.078,26 zł, tj. 99,65%. 

W 2019 roku nakłady na inwestycje stanowiły kwotę 4.406.078,26 zł, w tym 143.860,00 zł 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 4.262.218,26 zł finansowane ze środków 

krajowych i własnych gminy. Struktura wydatków majątkowych kształtuje się następująco: 

- infrastruktura drogowa: 4.062.993,25 zł, w tym 1.685.178,00 zł dofinansowanie krajowe; 

- gospodarka gruntami i nieruchomościami: 52.943,10 zł, w tym 34.000,00 zł 

współfinansowanie ze środków UE, 18.943,10 zł – inwestycja ze środków własnych gminy; 

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 10.499,99 zł środki własne gminy; 

- ochotnicze straże pożarne: 13.267,10 zł, środki własne gminy (fundusz sołecki); 

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 97.560,00 zł: 40.061,00 zł dofinansowanie 

UE, 57.499,00 zł środki własne gminy;  

- oświetlenie ulic, placów i dróg: 119.432,01 zł środki własne gminy; 

- modernizacja ogrodzenia: 9.817,47 zł środki własne gminy;  

- domy i ośrodki kultury: 39.565,34 zł, w tym 17.000,00 zł przy współfinansowaniu ze 

środków UE, 22.565,34 zł nakłady na inwestycje ze środków własnych gminy. 

 

Przychody: 2.342.808,61 zł, wykonanie 2.342.808,61 zł w tym:  

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy: plan 642.808,61 zł, wykonanie 

642.808,61zł; 



- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: plan 1.700.000,00 zł, 

wykonanie 1.700.000,00 zł. 

Rozchody: plan 810.000,00 zł, wykonanie 810.000,00 zł, w tym: 

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 546.853,70 zł, wykonanie 546.853,70 zł; 

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan 263.146,30 zł, wykonanie 

263.146,30zł.  

2.2 Inwestycje z zakresu programów wieloletnich, współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej 

W 2019 roku na przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 1.149.024,49 zł, po zmianach w trakcie 

roku plan wyniósł 150.660,00 zł. Z sześciu przedsięwzięć cztery będą kontynuowane w latach 

2020 – 2022, dwa są zakończone. Zakres inwestycji jak niżej: 

1. Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie – zadanie realizowane w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Realizacja zaplanowana na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 54.772,29 

zł, z tego na 2019 rok - zaplanowano 3.800,00 zł, wydatkowano 3.743,10 zł (sporządzenie 

niezbędnej dokumentacji projektowej finansowane ze środków własnych Gminy Sułów); 

na 2020 rok: 50.972,29 zł (realizacja inwestycji finansowana z PROW). 

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

przy wsparciu ze środków 4.1 RPLU w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 

4.854.660,00 zł w tym w roku 2019 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 

74.660,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej), na 2020 rok – 0,00 zł, 

na 2021 – 2.380.000,00 zł, na 2022 - 2.400,000,00 zł. 

3. Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie 

planowany do realizacji w latach 2016 – 2019 przy współfinansowaniu ze środków 7.1 

RPO WL – łączne nakłady 1.398.843,01 zł, w tym w roku 2019 zaplanowano i 

wydatkowano 23.000,00 zł (z tego 20.000,00 zł wydatki kwalifikowane w projekcie, 



3.000,00 zł wydatki niekwalifikowane, niezbędne do poniesienia w ramach realizowanego 

projektu, finansowane ze środków własnych Gminy). Przedsięwzięcie inwestycyjne 

zakończono i rozliczono z Instytucją Zarządzającą w 2019 roku. 

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - realizacja przedsięwzięcia 

przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 

1.522.305,51 zł, w tym na rok 2019 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 

29.520,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej), na 2020 rok 

zaplanowano 1.492.785,51 zł. 

5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - realizacja 

przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 

2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł, w tym na rok 2019 zaplanowano i 

wydatkowano środki w kwocie 19.680,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji 

projektowej), na 2020 rok – 0,00 zł, na 2021 – 987.117,56 zł. 

6. Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Sułów – realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 13.4 RPO WL oraz 

budżetu państwa w latach 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 3.623.300,21 zł, w tym 

na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.129.024,49 zł, na 2020 rok – 2.408.421,72 

zł. W związku z zakończeniem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na poziomie 

oceny formalnej, w 2019 roku nie realizowano wydatków i wycofano przedsięwzięcie. 

Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnym konkursie.  

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 – 880, 

 kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Lubelskiego – 502 997,59 zł, 

 kwota przeznaczona na wypłatę rolnikom – 493 134,89 zł, 

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

9 862,70 zł. 



3. GOSPODARKA KOMUNALNA 

3.1 Stan mienia Gminy Sułów 

Na koniec 2019r. Gmina Sułów była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 

181,7621 ha. Zostały pozyskane z zasobów Skarbu Państwa 3 działki rolne stanowiące grunt 

orny o łącznej powierzchni 1,06 ha, jedna w obrębie geodezyjnym Rozłopy i dwie Sąsiadka. 

W jego skład wchodzą: 

 grunty orne – 15,0344 ha, 

 łąki i pastwiska – 5,08 ha, 

 lasy – 2,22 ha, 

 tereny zabudowane ( mieszkaniowe, wodociągowe, szkoły , budynki 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 

a) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie 

gminy Sułów. 

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na następujących 

odcinkach dróg: 

- droga 110148L w miejscowości Kulików na dł. 350m, 

- droga 110132L w miejscowości Kawęczyn – Kolonia na dł. 400m, 



- droga 110151L w miejscowości Deszkowice Pierwsze na dł. 200m, 

- droga 110127L w miejscowości Źrebce na dł. 207m, 

- na działce nr 148 Kitów na dł. 300m, 

- na działce nr 562 Tworyczów na dł. 200m, 

- na działce 1154 Sułowiec na dł. 300m, 

Wartość zadania wyniosła 424 285,23 zł i w całości została pokryta z środków własnych 

gminy. 

b) Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110141L w 

miejscowości Źrebce. 

W ramach zadania na odcinku 700m położono nawierzchnie z płyt typu jomb. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 203 581,44 zł ( dofinansowanie ze środków budżetu państwa w 

kwocie 159 587,00 zł).  

c) Przebudowa drogi gminnej 110160L Deszkowice Pierwsze – Rozłopy. 

Część pierwsza obejmowała pokrycie części drogi nawierzchnią z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych na dł. 250m, całkowity koszt wyniósł 59 702,06 zł (środki własne 

gminy). 

Część druga obejmowała pokrycie części drogi nawierzchnią z mieszanek mineralno-

bitumicznych na dł. 460m, całkowity koszt wyniósł 111 911, 51 zł (dofinansowanie ze 

środków budżetu państwa – 88 242,00 zł).  

d) Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie. 

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na dł. 3651, 90m. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 235 099,84zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych – 592 645,00 zł). 

e) Modernizacja drogi gminnej nr 110132L w miejscowości Tworyczów. 



Wykonano odcinek drogi na dł. 450m, położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-

bitumicznych. Całkowity koszt wyniósł 186 343,80 zł (dofinansowanie ze środków budżetu 

państwa w kwocie 100 000,00zł). 

f) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Deszkowice Pierwsze i Sułowiec.  

Część pierwsza – Deszkowice Pierwsze 110145L, na dł. 900m wykonano nawierzchnię z 

mieszanek mineralno-bitumicznych, całkowity koszt inwestycji – 367 188,22 (dotacja z 

Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 245 202,00zł). 

Część druga – Sułowiec 110135L, na dł. 830m wykonano nawierzchnię z mieszanek 

mineralno bitumicznych asfaltowych, całkowity koszt – 366 140,99zł (dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 249 048,00zł). 

Część trzecia – Sułowiec 110136L i 110134L, na dł. 900m wykonano nawierzchnię z 

mieszanek mineralno bitumicznych, całkowity koszt wyniósł 371 649,09 zł (dotacja z 

Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 250 454,00zł). 

g) Przebudowa drogi powiatowej 32064L w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Deszkowice Pierwsze.  

W ramach inwestycji, przy wsparciu powiatu zamojskiego, wybudowano 561 m chodnika 

przy drodze powiatowej Deszkowice Pierwsze - Michalów. Całkowity koszt inwestycji po 

stronie Gminy Sułów wyniósł 128 430,27 zł. (dotacja w formie rzeczowej z Powiatu 

Zamojskiego). 

2 Obiektów / infrastruktury w ochronie środowiska. 

a) Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalów. 

Wykonano roboty budowlane polegające na montażu opraw oświetleniowych, wykonano 

przyłącze. Całkowity koszt wyniósł 28 942,34zł (środki własne gminy). 

b) Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów. 

Wykonano roboty budowlane polegające na montażu opraw oświetleniowych. Wartość 

zadania – 14 000,00zł. (fundusz sołecki). 



c) Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Deszkowice Pierwsze.  

Wykonano roboty budowlane polegające na wbudowaniu słupów oraz zamontowaniu opraw 

oświetleniowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 87 541,78 zł (środki własne gminy). 

3.3 Gospodarka i ład przestrzenny 

W 2019r. Gmina Sułów przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie wniosków właścicieli wszczęto procedurę zmiany 

przeznaczenia gruntów na cele nie rolnicze. 

- Uchwałą Nr X/62/2019 rady Gminy Sułów uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów. 

- Uchwałą Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 21 listopada 2019r. uchwalono 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Sułów. 

Plan dotyczy 16 obszarów w miejscowościach: Rozłopy, Deszkowice Pierwsze, Deszkowice 

Drugie, Sułów, Sąsiadka, Sułówek i Rozłopy Kolonia zgłoszonych we wnioskach przez 

mieszkańców gminy. 

3.3 Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

Na 31 grudnia 2019 roku było 1443 czynnych odbiorców wody i 143 punktów odbioru wody 

nieczynnych. Cena wody w naszej gminie wynosiła 2,47 zł za 1 m³ i 2,02 zł miesięczny 

abonament (ceny brutto). 

W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019 roku wydobyto 177 910 m³ wody, sprzedano 112 

081 m³. Wpłaty za wodę w tym okresie wynoszą 322 379,29 zł, zaległości 10 897,27 zł. 

3.4 Odpady 

W 2019r. z nieruchomości zamieszkałych odebrano 362,8 ton odpadów zmieszanych oraz 

133,51 ton odpadów segregowanych. Łączny kosz odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych wyniósł 470 502,00 zł. 

Na koniec 2019r. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 464 

697,53 zł. Wpłaty od mieszkańców gminy 397 168,30 zł, zadłużenie 68 710,19 zł, odsetki 5 

067,00 zł. 



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

wynosiła: 

 13,00 zł za odpady segregowane, 

 26,00 zł za odpady zmieszane. 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

4.1 Usuwanie azbestu 

Projektu realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pn. „ System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. 

W ramach projektu azbest jest odbierany bezpłatnie. Do projektu zgłosiło się 46 właścicieli 

nieruchomości. W 2019r. odebrano azbest z 46 nieruchomości o łącznej masie 144,47 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 żadne zwierzę nie zostało 

umieszczone w schronisku dla zwierząt lecz zostało zaadaptowane przez nowych właścicieli.  

Na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz dzikimi poszkodowanymi w wypadkach 

zaplanowano środki finansowe w wysokości 23.800 zł, wydano 21.211,08 zł, zawarto umowy 

na wykonanie w/w 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 

5.1. Informacje ogólne 

 

W 2019 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Oferta edukacyjna 

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane i 

realizowane w SPT  

L.

p. 

Rodzaj/nazwa zajęć klasa i liczba 

uczniów 

biorących 

udział 

1. Zajęcia sportowe V-VIII 13  

2. Zajęcia muzyczne IV-VIII 25  

3. Zajęcia plastyczne I-VII 30  

4. Zajęcia plastyczne  0 12  

5. Koło matematyczne I-IV 10  

6 Koło matematyczne V-VIII  10  

7. Koło polonistyczne IV-VIII 12  

8. Koło przyrodnicze IV-VII 14  

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 



 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane i realizowane w SPM 

L.p. Rodzaj/nazwa zajęć klasa i liczba 

uczniów biorących 

udział 

1. Kółko rozwijające zainteresowania „Programowanie bez 

komputera” 

I ( 13) 

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego I , II, IV (25) 

3. Kółko rozwijające zainteresowania przyrodnicze II (13) 

4. Zajęcia wyrównujące szanse z matematyki II, III, VI (20) 

5, Kółko polonistyczne V, VI, VII ( 29) 

6. Kółko plastyczne (19) 

7. Kółko orgiami IV-VIII i III G 

(17) 

8. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego VIII, III G (25) 

9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki VIII, III G (25) 

10. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego VIII, III G (25) 

11. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z geografii III G (15) 

12. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z biologii III  (15) 

13. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z chemii III (15) 

14. KSM IV-VIII (39) 

15. KSM – grupa młodsza I-III (31) 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane i realizowane w SPS 

L.p. Rodzaj/nazwa zajęć klasa i liczba 

uczniów 

biorących 

udział 

1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z matematyki IIIG, 20 

2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z matematyki VIII, 13 

3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z j. polskiego IIIG,  

4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z j. polskiego VIII, 13 

5, Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z historii IIIG, 20 

6. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z historii VIII,  

7. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z j. angielskiego IIIG, 20 

8. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z j. angielskiego VIII, 13 

9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki VI, uczeń 

niepełnospraw

ność w stopniu 

lekkim 

10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego VI, uczeń 

niepełnospraw

ność w stopniu 

lekkim 

11. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki V, 5  



12. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze II, 8  

13. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze III, 8  

14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze I, 8  

15. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego VII, 8 

16. .Zapasy 

UKS WRESTLER SUŁÓW 

od III SP do III 

G 10  

17. Zajęcia rekreacyjno - sportowe IV-VIII 15 

18. Koło „Matematyczne origami” klas IV-VIII 

20 

19. Innowacja "Laboratorium przyrodnicze" VI, VII, VIII 

15  

 

 

5.4 Stan zatrudnienia 

 

  

Główne miejsce 

pracy 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Według 

umów o 

pracę 

W osobach 

Według 

umów o 

pracę 

W osobach 

Jednost

ka Stanowisko 

Stopień 

awansu 

mężczy

źni 

kobie

ty 

etat

y 

umo

wy 

mężczy

źni 

kobie

ty 

etat

y 

umo

wy 

męźczy

źni 

kobie

ty 

SPM 

nauczyciel 

nauczyciel 

stażysta 
0 1 0 0 0 0 

0,8

3 
1 0 1 

nauczyciel 

kontrakto

wy 

1 0 0 0 0 0 0,4 1 1 0 

nauczyciel 

mianowan

y 

0 3 3 3 0 3 
0,1

1 
1 0 1 

nauczyciel 

dyplomow

any 

2 11 12 12 1 11 
0,5

6 
1 1 0 

razem 3 15 15 15 1 14 1,9 4 2 2 

dyrektor 

nauczyciel 

dyplomow

any 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

sekretarka brak 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

sprzątaczka brak 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

razem 3 19 19 19 1 18 1,9 4 2 2 

SPS 

nauczyciel 

nauczyciel 

mianowan

y 

1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 

nauczyciel 

dyplomow

any 

1 16 17 17 1 16 0 0 0 0 

razem 2 17 19 19 2 17 0 0 0 0 

kierowca 

samochodu 

osobowego

, 

konserwato

r 

brak 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 



nauczyciel 

wspomagaj

ący 

nauczyciel 

kontrakto

wy 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

dyrektor 

nauczyciel 

dyplomow

any 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

sekretarka brak 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

sprzątaczka brak 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 

razem 3 23 26 26 3 23 0 0 0 0 

SPT 

nauczyciel 

nauczyciel 

kontrakto

wy 

1 0 0 0 0 0 
0,8

3 
1 1 0 

nauczyciel 

mianowan

y 

0 6 6 6 0 6 0 0 0 0 

nauczyciel 

dyplomow

any 

1 1 2 2 1 1 
0,3

9 
3 0 3 

razem 2 7 8 8 1 7 
1,2

2 
4 1 3 

dyrektor 

nauczyciel 

mianowan

y 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

sprzątaczka brak 0 1 0 0 0 0 
0,7

5 
1 0 1 

razem 2 9 9 9 1 8 
1,9

7 
5 1 4 

razem 8 51 54 54 5 49 
3,8

7 
9 3 6 

 

 

5.5 Wyniki nadzoru pedagogicznego 

 

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie 

Wyniki nadzoru pedagogicznego (ewaluacja zewnętrzna, kontrole) 

 

L.p. 
Rodzaj i zakres kontroli 

(doraźna, problemowa, inna (jaka?) 
data kontroli wynik kontroli 

1. Nie było kontroli   

 

Szkoła Podstawowa w Sułowie 

Wyniki nadzoru pedagogicznego (ewaluacja zewnętrzna, kontrole) 

lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

L.p. 
Rodzaj i zakres kontroli 

(doraźna, problemowa, inna (jaka?) 
data kontroli wynik kontroli 



1. 

LKO- kontrola planowa - zgodność 

funkcjonowania szkoły z arkuszem 

organizacji szkoły i przepisami prawa w roku 

szkolnym 2018/2019; 

24.01.2019 

Nie ujawniono 

nieprawidłowości, 

zaleceń nie wydano 

2. 
LKO- kontrola doraźna w sprawie skargi; 

 
04.03.2019 

W protokole zapisano 

zalecenia i termin ich 

realizacji. Dyrektor 

poinformował organ 

prowadzący pismem 

SPS.0910.2.2019 z dnia 

02.04.2019r o sposobie 

ich realizacji. 

3. 

LKO- kontrola doraźna w zakresie 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, w 

zakresie podejmowania przez dyrektora 

działań na rzecz wzmocnienia 

bezpieczeństwa uczniów. 

12.06.2019 

Nie ujawniono 

nieprawidłowości, 

zaleceń nie wydano 

4 

LKO- kontrola doraźna - kontrola realizacji 

zaleceń wydanych w wyniku kontroli 

doraźnej przeprowadzonej w dniu 04.03.2019 

17.10.2019 

Nie ujawniono 

nieprawidłowości, 

zaleceń nie wydano 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie 

Wyniki nadzoru pedagogicznego (ewaluacja zewnętrzna, kontrole) 

 

L.p. 
Rodzaj i zakres kontroli 

(doraźna, problemowa, inna (jaka?) 
data kontroli wynik kontroli 

3. doraźna – kontrola funkcjonowania szkoły 23.01.2019 zaleceń nie wydano 

 

5.6 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 



 

Wyniki z poszczególnych przedmiotów: 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W 
SUŁOWIE 

13 63 5 40 5 13 47 4 . . . . . 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W 
MICHALOWIE 

9 69 7 40 5 8 71 7 . . . 1 30 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
TWORYCZOWIE 

7 63 5 25 2 7 44 3 . . . . . 



 
 

Wyniki w skali staninowej 

 

 
 

 

5.7 Wydatki na realizację zadań oświatowych w 2019 r.  

 

 

Wydatki na realizację zadań oświatowych w 2019r. wyniosły łącznie 5.890.456,82 zł,  w tym 

m.in.: 

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

oraz materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej: 18.717,66 zł. 

 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z dotacji celowej: 

60.329,- zł. 

 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminu do ośrodków specjalnych w 

Zamościu: 39.700,- zł. 

 stypendia za wyniki w nauce: 15.990,- zł. 

 dowóz uczniów do szkół: 149.233,02 zł. 

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

gminach: 39.945,26 zł. 
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 prowadzenie szkół podstawowych: 4.505.815,07 zł. 

 prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 456.171,50 zł. 

 prowadzenie oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych: 463.165,62 zł. 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli: 19.794,39 zł. 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach : 121.595,30 zł. 

 

Ponadto gmina poniosła koszty na realizację zadania publicznego organizowanego w ramach 

pożytku publicznego tj. zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy 

Sułów do ośrodka specjalnego w Zamościu: 11.000,- zł. 

 

Subwencja wg metryczki za 2019 r. wyniosła: 3.177.600,- zł  

5.8 Dowożenie dziecka niepełnosprawnego. 

W wyniku otwartego konkursu ofert powierzono realizację zadania publicznego Polskiemu 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną Koło w Zamościu w 

wysokości 11 000,00 zł przewóz i opiekę jednego ucznia wymagającego specjalistycznego 

dowozu na specjalistycznym wózku inwalidzkim. 

6. POMOC SPOŁECZNA, REHABILITACJA ZAWODOWA I PROGRAMY 

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

6.1 Pomoc społeczna i inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sułowie. 

Głównym zadaniem pomocy społecznej jest 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 528,00 zł na osobę w rodzinie, oraz 701,00 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 2019 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 2019 

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 2019 roku osób bezrobotnych w gminie Sułów 

zarejestrowanych było 166 osób , w tym 81 kobiet - 85 mężczyzn – z czego osoby 

pozostające bez pracy powyżej 50r. życia – 43 osoby, bezrobotni do 25 roku życia – 31 osób , 

do 30 roku życia - 60 osób, bezrobotni uprawnieni do zasiłku – 14 osób, bezrobotni wg czasu 

pozostawania bez pracy powyżej 24 m-ce - 55 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 2019 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 2019 roku wsparciem asystenta rodziny, 

który finansowany był ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęto 10 rodzin. 



3. Pomoc społeczna 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułowie na dzień 31 grudnia 2019r. zatrudnionych było 8 

osób na umowę o pracę; kierownik , księgowy , 1 pracownik socjalny, 2 specjalistów pracy 

socjalnej, 1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 1 inspektor ds. świadczenia wychowawczego 

, 1 asystent rodziny.  

Ponadto na umowę zlecenia ; sprzątaczka , 4 opiekunki domowe, 1 informatyk.  

 

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

Sułowie w 2019r. udzielił wsparcia 151 rodzinom. Wpłynęło do ośrodka 284 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 2019 ilustruje poniższa tabela: 



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

społecznej. 

 

Formy pomocy 

 

Liczba osób 

 

Kwota 

 2018 2019 2018 2019 

Zasiłek stały 15 15 75 538 69 536 

Zasiłek okresowy 51 42 121 358 109 542 

Zasiłek celowy i w naturze 68 76 93 703 104 876 

Posiłek 149 133 80 927 90 693 

Usługi opiekuńcze 5 6 49 921 41 090 

Opłacenie pobytu w domu 

pomocy społecznej 

4 6 92 271 167 783 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2018 rok i 2019 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 2018 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 2019r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie na realizację zadań z 

pomocy społecznej wyniósł – 413 737,00 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,  

 z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych,  

 z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie ustawy z dnia 7 

września 2007r.,  

 z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,  

 z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  

 z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,  

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

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

zastępczej,  

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

opiekunów,  

 z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,  

 z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  

 z zakresu ustawy o prawie energetycznym,  

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

 zadania wynikające z innych przepisów prawa.  

5. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 19 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka 

pomocy społecznej, oprócz corocznego sprawozdania z działalności, przedstawia również 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej na dany rok. W obecnej sytuacji społeczno - 

gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie 

bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i 

zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu jej funkcji. 

Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, 

instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. 



Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 

społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji 

rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane 

przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza 

zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych). 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej konieczne jest: 

 podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania ośrodka pomocy 

społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy 

społecznej, 

 poszerzanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

 wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i 

wychowywania dzieci, 

 rozwój wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych, starszych, w tym 

rozważenie możliwości utworzenia mieszkań chronionych lub domu dziennego 

pobytu,  

 szkolenie pracowników pomocy społecznej w zakresie radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i niosących zagrożenie bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków 

służbowych,  

 rozszerzenie pomocy socjalnej o ogólnodostępne, specjalistyczne poradnictwo 

psychologa, prawnika, 

 kontynuacja działań informacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz psycho – edukacyjnych dla ofiar i sprawców przemocy, 

 wyposażenie OPS w podstawowe narzędzia pracy,  

6.2 Rehabilitacja zawodowa. 

Gmina Sułów współfinansowała działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach. 

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.  

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. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dysponuje na realizację jej 

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

obrót napojami alkoholowymi. 



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

za 2019 rok. 

W roku 2019 na ten cel wydatkowano kwotę 46.490,90 zł . 

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży przez 

organizowanie w szkołach zajęć profilaktycznych oraz zajęć sportowych. W okresie wakacji 

zorganizowano wypoczynek letni pod nazwą „Wakacje z Bogiem”, w którym licznie brały 

udział dzieci z terenu gminy Sułów, w wieku od 4 do 15 lat. Promowane są aktywne formy 

spędzenia czasu wolnego, kultywowanie tradycji z uwzględnieniem zachowań abstynenckich. 

Realizowane były programy senioralne dla kobiet 50 + ." 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 ramach przeciwdziałania narkomani w Gminie Sułów w 2019 roku wydatkowano łącznie 

kwotę – 2 040,00 zł. 

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 4 osoby pełnozatrudnione 

Liczba czytelników: 

- 643 osoby 

Liczba zbiorów bibliotecznych: 

- 24 291 

Liczba zakupionych książek: 

- 745 



Liczba odwiedzin fizycznych w bibliotece: 

- 16 448 

Liczba odwiedzin wirtualnych: 

- 5 029 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 

-  12 777 

Wydatki bieżące biblioteki (budżet biblioteki ogółem): 

- 287 638 zł  

Dotacja organizatora: 

- 267 000 zł 

Środki finansowe pozyskane z grantów specjalnych lub dochodów własnych: 

- 20 687 zł 

Wydatki na gromadzenie zbiorów bibliotecznych: 

- 19 542 zł  

Wydatki na personel: 

- 138 459 zł 

b) zorganizowane wydarzenia kulturalne 

1. Zorganizowanie i prowadzenie turnieju sportowego w czasie ferii zimowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych – Zimowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów. Przedmiotem 

rozgrywek były: warcaby, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard. Zasięg imprezy: gmina Sułów. 

2. Zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet. W trakcie imprezy tradycyjnie wystawiono krótką 

sztukę teatralną przygotowaną przez zespół artystyczny składający się z sołtysów, radnych 

oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w 

Sułowie – grupa docelowa: osoby dorosłe. Impreza miała zasięg gminny. 

3. Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Święta Flagi, podczas którego zaprezentowano  

spektakl historyczno - patriotyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej 

w Sułowie, występ Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sułów oraz koncert 

gminnego zespołu wokalno – instrumentalnego „Pół na pół”. Impreza o zasięgu gminnym. 

4. Zorganizowanie Dnia Bibliotekarza, w którym wzięli udział uczniowie najmłodszych klas 

Szkoły Podstawowej w Sułowie. Zasięg lokalny. 

5. Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Dnia Dziecka w Sułowcu – zasięg gminny. 

6. Współorganizacja oraz prowadzenie „Biegu Pamięci” podczas uroczystości ku czci 

pomordowanych w miejscowości Kitów – zasięg gminny. 

7. Zorganizowanie i prowadzenie III Festiwalu Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej w 



Tworyczowie – impreza skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – zasięg 

regionalny ( byłe województwo zamojskie). 

8. Zorganizowanie i prowadzenie IV Pikniku Archeologicznego w Sąsiadce – zasięg powiatowy. 

9. Organizacja imprezy lokalnej pn. „Spotkania Sąsiedzkie” w Sułowie. 

10. Organizacja i prowadzenie  imprezy sportowo – rozrywkowej „Pożegnanie lata” w Kulikowie 

– zasięg gminny. 

11. Współorganizowanie oraz prowadzenie Gminnych  Dożynek w Deszkowicach Drugich – 

zasięg gminny. 

12. Współorganizowanie wyścigu kolarskiego pn. „III Memoriał im. Feliksy Poździk” – zasięg 

powiatowy. 

13. Zorganizowanie oraz prowadzenie corocznej akcji pn. „Narodowe Czytanie” – zasięg lokalny. 

14. Współorganizowanie oraz prowadzenie festynu rodzinnego pn. „Święto Pieczonego 

Ziemniaka” w Deszkowicach Pierwszych – zasięg gminny. 

15. Zorganizowanie oraz prowadzenie Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości w Sułowie. 

Podczas uroczystości wystawiono spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i 

młodzieży ze SP w Michalowie. Zasięg gminny. 

16. Zorganizowanie warsztatów literackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sułowie. 

17. Zorganizowanie oraz prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Sułowie oraz Tworyczowie. 

18. Zorganizowanie oraz prowadzenie Gminnego Spotkania Opłatkowego w Sułowie, podczas 

którego wystąpiła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sułów oraz zespół 

wokalno – instrumentalny „Pół na pół”. Impreza miała charakter gminny. 

7.2 Działalność sportowa 

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  

Szczególną formą budżetu obywatelskiego jest fundusz sołecki. Jest on wyodrębniany w 

gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich na realizację zadań istotnych dla społeczności 

lokalnych które w drodze uchwał podejmowanych przez zebrania wiejskie decydują o 

przeznaczeniu części środków budżetowych przypisanych do danego sołectwa. W gminie 

Sułów fundusz sołecki został wyodrębniony po raz pierwszy w budżecie roku 2016. 

Na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w Gminie Sułów w roku 2019 

wydatkowano środki w kwocie 262.436,64 zł według poniższego opisu: 

Wydatki bieżące: 

Dział 600 - Transport i łączność  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano 70.018,40 zł, środki zostały 

przeznaczone na zakup kruszywa mieszanego i innych materiałów do remontów dróg na 

terenie poszczególnych sołectw. 

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, 

poniesione w poszczególnych sołectwach : 

Miejscowość Kwota 

Deszkowice Pierwsze 6.264,97 zł 

Deszkowice Drugie 8.517,49 zł 

Kawęczyn – Kolonia  2.638,64 zł 

Kitów 7.612,53 zł 

Kulików 2.638,64 zł 

Rozłopy 9.419,51 zł 

Sąsiadka 5.000,00 zł 

Sułowiec 925,28 zł 

Sułów 3.339,69 zł 



Sułów – Kolonia  6.000,00 zł 

Sułówek 3.308,63 zł 

Tworyczów 9.991,66 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano 1.934,41 zł na uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Tworyczów. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 110.778,27 zł , 

środki zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych i wyposażenia remizo-

świetlic. 

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poniesione w 

poszczególnych sołectwach: 

Deszkowice Pierwsze - 8.519,63 zł  

Deszkowice Drugie  - 2.000,00 zł  

Kawęczyn – Kolonia - 6.500,00 zł  

Kitów -7.303,77 zł  

Kulików 

Michalów  

- 3.100,01 zł 

- 6.500,00 zł 

 

Rozłopy – Kolonia - 10.313,15 zł  

Rozłopy - 8. 927,39 zł  

Sułowiec -8.910,75 zł  

Sąsiadka -1.068,00 zł  

Sułów 

Sułów – Kolonia 

-3.000,00 zł 

- 3.314,03 zł 

 

Tworyczów 

Źrebce  

- 15.000,00 zł 

- 16.321,54 zł 

 



Wydatki bieżące ogółem – 182.731,08 zł.  

Kwota zwrotu dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów – 47.882,85 zł. 

Wydatki majątkowe:  

Dział 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne – wydatkowano 16.000,00 zł na dokumentację techniczną 

projektów: „Przebudowa drogi gminnej nr 110145L w Deszkowicach Pierwszych” – 8  

000,00 zł, 

„Przebudowa dróg gminnych nr 110134L i nr 110136L w Sułowcu” – 8 000,00 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 7.003,45 zł na dofinansowanie 

zakupu samochodu Opel Vivaro dla OSP w Sułówku. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 42.872,57 zł na wykonanie 

projektu i budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w 

Michalowie – 28.872,57 zł i w Sułowie – 14.000,00 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 13.829,54 zł na 

modernizację budynku remizo-świetlicy w Sąsiadce. 

Wydatki majątkowe ogółem – 79.705,56 zł. 

Kwota zwrotu dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów – 20.886,04 zł. 

Wszystkie poniesione w roku 2019 wydatki w ramach funduszy sołeckich były zgodne z 

wcześniejszymi wnioskami rad sołeckich poszczególnych miejscowości. 

 

 

 



Podsumowanie 

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 2.216.012,64 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. 

 

 

                                                                                                        


