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I. Wstęp 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.). Raport 
obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gorzków w roku 2020.  

Przepisy art. 28aa ust. 2 w/w ustawy stanowią, że raport ma w szczególności 
zawierać omówienie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rad organów 
stanowiących i budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art.28aa ust. 4 Rada Gminy 
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w 
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w 
pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się 
debatę. W debacie głos mogą zabrać także mieszkańcy danej Gminy. Mieszkaniec w 
przypadku chęci zabrania głosu nad raportem powinien złożyć do Przewodniczącego 
Rady Gminy pisemne zgłoszenie, które musi być poparte liczbą min. 20 podpisów. 
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została 
zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Przewodniczący Rady 
Gminy dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń. 
Ustawodawca określił liczbę mieszkańców mogących brać udział w debacie na 15 osób. 
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.  

Przy opracowaniu raportu wykorzystano dane statystyczne GUS, dane CEIDG i 
KRS, dane sprawozdań opracowanych na potrzeby Gminy Gorzków lub 
przedstawianych Radzie Gminy Gorzków, dane dot. finansów i zamówień publicznych, 
podatków, ewidencji ludności, uchwały Rady Gminy, wnioski o dofinansowanie i wnioski 
o płatność, dokumenty strategiczne i planistyczne obowiązujące w Gminie Gorzków. 
Wśród dokumentów podstawowych należy wymienić: Uchwałę budżetową na rok 2020 z 
późniejszymi zmianami, Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzków za rok 
2020, Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gorzków w roku szkolnym 
2019/2020, Informacja odnośnie poniesionych wydatków wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego, Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gorzkowie za 2020 r. Monitoring z realizacji Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 za 2020 rok, 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzków 
na lata 2017 – 2021, Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020, Informacja z działalności Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, Sprawozdanie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowie za rok 2020, Raport o stanie bezpieczeństwa 
w Gminie Gorzków opracowany przez Komendę Policji w Żółkiewce.  
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II. Charakterystyka Gminy Gorzków 

1.   Informacje ogólne 

Gmina Gorzków to gmina wiejska, położona w środkowo-wschodniej części 
województwa lubelskiego, w zachodniej części powiatu krasnostawskiego. Gmina 
sąsiaduje z gminami: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Rybczewice (powiat świdnicki), 
Izbica, Rudnik, Żółkiewka. Przez Gminę przepływa rzeka Żółkiewka.  

Gmina zajmuje powierzchnię 96 km2, a w jej skład wchodzi 23 miejscowości.  

Tabela 1 Powierzchnia sołectw Gminy Gorzków (km2)  

 
Cechą charakterystyczną Gminy Gorzków jest skupienie zabudowy wzdłuż rzeki 

Żółkiewki oraz wzdłuż traktów komunikacyjnych, co przyczyniło się do pasmowego 
układu jednostek osadniczych.  

Ośrodkiem jest Gorzków-Osada, który zachował tradycje miasteczkowe, zarówno 
w układzie przestrzennym (historyczny układ urbanistyczny z końca XVII w.) oraz w 
zakresie pełnionych funkcji, jako siedziba lokalnej administracji i centrum życia 
społeczno-gospodarczego gminy.   

Lp. 
Wyszczególnienie  
(sołectwo) 

Powierzchnia  
poszczególnych sołectw  
(km2) 

% udział powierzchni sołectwa 
w powierzchni Gminy  

1. Antoniówka 5,81 5,88 
2. Baranica 3,00 3,03 
3. Bobrowe 4,42 4,47 
4. Bogusław 2,67 2,70 
5. Borów 6,47 6,55 
6. Borów-Kolonia 3,17 3,21 
7. Borsuk 1,47 1,49 
8. Chorupnik 9,41 9,53 
9. Czysta Dębina 3,99 4,04 

10. Czysta Dębina- 
Kolonia 

3,51 3,55 

11. Felicjan 3,69 3,74 
12. Gorzków-Osada 1,95 1,97 
13. Gorzków-Wieś 7,76 7,86 
14. Góry 1,77 1,80 
15. Józefów ujęte w m. Borsuk - 
16. Olesin 1,46 1,48 
17. Orchowiec 11,43 11,57 
18. Piaski Szlacheckie 10,76 10,89 
19. Widniówka 2,35 2,38 
20. Wielkopole 4,85 4,91 
21. Wielobycz 3,36 3,40 
22. Wiśniów 3,44 3,48 
23. Zamostek 2,05 2,07 
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2. Demografia  

Według danych Urzędu Gminy w Gorzkowie za 2020 r., (31.12.2020 r.) gminę 
zamieszkiwało 3 458 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 36, 02 osób na 1 km2 , przy 
średniej 84 osób na 1 km2 dla województwa lubelskiego oraz 123 osób na 1 km2 na  
terenie kraju (Dane GUS).   

 
Tabela nr 2. Wykaz ludności wg zameldowania na pobyt stały i czasowy z podziałem 
na płeć (31.12.2020 r.) W nawiasie podano wzrost lub ubytek w stosunku do stanu z  
31.12.2019 r.  
Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 
1 Antoniówka 72 (-1) 49 (-5) 121 (-6) 
2 Baranica 53 (-2) 49 (+4) 102 (+2) 
3 Bobrowe 85 (-1)  60  (-1) 145 (-2) 
4 Bogusław 49 (+1) 41(-1) 90  
5 Borów 92 (-6) 96 (-6) 188 (-12) 
6 Borów-Kolonia 54 (-6)  44 (-1) 98 (-7) 
7 Borsuk 38 (+1)  32 (-2)  70 (-1)  
8 Chorupnik 156 (-14) 168 (-7) 324 (-21) 
9 Czysta Dębina 64 (-2)   69 (-1)  133 (-3) 
10 Czysta Dębina-Kolonia 52 (-2) 40 (-5) 92 (-7) 
11 Felicjan 56 (-2) 62 (-2) 118 (-4) 
12 Gorzków-Osada 136 (+5) 111 (-3) 247 (+2) 
13 Gorzków-Wieś 149 (-1) 123 (-5) 272 (-6) 
14 Góry 39 (+1) 29 (+2) 68 (+3) 
15 Józefów 10 (-1) 7 (-1) 17 (-2) 
16 Olesin 20 (-7) 29  49 (-7) 
17 Orchowiec 208 (-6)  174 (-8) 382 (-14) 
18 Piaski Szlacheckie 168 (-2) 139 (+1) 307 (-1) 
19 Widniówka 22 (-2) 19  41 (-2) 
20 Wielkopole 120 (-2) 105  225 (-2) 
21 Wielobycz  57 (+1) 56 (-2) 113 (-1) 
22 Wiśniów  76 (-3) 60 (-4) 136 (-7) 
23 Zamostek 60 (+2) 60 (-5)  120 (-3) 
Razem  1836 1622 3458 

 
 
Tabela nr 3. Przyrost naturalny 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Urodzenia 24 37 32 28 29 
Zgony 58 60 58 75 59 

 
 
Tabela nr 4. Struktura demograficzna 

Przedział wiekowy Liczba osób 
0-6 lat 207 

7-18 lat 340 
19-59 lat 1732 

60 + 1179 
Razem 3458 
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Jak wynika z powyższej tabeli najliczniej reprezentowaną grupą są osoby w wieku 

powyżej 60 lat stanowiące 34, 09 % ogółu ludności. Taki wskaźnik jest zdecydowanie 
niekorzystny i wpisuje się w ogólnopolski trend, gdzie osoby w wieku 60 lat i więcej 
stanowią 24, 5 % populacji całego kraju.  

W latach 2002-2020 liczba mieszkańców Gminy zmalała o 18,82 %. 
Współczynnik zgonów na 1000 ludności wynosi 17, 06 wobec 13,95 w powiecie 
krasnostawskim i 11,17 w województwie lubelskim. Średni wiek mieszkańca wynosi 46 
lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz 
większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

Mieszkańcy Gminy Gorzków zawarli w 2020 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4, 
62 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla 
województwa lubelskiego - 1, 83 oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym 
samym okresie odnotowano 8 rozwodów małżeństw z terenu Gminy Gorzków.   

Gmina Gorzków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący - 30. Odpowiada to 
przyrostowi naturalnemu - 8, 67 na 1000 mieszkańców Gminy Gorzków. W 2020 roku 
urodziło się 29 dzieci, w tym: 16 dziewczynek i 13 chłopców. Współczynnik dynamiki 
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0, 49 i 
jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od 
współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 
 Bezrobocie na dzień 31 stycznia 2020 r. wynosiło 148 osób, w tym 78 kobiet i 70 
mężczyzn, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. 141 osób, w tym 80 kobiet i 61 mężczyzn. 
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Gorzków stanowi 4, 29 % osób bezrobotnych w 
powiecie krasnostawskim. Stopa bezrobocia w powiecie krasnostawskim w roku 2020 
wynosiła 11, 6% (dane PUP – stan na 31.12.2020 r.), w porównaniu z rokiem 2019 
wzrosła o 0,7%. Bezrobocie w powiecie krasnostawskim zalicza się do najwyższych w 
województwie lubelskim. Średnia województwa to 8, 2 %, a średnia kraju 6,2 %.  
 Do największych pracodawców z tereny Gminy Gorzków należą instytucje 
publiczne: Urząd Gminy Gorzków wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi tj. 
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie i 
Gminna Biblioteka Publiczna.  
 

3. Podmioty gospodarcze 

 Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w Gminie 
Gorzków występuje duże zróżnicowanie w sferze prowadzonej działalności 
gospodarczej. Liczba podmiotów gospodarczych na omawianym obszarze w ciągu 
ostatnich pięciu lat spadła, ze 151 w 2015 r., do 146 w 2020 r., (spadek o 26 w stosunku 
do 2019 r.). 
 Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2020 r. na 
terenie Gminy Gorzków funkcjonowało 146 podmiotów gospodarki narodowej, z czego w 
sektorze prywatnym – 139 podmiotów, a jedynie 5 w sektorze publicznym, (z czego 3 
stanowią samorządowe jednostki prawa budżetowego). W roku 2020 zarejestrowano 20 
nowych podmiotów na terenie Gminy Gorzków, z czego 6 w przemyśle i budownictwie i 
14 w pozostałej działalności.  
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Tabela nr 5. Ilość podmiotów gospodarczych w Gminie Gorzków wg klasyfikacji PKD  
2007 

 
Szczegółowy wykaz podmiotów zarejestrowanych w Gminie Gorzków zawiera   
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna pod adresem 

Sekcja PKD 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 151 157 154 173 172 146 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

11 11 10 11 8 
7 

C - przetwórstwo przemysłowe 8 8 8 9 11 13 

E - dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

- - - 
 
- 

 
1 

1 

F- budownictwo 10 10 10 16 17 18 

G - handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

58 59 57 57 54 

 
49 

H - transport i gospodarka magazynowa 8 8 9 13 13 13 

I - działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

1 2 2 3 2 
 
4 

J - informacja i komunikacja 1 - - 1 1 2 

K - działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

10 10 9 7 7 
6 

L - działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

3 3 3 3 3 
2 

M - działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

8 10 11 14 14 
 

11 

N - działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

2 2 1 2 2 
 
4 

O - administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

4 4 4 
 
3 

3 
1 

P - edukacja 2 2 1 1 1 1 

Q - opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

2 3 3 4 4 
 
2 

R- działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

5 6 6 6 5 
 
2 

S - pozostała działalność usługowa i 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 

18 19 20 23 26 
 

10 
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https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx oraz Krajowy 
Rejestr Sądowy dostępny pod adresem  
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna 
 

4. Rolnictwo 

 Dominującym działem gospodarki w Gminie Gorzków jest rolnictwo. W zakresie 
użytkowania ziemi na ogólną powierzchnię 9667,47 ha, użytki rolne stanowią 8121,82 
ha, z czego na grunty orne 7532,00 ha, sady 171,78 ha, łąki 348,08 ha, pastwiska 69,96 
ha, lasy i grunty leśne 1003,48 ha oraz pozostałe grunty nieużytki 542,17 ha.  

W Gminie przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej, których udział w gruntach 
ornych wynosi ponad 80%. 

Na terenie Gminy dominuje model gospodarstw rodzinnych opartych na produkcji 
zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. Mniejsze znaczenie odgrywa hodowla i 
sadownictwo. Około 45% mieszkańców Gminy pracuje w rolnictwie prowadząc 
indywidualne gospodarstwa o małej i średniej powierzchni.  

 
Tabela nr 6.  Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Gorzków (w ha) [ Źródło UG w 
Gorzkowie]  

Pozycja Ogółem 

Powierzchnia ogółem (ha) 9667,47 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 8121,82 

Grunty orne 7532,00 

Sady 171,78 

Łąki 348,08 

Pastwiska 69,96 

Lasy i grunty leśne 1003,48 

Pozostałe grunty i nieużytki 542,17 

  
 W roku 2020 został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Był drugim spisem rolnym od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091, wszystkie kraje członkowskie UE miały 
obowiązek przeprowadzić badanie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw 
rolnych w 2020 r. Podstawowym celem tego badania było dostarczenie informacji na 
potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Konieczność przeprowadzenia spisu 
wynikała również z potrzeb informacyjnych krajowych użytkowników danych, a przede 
wszystkim z weryfikacji danych ze źródeł administracyjnych oraz z potrzeby aktualizacji 
operatu do przyszłych badań rolniczych realizowanych w okresach międzyspisowych. 
Krajową podstawą prawną do przeprowadzenia spisu rolnego była ustawa o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728, z późn. zm.). 
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 Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, 
których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 
 Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. wskazują na dynamiczne 
zmiany w polskim rolnictwie. Obserwujemy coraz silniejszą specjalizację gospodarstw 
rolnych przy postępującej koncentracji produkcji rolnej. Dominującym trendem 
obserwowanym, co najmniej od dwóch dekad, jest zmniejszanie się liczby gospodarstw 
rolnych, przy utrzymującej się na podobnym poziomie powierzchni użytków rolnych. 
Rośnie, zatem średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz zwiększa się obsada 
zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. Wraz ze specjalizacją gospodarstw 
rolnych postępuje także ich modernizacja.  
 Zgodnie z ramowym harmonogramem udostępniania informacji wynikowych z 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) dane szczegółowe na poziomie gmin 
zostaną opublikowane w kwietniu 2022 r.  
 W roku 2020 w Gminie Gorzków pracowała Komisja ds. szacowania strat w 
rolnictwie. Łączna liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych przez przymrozki 
wiosenne wyniosła 52. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską to 220,56 ha. 
Powierzchnia działek, na których szkody wyniosły, co najmniej 70% - 19,45 ha. 
Szacunkowa wartość strat wynosi - 1 360 876, 88 zł.    
  

5. Turystyka   

 Na terenie Gminy w 2020 roku brak było hoteli, kwater i gospodarstw 
agroturystycznych, występuje brak miejsc noclegowych.  

Brak jest również form ochrony przyrody określonych przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) takich jak: 
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. 

 Brak również rozwiniętej infrastruktury turystyki jak ścieżki rowerowe, plaże, parki 
rozrywki.   

6. Dziedzictwo kulturowe 

 Na terenie Gminy Gorzków znajdują się obiekty zabytkowe, spośród których na 
uwagę zasługują przede wszystkim: 

 XVII-wieczny kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie-
Osadzie wraz z XIX-wieczną dzwonnicą i Organistówką w Gorzkowie-
Osadzie, nr rejestru A/395. 

 Cmentarz parafialny w Gorzkowie-Osadzie, nr rejestru A/1186.  

 Klasycystyczny układ urbanistyczny Gorzkowa-Osady z końca XVII w. 
 Kaplica świętego Józefa z 1850 r., przy ul. Partyzantów w Gorzkowie-Osadzie.  
 Budynek Urzędu Gminy z lat 20 tych XX w. w Gorzkowie-Osadzie. 
 Zespoły dworsko-folwarczne z XIX i XX w. i ich pozostałości zlokalizowane na 

terenie Gminy (Wielkopole nr rej.: A/319, Czysta Dębina, Orchowiec, 
Wielobycz, Bobrowe, Baranica, Chorupnik). 

 Kościół polsko-katolicki z XX w. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Gorzkowie-Osadzie. 
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W 2020 r. została udzielona dotacja dla kościoła parafialnego w Gorzkowie w 
kwocie 9 928, 00 zł na remont ołtarza głównego ( dotacja została rozliczona zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w uchwale Rady Gminy nr XXXV/202/2018 z dnia 30 lipca 
2018 r. w sprawie zasad udzielenia przez Gminę Gorzków dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków).    

 

III.  Informacje organizacyjne i finansowe  

1. Jednostki organizacyjne Gminy Gorzków  

Gmina Gorzków realizuje zadania poprzez własne jednostki organizacyjne: 

 Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada; 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada; 
 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków-Osada. 
W skład Urzędu Gminy Gorzków  (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) 

wchodziły następujące stanowiska pracy wraz z zakresem zadań: 
1. Wójt Gminy: ( przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu 
wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowanie 
Urzędem Gminy).  
2. Stanowiska kierownicze: 
1) Zastępca Wójta (zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności, zamówienia 

publiczne, fundusze UE i dotacje, organizacje pozarządowe, opracowanie planów i 
strategii, nadzór nad stanowiskami pomocniczymi w UG).   

2) Skarbnik Gminy ( prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji 
środkami pieniężnymi, kontrola zgodności operacji finansowych z planem jednostki, 
nadzór na referatem finansowo-podatkowym, prowadzenie księgowości w Szkole 
Podstawowej i Gminnej Bibliotece Publicznej).   

3) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie spraw z zakresu stanu 
cywilnego, wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk, prowadzenie spraw 
związanych z OSP i bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy, współdziałanie z 
Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).  

4) Zastępca Skarbnika (zastępowanie Skarbnika podczas jego nieobecności,  
planowanie i realizacja wydatków osobowych, sporządzanie list płac pracowników, 
diet radnych i sołtysów, rozliczenia z US, ZUS i PFRON, kompletowanie dowodów 
księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki).   

3. Referat finansowo-podatkowy ze stanowiskami urzędniczymi: 

1) Referent d/s księgowości podatkowej (ewidencja księgowa podatków od 
nieruchomości rolnego i leśnego, rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności, 
czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, przygotowywanie zaświadczeń o 
zaległości podatkowej).  

2) Referent d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych ( prowadzenie ewidencji 
podatników, gromadzenie i przechowywanie oraz badanie zgodności ze stanem 
prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych przez 
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podatników, wprowadzanie zmian stanu posiadania gruntów, ewidencja podań o 
umorzenia i odroczenia, sprawy spadkowe, sprawy pomocy publicznej).  

3) Referent d/s księgowości podatkowej i obsługi finansowej (wymiar i ewidencja 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, prowadzenie 
ewidencji i rozliczeń z tytułu opłat za ogrzewanie, czynszów, wpłat mieszkańców do 
inwestycji, ewidencja wniosków o zwrot podatku akcyzowego i przygotowywanie 
decyzji w tym zakresie, czynności w zakresie egzekucji sądowej i administracyjnej). 

4)  Inspektor d/s rozliczeń opłat za usługi komunalne i księgowości budżetowej ( 
gromadzenie i wytwarzanie dokumentów księgowych z zakresu naliczania opłat za 
wodę i ścieki, rozliczanie inkasentów, prowadzenie spraw z zakresu egzekucji 
administracyjnej w danym zakresie, wydawanie zaświadczeń, opracowywanie 
regulaminów i projektów uchwał z zakresu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków).   

5) Specjalista d/s obsługi oświaty ( prowadzenie pełnej rachunkowości dla Szkoły 
Podstawowej, zarządzanie dowodami księgowymi dot. oświaty ,uzgadnianie kont 
syntetycznych i analitycznych, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych i 
wykonywanie spraw z zakresu nadzoru Wójta nad oświatą – SIO i GSOK,  obsługa 
księgowa SFŚS).  

6) Inspektor d/s księgowości oświatowej (sprawy wynagrodzeń i kadr pracowników 
szkoły, rozliczenia ZUS, sporządzanie przelewów, zaświadczenia z tytułu 
wynagrodzenia i zatrudnienia, stypendia i zasiłki szkolne, sprawy dowozu uczniów do 
szkół, obsługa wyjazdów dzieci na kolonie letnie, współpraca z instytucjami oświaty).  

3. Samodzielne stanowiska urzędnicze do spraw: 
1) Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych (prowadzenie rejestru 

mieszkańców, rejestracja i wprowadzanie danych w rejestrze PESEL, prowadzenie 
spraw w zakresie zameldowania, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie spraw z 
zakresu ustawy o dowodach osobistych).  

2) Inspektor d/s organizacyjno-administracyjnych i kadr (obsługa sekretariatu, 
przyjmowanie korespondencji w formie pisemnej i elektronicznej, prowadzenie spraw 
kadrowych pracowników wynikających z kodeksu pracy, urlopy pracownicze, 
organizacja staży i robót publicznych, kontakty z PUP, prowadzenie tablicy 
Informacyjnej Urzędu).   

3) Referent d/s budownictwa i inwestycji (sprawy utrzymania gminnych obiektów 
budowlanych i dróg, planowanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz bieżących 
konserwacji i remontów, nadzór nad ich wykonywaniem, współpraca w właściwymi 
organami architektoniczno budowlanymi).  

4) Specjalista ds. informatyki i promocji ( administrator sieci UG i GOPS, obsługa 
informatyczna UG, GOPS i CSK, nadzór nad sprzętem informatycznym, bieżące 
naprawy konserwacja i eksploatacja, zakupy i obsługa oprogramowania, serwis i 
obsługa instalacji OZE i Internetu szerokopasmowego w gminie, prowadzenie strony 
internetowej, redagowanie materiałów promocyjnych typu ulotki, plakaty, 
zaproszenia). 

5) Inspektor d/s planowania przestrzennego i działalności gospodarczej  
(prowadzenie spraw z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego, sprawy z 
zakresu ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania, prowadzenie gminnego 
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rejestru ochrony zabytków, nazwy miejscowości, podziały i rozgraniczenia 
nieruchomości, sprawy KRS i CEIDG). 

6) Inspektor d/s ochrony środowiska ( prowadzenie spraw z zakresu ochrony 
środowiska – decyzje środowiskowe, prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,  
w tym utrzymanie gminnych obiektów gospodarki wodnej i urządzeń melioracyjnych, 
ochrona zwierząt, sprawy rolnictwa w tym praca w rolnictwie i szacowanie szkód, 
gospodarowanie azbestem, sprawozdania statystyczne). 

7)  Inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi           
(postępowania o usunięcie drzew i krzewów, utrzymanie czystości w miejscach 
publicznych, całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
w tym sprawozdawczość, ewidencja księgowa i rozliczanie płatności oraz egzekucja 
sądowa i administracyjna, nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie wywozu 
nieczystości ciekłych).   

8) Inspektor d/s mienia komunalnego i zaopatrzenia w wodę ( sprawy z zakresu 
dostawy wody i odprowadzania ścieków, nadzór techniczny nad infrastrukturą w 
danym zakresie, współpraca z PIS i WIOŚ, gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa, stały monitoring mienia komunalnego, 
nadzór nad targowiskiem).  

4. Stanowiska pomocnicze: 
1) Kierownik świetlicy ( prowadzenie świetlicy w CSK, współpraca ze szkołą, 

organizacjami społecznymi na terenie gminy, organizowanie imprez artystycznych i 
okolicznościowych, bieżący nadzór nad budynkiem CSK i terenem przylegającym, 
udział w wyjazdach promujących Gminę Gorzków, współpraca z urzędami i 
instytucjami kultury).  

2) Pracownik kancelaryjny, archiwista (obsługa organizacyjna i kancelaryjna Rady 
Gminy, koordynacja w zakresie przygotowania projektów uchwał, protokołowania 
obrad Rady Gminy i Komisji, publikowanie uchwał i prowadzenie ich rejestru, obsługa 
sesji sołtysów, zebrań wiejskich, prowadzenie spraw związanych z wyborami i 
referendami w gminie,  archiwizacja dokumentacji, sprawy archiwum zakładowego 
UG )  

3) Kierowca, konserwator wodociągów – 3  stanowiska (nadzór nad bieżącą pracą 
urządzeń wodociągowych w msc. Czysta Dębina, Borów, Orchowiec, Olesin, 
Bobrowe, utrzymywanie czystości tych obiektów, usuwanie awarii, odczytywanie 
wodomierzy, dbałość o czystość i sprawność pojazdów, zgłaszanie bieżących 
napraw, prowadzenie kart drogowych, realizacja wyjazdów służbowych).  

4) Konserwator wodociągów i konserwator sprzętu drogowego – 1 stanowisko ( 
nadzór nad pracą sieci wodociągowej w Gorzkowie-Osadzie, utrzymywanie czystości 
tych obiektów, usuwanie awarii, odczytywanie wodomierzy, odczyty za wodę, 
obsługa okresowa i naprawa sprzętu: ciągnika, koparko-ładowarki i równiarki 
drogowej).   

5) Konserwator oczyszczalni ścieków – 1 stanowisko ( nadzór nad bieżącą pracą 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry oraz sieci kanalizacyjnej, dbałość o 
czystość obiektu, usuwanie awarii, odczytywanie wodomierzy, za wodę i ścieki w 
msc. Wielkopole, Zamostek, Góry i Piaski Szlacheckie).    

6) Kierowca 1 i 1/2 etatu, (dowóz uczniów do szkół, dbałość o czystość i sprawność 
pojazdów, zgłaszanie bieżących napraw, prowadzenie kart drogowych, realizacja 
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wyjazdów służbowych, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżących 
potrzeb lub zlecone przez przełożonych).  

7) Operator koparki – 1 stanowisko (obsługa i praca na sprzęcie budowlanym koparko-
ładowarki i równiarki drogowej, wykonywanie codziennej obsługi sprzętu, czynności 
konserwacyjne i drobne naprawy, prace przy pielęgnacji zieleni gminnej, drobne 
naprawy i remonty obiektów gminnych, utrzymanie i konserwacja dróg).  

8) Sprzątaczka – 1 stanowisko (utrzymanie czystości, porządku i estetyki w 
pomieszczeniach UG i GOPS, właściwa eksploatacja i konserwacja mebli oraz 
sprzętu, utrzymanie estetyki przed wejściem do budynku UG, pielęgnacja zieleni, 
pomoc w przygotowaniu lokali wyborczych). 

9) Robotnik gospodarczy – 3 osoby, 2 i ½ etatu (naprawa i konserwacja dróg, ulic, 
chodników i urządzeń drogowych, utrzymywanie czystość i porządku na 
nieruchomościach Gminy, wykonywanie prac remontowych budynków Gminy, prace 
przy pielęgnacji zieleni gminnej, wykonywanie innych czynności wynikających z 
bieżących potrzeb lub zlecone przez przełożonych).  

 Organizację i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej omówiono w dalszych rozdziałach tego raportu. 
 

5. Wykonanie budżetu Gminy 

Budżet Gminy Gorzków na 2020 r., był przyjęty uchwałą Rady Gminy  nr 
XII/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz wprowadzano zmiany uchwałami tj. uchwałą 
nr XIII/95/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIV/103/2020 z dnia 20 lutego 
2020 r., uchwałą nr XIV/109/2020 z dnia 25 maja 2020 r., uchwałą nr XVI/120/2020 z 
dnia 23 lipca 2020 r., uchwałą nr XVII/126/2020 z dnia 14 września 2020 r. , uchwałą nr 
XVIII/135/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., uchwałą nr XIX/141/2020 z dnia 15 grudnia 
2020 r. Zmiany w budżecie były również wprowadzane zarządzeniami Wójta.   

Budżet zakładał dochody w maksymalnej kwocie 15 076 543, 07 zł oraz wydatki w 
maksymalnej kwocie 15 136 543, 07 zł.  

Od założonych dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw. 
Dochody zrealizowano w kwocie 14 664 458, 68 zł., co stanowi 97, 27 % planu 
finansowego oraz wydatki zrealizowano w kwocie 13 600 671, 84 zł, co stanowi 89, 85 % 
zakładanego planu finansowego.  

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 910 244, 81 zł, wykonano w kwocie 
1 354 182, 73 zł co stanowi 70, 89 % oraz   9,96 %  wydatków ogółem. Wydatki bieżące 
zaplanowano na kwotę 13 226 298, 26 zł, a wykonano na poziomie 12 246 489, 11 zł, tj. 
na poziomie 89,85 %.   

Udział wydatków na obsługę długu do wydatków bieżących wykonano na kwotę 
20 511, 35 zł., co stanowi 0, 17 % wydatków bieżących (kwoty 12 246 489, 11 zł)  

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 
terytorialnego - administracji publicznej: (Rada Gminy i Urząd Gminy) wykonano na 
kwotę 1 663 623, 69 zł, wobec 1 782 477, 24 zł planowanych, co stanowi 13, 58 % 
wydatków bieżących (kwoty 12 246 489, 11 zł).  

Wydatki na oświatę i wychowanie: plan: 3 257 159, 30 zł, wykonanie: 3 189 959, 
49 zł, co stanowi 26, 04 % wydatków ogółem.  
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Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 4 235 956, 56 zł (zadania własne i 
zlecone), co stanowi 34, 59 % w wydatkach bieżących.   

Budżet za 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową ( dochody wykonane 
minus wydatki wykonane) w kwocie 1 063786, 84 zł.   

W 2020 roku zostały spłacone raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  - na przebudowę zbiornika 
wodnego w Gorzkowie-Osadzie oraz kredytu do BS Izbica (samochód dla OSP oraz 
koparko-ładowarka) w łącznej kwocie  - 240 000,00 zł.   

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 650 000,00 zł ( 
Kredyt w BS Izbica).  

W budżecie Gminy Gorzków na rok 2020 wyodrębniono środki funduszu 
sołeckiego. Podjęta została w tym zakresie uchwała Rady Gminy Gorzków nr V/25/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków 
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2020. Liczba gmin, w których 
wyodrębniono fundusz sołecki w 2019 r. wyniosła 1527, co stanowi 70, 21 % gmin w 
Polsce, w których są sołectwa.  

Wykonane wydatki  w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w łącznej kwocie 
wyniosły 266 873,84 zł  w tym: wydatki bieżące – 226 327,18 zł.,: gdzie 184 394,68 zł ( 
zakup kruszywa, płyt Yombo, korytek na drogi gminne z podziałem na poszczególne 
sołectwa ), 5 000,00 zł ( zakup wiaty przystankowej do msc. Bobrowe ), 3 973,16 zł ( 
zakup materiałów do remontu budynków wiejskich oraz zakup wyposażenia do tych 
budynków ), 31 510,67 zł ( zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich), 1 448,67 zł ( 
wykonane usługi elektrycznej w msc. Gorzków-Wieś oraz koszty dostawy materiałów do 
świetlic wiejskich ) oraz wydatki majątkowe – 40 546,66 zł., gdzie 10 000,00 zł ( 
wykonanie dokumentacji projektowej) oraz 9 261,07 zł ( wydatki wewnątrz budynku 
mienia gminnego w msc. Antoniówka ) i 21 285,59  zł ( wydatki w świetlicach wiejskich w 
msc. Gorzków Wieś, Piaski Szlacheckie, Wielobycz oraz wykonanie dokumentacji 
projektowej świetlicy wiejskiej w msc. Orchowiec ).                                                                                    

 
Wykres nr 1. Zestawienie wydatków na zadania własne oraz zlecone i projekty UE.  
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6. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2020 
r.  

1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorupnik. Wartość całkowita 
zadania  99 967,50 zł., a wartość dofinansowania środków UE w ramach PROW 
2014 – 2020 – 38 750,00 zł.   

2) „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. Wartość całkowita w kwocie 48 000.00 zł., wartość 
dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa 45 000,00 zł.  

3) „Zdalna Szkoła Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. Wartość całkowita w kwocie 45 000.00 zł., wartość 
dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa  45 000,00 
zł. 

4) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 842 na teren zbiornika wodnego w 
Gorzkowie-Osadzie. Inwestycja w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenów 
wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I”. Wartość zadania 23 
001,00 zł., wartość dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WL 2014 – 
2020 to 17 765,00 zł.  
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7. Wykaz wydatków majątkowych. 

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 28 szt. Plan wydatków 471 569, 
70 zł., wykonanie: 447 597, 00 zł.  

2) Budowa drogi gminnej od km 0+010 do km 0+406 w  msc. Piaski Szlacheckie. 
Plan wydatków 126 100, 00 zł., wykonanie: 126 090, 00 zł. 

3) Roboty budowlane w budynku mienia gminnego w m. Antoniówka, nr ewid działki 
851. Plan wydatków: 19 300, 00 zł., wykonanie: 19 222,92. zł.   

4) Zakup działki nr 404/1 położonej w msc. Zamostek. Plan wydatków 22 000, 00 zł., 
wykonanie: 0,00 zł.  

5) Zakup używanego samochodu lekkiego dla OSP Piaski Szlacheckie. Plan 
wydatków 11 000, 00 zł. wykonanie: 10 850, 00 zł.   

6) Wymiana podłóg i konserwacja stropu w budynku Szkoły Podstawowej w 
Gorzkowie. Plan wydatków: 112 733, 00 zł., wykonanie: 112 732, 40 zł. 

7) Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w msc. Gorzków-Wieś. Plan wydatków: 
22 400,00 zł., wykonanie: 22 089,08 zł. 

8) Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w msc. Piaski Szlacheckie. Plan : 22 
500,00 zł. wykonanie:  19 275,86 zł.  

9) Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w msc. Wielobycz: Plan: 22 000,00 zł., 
wykonanie: 21 887,15 zł.  

 

8. Wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych w 2020 r.  

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubelskiego 
budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 
zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Piaski 
Szlacheckie, działka ewid. 467, dł. 0,283 km”. Wartość całkowita 137 318,25 zł., 
wnioskowane dofinansowanie 78 148,59 zł. Brak dofinansowania. 

2. Wniosek o dofinansowanie „Zdalna Szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Wartość całkowita 48 000,00 zł. wartość dofinansowania 45 000, 00 zł. 
Wniosek rozpatrzony pozytywnie.  

3. Wniosek o dofinansowanie „Zdalna Szkoła Plus” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Wartość całkowita 45 000, 00 zł. wartość dofinansowania 45 000, 00 zł. 
Wniosek rozpatrzony pozytywnie.  

4. Wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nazwa zadania: „Rozwój systemu 
gospodarki wodno ściekowej w Gminie Gorzków. Etap II”. Wartość całkowita 1 837 
996, 69 zł., wartość dofinansowania 950 827, 00 zł. Wniosek otrzymał 
dofinansowanie. 

5. Wniosek o dofinansowanie na zadania z zakresu Funduszu Dróg Samorządowych 
w 2021 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109735 L (ul. Cichej) w 
miejscowości Gorzków-Osada” dł. 0, 222 km. Wartość całkowita 422 213, 00 zł.,  
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    dofinansowanie 211 106, 00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Nie będzie 
realizowany z przyczyn formalnych.     

6. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i 
powiatów. Wartość dofinansowania 500 000, 00 zł. Wniosek rozpatrzony 
pozytywnie. 

7. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego (I nabór) na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Gorzkowie”. Wartość całkowita 1 182 665, 47 zł., wnioskowane 
dofinansowanie 1 182 665, 47 zł. Wniosek rozpatrzony negatywnie.  

8. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego (II nabór) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Orchowcu”. Wartość całkowita: 1 310 631, 61 zł., wartość wnioskowanego 
dofinansowania 1 160 631, 61 zł. Brak przyznania pomocy.  

9. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego (II nabór) „Przebudowa Stacji Ujęcia Wody 
Orchowiec”.  Wartość całkowita 1 366 426,99 zł., wnioskowane dofinansowanie: 
659 550, 99 zł. Brak przyznania pomocy 

10. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego (II nabór) „Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Gorzkowie”. Wartość całkowita 1 182 665, 47 zł., wnioskowane 
dofinansowanie: 1 182 665,47. Brak przyznania pomocy. 

 

9. Informacje o stanie mienia 

Wartość początkowa majątku Gminy Gorzków na dzień 1 stycznia 2020 r. 
wynosiła 32 643 312, 79 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 
33 638 298, 38 zł., co oznacza wzrost o 2, 96 % w stosunku do 31 grudnia roku 
poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych:  
 
Tabela nr 7. Wykaz środków trwałych 
Lp. Nazwy 

grupy  
rodzajowej 

Wartość na  
dzień 1  
stycznia  
2020 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na  
dzień 31  
grudnia  
2020 r.  

1 Wartości  
niematerialne  
i prawne 

218 144,04 11318,50 2 951,88 
 
226 510,66 
 

2 Pozostałe  
środki trwałe 

2 577 881,44 344 008,22 164 456,75 2 757 432,91 

3 Grunty 2 954 401,72 49 500,00 0,00 3 003 901,72 

4 Budynki,  
lokalne i  
obiekty  
inżynierii  
lądowej i  
wodnej 

24 299 771,60 964 769,62 25 264 541,22 25 264 541,22 
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5 Urządzenia  
techniczne i  
maszyny 

4 615 136,47 10 665,97 - 4 625 802, 44 

6 Środki  
transportu 

774 003,00 10 850,00 40 800,00 774 003, 00 

Razem 32 643 312,79 1 035 785,59 40 800,00 33 638 298,38 

 
     
Tabela nr 8. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Gorzków na dzień 
31.12.2020 r. (grunty i budynki). 

Lp. Nr działki 
Powierzch 
nia w m2 

Miejscowość  
położenia 

Rodzaj  
użytkowania 

Forma  
użytkowania 

1. 846/1 400 Antoniówka 
Budowlana  
zabudowana 

Budynek po  
sklepie 

2. 851 900 Antoniówka 

Budowlana  
zabudowana 
(wł. OSP  
Antoniówka) 

OSP w  
Antoniówce 

3. 318 1 600 Baranica 
Budowlana  
zabudowana 

Umowa najmu,  
budynek byłej  
SP 

4. 251/1 800 Baranica 
Budowlana  
zabudowana 

Zbiornik  
wodociągowy 

5. 251/2 1 200 Baranica 
Budowlana  
zabudowana 

Zbiornik  
wodociągowy 

6. 158 700 Bobrowe 
Budowlana  
zabudowana 

Świetlica  
wiejska 

7. 72/4 500 Bobrowe Grunty rolne 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– droga  
dojazdowa do  
pól 

8. 333, 336 7 100 Bobrowe 
Budowlana  
zabudowana 

Umowa najmu 

9. 526 500 Bobrowe 
Budowlana  
zabudowana 

Darowizna od  
OSM  
Krasnystaw 

10. 138/1 400 Borsuk Grunty rolne Nieużytek 

11. 142 300 Borsuk 
Budowlana  
zabudowana 

Świetlica  
wiejska 

12. 626/1 1400 Borów Rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
07.11.2019 r. 
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13. 581 5 400 Borów Kolonia 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– działka leśna 

14. 951/1 2 800 Borów Kolonia 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– droga gminna 

15. 
2121, 1612, 

1563 
22 800 Chorupnik 

Byłe wysypisko  
śmieci 

Teren  
zrekultywowany 

16. 178 2 100 Chorupnik 
Budowlana  
zabudowana 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– Świetlica w  
Chorupniku 

17. 127/2 2 300 Chorupnik 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– w  
perspektywie  
do  
sprzedaży 

18. 284 1200 Chorupnik Pastwisko 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

19. 484 300 Chorupnik Łąka 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

20. 485 1600 Chorupnik Las 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
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dnia 30 lipca  
2019 r. 

21. 554 11500 Chorupnik 
Działka rolna  
zabudowana 

 
Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r., udział  
3/4 

22. 555 10800 Chorupnik Działka rolna 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

23. 1444 8400 Chorupnik Działka rolna 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs19 
6/19 z dnia 30  
lipca 2019 r.,  
udział 1/2 

24. 1616 7000 Chorupnik Działka rolna 

Spadek po  
Henryku  
Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r., udział  
1/2 

25. 1371 1100 Chorupnik 
Działka rolna,  
Las 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
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Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

26. 1372 1100 Chorupnik 
Działka rolna,  
Las 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

27. 1752 3700 Chorupnik Działka rolna,  

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

28. 2016 600 Chorupnik Łąka 

Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

29. 2233 4100 Chorupnik Działka rolna 

 
Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
2019 r. 

30. 2283 400 Chorupnik Łąka 

 
Spadek po  
Henryku Piotrze  
Cegłowskim,  
Postanowienie  
Sądu  
Rejonowego w  
Zamościu  
Ps.INs196/19 z  
dnia 30 lipca  
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2019 r. 

31. 709 600 Chorupnik 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
- zalesiona 

32. 712 1 400 Chorupnik 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

33. 715/1 800 Chorupnik 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
– działka przy  
lesie 

34. 1888/2 1 500 Chorupnik 
Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
- zalesiona 

35. 122 5 116 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

36. 213 1 333 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

37. 222/3 1 792 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

38. 230 3 768 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Dzierżawa 

39. 297 1 378 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Las 

40. 298/1 522 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

41. 360/5 1 307 
Gorzków  
Osada 

Budowlana 
Działka  
dojazdowa do  
magazynu 

42. 360/6 3 450 
Gorzków  
Osada 

Budowlana 
 
Budynek  
magazynu 

43. 
363/5  
(udz.  
1037/11494) 

5 798 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

Gimnazjum 

44. 385/4 2 040 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

OSP Gorzków 
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45. 382/4 12 031 
Gorzków  
Osada 

Budowlana 
Boisko  
sportowe 

46. 404 138 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

Umowa najmu 

47. 408, 409 4 600 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

SP w  
Gorzkowie 

48. 410/2 1 410 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Parking 

49. 410/3 1 034 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  Parking 

50. 410/4 3 009 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Hydrofornia 

51. 426 65 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Plac zieleni 

52. 
427, 428,  
429, 414 

1 584 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Plac zieleni 

53. 439/1 1 356 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Siedziba UG 

54. 439/2 225 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Plac zieleni 

55. 454 520 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Plac zieleni 

56. 563 1 544 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Pustostan 

57. 477/2 2 490 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

Świetlica 

58. 477/3 1 254 
Gorzków  
Osada 

Budowlana  
zabudowana 

Umowa najmu 

59. 477/5 777 
Gorzków  
Osada 

Budowlana Parking 

60. 489/3, 489/4 160 604 
Gorzków  
Osada 

Stawy rybne 
Umowa  
dzierżawy 

61. 543 349 
Gorzków  
Osada 

Budowlana 
Nieużytek (przy  
dr woj. 842) 

62. 562/2, 562/3 127 
Gorzków  
Osada 

Nieruchomość  
rolna 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

63. 564 528 
Gorzków  
Osada 

Budowlana 
Teren przy  
stawie 

64. 
15/5, 16/1,  
17, 18, 19 

6 100 Góry 
Budowlana  
zabudowana 

Oczyszczalnia  
ścieków 

65. 
224 
(spółdzielnia) 

1 400 Olesin 

Budowlana  
zabudowana 
(wspólnota  
gruntowa) 

Budynek po  
sklepie Olesin 

66. 401 3 400 Olesin 
Budowlana  
zabudowana 

Hydrofornia  
Olesin 
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67. 
171/6,  
195/11, 
 195/13,  

72 855 Orchowiec Grunty rolne 
Umowa  
dzierżawy 

68. 
195/12,  
195/14,  
195/15 

21 745 Orchowiec 
Nieruchomość  
rolna 

Nieużytki 

69. 
201/3 
(spółdzielnia) 

3 600 Orchowiec 
Budowlana  
zabudowana 

Hydrofornia  
Orchowiec 

70. 
201/1 (Skarb  
Państwa) 

1 900 Orchowiec 
Budowlana  
zabudowana 

Zbiornik  
Hydrofornia 

71. 201/5, 201/6 6 759 Orchowiec 
Budowlana  
zabudowana 

Były Ośrodek  
Zdrowia  
w Orchowcu 

72. 1039/4 4 033 Orchowiec 
Budowlana  
zabudowana 

SP w Orchowcu 

73. 1069/3 885 Orchowiec 
Budowlana  
niezabudowana 

1/8 Własności,  
Działka  
nieodpłatnie  
nabyta od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
14.01.2019 r 

74. 1496/1 200 
Piaski  
Szlacheckie 

Budowlana  
zabudowana 

Budynek po  
zlewni 

75. 11/1 500 Widniówka 
Nieruchomość  
gruntowa 

Nieużytek 

76. 14/2 1 600 Widniówka 
Budowlana  
zabudowana 

Hydrofornia 

77. 
830, 836,  
948, 956 

6 900 Wielkopole 
Nieruchomość  
gruntowa 

Nieużytek 

78. 831 2 900 Wielkopole 
Budowlana  
zabudowana 

Świetlica w  
Wielkopolu 

79. 840 41 100 Wielkopole 
Budowlana  
zabudowana 

SP w  
Wielkopolu 

80. 
844/1, 845,  
846 

19 469 Wielkopole 
Rezerwa pod  
bud.  
indywidualne 

Umowa  
dzierżawy 

81. 344 13 600 Wielobycz Grunty rolne 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa 

82. 
474 
(spółdzielnia) 

1 400 Wielobycz 
Budowlana  
zabudowana 

Świetlica  
wiejska 

83. 506/1 77 300 Wielobycz Stawy rybne 
Umowa  
dzierżawy 

84. 393 4400 Wielobycz Łąki 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
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07.11.2019 r.,  
1/3 własności 

85. 394 500 Wielobycz Łąki 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
07.11.2019 r.,  
1/3 własności 

86. 397 1600 Wielobycz Łąki 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
07.11.2019 r.,  
1/3 własności 

87. 398 1000 Wielobycz Łąki 

Otrzymana  
nieodpłatnie od  
Skarbu  
Państwa  
w dniu  
07.11.2019 r.,  
1/3 własności 

88. 
333, 140,  
566 

7 700 Wiśniów Budowlana Nieużytki 

89. 474 660 Wiśniów 
Budowlana  
zabudowana 

Budynek po  
sklepie 

90. 506/1 26 700 Wiśniów 
Nieruchomość  
gruntowa 

Darowizna od  
Skarbu  
Państwa 

91. 661 1 100 Wiśniów Rolnicza Las 

92. 121, 122 14 100 PSO Białka 

Nieruchomość  
gruntowa z  
przeznaczeniem  
na drogę 

Darowizna od  
Gminy  
Krasnystaw 

 
Tabela nr 9. Działki drogowe  

Lp. 
Powierzchnia 

w m2 
Miejscowość 

położenia 
Nr działek 

Rodzaj 
użytkowania 

Forma 
użytkowania 

1. 64 432 Antoniówka 

59, 60, 61, 200,  
201, 324, 325,  
384, 385, 407,  
442, 521, 533,  
627, 727, 825,  
852, 853,  
149/2, 147/2,  
841/2, 658, 659, 
492, 350, 836/1, 
835/2, 408/6, 
408/7, 408/8, 
408/9, 409/3, 
409/4 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 
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2. 52 400 Baranica 

287, 91, 259, 
173, 102, 115, 
135, 144, 153, 
163, 219, 184, 
191, 200, 218, 
292, 380, 251/1,  
252/1 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

3. 44 200 Bobrowe 

14, 181/2, 
181/3, 52, 57, 
110, 155, 242, 
87, 334, 680, 
699, 700, 525, 
539, 701/1, 
72/4, 86/1, 686 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

4. 17 100 Bogusław 

144, 180, 215/2, 
400, 119, 120, 
178, 179, 272/1, 
290, 299, 305, 
348, 378, 399, 
220/2, 216/2 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

5. 12 600 Borów 

1804, 1809, 
1811, 1812, 
1813, 1814, 
1794, 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

6. 39 600 Borów Kolonia 

940/2, 938, 
940/1, 941, 942, 
943, 929, 930, 
933, 932, 949, 
950, 931, 925, 
934, 924, 935, 
937, 936, 1/1, 
581, 951/1, 926, 
923, 927, 939 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

7. 22 300 Borsuk 

37, 63, 101, 
102, 106, 126, 
173, 184, 206, 
221 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

8. 90 500 Chorupnik 

76/2, 66, 231, 
354, 371, 475, 
546, 596, 853, 
860, 898, 933, 
1077, 1114, 
1212, 1958, 
1960, 2325, 
1280, 1296, 
1443, 1456, 
1472, 1517, 
1562, 1581, 
1630, 1637, 
1645, 1647, 
1767, 1780, 
1821, 1880, 
1890, 1961, 
1962, 985/2, 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 
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1959, 76/1 

9. 36 400 Czysta Dębina 

865, 866, 867, 
868, 868/1, 
862/1, 862, 861, 
860, 871, 872, 
864 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

10. 42 800 
Czysta Dębina 

Kolonia 

251, 306, 307, 
341, 342, 354, 
408, 443, 444, 
445, 523, 524, 
609, 648, 649, 
650, 651, 684, 
700, 704, 284,  

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

11. 28 473 Felicjan 

17, 152, 297, 
309, 319, 320, 
424, 60, 59/2, 
72/6, 153/2, 
161/2, 170/2, 
480/2 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

12. 54 145 
Gorzków 
Osada 

523, 525, 526, 
527, 529, 530, 
536, 537, 541, 
534, 542, 540, 
477/6, 528/2, 
532/4, 382/6 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

13. 103 743 Gorzków Wieś 

17, 1890, 59, 
234, 360, 361, 
326, 378, 479, 
413, 1860, 519, 
530, 574, 581, 
755, 855, 856, 
782/1, 857, 876, 
983, 984, 1146, 
912, 987, 1019, 
1035, 1068, 
1264, 1407, 
1510, 1527, 
1650, 1674, 
1686, 1720, 
1741, 1784, 
1820, 1754, 
630/1, 763/2, 
764/2, 765/2, 
782/3, 782/4, 
18/2, 985/2, 
1176/2, 1406/2, 
1509/2, 1526/2, 
1531/2, 1587/2, 
1597/2, 1612/2, 
1653/2, 1675/2, 
1695/2, 1721/2, 
1742/2, 1755/2, 
1821/2, 1891/2 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

14. 30 300 Góry 70, 88, 100, Działki Drogi gminne 
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112, 164, 174, 
210, 236, 247, 
261, 128, 21 

drogowe 

15. 17 200 Olesin 

423, 424, 425, 
426, 427, 429, 
430, 431, 432, 
428 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

16. 169 473 Orchowiec 

69, 119, 120, 
160, 196/1, 202, 
300, 338, 379, 
574, 602, 627, 
1569, 848, 888, 
914, 1270, 
1271, 1496, 
1528, 1532, 
1518/1, 79, 
163/1, 512, 514, 
474/2, 194/2, 
511/2, 704/2, 
704/4, 704/5, 
1519/2, 703/4, 
697/2, 670/2, 
725/1, 725/3, 
733/1, 733/3, 
747/1, 776/3, 
791/2, 930/2, 
847/2, 1004/2, 
474/3, 474/5, 
1040/1, 1500/2, 
1500/5, 157, 
206, 1568, 16/2, 
46/2, 118/2, 
197/2, 216/2, 
227/2, 234/2, 
272/2, 297/2, 
380/2, 407/2, 
421/2, 446/2, 
1521,/2, 152/3, 
1566/2, 362/3, 
362/4 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

17. 107 300 
Piaski 

Szlacheckie 

74, 17, 575, 
224, 272, 561, 
361, 326, 256, 
635, 180, 137, 
112, 91, 625, 
66, 181, 230, 
255, 401, 514, 
548, 467, 648, 
721, 834, 826, 
1016, 925, 
1000, 1205, 
905, 973, 883, 
972, 1314, 
1298, 1240, 
1260, 1364, 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 
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1371, 1405, 
1103, 1088, 
1096, 821, 
1082, 1446, 
1507, 621, 222, 
221, 169, 623 

18. 600 Widniówka 19 
Działki 

drogowe 
Drogi gminne 

19. 82 300 Wielkopole 

163, 958, 960, 
961, 962, 963, 
964, 968, 970, 
971, 972, 973, 
974, 975, 976, 
977, 978, 979, 
980, 981, 982, 
983, 984, 985, 
991, 992, 993, 
994, 995, 996, 
997, 998, 999, 
1000, 1003 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

20. 44 700 Wielobycz 

7, 41, 65, 66, 
68, 122, 144, 
310, 345, 388, 
395, 473, 479, 
505, 558, 559, 
566, 169, 343 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

21. 73 000 Wiśniów 

88, 155, 181, 
280, 413, 423, 
453, 468, 478, 
28, 510, 588, 
589, 598, 653, 
694, 798, 813, 
852, 999, 1008, 
706, 833, 934, 
40, 53, 480, 
1041 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

22. 18 700 Zamostek 

660, 659, 661, 
663, 664, 662, 
709, 665, 673, 
667, 620/4, 

Działki 
drogowe 

Drogi gminne 

 
 
Tabela nr 10. Wykaz mienia ruchomego- pojazdy 

Lp. 
Numer 
rejestracyjny 

Marka/typ/model 
 
Rodzaj 

Wartość 
ubezpieczenia 
AC 

1. 
LKS C350 Lublin 352417 KOMBI 

specjalny 
pożarniczy - 

2. 
LKS S992 

Mercedes Benz LAF  
1113 B/42 

specjalny 
pożarniczy - 

3. 
LKS 35PV Pronar T653/2 

przyczepa 
ciężarowa - 



  Raport o stanie Gminy Gorzków za rok 2020  

32 
 

4. 
LKS 80K4 

Mercedes Benz Sprinter  
519 CDI autobus 135 000,00 zł. 

5. 
CMK 5889 Jelcz 008 

specjalny 
pożarniczy - 

6. 
ZMC 1120 FS Lublin, Żuk 156B 

specjalny 
pożarniczy - 

7. 
LKS C623 Lublin 352417 KOMBI 

specjalny 
pożarniczy - 

8. 
LKS C680 

Daewoo Motor, Lublin  
3524 autobus 4 800,00 zł. 

9. 

LKS 4U14 Volksvagen Caravelle 

osobowy – 
przewóz 
niepełnosprawnych 45 460,00 zł. 

10. 
LKS 07LY Zetor 7211 ciągnik rolniczy - 

11. 
LKS 03561 Daewoo Lublin ciężarowy - 

12. 
Brak nr rej. 

Równiarka drogowa 94725 - 
13. 

Brak nr rej. 
Koparko- ładowarka CAT 438C - 

14. 
Brak nr rej 

Koparko-ładowarka CASE ST 685 
 

340450,00 zł.  

15 
LKS19098 

 
 

GLM 8/Lublin 2. 
 

specjalny 
pożarniczy - 

 
 
Nieruchomości sprzedane w roku 2020: 
Brak 
 
Tabela 11. Nieruchomości nabyte w roku 2020 
Lp. Nr ewid. 

Działki 
Miejscowość 

Powierzchnia Podstawa nabycia 
Aktualny stan prawny 

Uwagi; 
Poprzednie 

władanie  
1  Nr ewid. 

986/2  
GORZKÓW- 
WIEŚ 
 

Budynek po  
byłym  
sklepie –  
Świetlica  
Wiejska w  
Gorzkowie  
Wsi 

Ujawniony na stanie  
mienia gminnego dnia  
07.01.2020 r. 

Osoba fizyczna 

2 Nr. ew. 38 
FELICJAN 

 
0,03 ha 

Decyzja Wojewody  
Lubelskiego z 21.07.2020 
r.  GN Ch7510.1.41.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
Rolnicza  
przestrzeń  
produkcyjna RP 

3 Nr ewid. 475 
WIELOBYCZ 

 
0,16 ha 

Decyzja Wojewody 
Lubelskiego z 21.07.2020 r.  
GN.Ch7510.1.45.WŚ  

Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
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WŁASNOŚĆ m.p.zp. 
Zabudowa 
mieszkaniowa i  
zagrodowa MR 

4 Nr ewid. 1495 
PIASKI  
SZLACHECKIE 

0,03 ha 
 

Decyzja Wojewody  
Lubelskiego  
z 21.07.2020 r.   
GN  Ch7510.1.44.2020. 
WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
Zabudowa i  
zagrodowa  
MR 

5 Nrewid.1496/2 
PIASKI  
SZLACHECKIE 

0,03 ha 
 

Decyzja Wojewody  
Lubelskiego 
z 21.07.2020 r.   
GN – 
Ch7510.1.44.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

 Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp. 
Zabudowa i  
zagrodowa  
MR 

6 Nr ewid. 1/1 
CHORUPNIK 

3,05 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego 
z 21.07.2020 r.   
GN.- Ch.7510.1.47.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

 Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp. 
pod zalesienia Rld 

7 Nr ewid. 632 
CHORUPNIK 

0,12 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego 
z 21.07.2020 r.   
GN.- Ch.7510.1.48.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

 Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
pod   zalesienia  
RLd 

8 Nr ewid. 633 
CHORUPNIK 

0,17 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego 
z 21.07.2020 r.   
GN.- Ch.7510.1.48.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

 Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
pod  zalesienia  
RLd 

9 Nr ewid. 62 
BARANICA 

0,09 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego 
z 21.07.2020 r.   
GN.-Ch.7510.1.43.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Wspólnoty  
Gruntowe 
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
Fragment  
drogi powiatowej  
nr 3116L 

10 Nr ewid.379  
BARANICA 

0,08 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego z   21.07.2020 r.   
GN.Ch7510.1.43.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Wspólnoty  
Gruntowe  
Przeznaczenie w  
m.p.zp.  
pod lasy RL 

11 Nr ewid. 461 
PIASKI 
SZLACHECKIE 

0,54 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego z  21.08.2020 r.   
GN.Ch7510.1.40.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Skarb Państwa 
Działka rolna 

12 Nr ewid. 1324 
PIASKI  
SZLACHECKIE 

0,08 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego z   
21.08.2020 r.   

Skarb Państwa 
Działka rolna 
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GN.Ch7510.1.40.2020.WŚ 
WŁASNOŚĆ 

13 Nr ewid. 201/3 
ORCHOWIEC 

0,36 ha Decyzja Starosty  
Krasnostawskiego z   
30.10.2020 r.  
GG.6620.241.2020.DD 
SAMOISTNY  
POSIADACZ 

SKR Gorzków 
Przeznaczenie w  
m.p.zp . WZ –teren 
komunalnych  
urządzeń  
ujmowania i  
uzdatniania wody  

14 Nr ewid. 201/1 
ORCHOWIEC 

0,19 ha Decyzja Wojewody  
Lubelskiego z 20.11.2020  
r.  GN-Ch.7531.1.42020WŚ 
WŁASNOŚĆ 

Skarb Państwa/  
Mienie  
Gromadzkie.  
Przeznaczenie w  
m.p.zp. 
WZ –teren  
komunalnych  
urządzeń  
ujmowania i  
uzdatniania wody  

 

Tabela 12. Nieruchomości najmu, dzierżawy zawarte w 2020 r.           
Lp. Obiekt/nieruchomość Dane najemcy Data  

zawarcia 
Okres umowy 

1 Budynek UG Gorzków  
dz. Nr ewid.  439/1  
Lokal o pow.   
użytkowej 73,38 m2 

BS Izbica  ul. Gminna 2, 22- 
375  
Izbica  

30.12.2020  
kolejna  
umowa 
najmu  
lokalu 

01.01.2021 
31.12.2023 

2 Budynek OSP w  
Piaskach  
Szlacheckich  
dz. Nr ewid. 370 

Olech Barbara Sklep  
Spożywczo-  
Przemysłowy  

30.12.2020 
Kolejna  
umowa 
najmu  
lokalu  
 

01.01.2021 
31.12.2023 

 

10. Realizacja uchwał Rady Gminy Gorzków w 2020 r.   

 
Tabela 13. Ilość zwołanych Sesji Rady Gminy Gorzków w 2020 r. (numer sesji i data) –
łącznie 8 sesji 
Numer sesji  
 

Data sesji 

XIII sesja 30 stycznia 2020 r. 

XIV sesja 20 lutego 2020 r. 

XV sesja 25 maja 2020 r. 
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XVI sesja 23 lipca 2020 r. 

XVII sesja  14 września 2020 r. 

XVIII sesja 5 listopada 2020 r. 

XIX sesja 15 grudnia 2020 r. 

XX sesja  30 grudnia 2020 r. 

 
 
Tabela nr 14. Łączna ilość podjętych uchwał w 2020  r. – 60 uchwał. 
Lp. 
 

Numer uchwały Tytuł uchwały  Sposób wykonania uchwały 

1  

XIII/94/2020 
w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej 

Nastąpiły zmiany po stronie  
wydatkowej budżetu w dziale  
Oświata i wychowanie, tym  
samym  
wzrósł deficyt o kwotę 40.000,00  
zł. Dokonano urealnienia  
przedsięwzięć tj. aktualizacji  
planu zagospodarowania  
przestrzennego, 
zmian w harmonogramie prac na  
Energię Odnawialną w Gminie  
Gorzków, zmiany przedsięwzięć  
w Strategii Rozwoju  
Elektromobilności, dostosowano  
wniosek na zagospodarowanie  
terenu wokół zbiornika wodnego 

2  

XIII/95/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na  
rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone  
zarządzeniem Wójta Gminy  
Gorzków z dnia 29 marca 2021 r.  
nr 12/2021 

3  

XIII/96/2020 
w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Gminy Miejskiej  
Zamość w 2020 roku 

Kwota udzielonej pomocy  
finansowej w zakresie utrzymania  
Izby Wytrzeźwień wyniosła  
6.492,00 zł  

4  

XIII/97/2020 

w sprawie określenia terminu,  
częstotliwości i trybu uiszczania  
opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

Uchwała została wdrożona.  
Opłatę uiszcza się z dołu raz na  
kwartał tj.  
do 31 marca, 30 czerwca, 30  
września, 31 grudnia. Wpłaty z   
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tytułu opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi przez  
mieszkańców  za rok 2020   
wyniosły 250.074,63 zł 

5  

XIII/98/2020 

w sprawie uchwalenia planów  
pracy komisji stałych Rady  
Gminy  
Gorzków na 2020 rok 

W wyniku przyjętych planów  
pracy  
na rok 2020: 
- Komisja Rewizyjna odbyła  
1posiedzenie; 
- Komisja Budżetu, Inwestycji i  
Bezpieczeństwa Publicznego  
odbyła 2 posiedzenia; 
- Komisja Skarg, Wniosków i  
Petycji  
odbyła 1 posiedzenie; 
- Komisja Oświaty, Kultury,  
Regionalizmu i Spraw Socjalnych  
odbyła 1 posiedzenie. 
Ponadto w roku 2020 odbyło się  
5  
wspólnych posiedzeń komisji  
stałych 

6  

XIII/99/2020 

w sprawie uchwalenia planu  
pracy  
Rady Gminy Gorzków na 2020  
rok 
 

W roku 2020 odbyło się 8 Sesji  
Rady Gminy 

7  

XIII/100/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
zawarcie umowy o świadczenie  
usług w zakresie publicznego  
transportu zbiorowego  

Zadanie było realizowane w  
okresie luty – marzec, sierpień –  
grudzień.  
Udział wkładu własnego tj.  
10.214 
,28 zł, kwota dofinansowania  
otrzymanego tj. 8.395,08 zł. W  
ramach Funduszu wykonano  
8.331,6 km przejazdów. Od  
połowy  
marca do końca czerwca  
przejazdy  
zostały zawieszone w związku z  
pandemią Covid-19 

8  

XIII/101/2020 

w sprawie przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego  
planu zagospodarowania  
przestrzennego  
Gminy Gorzków  

Uchwała została przekazana do  
Wydziału Infrastruktury  
Lubelskiego Urzędu  
Wojewódzkiego. W 2020 r. trwały  
prace nad wdrożeniem uchwały. 

9  XIII/102/2020  Zmiana uchwały była  
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uchwała zmieniająca uchwałę  
w sprawie regulaminu  
utrzymania czystości i 

porządku  
na terenie Gminy Gorzków 

podyktowana  
wezwaniem do usunięcia  
naruszenia prawa skierowanym  
przez Prokuraturę Rejonową w  
Zamościu. Podjęto działania  
naprawcze poprzez usunięcie  
zapisu §3 ust. 2 dot. ograniczenia  
do wykonywania doraźnych  
napraw związanych z bieżącą  
eksploatacją  
pojazdu mechanicznego w  
obrębie  
nieruchomości jeżeli czynności te  
nie mają negatywnego  
oddziaływania na środowisko i  
nie są uciążliwe dla mieszkańców  
nieruchomości sąsiednich 

10  

XIV/103/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na  
rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta Gminy Gorzków z dnia 29 
marca 2021 r. nr 12/2021 

11  

XIV/104/2020 

w sprawie udzielenia  
Województwu Lubelskiemu  
pomocy finansowej na  
realizację zadania pn.: 
Przebudowa drogi  
wojewódzkiej Nr 842 Rudnik  
Szlachecki – Wysokie –  
Krasnystaw poprzez budowę  
chodnika w m. Góry i m.  
Gorzków-Osada od km 54+230  
do km 54+470,23 (dz. Nr 535 i  
7 Gmina Gorzków, strona lewa) 

Sposób wykonania uchwały pod  
poz. nr 29  

12  

XIV/105/2020 

w sprawie przyjęcia programu  
opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz  
zapobiegania  
bezdomności zwierząt na  
terenie  
Gminy Gorzków na 2020 rok 

Wykonanie programu zostało  
omówione na str.60 raportu 

13  

XIV/106/2020 

w sprawie określenia średniej  
ceny jednostki paliwa w Gminie  
Gorzków na rok szkolny  
2019/2020 

Uchwała została wdrożona.  
Gmina nie poniosła wydatków z  
tytułu zwrotu kosztów w związku  
z przewozem dzieci  
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niepełnosprawnych przez 
rodziców do szkół i placówek  
oświatowych,  
ponieważ gmina zapewniała 
dowóz tych dzieci. Ponadto  
nauka w szkołach została  
przerwana przez  
pandemię COVID-19 

14  

XIV/107/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
nabycie nieruchomości 
gruntowej położonej w  
miejscowości  
Zamostek, Gmina Gorzków 

Uchwała została zmieniona  
uchwałą nr XXI/165/2021 z dnia  
14 stycznia 2021 r. z uwagi na  
dokonany podział działek  
(nieruchomość nabyta w dniu  
20.04.2021) 

15  

XIV/108/2020 

w sprawie przystąpienia do  
opracowania „Strategii Rozwoju  
Elektromobilności dla Gminy  
Gorzków” 

Dokument został opracowany, a  
dotacja w ramach NFOŚiGW  
rozliczona. 
 

16  

XV/109/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na  rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta Gminy Gorzków z dnia 29  
marca 2021 r. nr 12/2021 

17  

XV/110/2020 

w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na  
opracowanie  
dokumentacji projektowej dla  
zadania pod nazwą  
„Przebudowa  
drogi powiatowej nr 3105L  
Olchowiec – Czysta Dębina –  
Gorzków od km 5+220 do km  
5+450” o długości 0,230 km 

Wartość pomocy finansowej  
wyniosła 7.072,50 zł.  
Dokumentacja została  
opracowana. 

18  

XV/111/2020 

w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na  
opracowanie  
dokumentacji projektowej dla  
zadania pod nazwą:  
„Rozbudowa  
drogi powiatowej nr 3114L  
Chorupnik – Piaski Szlacheckie  
– Izbica od km 0+000 do km  
0+980  

Sposób wykonania uchwały pod  
poz. nr 36 
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o dł. 0,980 km” 

19  

XV/112/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę  
w sprawie regulaminu  
wynagradzania nauczycieli  
zatrudnionych w szkołach  
prowadzonych przez Gminę  
Gorzków 

Uchwała została wdrożona. Do  
regulaminu dodano szczegółowe  
warunki przyznawania dodatku  
funkcyjnego dla dyrektora szkoły 

20  

XV/113/2020 

w sprawie określenia kryteriów  
naboru do oddziałów  
przedszkolnych w szkołach  
podstawowych oraz do klas  
pierwszych publicznych szkół  
podstawowych prowadzonych  
przez Gminę Gorzków 

Uchwała została wdrożona.  
Określone zostały aktualne  
zasady i procedury przyjmowania  
do oddziałów przedszkolnych w 
szkole podstawowej i klas  
pierwszych  
publicznych szkół podstawowych 

21  

XV/114/2020 
w sprawie nadania imienia  
Szkole  
Podstawowej w Gorzkowie  

Szkole Podstawowej w  
Gorzkowie  
nadano imię „Jana III  
Sobieskiego” 

22  

XVI/115/2020 
w sprawie udzielenia Wójtowi  
Gminy Gorzków wotum  
zaufania 

 
Rada Gminy rozpatrzyła Raport o  
stanie Gminy Gorzków za rok  
2019 i udzieliła Wójtowi Gminy 
wotum  
zaufania 

23  

XVI/116/2020 

w sprawie rozpatrzenia i  
zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego wraz ze  
sprawozdaniem Wójta Gminy  
Gorzków z wykonania budżetu  
za 2019 rok 

Sprawozdanie finansowe wraz ze  
sprawozdaniem z wykonania  
budżetu za 2019 rok zostało  
zatwierdzone.  

24  

XVI/117/2020 

 
w sprawie udzielenia  
absolutorium  
Wójtowi Gminy Gorzków z  
tytułu  
wykonania budżetu za 2019 rok 

Absolutorium z tytułu wykonania  
budżetu za 2019 rok zostało  
udzielone. 

25  

XVI/118/2020 
w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej  

Dokonano znacznych zmian w  
planowanych inwestycjach oraz  
pomocy finansowej dla innych  
jednostek i przedsięwzięciach  
ujętych w WPF m. in.  
wprowadzono  
zadanie „Przebudowa drogi  
gminnej w m. Wiśniów” łączna dł.  
odcinków 597 m, wprowadzenie  
wydatków inwestycyjnych na  
wykonanie podłóg i konserwację  
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stropu w budynku SP,  
zwiększenie  
środków na roboty w świetlicach  
wiejskich. Z uwagi na brak  
dofinansowania wyprowadzono  
zadania m.in. budowa chodnika w  
m. Borów, budowa zatok  
autobusowych w m. Wielkopole,  
Borów-Kol., wąwozy w m. Góry i  
Wiśniów, Wielobycz 

26  

XVI/119/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy za  
rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta  
Gminy Gorzków z dnia 29 marca  
2021 r. nr 12/2021 

27  

XVI/120/2020 

w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na  
opracowanie  
dokumentacji technicznej dla  
zadania pod nazwą  
„Rozbudowa  
drogi powiatowej Nr 3113L  
Suszeń  
– Kol. Tarnogóra od km 0+000  
do  
km 2+549 dł. 2,549 km” 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Zadanie ujęte w  
przedsięwzięciach  
wieloletniej prognozy finansowej 

28  

XVI/121/2020 

w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na  
opracowanie  
dokumentacji technicznej dla  
zadania pod nazwą:  
„Rozbudowa  
drogi powiatowej Nr 3110L  
Chorupnik – Rudnik – Mościska  
od km 0+000 do km 5+845 dł.  
5,845  
km” 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Zadanie ujęte w  
przedsięwzięciach  
wieloletniej prognozy finansowej 

29  

XVI/122/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę  
w  
sprawie udzielenia  
Województwu  
Lubelskiemu pomocy  

Uchwała zmienia uchwałę nr  
XIV/104/2020 z dnia 20.02.2020  
r.  Konieczne  
było zwiększenie wartości  
udzielanej pomocy finansowej do  
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finansowej  
na realizację zadania pn.:  
„Przebudowa drogi  
wojewódzkiej  
Nr 842 Rudnik Szlachecki –  
Wysokie – Krasnystaw poprzez  
budowę chodnika w m. Góry i  
m. Gorzków-Osada od km  
54+230 do km 54+470,23 (dz.  
Nr 535 i 7 Gmina Gorzków, 
strona lewa)”. 
  
  

kwoty 89.796,79 zł. Chodnik  
został wybudowany. 

30  

XVI/123/2020 

W sprawie wyrażenia zgody na  
przystąpienie Gminy Gorzków  
do porozumienia  
międzygminnego o  
wspólnym przygotowaniu i  
przeprowadzeniu postępowań  
o  udzielenie zamówień  
publicznych  
na zakup i świadczenie dostaw  
energii elektrycznej w ramach  
Grupy Zakupowej Energii  
Elektrycznej 

Wykonawca został wybrany w  
trybie Ustawy PZP przez  Gminę  
Kraśnik 13 listopada 2020 r 
 

31  

XVI/124/2020 

w sprawie ustalenia  
maksymalnej  
kwoty dofinansowania opłat za  
kształcenie nauczycieli  
pobieranych przez uczelnie  
oraz specjalności i form  
kształcenia  
nauczycieli prowadzonych  
przez  
uczelnie, na których  
dofinansowanie jest  
przyznawane  
w 2020 roku 

Uchwała została wdrożona. W  
budżecie szkoły podstawowej  
wyodrębniono środki w wysokości  
15.155,00 zł. Z dofinansowania  
do  studiów podyplomowych  
skorzystało 3 nauczycieli na  
łączną kwotę 2.625,00 zł. 
Przeprowadzono  
również szkolenia rady  
pedagogicznej, dyrektora  
na łączną  
kwotę 5.296,81 zł, 

32  

XVI/125/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
sprzedaż lokalu mieszkalnego 

w  
budynku wielorodzinnym  
stanowiącego własność Gminy  
Gorzków  

Uchylona uchwałą nr  
XIX/145/2020  
z dnia 15.12.2020 r. w związku ze  
zmianą klasyfikacji z lokalu  
mieszkalnego na lokal użytkowy 

33  
XVII/126/2020 

w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej  

Dotyczy przedsięwzięcia tj.  
budowy  
świetlicy w Chorupniku. Została  
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podpisana umowa na  
dofinansowanie ze środków UE.  
Należało wykazać to zadanie jako  
współfinansowane ze środków  
europejskich 

34  

XVII/127/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na  
rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta Gminy Gorzków z dnia 29  
marca  
2021 r. nr 12/2021 

35  

XVII/128/2020 

w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na realizację  
inwestycji pod nazwą:  
„Przebudowa drogi powiatowej  
nr 3105L Olchowiec – Czysta  
Dębina – Gorzków od km  
5+220 do km  
5+450 o długości 0,230 km” 

Wartość udzielonej pomocy  
finansowej opiewa na kwotę  
93.771,82 zł. Roboty zostały  
wykonane. 

36  

XVII/129/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę  
w  sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na  
opracowanie  
dokumentacji projektowej dla  
zadania pod nazwą:  
„Rozbudowa  
drogi powiatowej nr 3114 L  
Chorupnik – Piaski Szlacheckie 

–  
Izbica od km 0+000 do km  
0+980  
o dł. 0.980 km” 

Uchwała zmienia uchwałę nr  
XV/111/2020 z dnia 25.05.2020 r.  
Wartość pomocy finansowej  
została zwiększona do kwoty  
39.114,00 zł z uwagi na większą  
ilość działek do podziału niż była  
zakładana.  
Dokumentacja została  
opracowana. 

37  

XVII/130/2020 
w sprawie przyjęcia „Strategii  
Rozwoju Elektromobilności na  
terenie Gminy Gorzków” 

Dokument po konsultacjach  
społecznych został przyjęty do  
realizacji i rozliczony z  
NFOŚiGW. 
 

38  

XVII/131/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
zawarcie Porozumienia o  
współpracy partnerskiej w celu  
wspólnego opracowania i  
realizacji  
działań kluczowych pod nazwą  

Porozumienie zostało zawarte w  
dniu 27 września 2020 r.  
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roboczą „Utworzenie  
Lubelskiego  
Okręgu Przemysłu Rolno –  
Spożywczego” w ramach  
aktualizowanej Strategii  
Rozwoju  
Województwa Lubelskiego w  
latach 2021-2027 z  
perspektywą  
do 2030 roku 

39  

XVII/132/2020 

w sprawie przystąpienia do  
Stowarzyszenia „Instytut  
Rozwoju  
Samorządu Terytorialnego  
Województwa Lubelskiego” 

Wniosek został złożony w 2020 
r., 

Gminę przyjęto do  
Instytutu  w roku 2021 r.   

40  

XVII/133/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
wydzierżawienie nieruchomości  
gruntowej stanowiącej  
własność Gminy Gorzków 

Uchwała uchylona uchwałą nr  
XVIII/136/2020 z dnia 05.11.2020  
r. 

41  

XVIII/134/2020 
w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej  

Dotyczy zmiany z zakresu  
przedsięwzięć na rok 2021 tj.  
rozgraniczenia nieruchomości,  
umowy wykraczają poza rok 2020  

42  

XVIII/135/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta  
Gminy Gorzków z dnia 29 marca  
2021 r. nr 12/2021 

43  

XVIII/136/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
zawarcie kolejnej umowy  
dzierżawy nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy  
Gorzków  

Zawarta kolejna umowa  
dzierżawy  
z dotychczasowym dzierżawcą  
na okres od 01.03.2021 r. do  
29.02.2024 r.   

44  

XVIII/137/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
nabycie przez Gminę Gorzków  
nieruchomości położonej w  
miejscowości Orchowiec 

Nieruchomość nabyta przez  
Gminę  
Gorzków na własność na mocy  
decyzji GN- 
CH.7531.1.4.2020.WŚ  
z dnia 20.11.2020 r. 

45  

XVIII/138/2020 

w sprawie obniżenia średniej  
ceny skupu żyta przyjmowanej  
do obliczenia podatku rolnego  
na 2021 r. 

Przyjęta uchwała obowiązuje od  
1 stycznia 2021 r. W 2019 r.  
Rada Gminy podjęła uchwałę  
XI/72/2019 z dnia 12.11.2019 r.  
na mocy, której  
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dochody z tytułu podatku rolnego  
w roku 2020 wyniosły 925.874,82  
zł. 

46  

XVIII/139/2020 

w sprawie określenia 
wysokości  

rocznych stawek podatku od  
nieruchomości obowiązujących  
na terenie Gminy Gorzków na  
rok  
2021 

Przyjęta uchwała obowiązuje od  
1 stycznia 2021 r. W 2019 r.  
Rada  
Gminy podjęła uchwałę  
XI/73/2019  
z dnia 12.11.2019 r. na mocy,  
której  
dochody z tytułu podatku od  
nieruchomości w roku 2020  
wyniosły 341.982,80 zł 

47  

XVIII/140/2020 

w sprawie określenia 
wysokości  

rocznych stawek podatku od  
środków transportowych  
obowiązujących na terenie  
Gminy  
Gorzków na rok 2021 

Przyjęta uchwała obowiązuje od  
1 stycznia 2021 r. W 2019 r.  
Rada  
Gminy podjęła uchwałę  
XI/74/2019  
z dnia 12.11.2019 r. na mocy,  
której dochody z tytułu podatku  
od środków transportowych w  
roku  
2020 wyniosły 70.849,00 zł 

48  

XIX/141/2020 
w sprawie zmian budżetu  
gminy na  
rok 2020 

Szczegółowy sposób wykonania  
uchwały zawiera sprawozdanie z  
wykonania budżetu Gminy  
Gorzków za rok 2020,  
wprowadzone zarządzeniem  
Wójta Gminy Gorzków z dnia 29  
marca  
2021 r. nr 12/2021 

49  

XIX/142/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
zawarcie kolejnej umowy najmu  
lokalu stanowiącego własność  
Gminy Gorzków na czas  
oznaczony do 3 lat 

Zawarta kolejna umowa najmu z  
dotychczasowym najemcą na  
okres od 01.01.2021 r. do  
31.12.2023 r. 

50  

XIX/143/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
zawarcie kolejnej umowy najmu  
lokalu stanowiącego własność  
Gminy Gorzków na czas  
oznaczony do 3 lat 

Zawarta kolejna umowa najmu z  
dotychczasowym najemcą na  
okres od 01.01.2021 r. do  
31.12.2023 r. 

51  

XIX/144/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
sprzedaż lokalu użytkowego w  
budynku wielorodzinnym  
stanowiącym własność Gminy  
Gorzków  

Uchwała w trakcie realizacji. 
Został ogłoszony przetarg w dniu  
14.05.2021 r. 

52  XIX/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na  Uchwała w trakcie realizacji. 
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sprzedaż lokalu użytkowego w  
budynku wielorodzinnym  
stanowiącym własność Gminy  
Gorzków 

Został ogłoszony przetarg w dniu  
14.05.2021 r. 

53  

XIX/146/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na  
sprzedaż nieruchomości  
gruntowej stanowiącej  
własność Gminy  
Gorzków 

Uchwała uchylona uchwałą nr  
XXIII/184/2021 r. Rady Gminy  
Gorzków z dnia 30.04.2021 r.,  z  
uwagi na nie uregulowane  
kwestie  związane ze stanem 
prawnym  przedmiotowej  
nieruchomości 

54  

XIX/147/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę  
w sprawie regulaminu  
utrzymania czystości i 

porządku  
na terenie Gminy Gorzków 

Uchwała została wdrożona.  
Dotyczy częstotliwości odbioru  
poszczególnych frakcji odpadów  
komunalnych od właścicieli  
nieruchomości. 
Od właścicieli domów  
jednorodzinnych: 
- odpady zmieszane i bio w 
okresie IV – X 2 razy w m- 
cu, w okresie XI– III 1 raz w m-cu. 
Od właścicieli mieszkań w  
zabudowie wielolokalowej: 
- odpady zmieszane i bio w  
okresie IV – X 1 raz w tygodniu,  
w okresie  
XI – III 1 raz w m-cu. Odpady  
selektywne dla obu grup 1  
raz na 2 m-ce 

55  

XIX/148/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę 
w  

sprawie określenia  
szczegółowego  
sposobu i zakresu świadczenia  
usług w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od  
właścicieli nieruchomości z  
terenu Gminy Gorzków i  
zagospodarowania tych  
odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez  
właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie  
odpadami  
komunalnymi 

Uchwała została wdrożona.  
Dotyczy odbioru dodatkowych  
frakcji odpadów komunalnych od  
mieszkańców z tzw. PSZOK tj.  
odpady nie kwalifikujące się do  
odpadów medycznych, popiół,  
odzież i tekstylia 

56  
XIX/149/2020 

w sprawie Rocznego Programu  
Współpracy Gminy Gorzków z  

Realizacja uchwały w roku 2021 
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Organizacjami Pozarządowymi  
oraz podmiotami,  
wymienionymi w  
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  
kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o  
wolontariacie na 2021 rok 

57  

XIX/150/2020 

w sprawie wyboru  
przedstawiciela  
Gminy Gorzków do składu  
Rady  
Społecznej działającej przy  
Samodzielnym Publicznym  
Zespole Opieki Zdrowotnej w  
Krasnymstawie na lata 2019- 
2023 

W związku z rezygnacją  
dotychczasowego  
przedstawiciela  
Gminy Gorzków ze składu Rady  
Społecznej działającej przy SP  
ZOZ  Krasnystaw, Rada Gminy  
powołała  
nową osobę do pełnienia w/w  
funkcji 

58  

XIX/151/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę  
w  
sprawie powołania Komisji  
Stałych  
Rady Gminy Gorzków 

W związku ze zrzeczeniem się  
mandatów przez dwóch członków  
Rady Gminy, w wyniku  
dwukrotnego przeprowadzenia  
wyborów uzupełniających nowi  
radni zostali odpowiednio  
powołani  
do składu Komisji Stałych Rady  
Gminy 

59  

XIX/152/2020 

w sprawie ustalenia wysokości  
ekwiwalentu pieniężnego dla  
członków ochotniczych straży  
pożarnych  

Uchwała została wdrożona 

60  

XX/153/2020 

w sprawie ustalenia wykazu  
wydatków niewygasających z  
upływem roku budżetowego  
2020 oraz planu finansowego  
tych wydatków  

Uchwała dotyczy zadania  
„Budowa  
przydomowych oczyszczalni  
ścieków na terenie Gminy  
Gorzków  
– 28 sztuk”. Wykonawca został  
wyłoniony w drodze  
postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego. Termin wykonania  
zadania do 30 kwietnia 2021 r. 

 
 

Tabela nr 13. Ilość uchwał objętych nadzorem RIO w Lublinie – 27 uchwał 
Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

 

1. XIII/94/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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2. XIII/95/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

3. XIII/96/2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy  
Miejskiej Zamość w 2020 roku 

4. XIII/97/2020 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi 

5. XIV/103/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

6. XIV/104/2020 

w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy  
finansowej na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi  
wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie –  
Krasnystaw poprzez budowę chodnika w m. Góry i m.  
Gorzków-Osada od km 54+230 do km 54+470,23 (dz. Nr 535  
i 7 Gmina Gorzków, strona lewa) 

7. XV/109/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

8. XV/110/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji  
projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  
powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków  
od km 5+220 do km 5+450” o długości 0,230 km 

9. XV/111/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji  
projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi  
powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica  
od km 0+000 do km 0+980 o dł. 0,980 km” 

10. XVI/116/2020 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Gorzków  
z wykonania budżetu za 2019 rok 

11. XVI/117/2020 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gorzków  
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

12. XVI/118/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

13. XVI/119/2020 w sprawie zmian budżetu gminy za rok 2020 

14. XVI/120/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej  
dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr  
3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549  
dł. 2,549 km” 

15. XVI/121/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej  
dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr  
3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska od km 0+000 do km  
5+845 dł. 5,845 km” 

16. XVI/122/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia  
Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację  
zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 842  
Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw poprzez budowę  
chodnika w m. Góry i m. Gorzków-Osada od km 54+230 do  
km 54+470,23 (dz. Nr 535 i 7 Gmina Gorzków, strona lewa)”  
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17. XVII/126/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

18. XVII/127/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

19. XVII/128/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Krasnostawskiego na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta  
Dębina – Gorzków od km 5+220 do km 5+450 o długości  
0,230 km” 

20. XVII/129/2020 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie  
dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 L Chorupnik – Piaski  
Szlacheckie – Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dł. 0.980  
km” 

21. XVIII/134/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

22. XVIII/135/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

23. XVIII/138/2020 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  
do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. 

24. XVIII/139/2020 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  
od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy  
Gorzków na rok 2021 

25. XVIII/140/2020 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  
od środków transportowych obowiązujących na terenie  
Gminy Gorzków na rok 2021 

26. XIX/141/2020 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

27. XX/153/2020 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z  
upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego  
tych wydatków  

 
Tabela nr 14. Ilość uchwał opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Lubelskiego – 13 uchwał 
Lp. Pozycja w  

Dz. Urz.  
Woj. Lub. 

Data  
aktu 

Data  
publikacji  
w Dz. Urz.  
Woj. Lub. 
 

Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. 
 
Poz. 1106 

30  
stycznia  
2020 r. 

11 lutego  
2020 r. 

XIII/97/2020 

w sprawie określenia  
terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania  
opłaty za  
gospodarowanie  
odpadami  
komunalnymi 

2. Poz. 1107 
30  
stycznia  
2020 r. 

11 lutego  
2020 r. 

XIII/102/2020 

uchwała zmieniająca  
uchwałę w sprawie  
regulaminu  
utrzymania czystości i  
porządku na terenie  
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Gminy Gorzków 

3. Poz. 1363 
20 lutego  
2020 r. 

25 lutego  
2020 r. 

XIV/105/2020 

w sprawie przyjęcia  
programu opieki nad  
zwierzętami  
bezdomnymi oraz  
zapobiegania  
bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy  
Gorzków na 2020 rok 

4. Poz. 1364 
20 lutego  
2020 r. 

25 lutego  
2020 r. 

XIV/106/2020 

w sprawie określenia  
średniej ceny jednostki  
paliwa w Gminie  
Gorzków na rok  
szkolny 2019/2020 

5. Poz. 3058 
25 maja  
2020 r. 

2 czerwca  
2020 r. 

XV/112/2020 

uchwała zmieniająca  
uchwałę w sprawie  
regulaminu  
wynagradzania  
nauczycieli  
zatrudnionych w  
szkołach  
prowadzonych przez  
Gminę Gorzków 

6. Poz. 3059 
25 maja  
2020 r. 

2 czerwca 
202
0 r. 

XV/113/2020 

w sprawie określenia  
kryteriów naboru do  
oddziałów  
przedszkolnych w  
szkołach  
podstawowych oraz do  
klas pierwszych  
publicznych szkół  
podstawowych  
prowadzonych przez  
Gminę Gorzków 

7. Poz. 6310 
5  
listopada  
2020 r. 

9 grudnia  
2020 r. 

XVIII/138/2020 

 
w sprawie obniżenia  
średniej ceny skupu  
żyta przyjmowanej do  
obliczenia podatku  
rolnego na 2021 r. 

8. Poz. 6311 
5  
listopada  
2020 r. 

9 grudnia  
2020 r. 

XVIII/139/2020 

w sprawie określenia  
wysokości rocznych  
stawek podatku od  
nieruchomości  
obowiązujących na  
terenie Gminy  
Gorzków na rok 2021 
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9. Poz. 6312 
5  
listopada  
2020 r. 

9 grudnia  
2020 r. 

XVIII/140/2020 

w sprawie określenia  
wysokości rocznych  
stawek podatku od  
środków  
transportowych  
obowiązujących na  
terenie Gminy  
Gorzków na rok 2021 
 

10. Poz. 6795 
15  
grudnia  
2020 r. 

17 grudnia  
2020 r. 

XIX/147/2020 

uchwała zmieniająca  
uchwałę w sprawie  
regulaminu  
utrzymania czystości i  
porządku na terenie  
Gminy Gorzków 

11. Poz. 6796 
15  
grudnia  
2020 r. 

17 grudnia  
2020 r. 

XIX/148/2020 

uchwała zmieniająca  
uchwałę w sprawie  
określenia  
szczegółowego  
sposobu i zakresu  
świadczenia usług w  
zakresie odbierania  
odpadów  
komunalnych od  
właścicieli  
nieruchomości z  
terenu Gminy Gorzków  
i zagospodarowania  
tych odpadów, w  
zamian za uiszczoną  
przez właściciela  
nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie  
odpadami  
komunalnymi 

12. Poz. 6797 
15  
grudnia  
2020 r. 

17 grudnia  
2020 r. 

XIX/149/2020 

w sprawie Rocznego  
Programu Współpracy  
Gminy Gorzków z  
Organizacjami  
Pozarządowymi oraz  
podmiotami,  
wymienionymi w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24  
kwietnia 2003 r. o  
działalności pożytku  
publicznego i o  
wolontariacie na 2021  
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rok 

13. Poz. 6798 
15  
grudnia  
2020 r. 

17 grudnia  
2020 r. 

XIX/152/2020 

w sprawie ustalenia  
wysokości  
ekwiwalentu  
pieniężnego dla  
członków ochotniczych  
straży pożarnych  

 
 
Ilość stwierdzonych nieważności uchwał przez organy nadzoru – Wojewoda i RIO 
lub sądy administracyjne. 
 
 W roku 2020 nie stwierdzono nieważności uchwał przez organy nadzoru tj. 
Wojewodę Lubelskiego, Regionalną Izbę Obrachunkową jak również nie toczyły się 
postępowania przed  sądami administracyjnymi. 
Ponadto nie wpłynęły wnioski w sprawie reasumpcji uchwał podjętych przez Radę 
Gminy. 
 Wobec powyższego stwierdza się, iż akty prawne uchwalone przez organ 
stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 są zgodne z prawem i w 
pełni funkcjonują w obrocie prawnym.  
 Spośród 60 uchwał podjętych przez Radę Gminy Gorzków w 2020 roku, 27 
uchwał było objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zaś 13 
uchwał stanowią  akty prawa  miejscowego.  
 

IV. Realizacja polityk, programów i strategii  

1. Zestawienie obowiązujących dokumentów  

 W Gminie Gorzków w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 
1) Założenia do planu zaopatrzenia gminy wiejskiej Gorzków w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte uchwałą Rady Gminy Gorzków nr 
XXV/135/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.  

2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzków na lata 2014 – 2017 z 
perspektywą do roku 2021, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XLV/248/2014 
z dnia 4 listopada 2014 r. 

3) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta uchwałą Rady 
Gminy Gorzków nr XLIV/241/2014 z dnia 23 września 2014 r.  

4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków na lata 2015 – 2020, przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Gorzków nr VI/26/2015 w dniu 22 maja 2015 r., zmieniony 
uchwałą Rady Gminy Gorzków nr IX/42/2015 z dnia 22 września 2015 r. oraz 
uchwałą nr XVI/83/2016 z dnia 16 maja 2016 r.  

5) Strategia Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2015 – 2023, przyjęta uchwałą Rady 
Gminy Gorzków nr XII/58/2015 w dniu 17 grudnia 2015 r.  

6) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr 
XXIII/130/2017 w dniu 27 lutego 2017 r.  
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7) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XXII/86/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.  

8) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gorzków na lata 2017 – 2023, przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Gorzków XXVI/152/17 w dniu 30 sierpnia 2017 r. 

9) Roczny Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Gorzków XI/78/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.   

10)  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XII/89/2019 w dniu 30 grudnia 2019 
r.  

11)  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2020 rok, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XII/88/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.  

12)  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gorzków na 2020 rok, przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Gorzków nr XIV/105/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.  

13) Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków, przyjęta uchwałą 
Rady Gminy Gorzków nr XVII/130/2020 z dnia 14 września 2020 r.    
 

2. Poziom realizacji lub wykonania planów i programów w 2020 r.  

1) Założenia do planu zaopatrzenia gminy wiejskiej Gorzków w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte uchwałą Rady Gminy Gorzków nr 
XXV/135/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 

 W 2020 r. w zakresie realizacji celów założeń do planu wykonano następujące 
działania: 
 Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków” na 

podstawie umowy nr 415/2019/Wn03/OA-IO/D z dnia 17 października 2019 r. 
Wartość usługi na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy to 38500, 
00 zł. termin opracowania strategii, do 31 sierpnia 2020 r.  

 Gmina Gorzków przystąpiła do przetargu na dostawę energii elektrycznej w ramach 
grupy zakupowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
dostawcą energii dla obiektów komunalnych Gminy Gorzków został: Innogy Polska 
S.A, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. W roku 2020 
obowiązywała umowa z  06.08.2018 r. Dostawy energii elektrycznej w ramach 
umowy odbywały się w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. w 
wysokości 0, 2645 zł./kWh. Zużycie energii w roku 2020 kształtowało się na 
poziomie ok. 350 MWh. 

2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzków na lata 2014 – 2017 z 
perspektywą do roku 2021, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr 
XLV/248/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. 

 W 2019 r. w zakresie realizacji celów Programu wykonano następujące działania: 

 Cel: Spełnianie wymagań prawnych w zakresie norm emisyjnych.  Realizacja 
zadania „Opracowanie strategii Elektromobilności na terenie Gminy Gorzków”. 
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Dokument przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XVII/130/2020 z dnia 14 września 
2020 r. Celem strategicznym jest rozwój Elektromobilności na terenie Gminy 
Gorzków i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy 
z silnikami spalinowymi. Zadanie dofinansowane przez NFOŚiGW na podstawie 
umowy nr 415/2019/Wn03/OA-io/D z dnia 17-10-2019 r.  – kwota 38 500,00 zł.  

 Cel: Ograniczenie szkodliwego wpływu azbestu na środowisko. Aktualizacja 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i wprowadzenie jej wyników do 
Bazy Azbestowej. Liczba wszystkich wyrobów unieszkodliwionych w bazie 
azbestowej wg stanu na rok 2020 - 105 496,00 Mg. Na podstawie dofinansowania 
WFOŚiGW w Lublinie w roku 2020 odebrano od mieszkańców Gminy Gorzków 
56,46 Mg azbestu. Kwota dofinansowania - 20 378, 01 zł.  

 Cel: Zastąpienie zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowymi 
oczyszczalniami ścieków. Wniosek w ramach PROW 2014 – 2020 na budowę 28 
szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość całkowita - 471 569,70 zł. 
wartość dofinansowania – 243 951, 057 zł.  

 Cel: Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych. Wniosek w ramach PROW 
2014 – 2020 na przebudowę stacji ujęcia wody w miejscowości Orchowiec. 
Wartość całkowita – 1 366 426,99 zł., wartość dofinansowania – 706 876,00 zł.  

 Cel: Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Przedsięwzięcie: 
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na podstawie umowy nr 
1/866/2020/03/OZ-UP-go/D z dnia 04.05.2020 r. z NFOŚiGW. Łączna masa 
odebranych odpadów dostarczanych przez rolników z terenu Gminy Gorzków 
wyniosła 15,89Mg. Wartość dofinansowania: 7 859,83 zł.  

3) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta uchwałą 
Rady Gminy Gorzków nr XLIV/241/2014 z dnia 23 września 2014 r.  

  
W 2020 r. w zakresie realizacji celów Strategii wykonano następujące działania: 

 Cel: Zorganizowanie dożywiania dla uczniów szkół, wskaźnik: W szkołach 
funkcjonuje stołówka - Liczba dzieci objętych dożywianiem w szkole: 161 
Dożywianie w szkole realizowane było w postaci cateringu. Liczba dzieci objętych 
dożywianiem – 161.  

  Cel: Przygotowanie oferty zajęć pozaszkolnych dla uczniów, wskaźnik: Istnieje 
oferta zajęć pozaszkolnych: liczba zajęć – 7, Liczba dzieci biorących udział w 
dodatkowych zajęciach: min. 70. W roku 2020 realizowane były dodatkowe 
zajęcia pozaszkolne: SKS, Taekwondo, zajęcia świetlicowe, koła przedmiotowe: j. 
angielski, język niemiecki, matematyka, język polski. Liczba dzieci biorących 
udział w zajęciach: 70.  

 Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym o 5% do roku 2020, wskaźnik: 
Mniejsza ilość osób kierujących pod działaniem alkoholu, mniej zdarzeń z 
udziałem pieszych i rowerzystów – spadek; z 11 zatrzymań do 3. W roku 2020 
zatrzymano 1 nietrzeźwego kierowcę kierującego pojazdem mechanicznym oraz 
2 nietrzeźwych kierujących rowerzystów. Zdarzeń z udziałem pieszych nie było. 

 Cel: Zmniejszenie liczby przestępstw na terenie Gminy Gorzków o 5% do roku 
2020. wskaźnik: Zmniejszona przestępczość – spadek liczby przestępstw.  
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Łącznie stwierdzono 9 przestępstw: 3 z art. 288 KK, 1 z art. 178 KK, 3 z art. 278 
KK, 1 z art. 207 KK, 1 z art. 190 KK. 

 Cel: Zminimalizowanie przemocy domowej o 5 procent na terenie Gminy Gorzków 
do roku 2020, wskaźnik: Mniejsza ilość postępowań przygotowawczych 
dotyczących przemocy – spadek z 5 do 3 spraw. W 2018 roku skierowano do 
Sądu Rejonowego 3 sprawy dotyczące przemocy; w 2019 roku takich spraw było 
2., w 2020 r. jedna sprawa. W trakcie spotkań i interwencji uświadamiano o 
rodzajach przemocy domowej oraz o potrzebie zgłaszania każdego przypadku.  

 Cel: Spadek bezrobocia 5% w gminie do 2020 roku, wskaźnik: zmniejszenie 
bezrobocia  liczba bezrobotnych: liczba bezrobotnych: 31.01.2020:. 141 osób, 80 
kobiet i 61 mężczyzn. 31.12.2020 r. 148 osób w tym:, 78 kobiet i 70 mężczyzn. 

 Aktywizowanie i motywowanie bezrobotnych klientów pomocy społecznej do 
podejmowania starań w kierunku podjęcia zatrudnienia. Pomoc w poszukiwaniu 
odpowiednich ofert pracy. 11 osób było aktywizowanych do pracy w UG w 
Gorzkowie w ramach współpracy i środków PUP.  

 Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin w gminie do roku 2020, wskaźnik: istnieją 
odpowiednie warunki funkcjonowania rodzin – liczba osób, którym przyznano 
świadczenie – 57 os, 36 rodzin, liczba osób objętych pracą socjalną – 127. W 
sposób ciągły prowadzona jest pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w postaci 
prowadzonej pracy socjalnej, doradztwa, pomocy finansowej. 

4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków na lata 2015 – 2020, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr VI/26/2015 w dniu 22 maja 2015 r., 
zmieniony uchwałą Rady Gminy Gorzków nr IX/42/2015 z dnia 22 września 2015 
r. oraz uchwałą nr XVI/83/2016 z dnia 16 maja 2016 r.  

Dokument zakłada, że w wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 
Gminie Gorzków nastąpi zmniejszenie zużycia energii finalnej z 213 048 GJ do 207 
283 GJ (2,7%), przy jednoczesnym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych 
z 3,7% w 2014 roku do ponad 23,5% w 2020 roku. Podejmowane działania 
przyczynią się także do redukcji emisji CO2 o 35, 7% rocznie w stosunku do 2014 
roku. Przy realizacji planu brane mają być pod uwagę uwarunkowania związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zamówieniami publicznymi. 

W 2020 r. na terenie Gminy Gorzków funkcjonowało 4 instalacje kolektorów 
słonecznych na obiektach gminnych (Urząd Gminy, Centrum Społeczno-Kulturalne, 
Szkoła Podstawowa przy ul. Główna 7 i Partyzantów 83) oraz gospodarstwach 
domowych 474 instalacji. Urządzenia stanowią mienie komunalne Gminy Gorzków o 
łącznej mocy 3,58 Mwh. Łączna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w 2020 r. w 
wyniku użycia urządzeń OZE ( z energii słonecznej) wynosi ok. 5732,7 GJ. Redukcja 
emisji CO2 związanej z produkcją energii cieplnej na potrzeby c.w.u. w roku 2020 
wyniosła ok. 358 Mg.  

W dniu 30 grudnia 2020 r. zawarto aneks do Porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 lipca 
2019 r. w zakresie wspierania przez Gminę realizacji programu „Czyste Powietrze” 
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poprzez utworzenie w Gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można 
złożyć wniosek o dofinansowanie przez mieszkańca Gminy.  

5) Strategia Rozwoju Gminy Gorzków na lata 2015 – 2023, przyjęta uchwałą Rady 
Gminy Gorzków nr XII/58/2015 w dniu 17 grudnia 2015 r.  

W roku 2020 w zakresie realizacji celów Strategii wykonano następujące 
działania, zadania operacyjne: 

 Cel strategiczny 1. Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura. Cel 
operacyjny1.1 : Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy i jakości dróg.  

 Realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 109734L i 
109732L w miejscowości Gorzków-Osada”. Długość drogi – 515, 00 m 
Łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie to kwota 201 714, 71 zł. 

 Realizacja inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Piaski Szlacheckie”. Odcinek o długości 283 m. Łączne 
nakłady inwestycyjne na to zadanie to 126 090, 00 zł.  

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Cichej w obrębie 
Gorzkowa-Osady. Wartość dokumentacji - 10 000, 00 zł.  Wniosek złożony 
do FDS w naborze prowadzonym w 2020 r.  

 Realizacja zadania: „Remont dróg gminnych nr 109712 L i 109737 L w m. 
Wiśniów, łączna długość odcinków 0, 597 km”. Wartość całkowita: 213 
514, 04 zł. brutto. Wniosek złożony do FDS w naborze rezerwowym 
prowadzonym w 2020 r.  

 Pomoc finansowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – 
Krasnystaw poprzez budowę chodnika w msc. Góry i msc.Gorzków-Osada 
od km 54+230 do km 54+470, 23. Kwota dofinansowania 89 796,79 zł.  

 Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina – 
Gorzków od km 5+220 do km 5+450 o dł. 0, 230 km” (dotacja celowa) w 
kwocie 7 072, 50 zł.  

 Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3114L Chorupnik – Piaski 
Szlacheckie- Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dł. 0, 980 km” w kwocie 
39 114, 00 zł.  

 Dotacja dla Powiatu na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina – Gorzków od km 5+220 
do km 5+450 o dł. 0,230 km” (dotacja celowa) w kwocie 93 771, 82 zł.  

 Podpisano z Powiatem umowy na realizację następujących zadań: 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska 
od km 0+000 do km 5+845 dł. 5, 845 km” na kwotę 31 683,94 zł., oraz 
„Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 
0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km” na kwotę 18 479,52 zł.   

 W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej były świadczone przewozy na trasie Piaski 
Szlacheckie- Gorzków-Osada – Orchowiec – Bogusław. W związku z 
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ogłoszeniem pandemii koronawirusa przewozy zostały częściowo 
zawieszone. Kwota 13 801, 20 zł.  

 Cel strategiczny 1. Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura. Cel 
operacyjny 1.3 Poprawa stanu gminnej infrastruktury edukacyjnej, sportowej, 
OSP, administracyjnej.  

 Realizacja inwestycji: „Wymiana podłogi i konserwacja stropu w budynku 
Szkoły Podstawowej w Gorzkowie”. Wartość zadania: 112 732, 40 zł. 

 Realizacja inwestycji: „Roboty budowlane w świetlicach wiejskich na 
terenie Gminy Gorzków”. Wartość zadania: 80 630,00 zł.  

 Realizacja inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chorupniku”. 
Wartość zadania 99 967,50 zł., z czego dofinansowanie UE w ramach 
PROW 2014 – 2020 - 38 750, 00 zł.  

 Realizacja zadania: „Remont pokrycia dachowego na budynku przy ulicy 
Głównej 21 w Gorzkowie-Osadzie”. Wartość zadania 33 000, 00 zł.  

 Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na świetlicę w 
Orchowcu – 10 000, 00 zł.  

  Realizacja projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” polegających 
na zakupie laptopów w celu zdalnego nauczania przez Szkołę 
Podstawową w Gorzkowie. Zakupiono 38 laptopów. Wartość całkowita 
93 000, 00 zł. Dofinansowanie otrzymane ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środków 
budżetu państwa wyniosło 90 000,00 zł.,  

 Cel strategiczny 1. Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura. Cel 
operacyjny 1.4 Rozwój odnawialnych źródeł energii i gospodarka niskoemisyjna.  

 Opracowano „Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy 
Gorzków”, dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Wartość 
dofinansowania wyniosła 38 500, 00 zł.  

 Cel strategiczny 1. Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura. 1.5. 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.  

 Opracowano i złożono wniosek „Rozwój systemu gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Gorzków Etap II” w ramach PROW 2014 – 2020. 
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości 
życia mieszkańców poprzez przebudowę 1 ujęcia wody oraz budowę 28 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków. Wartość 
całkowita zadania: 1 837 996, 69 zł., wartość dofinansowania 950 827, 00 
zł. Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

 Zakup lekkiego używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP 
Piaski Szlacheckie, kwota 10 850,00 zł.  

6) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021, przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Gorzków nr XXIII/130/2017 w dniu 27 lutego 2017 r.  

Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z późn. zm.)  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 



  Raport o stanie Gminy Gorzków za rok 2020  

57 
 

przemocy na terenie gminy Gorzków w 2020 r. były realizowane w odniesieniu do 
następujących celów:  

 Cel szczegółowy: Wzrost oddziaływań profilaktycznych i edukacja społeczna w 
zakresie zjawiska przemocy w rodzinie 

Wskaźniki: 
1) Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”.. Działania w 2020 r. - 6 NK 

wszczętych, 3 – wszczęte przez posterunek w Żółkiewce, 2 – wszczęte przez 
Komendę Powiatową Policji w Krasnymstawie,- 1 NK wszczęta przez GOPS w 
Gorzkowie, 

2) Liczba ofiar przemocy z podziałem na płeć. – kobiety 6, mężczyźni 0, 
3) Liczba interwencji domowych – 25, realizowane przez policję, 
4) Liczba dzieci ofiar przemocy – 1,   
5) Liczba osób starszych ofiar przemocy. – 1, 
6) Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 4, Organizowano 

systematycznie spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą. 
12.03.2020 r., 25.06.2020 r., 10.09.2020 r., 28.12.2020 r., 

7) Liczba kampanii społecznych w obszarze przemocy prowadzonych na obszarze 
Gminy Gorzków – plakaty 16, ulotki – 16, broszury – 18.  

 Cel szczegółowy: Opracowanie lokalnego modelu działań w zakresie ochrony i 
udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Wskaźniki:  
1) Ilość miejsc udzielających wsparcia w postaci poradnictwa – 2, miejsce: GOPS, 
Policja, 
2) Liczba udzielonych porad – 6 porady prawne, 
3) Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy rzeczowej i finansowej z powodu 
przemocy - 1 rodzina, 1 osoba, 
4) Liczba rodzin objętych pracą socjalną – 6. Udzielenie informacji o procedurze NK. 
Kierowanie osób do takich instytucji jak: Poradnia Leczenia Uzależnień, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Radca prawny, praca socjalna, 
5) Liczba rodzin objętych monitoringiem – 6, 
6) Liczba opracowanych i dystrybuowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych. 
– 11. Rozdawane były ulotki i plakaty w czasie spotkań zespołu interdyscyplinarnego 
o tematyce przemocy w celu dystrybuowania ich do środowisk pracy. 

 Cel szczegółowy: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie, ukierunkowanych na zmianę zachowań 
agresywnych, prowadzących do przemocy w rodzinie.  

Wskaźniki:  
1) Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskiej Karty-A” przez 

przedstawicieli poszczególnych podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury 5, 
w tym GOPS 1, Policja 5, 

2) Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” – 6, 
3) Liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta”, na skutek ustania 

przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 
pomocy – 5, 

4) Liczba zakończonych postępowań w sprawie związanych z przemocą w 
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rodzinie poprzez sporządzenie aktu oskarżenia – 1,  
5) Liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w 

rodzinie poprzez umorzenie postępowania – 2, 
6) Liczba osób skierowanych do uczestnictwa w programach korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy – 6, do PCPR w Krasnymstawie,  
7) Liczba podjętych działań interwencyjnych i monitorujących – 150,   
8) Liczba wniosków skierowanych do sądu lub prokuratury w przedmiocie 

zastosowania środków karnych – 1.  
Ze wskaźników osiągniętych w 2020 roku wynika, iż ofiarami przemocy najczęściej 

były kobiety. Wszczęte procedury najczęściej dotyczyły zachowań pod wpływem 
alkoholu. Dzięki partnerskiej współpracy między instytucjami i podmiotami - zjawisko 
przemocy w 2020 r. w Gminie Gorzków utrzymuje się najniższym poziomie jak w roku 
2019, również w porównaniu z latami poprzednimi, zjawisko przemocy w rodzinie 
wykazuje poziom spadkowy. Istnieje jednak potrzeba monitorowania celów zawartych w 
programie, kontynuowania i rozwijania współpracy między podmiotami, szerzenia 
świadomości społecznej oraz wdrażania standardów związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy m.in. poprzez wykorzystanie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą. 

 
9) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XXII/86/2019 w dniu 30 grudnia 2019 
r.  

W ramach realizacji Programu przyznawane jest stypendium Wójta Gminy 
Gorzków dla uczniów z tytułu wysokich wyników w nauce lub wysokich osiągnięć 
sportowych. Na koniec roku szkolnego 2019/2020 – 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Gorzkowie otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 4 za 
wysokie wyniki sportowe. Łączna liczba uczniów to 23, a kwota stypendiów to 8 780, 00 
zł.  

10) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gorzków na lata 2017 – 2023, przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Gorzków XXVI/152/17 w dniu 30 sierpnia 2017 r.  

 Program zgodnie z uchwałą Nr CCCXIII/6144/2018 Zarządu Województwa 
Lubelskiego z dnia 31 października 2018 r. został wpisany do Wykazu Programów 
Rewitalizacji Województwa Lubelskiego. Wpis programu rewitalizacji do Wykazu jest 
równoznaczny ze stwierdzeniem, że program ten spełnia wymogi Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.  

W roku 2020 kontynuowane były działania – zamierzenia rewitalizacyjne - w 
odniesieniu do następujących celów rewitalizacji.  
Cel. 2 Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności 
przestrzeni publicznej obszaru Gminy.  
 Podpisano umowę RPLU.07.01.00-06-0012/19 na realizację projektu pn. 
„Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. 
Etap I ” w naborze RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach działania 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne RPO WL 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest stworzenie 
nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców infrastruktury turystycznej w 
przestrzeni publicznej do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Wartość 
całkowita projektu 1 460 139, 47 zł., a wartość dofinansowania 1 038 218, 14 zł., w tym 
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środki UE 928 932, 02 zł.  Okres realizacji do końca 2021 r. W 2020 r. wykonano 
zjazd z drogo wojewódzkiej na teren zbiornika za kwotę 23 001, 00 zł., z czego wartość 
dofinansowania wyniosła 17 765, 00 zł.  
11) Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok, przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Gorzków XI/78/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.   

 W zakresie zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wsparcie 
otrzymał Gminny Klub Sportowy „Zryw” Gorzków na realizację zadania: „Organizacja i 
udział w zawodach piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” w roku 2020” w kwocie 35 000, 
00 zł. oraz Uczniowski Klub Sportowy „Gorzków” na realizację zadania „Szkolenie 
młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe” w kwocie 8 000,00 zł.   
12)  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XII/89/2019 w dniu 30 
grudnia 2019 r. 
W roku 2020 realizowane były następujące przedsięwzięcia: 

 W zakresie zadania: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy). 
Komisja współpracowała ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „WINDA”. W ramach 
tej współpracy (dofinansowanie 1000 zł) stowarzyszenie udzielało pomocy 
terapeutycznej, psychiatrycznej i prawnej mieszkańcom naszej gminy 
uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu a także rodzinom uwikłanym w 
przemoc. 

 W zakresie zadania: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie (art. 41ust. 1 pkt 2 ustawy).  W ramach swojej 
działalności Komisja w 2020 r. zaprosiła 6 osób nadużywających alkoholu. Celem 
zaproszenia było przeprowadzenie rozmów motywujących do zerwania z 
nałogiem. Na zaproszenie zgłosiła się tylko 1 osoba. W tym wypadku panująca 
pandemia spowodowała, że wystosowywane zaproszenia dla osób 
nadużywających alkoholu są ignorowane. 

 W zakresie zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych (art. 41ust. 1 pkt 3 ustawy). Zostało zorganizowanych 14 
wydarzeń o charakterze edukacyjno-wychowawczym, przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową i Kościołem Katolickim i Centrum Społeczno-Kulturalnym w 
Gorzkowie-Osadzie. Komisja prowadziła kampanię profilaktyczną pod tytułem 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowaną dla terenu całego kraju przez 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania 
skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. W 
ramach zrealizowanych dotychczas zadań Stowarzyszenie przyznało nagrody dla 
2 uczniów z naszej szkoły. 
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 W zakresie zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (art. 41ust. 1 pkt 5 
ustawy): W 2020 r. przeprowadzono kontrole wszystkich 7 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzków, oraz wydała 9 postanowień o 
zaopiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

13)  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2019 
rok, przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzków nr XII/88/2019 w dniu 30 grudnia 
2019 r.  

W roku 2020 w ramach Programu nie stwierdzono przypadków narkomanii na 
terenie gminy Gorzków, prowadzono jedynie działania profilaktyczne w ramach Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

14) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzków na 2020 rok, przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Gorzków nr XIV/105/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. 

W roku 2020 w ramach Programu były wykonywane następujące działania: 
Cel.1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych. 

Do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu przy ul. Braterstwa Broni 
161 - odłowiono i przekazano 1 psa  - koszt wyniósł 2386,20 zł.  
Cel. 3. Zapewnienie pomocy bezdomnym zwierzętom, a w szczególności chorym bądź 
potrąconym wymagającym pilnej opieki weterynaryjnej. Wsparcia weterynaryjnego 
udzielono 11 zwierzętom na łączną kwotę 1 088 , 00 zł.  Łączne wydatki w ramach 
programu w roku 2020 wyniosły 4 472, 78 zł., wobec 10 000, 00 zł. planowanych 
kosztów w budżecie.  
 

3. Informacja na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Gorzków 

Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gorzków został uchwalony przez Radę Gminy Gorzków w dniu 26 lutego 2004 r. uchwałą nr 
XIII/66/2004 wraz z późniejszymi zmianami. Postanowienia MPZP obejmują 100 % 
powierzchni Gminy.  

W roku 2020 były prowadzone procedury związane z uzgodnieniami zmian w 
zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W dniu 30 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała nr XIII/101/2020 o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany planu przestrzennego i uchyleniu poprzedniej z dnia 12 listopada 
2019 r. Zwiększenie zakresu zmian spowodowało jednocześnie konieczność wydłużenia 
terminu realizacyjnego o 8 miesięcy oraz zwiększenie kosztów o 9.000 zł., łączna wartość 
zmian w MPZP wynosi 53 000, 00 zł.   

V. Infrastruktura techniczna 

1. Infrastruktura drogowa 

Ogólna długość dróg na terenie Gminy Gorzków wynosi 84, 623 km., z czego 60, 
732 km jest utwardzonych. Na terenie Gminy znajdują się drogi powiatowe o łącznej 
długości 44 km , z których 39 km jest utwardzona, łączą one większość miejscowości z 
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terenu Gminy z drogą wojewódzką. Drogi gminne (publiczne) o długości 30 km, z 
czego tylko 10, 5 km posiada nawierzchnię bitumiczną. 

 
Tabela nr 15. Wykaz dróg gminnych  

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 
Utwardzenie Stan/Przejezd

ność 

1 109676L 
dr.pow.2128LAntoniówka - 
Kol. Orchowiec 
dr.pow.3104L 

jezdnia asfaltowa w km od 
0+000 do km 1+077,00 

dobry, 
przejezdna 

2 109711L 
dr.woj.842 - Wielkopole - 
Widniówka (koniec 
zabudowy) 

jezdnia asfaltowa w km od 
0+000 do km 2+345,00 

dobry, 
przejezdna 

3 109712L 

dr.woj.842 - Wielkopole - 
Wiśniów - Piaski 
Szlacheckie - 
dr.pow.3114L 

jezdnia asfaltowa w km od 
0+000 do km 1+440, 

średni, 
przejezdna 

4 109713L 
dr.woj.842 – Gorzków-
Osada - Gorzków - Góry - 
Wiśniów - dr.gm.109712L 

jezdnia asfaltowa w km od 
0+000 do km 0+485. 

średni, 
przejezdna 

5 109714L 
dr.woj.842 - Chorupnik - 
dr.pow.3105L Gorzków 

jezdnia asfaltowa na całym 
odcinku 

dobry, 
przejezdna 

6 109715L 
dr.woj.842 - do końca Kol. 
Borów 

jezdnia asfaltowa na całym 
odcinku 

dobry, 
przejezdna 

7 109716L 
dr.pow.3105L - przez wieś 
Kol. Czysta Dębina 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 0+240,00 

średni, 
przejezdna 

8 109717L 
dr.pow.2128L Antoniówka 
- Bogusław 

utwardzenie płytami JOMB 
od km 0+000 do+440,00 km 

dobry, 
przejezdna 

9 109718L 
dr.pow.2126L Orchowiec - 
dr.gm.109719L 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 0+604,00 

dobry, 
przejezdna 

10 109719L 
dr.pow.3117L Orchowiec - 
gr. gminy Rybczewice 
(Izdebno) 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 0+777,00 

dobry, 
przejezdna 

11 109720L 
dr.gm.109719L - 
Orchowiec - dr.pow.3117L 

jezdnia asfaltowa na całym 
odcinku 

dobry, 
przejezdna 

12 109721L 
dr.pow.3119L Olesin - Kol. 
Wielobycz - dr.woj.842 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 0+508,00, płyt 
typu MON od km 0+508 do 
km do km 0+700,00 

średni, 
przejezdna 

13 109722L 
dr.pow.3105L – Gorzków-
Osada (w kier. wagi 
buraków) 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 1+480,00 

dobry, 
przejezdna 

14 109723L 
dr.pow.2126L - Felicjan - 
dr.pow.3118L (Bobrowe) 

utwardzenie kruszywem  
i płytami JOMB od km 
0+230 do+470,00 km 

dobry, 
przejezdna 

15 109724L 
dr.pow.2126L - Felicjan - 
Wirtka 

jezdnia asfaltowa do końca 
zabudowań 

dobry, 
przejezdna 
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16 109725L 
dr.pow.3116L - przez wieś 
Baranica 

częściowe utwardzenie 
płytami JOMB na odcinku od 
km 0+474 do km 0+530 i od 
km 0+589 do km 1+156 

średni, brak 
przejezdności 
na fragmencie 
drogi 

17 109726L 
dr.gm.109717L - Bogusław 
(do lasu) 

jezdnia asfaltowa do końca 
zabudowań 

dobry, 
przejezdna 

18 109727L 
dr.gm.109717L - Bogusław 
(do lasu) 

jezdnia asfaltowa do końca 
zabudowań 

dobry, 
przejezdna 

19 109728L 
dr.gm.109715L - Kol. 
Borów - Borów 
(dr.woj.842) 

jezdnia asfaltowa na odcinku 
od km 0+000 do km 
0+468,00 

dobry, 
przejezdna 

20 109729L 
dr.woj.842 - Chorupnik - 
Kol. Chorupnik 
dr.pow.3114L 

utwardzenie fragmentu 
płytami JOMB w km od 
0+475,00 do km 0+605,00 

dobry, 
przejezdna 

21 109730L 
dr.gm.109713L - Góry 
(koniec zabudowań) 

jezdnia asfaltowa w km od 
0+000 do km 0+485. 

średni,  
przejezdna 

22 109731L 
Gorzków-Osada ul. 
Nadrzeczna (dr.woj.842 - 
koniec zabudowań) 

jezdnia asfaltowa dobry, 
przejezdna 

23 109732L 
Gorzków-Osada ul. 
Rynkowa (w stronę 
kościoła) 

jezdnia asfaltowa dobry, 
przejezdna 

24 109733L 
Gorzków-Osada ul. Nowa 
(dr.woj.842 - 
dr.gm.109734L) 

jezdnia asfaltowa dobry, 
przejezdna 

25 109734L 
Gorzków-Osada ul. 
Partyzantów (ul. Rynkowa 
- dr.pow.3105L) 

jezdnia asfaltowa dobry, 
przejezdna 

26 109735L 
Gorzków-Osada ul. Cicha 
(ul. Nadrzeczna - 
dr.woj.842) 

jezdnia asfaltowa,  nieliczne 
ubytki, stan ogólny dobry 

dobry, 
przejezdna 

27 109736L 
dr.pow.3118L - przez wieś 
Bobrowe 

brak utwardzenia średni,  
przejezdna 

28 109737L 
dr.gm.109712L - koniec 
zabudowy wsi Wiśniów 

jezdnia asfaltowa od km 
0+000 do km 0+330,00,   
utwardzenie płytami typu 
JUMBO, w km od 0+330,00 
do km  0+997,00 

dobry, 
przejezdna 

29 110030L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych: 401, 361 
obręb Piaski Szlacheckie 
oraz 833, 453, 999 obręb 
Wiśniów, na odcinku od 
drogi powiatowej 3114L - 
Piaski Szlacheckie - 
Wiśniów - do drogi gminnej 

utwardzenie płytami typu 
JUMBO, w km od 0+009,00 
do km  0+590,00 

dobry, 
przejezdna 
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109712L 

30 110031L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych: 962 obręb 
Wielkopole, 526 obręb 
Gorzków-Osada oraz 
1531/2 obręb Gorzków-
Wieś, na odcinku od drogi 
wojewódzkiej 842 - 
Wielkopole - Felicjan - do 
drogi powiatowej 2126L 

utwardzenie płytami typu 
MON, w km od 0+073,00 do 
km  0+990,00 

dobry, 
przejezdna 

31 110032L 

droga położona na działce 
o numerze ewidencyjnym: 
87 obręb Bobrowe, na 
odcinku od drogi 
powiatowej 3118L - 
Bobrowe - do drogi 
powiatowej 3119L 

utwardzenie płytami typu 
JUMBO, w km od 0+004,00 
do km  0+453,00 

dobry, 
przejezdna 

32 110033L 

droga położona na działce 
o numerze ewidencyjnym 
169 obręb Wielobycz, na 
odcinku od drogi 
powiatowej 3118L - 
Wielobycz - do drogi 
gminnej 109721L 

utwardzenie płytami typu 
JUMBO w km od 0+000,00 
do km  0+565,00 

dobry, 
przejezdna 

33 110072L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych: 443, 284, 
307 obręb Czysta Dębina 
Kolonia; 219 obręb 
Baranica; 400, 216/2 
obręb Bogusław od drogi 
powiatowej nr 3105L 
Czysta Dębina – Baranica 
- Bogusław do drogi 
gminnej nr 109727L 

utwardzenie płytami typu 
MON, w km od 0+015,88 do 
km  0+998,00 

dobry, 
przejezdna 

34 110073L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych: 174, 70 
obręb Góry od drogi 
powiatowej nr 3114L 
Chorupnik - Góry do drogi 
wojewódzkiej nr 842 

droga nieutwardzona średni,  
przejezdna 

35 110074L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych; 426, 425 
obręb Olesin od drogi 

utwardzenie płytami typu 
JUMBO w km od 0+000,00 
do km  0+440,00 

dobry, 
przejezdna 
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Źródło: Rejestr numerów dróg gminnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego 
http://zdw.lublin.pl/infohtml/wykaz_drog/drogi_gminne_2019_maj.pdf oraz dane własne UG w Gorzkowie 

 

2. Transport zbiorowy 

Ruch pasażerski w Gminie Gorzków obsługiwany jest przede wszystkim przez 
komunikację prywatną. Usługi przewozowe świadczone są głównie na trasach: 

 Krasnystaw-Gorzków-Żółkiewka.  
 Krasnystaw-Gorzków-Rudnik.  
 W celu realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dowozu do szkół 

podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Gmina Gorzków aktualnie wykorzystuje 
zarówno własne busy szkolne oraz korzysta z usług przewozowych prywatnej firmy, 
która dowozi uczniów w ramach komunikacji regularnej na trasach: Trasa Nr 1 - 
Bogusław-Orchowiec-Baginy-Orchowiec-Felicjan-Gorzków-Osada; Trasa Nr 2 -Gorzków 
–Antoniówka –Czysta Dębina - Olchowiec-Borówek –  Borów-Borów Kolonia – 
Chorupnik-Gorzków-Osada; Trasa Nr 3 -Piaski Szlacheckie – Chorupnik – Baranica – 
Gorzków-Wieś-Gorzków-Osada. Z przewozów tych korzystają również mieszkańcy 
Gminy Gorzków. 

Na terenie gminy w 2020 r. funkcjonowały z dużymi okresami przerw 
spowodowanymi stanem epidemii Covid 19 dwie linie autobusowe w ramach Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych z dofinansowaniem z budżetu państwa: 

 Linia nr 1: Gorzków-Osada – Bogusław – Gorzków-Osada 
 Linia nr 2: Gorzków-Osada – Piaski Szlacheckie – Gorzków-Osada 

 

3. Telekomunikacja 

Na terenie Gminy Gorzków istnieje stacjonarna sieć telekomunikacyjna, będąca 
własnością Orange S.A. Korzystają z niej także inni operatorzy. Poza telefonią 

gminnej nr 109721L Olesin 
do granicy Gminy 

36 110075L 

droga położona na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych: 181/3, 155 
obręb Bobrowe od drogi 
powiatowej nr 3118L 
Bobrowe do drogi gminnej 
nr 110032L 

utwardzenie płytami typu 
MON, w km od 0+004,00 do 
km  0+430,00 

dobry, 
przejezdna 

37 126047L 

droga wojewódzka nr 842 
– Borów do działki nr ewid. 
947 (działka nr ewid. 1823 
obręb Borów) 

utwardzenie płytami typu 
JUMBO w km od 0+000,00 
do km  0+902,00 

średni,  
przejezdna 

38 126048L 

droga wojewódzka nr 842 
– Wielkopole – droga 
powiatowa nr 3118 L 
(działka nr ewid. 964 obręb 
Wielkopole) 

droga nieutwardzona średni,  
przejezdna 



  Raport o stanie Gminy Gorzków za rok 2020  

65 
 

stacjonarną możliwe jest korzystanie z usług wszystkich, działających na rynku 
polskim operatorów: T - Mobile, Orange, Plus, Play. Dodatkowe usługi oferowane przez 
operatorów to: Internet, telefon stacjonarny bez linii telefonicznej, TV. W miejscowości 
Felicjan znajduje się stacja linii radioliniowych, należąca do EmiTel Sp. z o.o., 
wyposażona w urządzenia nadawcze i nadawczo-odbiorcze, zlokalizowane są tam 
urządzenia operatorów sieci GSM/UMTS/HSPA dostawców bezprzewodowego 
Internetu.  

Od 2015 r. na terenie Gminy Gorzków działa sieć Internetu szerokopasmowego w 
oparciu o dwie stacje bazowe LTE w miejscowościach Orchowiec i Gorzków-Osada. 
Właścicielem tej infrastruktury jest Gmina Gorzków. 

W 2020 r. był realizowany projekt: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich, przepustowościach w 
podregionie chełmsko-zamojskim część B3, ID: 3.3.06.10b 3” nr POPC01.01.00-06-
0069/18 przez FIBEE IV Sp. z o.o., w wyniku, którego ok. 65 % gospodarstw na terenie 
Gminy Gorzków uzyska dostęp do Internetu szerokopasmowego.  

 

4. Wodociągi 

 Sieć wodociągowa w Gminie Gorzków według stanu na koniec  2020 r. wynosiła 67,5 
km, zaś liczba przyłączy – 1295 sztuk. Pod koniec 2020 r. z sieci wodociągowej w Gminie 
korzystało 3431 osób, co daje 99, 21 % ogółu ludności. W roku 2020 zawarto 7 nowych 
umów na dostarczanie wody z dotychczasowymi lub nowymi użytkownikami. 

 
Tabela nr 16.  Informacje dotyczące sieci wodociągowej 

 
 Na terenie Gminy Gorzków zlokalizowane są ujęcia wody w miejscowościach:  
 Czysta Dębina(Olchowiec, Borówek, Borów, Borów-Klonia, Czysta Dębina, Czysta 

Dębina-Kolonia, Antoniówka, Baranica)  

Wyszczególnienie Jedn. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 
67,5 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1290 1290 1290 1292 1294 
 

1295 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 84,96 76,86 90,71 92,34 90,40 
 

87,11 
 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 3550 3534 3512 3493 3510 3431 

Zużycie wody w 
gospodarstwach domowych 
ogółem na 1 mieszkańca 

m3 23,93 21,75 25,83 26,43 25,75 25,39 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

% 98,6 98,5 98,5 98,03 98,02 99,21 
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 Gorzków-Osada (Zamostek, Wielkopole, Gorzków-Wieś, Gorzków-Osada, 
Wiśniów, Chorupnik, Góry) 

 Widniówka (Widniówka)  

 Olesin (Olesin, Bobrowe, Wielobycz)  
 Orchowiec(Orchowiec, Felicjan, Bogusław) 
 Wielobycz-Kolonia (Wielobycz-Kolonia) 

 Mieszkańcy części Orchowca (Baginy) korzystają ze stacji ujęcia wody 
zlokalizowanej na terenie Gminy Łopiennik, a mieszkańcy Piask Szlacheckich i 
Chorupnik-Kolonii korzystają ze stacji ujęcia wody zlokalizowanej na terenie Gminy 
Izbica, mieszkańcy Józefowa i Borsuka korzystają ze stacji ujęcia wody zlokalizowanej w 
Gminie Rudnik. 
 Gmina Gorzków z ujęcia wody zlokalizowanego w msc. Czysta Dębina dostarcza 
wodę mieszkańcom gminy Żółkiewka w miejscowościach Borówek i Olchowiec. 

5. Kanalizacja 

Wysoki stopień zwodociągowania Gminy Gorzków jest proporcjonalny ze 
stopniem jej skanalizowania. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej od 2011 r. wynosi 
niezmiennie 14,3 km, jednak wzrasta liczna przyłączy prowadzących do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – wynoszących w 2020 r. – 255 szt. Na koniec 
2020 r. z sieci kanalizacyjnej korzystały 793 osoby, co stanowi ludności 22, 93 % 
ludności Gminy. W roku 2020 zawarto 2 umowy na odprowadzanie ścieków z 
dotychczasowymi użytkownikami.  

 
Tabela 17. Sieć kanalizacyjna w Gminie Gorzków w latach 2015-2019 

 
Na terenie Gminy Gorzków funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków 

mechaniczno-biologiczna o przepustowości 100 m3/dobę, zlokalizowana w miejscowości 
Góry. Obejmuje swym zasięgiem sieć kanalizacyjną w m. Gorzków-Osada, Gorzków-
Wieś (częściowo), Zamostek i Wielkopole.  

Ponadto, na obszarze Gminy (zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie 
ścieków - wykonane w technologii z drenażem rozsączającym oraz biologiczne. 

Wyszczególnienie Jedn. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 245 257 264 264 264 
 
255 

Ścieki odprowadzone 
 

dam3 13,25 13,20 16,19 16,64 15,97 
 
18,77 
 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 860 865 870 872 792 
 
793 
 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

% 23,5 23,6 22,6 24,47 22,59 
 

22,93 
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Oczyszczają ścieki z budynku lub budynków mieszkalnych i pozwalają na ich 
odprowadzenie w stanie oczyszczonym do gruntu. Na terenie Gminy wybudowano 251 
szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, korzysta z nich ok. 720 osób. Oczyszczalnie 
stanowią mienie komunalne Gminy.  

W roku 2020 rozpoczęto budowę kolejnych 28 biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla 79 mieszkańców Gminy. 

Na terenie Gminy Gorzków występują 602 bezodpływowe szamba, z których 
korzystają mieszkańcy.    

6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Odpady komunalne z terenu Gminy Gorzków odbierane były w 2020 r. przez 
wykonawcę F.U.H. „A-Zet EKO" Adam Marchewka, ul. Kłosowskiego 54, 22-300 
Krasnystaw. Zebrane odpady przekazywane są następnie do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Wicentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o. Wincentów, 22- 302 
Siennica Nadolna. W roku 2020 odebrano od mieszkańców 243,08 Mg odpadów 
komunalnych, w tym: 122,84 Mg odpadów zmieszanych, 0,99 Mg papieru, 45,93 Mg 
tworzyw sztucznych, 47,65 Mg szkła, 12,84 Mg odpadów wielkogabarytowych, 2,04 Mg 
elektrośmieci, 2,22 Mg zużyte opony oraz 8,57 Mg zmieszane odpady z budowy i 
remontów. Odpady odbierane są z terenu całej gminy, gdzie znajduje się wg stanu na 
rok 2020 - 1088 gospodarstw domowych oraz dwa budynki wielolokalowe. Liczba osób 
stale mieszkających na terenie Gminy Gorzków na podstawie deklaracji śmieciowych – 
2670 osób. 

Osiągnięty poziom recyklingu: 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 11,10 %. 

 Przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkoło – 61,14%.  

Wydatki poniesione w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi to 
159 502, 38 zł.  – odbioru i zagospodarowania odpadów. Koszty administracyjne 
systemu stanowią kwotę 57 967, 26 zł., w tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia 
oraz koszty pośrednie jak: szkolenia, delegacje, badania i materiały biurowe, programy. 
Dodatkowo koszt wywozu odpadów zebranych w ramach oczyszczania miast i wsi, tj. 
odpadów zebranych w przestrzeni publicznej, w tym likwidacji dzikich wysypisk śmieci 
wyniósł 20 117,21 zł.   

Na terenie gminy Gorzków funkcjonowały w 2020 r. trzy podmioty, które posiadały 
zezwolenie Wójta Gminy Gorzków na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych. Łączna ilość nieczystości ciekłych, które zostały 
odebrane od mieszkańców przez dane podmioty wynosi 3271,4 m3  

 

7. Infrastruktura energetyczna  
Dostawcą energii elektrycznej w gminie Gorzków jest PGE S.A. Oddział Zamość, 

która odpowiada za sprawność, eksploatację, rozwój i modernizację sieci elektrycznej.  
Za bieżący nadzór i stan techniczny sieci elektroenergetycznych, jako zarządca sieci 
odpowiada Rejon Energetyczny Chełm. Przez teren Gminy Gorzków przebiega linia 220 
kV Abramowice – Zamość Mokre. Sieć napowietrznych linii 15 kV zasilana jest 
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podstawowo ze stacji 110/15 kV Gorzków i Gorzków - Rońsko, zaś rezerwowo z 
GPZ Rejowiec, Zamość - Janowice, Zamość - Majdan, Mokre, Żółkiewka. 

Obszar terytorialny Gminy Gorzków w układzie planowym zasilany jest ze stacji 
110/15 kv Krasnystaw Rońsko zlokalizowanej na terenie Miasta Krasnystaw oraz ze 
stacji 110/15 kV Żółkiewka zlokalizowanej na terenie Gminy Żółkiewka poprzez linie 
napowietrzne i kablowe SN 15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nN. W sytuacjach 
awaryjnych obszar gminy może być zasilany ze stacji 110/15 kV Krasnystaw 
zlokalizowanej na terenie miasta Krasnystaw oraz ze stacji 110/15 kV Zamość Majdan 
zlokalizowanej na terenie miasta Zamość.  

Gmina Gorzków jest obecnie zasilana gazem ziemnym przewodowym z 
krajowego systemu gazowniczego w części wsi Wielobycz.  

VI. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

1. Informacje podstawowe 

 Pomoc społeczna na terenie Gminy Gorzków podlega działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. Głównej 9 w Gorzkowie-
Osadzie. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym celem 
Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie 
Gminy Gorzków.  

11.  Struktura zatrudnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Struktura zatrudnienia: 

 kierownik-1 osoba, 
 pracownicy socjalnych -2 osoby, 
 księgowość -1 osoba, 
 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze, – 1 

osoba, 
 asystent rodziny- 1 osoba tj. umowa zlecenie, 
 psycholog - 1 osoba tj. umowa zlecenia do specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, 
 pedagog - 1 osoba tj. umowa zlecenia do specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. 

 Na utrzymanie instytucjonalne Ośrodka w 2020 roku wydatkowano kwotę 253 
104,72 zł. Środki te przeznaczone były na płace pracowników wraz z pochodnymi, 
wydatki na szkolenia, zakup sprzętu biurowego i artykułów biurowych, delegacje, 
badania lekarskie, telefony, woda, ścieki. 

12. Zespół interdyscyplinarny 

Przy GOPS w Gorzkowie działa Zespół Interdyscyplinarny powołany zgodnie z 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład zespołu 
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. 

W 2020 r. liczba spotkań członków zespołu interdyscyplinarnego wynosiła - 4, liczba 
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spotkań członków grup roboczych wynosiła – 6.  W 2020 roku zakończono 10 
procedur Niebieskich Kart. Koszty obsługi i funkcjonowania Zespołu 
Interdyscyplinarnego zostały poniesione w ramach środków posiadanych przez GOPS. 

13. Udzielanie pomocy przez GOPS w 2020 r. 

 W 2020 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystało 64 rodziny, w których wspólne 
gospodarstwo domowe prowadziło 153 osoby. Znaczącą informacją o świadczonej 
pomocy jest fakt, iż spora liczba rodziny korzysta z pomocy w formie pracy socjalnej. W 
2020 r. było 56 rodzin, a osób w rodzinach 127 objętych pracą socjalną.  Ponadto 28 
rodzin / 53 osoby w rodzinach korzystało wyłącznie z pomocy w formie pracy socjalnej, 
co oznacza, że faktyczna liczba rodzin korzystająca z pomocy wyniosła 92 rodzin, w 
których wspólne gospodarstwo domowe prowadzi 206 osób. Z ogólnej liczby środowisk 
korzystających z pomocy, aż 20 to rodziny z dziećmi. W przypadku 4 środowisk 
rodzinnych odnotowano problem bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego. Informuje się, że 9 rodzin to rodziny 
wielodzietne, w których na wychowaniu pozostaje minimum troje dzieci. W obszarze 
największego zainteresowania służb pomocy społecznej, a więc pracowników socjalnych 
i asystenta rodziny były rodziny oznaczające się różnego typu ograniczeniami 
funkcjonalnymi z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, uzależnień, 
przemocy w rodzinie, bezrobocia lub ograniczeń zdrowotnych. 
 W 2020 r. GOPS zatrudniał asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia na okres 
od września  do grudnia 2020 r. i obejmował swoją pomocą 4 rodziny. Wsparcie to 
realizowane było na podstawie ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. W 
rodzinach tych na wychowaniu pozostawało 10 dzieci. W trzech rodzinach, skierowanie 
asystenta wynikało z wniosku pracownika socjalnego, natomiast w jednej rodzinie, 
asystent został skierowany do rodziny na wniosek sądu. W tym miejscu należy wskazać, 
że w 2020 roku 8 rodzin z terenu Gminy Gorzków objętych było nadzorem kuratorskim 
Sądu Rejonowego w Zamościu w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. 
 W 2020 roku z terenu Gminy Gorzków w pieczy zastępczej w formie rodzinnej ( 
rodziny zastępcze) przebywało 3 dzieci a w pieczy instytucjonalnej (dom dziecka) 
przebywało 7 dzieci. Dzieci te przebywają w w/w formach pieczy zastępczej na mocy 
postanowienia sądu. 

Tabela nr 18. Struktura udzielania pomocy w Gminie Gorzków. 

Powody udzielania pomocy Lata (liczba rodzin) 

2017 2018 2019 2020 

Ubóstwo 35 35 24 17 

Bezdomność 1 1 1 1 

Bezrobocie 30 34 26 20 

Niepełnosprawność 30 34 13 9 

Długotrwała choroba 18 15 15 11 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

6 6 3 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 8 10 3 5 

Alkoholizm 7 5 4 4 

Narkomania - - - - 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

- - - - 

 

14. Realizacja programów rządowych przez GOPS 

1. Program „Dobry Start”. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód – 
osoby uczące się do 20 roku życia, osoby niepełnosprawne do 24 roku życia. W 2020 
roku w Gminie Gorzków tę formę wsparcia otrzymało 298 dzieci na kwotę 89 400, 00 zł. 

2. Program „Świadczenie za życiem”. Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 
żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod 
opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 
wystawionym przez położną. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie wypłacono 
świadczenia z tego tytułu. 

3. Świadczenia rodzinne to zadanie w ramach, którego wypłaca się zasiłki rodzinne wraz z 
dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne i 
zdrowotne. W 2020 r. GOPS wypłacił następujące świadczenia: 

 
Tabela 19. Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych 

Wyszczególnienie L. świadczeń Wydatki zł 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 2768 308283,06 

Zasiłki pielęgnacyjne 718 157284,52 

Świadczenie rodzicielskie 95 89354,4 

Świadczenia pielęgnacyjne 163 290746,8 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 14 8680 
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Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka 

18 18000 

4. „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR 
mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, 
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych 
oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu 
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują 
Kartę na okres ważności orzeczenia. W 2020 r. wydano 38 kart dużej rodziny w tym 
dla rodziców 18 kart a dla dzieci 20 kart . 

5. Fundusz alimentacyjny. W ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym wypłacane 
są świadczenia dla uprawnionych. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Do świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 
zł miesięcznie. W 2020 roku wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
kwotę 54 100 zł./świadczeń- 158. W ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym 
uprawnionych było 8 rodzin. 

6. Program „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez 
przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako 
częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz 
wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich 
rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Koszt programu 
w Gminie Gorzków w 2020 r. to 2 627 233, 57 zł, wypłacono 5 327 świadczeń 500 
Plus, ze wsparcia skorzystało 319 rodzin. 

15. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej  przez GOPS 

1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy żywnościowej w ramach Programu 
skorzystać mogły osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby 
w rodzinie. Od listopada 2020 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe z 200 % 
na 220 % czyli  1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby 
w rodzinie. Podczas Podprogramu w 2020 r. GOPS wydał wszystkich skierowań - 159  
dla 318 osób do PCK i 6 skierowań dla 10 osób do Banku Żywności. 
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2) Kolonie dla dzieci z rodzin najbiedniejszych z Gminy Gorzków. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gorzkowie w 2020 r. zakwalifikował   dzieci z rodzin o niskim 
dochodzie do letniego wypoczynku organizowanego na zlecenie Kuratorium Oświaty 
w Lublinie. W koloniach uczestniczyło 6 dzieci z naszej gminy. Kolonie odbyły się w 
terminie od 19.07.2020 r. do 28.07.2020 r. Poronin k/ Zakopanego. 

3) ,,Akcja zima ,,- 2019/2020 oraz 2020/2021. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gorzkowie w okresach zimowych podejmował działania pomocowe na rzecz osób 
bezdomnych, samotnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku a także rodzin 
wielodzietnych, zwłaszcza tych niezaradnych życiowo takie jak: 

 została nawiązana współpraca z sołtysami z poszczególnych sołectw gminy w 
kwestii zachęcania mieszkańców do pomocy międzysąsiedzkiej oraz zgłaszania 
przez sołtysów osób potrzebujących pomocy np. osób samotnych, w podeszłym 
wieku, niepełnosprawnych  i obciążonych problemem alkoholowym, 

 umieszczono w miejscach użyteczności publicznej wykaz placówek działających 
na terenie woj. lubelskiego, które udzielają wsparcia w okresie zimowym, 

 skierowano pismo do Kierownika Posterunku Policji w Żółkiewce o objęcie 
patrolem policyjnym w ramach działań osłonowo - zabezpieczających w okresie 
zimowym wskazanej grupy osób nieporadnych życiowo z różnych powodów, 

 rodzinom, osobom  o niskich dochodach udzielono wsparcia finansowego na 
zakup opału ze zorganizowaniem dowozu do miejsca zamieszkania, 

 rodzinom i osobom spełniającym kryteria dostępu udzielono pomoc w ramach 
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w  
szkole i domu" w formie posiłku, zasiłku celowego na żywność, pomocy 
rzeczowej, 

  pracownicy socjalni wraz z dzielnicowym, pielęgniarkami środowiskowymi lub 
lekarzami systematycznie odwiedzali i monitorowali sytuacje osób i rodzin z 
terenu gminy, 

 pracownicy socjalni pośredniczyli w umieszczaniu osób bezdomnych w 
schroniskach, osób samotnych i niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych, 
ZOL-ach, 

 dostarczanie drewna opałowego z mienia gminnego w pierwszej kolejności dla 
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, samotnych, 

 apel do mieszkańców Gminy Gorzków ,,Nie bądź obojętny" – informacja 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy wraz w wykazem placówek 
zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych, 

 udział w spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gorzków, w którym 
uczestniczyli członkowie zespołu m. in: policji, szkoły, urzędu gminy, gops -u. 
Spotkanie dotyczyło sytuacji dotyczącej zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców 
Gminy Gorzków, zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas zimy tj.: duże opady 
śniegu, utrzymanie przejezdności dróg, usuwanie śniegu zalegającego na 
dachach, pomoc osobom potrzebującym w okresie zimowym, 

 stały monitoring w okresie zimowym prowadzony przez pracowników socjalny, 
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 liczba osób zgłoszonych o objęcie patrolem policyjnym w ramach działań 
osłonowo - zabezpieczających w okresie zimowym wskazanej grupy osób 
nieporadnych życiowo z różnych powodów (liczba osób – 9). 

4) CARITAS - Program ,, Na codzienne zakupy" Edycja 2020. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie w 2020 r. zakwalifikował 5 osób z 
terenu Gminy Gorzków do Programu ,,Na codzienne zakupy" Edycja 2020. Z pomocy 
w formie udostępnionej karty na zakupy w sklepie Biedronka skorzystali seniorzy w 
wieku powyżej 60 lat w trudnej sytuacji finansowej do 1 100, 00 zł dochodu z 
niepełnosprawnością. Zakwalifikowane osoby robiły zakupy w okresie do kwietnia do 
grudnia 2020 roku. 

5) Przydział drewna z mienia gminnego. 
W 2020 roku z zasobów mienia gminnego dla 20 mieszkańców Gminy Gorzków 
została przyznana pomoc w formie drewna na opał. Z pomocy skorzystały osoby które 
złożyły podanie do Wójta Gminy Gorzków o drewno lub zostali wytypowani przez 
GOPS.   

6) Akcja ,,Szlachetna paczka". 
Do wsparcia w ramach akcji ,,Szlachetna paczka" GOPS wytypował 3 osoby. 
Ostatecznie do akcji zostały zakwalifikowane 2 osoby. Kryteria do udziału w akcji to 
niskie dochody oraz osoby starsze chore lub niepełnosprawne. 

7) Projekt we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną ,,SAGAN"- pomoc w formie 
posiłku. 

W ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej w Zamościu we 
współpracy ze Spółdzielnią Socjalną ,,SAGAN" z miejscowości Płonka gmina Rudnik - 
24 osoby z naszej gminy skorzystało z ciepłego posiłku ( pierwsze i drugie danie) 
przez okres 13 dni w miesiącu grudniu 2020 r. Obiady były dostarczane bezpośrednio 
do domu mieszkańców.   

 

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1. Policja  

 Posterunek Policji, który obejmuje swym zakresem obszar gminy Gorzków ( rejon 
nr 12) znajduje się w ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka. Do głównych zadań 
należy ochrona ludzkiego bezpieczeństwa, ochrona mienia oraz pomoc w różnego 
rodzaju sytuacjach kryzysowych, tym bardziej, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie 
obywateli. W skład etatowy Posterunku Policji w Żółkiewce wchodzi dziesięciu 
funkcjonariuszy tj. kierownik, trzech policjantów służby kryminalnej, trzech dzielnicowych 
oraz trzech policjantów służby patrolowej. Z danych statystycznych dotyczących 
działań prewencyjnych na terenie Gminy Gorzków, wynika,  iż na obszarze Gminy 
zanotowano w 2020 r. 242  interwencji Policji, w tym 24 to przestępstwa, a 218 to 
wykroczenia . Wśród przestępstw są to najczęściej przypadki: kradzieże rzeczy cudzej - 
5, (wzrost o 4 wobec 2019 r.), kradzieże z włamaniem - 1 (wzrost o 1 wobec roku 2019), 
znęcanie się nad rodziną – 1 sprawa ( wobec 1 sprawy w 2019 r.), uszkodzenie rzeczy  - 
7 spraw (wobec 4 spraw w 2019 r.). Wśród wykroczeń: zagrożenie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym - 52 sprawy, (wobec 44 w 2019 r.) nieobyczajny wybryk 45 spraw 
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(wobec 34 w 2019 r.), zakłócanie porządku publicznego – 31 spraw (wobec 27 spraw 
w 2019 r.).  

Tabela 20. Wykaz zdarzeń drogowych na terenie Gminy Gorzków  

OKRES 2019 2020 

Zdarzenia drogowe 24 33 

Wypadki drogowe 3 3 

Zabici  1 2 

Ranni 2 1 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Gorzków w 2020 r. nie odbiega od poziomu bezpieczeństwa innych gmin powiatu 
krasnostawskiego, nie ma również drastycznego wzrostu zagrożeń wobec roku 2019.  

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

 W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 713, z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) w Gminie Gorzków działa 6 
Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Gorzków-Osada (stowarzyszenie 
rejestrowe), Czysta Dębina (Stowarzyszenie rejestrowe), Borów, Antoniówka 
(stowarzyszenie rejestrowe), Orchowiec, Piaski Szlacheckie (Stowarzyszenie 
rejestrowe). Ich szczegółowe zadania określają statuty. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przeciwpożarowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej KSRG), współdziałając w tym 
zakresie z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami. 

Tabela  21. Charakterystyka Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Gminie 
Gorzków 
Lp. Nazwa jednostki Stan 

osobowy 
Wyposażenie 

1 
OSP Gorzków 21  Samochód pożarniczy GBA 3/30/MAN 

TGM 13.290 4x4. 
 Samochód pożarniczy GLM 8/Lublin 3. 
 Pełne wyposażenie spełniające kryteria 

przynależności do jednostek Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 
prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczych. 

OSP Czysta 
Dębina 

20  Samochód pożarniczy GBA 2,5/16/Star 
244. 

 Podstawowe wyposażenie pożarnicze 
niezbędne do udziału w zawodach 
sportowo-pożarniczych oraz 
wspomagania jednostek z KSRG w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

OSP Borów 19  Samochód pożarniczy GLM 8/Lublin3. 
 Podstawowe wyposażenie pożarnicze 
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niezbędne do udziału w zawodach 
sportowo-pożarniczych oraz 
wspomagania jednostek z KSRG w 
wybranych działaniach ratowniczych. 

OSP Antoniówka 15  Samochód pożarniczy GLM 8/Żuk A 156 
B. 

 Podstawowe wyposażenie pożarnicze 
niezbędne do udziału w zawodach 
sportowo-pożarniczych oraz 
wspomagania jednostek z KSRG w 
wybranych działaniach ratowniczych. 

OSP Orchowiec 17  Podstawowe wyposażenie pożarnicze 
niezbędne do udziału w zawodach 
sportowo-pożarniczych oraz 
wspomagania jednostek z KSRG w 
wybranych działaniach ratowniczych. 

OSP Piaski 
Szlacheckie 

22  Samochód pożarniczy GLM 8/Lublin 2. 
 Podstawowe wyposażenie pożarnicze 

niezbędne do udziału w zawodach 
sportowo-pożarniczych oraz 
wspomagania jednostek z KSRG w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
 

 
 W roku 2020 jednostka OSP Gorzków 18 razy wyjeżdżała do działań 
ratowniczych, z czego: 5 razy brała udział w działaniach gaśniczych, 13 - usuwanie 
skutków innych zdarzeń (wypadki drogowe, usuwanie skutków powalonych drzew i 
lokalnych podtopień). Nie odnotowano fałszywych alarmów.  Liczba strażaków 
ratowników łącznie biorących udział w zdarzeniach – 78. 

  W roku 2020 z ważniejszego wyposażenia i sprzętu dla OSP z budżetu Gminy 
zakupiono: ubranie specjalne – 3 kpl., mundury wyjściowe - 6  kpl., ubranie koszarowe  - 
7 kpl., buty specjalne – 3 pary, buty strażackie – 2 pary,  rękawice strażackie – 2 pary, 
czapka rogatywka – 4 szt., koszula OSP – 2 szt. oraz inne drobne wyposażenie 
umundurowania. Dla jednostki OSP w Piaskach Szlacheckich zakupiony został lekki 
samochód pożarniczy GLM8 marki Lublin 2. Sprzedany został samochód pożarniczy 
GBA 1, 5/16 marki Mercedes-Benz LAW 1113, będący dotychczas na wyposażeniu 
jednostki OSP Czysta Dębina. Jednostce tej przekazany został samochód GBA 2, 5/16 
marki Star 244, dotychczas pozostający na wyposażeniu OSP w Gorzkowie. Jednostka 
OSP w Gorzkowie uzyskała dotację na cele remontowe strażnicy w kwocie 18 tys. zł. 
Jednostka z Piask Szlacheckich otrzymała dotację z MSWiA w kwocie 1890 zł, za którą 
zakupiła hełmy strażackie – 2 szt. oraz rękawice strażackie – 1 para. Jednostka z 
Czystej Dębiny również otrzymała dotację z MSWiA w kwocie 1940 zł i zakupiła: buty 
specjalne – 2 pary, węże pożarnicze – 1 szt., rękawice strażackie – 3 pary. 

W roku 2020 corocznie organizowane zawody sportowo-pożarnicze nie odbyły się 
z powodu panujące pandemii. 

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzkowie był 
współorganizatorem gminnego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. W 2020 roku organizowana była 43. edycja konkursu. 
Przedstawiciele OSP zasiadali w jury konkursu oraz uczestniczyli przy wręczaniu nagród 
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zwycięzcom. Powiatowy etap konkursu został odwołany z powodu pandemii. 
 

VIII. Oświata 

 Gmina Gorzków prowadziła w roku szkolnym 2019/2020 jedną Szkołę 
Podstawową w Gorzkowie z oddziałami przedszkolnymi.  

1.  Uwarunkowania organizacyjne w roku 2020  

Tabela 20. Szkoła Podstawowa  

 
Lp. 

 
Placówka 

 
l. dzieci 

 
l. 
oddział
ów 

l.  etatów 
pedago- 
gicznych 

l. etatów 
niepedagogicznie 

śr. liczba 
dzieci w 
oddziale 

śr. liczba 
etatów na 
oddział 

admin. obsługa 

1 
Szkoła 
Podstawowa 
w Gorzkowie  

187 9 22,74 1 5,5 21 3,24 

2 
Oddziały 
przedszkolne  

63 3 3,93 - 3 21 2,31 

             Razem 250 12 26,67 1 8,5 21 3,01 

Średnia liczba uczniów / etatów na oddział 21 3,01 

 
 
Liczebność uczniów w oddziałach w Szkole Podstawowej jest niska. W 

porównaniu do poprzedniego roku szkolnego o 2 wzrosła średnia liczba dzieci na 
oddział. Spadła również liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego z 77 
na 63, wynikiem tego jest zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych z 4 na 3. Liczba 
uczniów w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 spadła o 25 w porównaniu 
do roku poprzedniego, ponieważ szkołę skończyły dwa roczniki: klasa ósma i ostatni 
rocznik gimnazjum. Wzrosło zatrudnienie w szkole o 2,73 etatu nauczycielskiego (w tym 
dodatkowe zatrudnienie 1, 57 etatu, a 1, 16 etatu to przesunięcie zatrudnienia z oddziału 
przedszkolnego, po zmniejszeniu liczby oddziałów) oraz o 2 etaty obsługi - 1 etat pomoc 
nauczyciela i 1 etat sprzątaczka. W związku ze wzrostem zatrudnienia wzrosła o 0,54 
etatu liczba etatów na 1 oddział, co w konsekwencji zwiększa nakłady i podnosi koszt 
utrzymania 1 ucznia.   

Roczny koszt utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym w 2020 r. wyniósł 
4 198,63 zł. wobec 3 687, 40 zł. w roku 2019, z kolei roczny koszt utrzymania ucznia w 
Szkole Podstawowej w 2020 r. wyniósł 11 295, 68 wobec 10 991,97 zł. w 2019 r.  
Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że niska wartość wskaźnika (liczba dzieci 
na oddział) świadczy o niskiej efektywności wykorzystania finansowych nakładów na 
szkoły z budżetu JST. W efekcie tego rośnie inny wskaźnik, mianowicie kwota wydatków 
w przeliczeniu na 1-go ucznia. W szkole podstawowej miesięczne utrzymanie 1 ucznia w 
2019/2020 roku zwiększyło się o 25,32 zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę 303,84 zł. 
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na 1 ucznia, a w skali roku dla średniej liczby uczniów to kwota –56 818,08 zł. W 
oddziałach przedszkolnych koszt utrzymania dziecka zwiększył się o 42,61 zł. 
miesięcznie, rocznie to koszt – 511,32 zł. na 1 dziecko i dla 63 dzieci w ciągu roku to 
kwota zwiększyła  się o 32 213,16 zł. Wzrost kosztów utrzymania wiąże się z 
zatrudnieniem nauczycieli wspomagających oraz dodatkowymi godzinami z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wynikającymi z orzeczeń.  

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie-Osadzie mieści się w dwóch budynkach: przy ul. 
Głównej 7 - oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 oraz przy ul. Partyzantów 83, gdzie 
mieszczą się klasy 4 – 8. Do szkoły w roku 2019/2020 uczęszczało 187 uczniów.  

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne za rok 2020 wyniosła  
2 081 134,00 zł., łączne wydatki na zadania szkolne wyniosły 3 189 958, 49 zł.   

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 63 dzieci, w tym: 19 do zerówki (6 lat) 
oraz 44 do oddziałów przedszkolnych (3-5 lat). W oddziałach przedszkolnych osobowo 
pracuje na etatach 4 nauczycieli. W roku 2020  Gmina Gorzków otrzymała dotację 
celową w kwocie 60 740, 18 zł. (wykonanie), Dotacja przedszkolna jest istotna, odciąża 
budżet gminy, ale nie rekompensuje wydatków na ten cel. Przy wydatkach w rozdziale 
przedszkolnym w wysokości 410 985, 08 zł. (wykonanie). W roku 2020 dotacja stanowi 
14,78 %.  

3. Obowiązek szkolny, obowiązek nauki, nauczanie indywidualne, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, urlopy na poratowanie 
zdrowia 

Tabela nr 21. Realizacja obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w roku 
2019/2020. 

Lp.  
Placówka 

l. dzieci 
podlegających 
obowiązkowi 
szkolnemu 

l. dzieci 
realizujących 
obowiązek 
szkolny w 
obwodzie 
szkoły 

l. dzieci 
realizujących 
obowiązek  
szk. w innej 
szkole 

l. dzieci 
realizujący
ch obow. 
szk. poza 
gr. kraju 

l. dzieci nie 
realizujących 
obowiązku 
szkolnego 

 
z powodu 
odroczeni
a 

 
z 
innych 
przyczy
n 

1 SP w 
Gorzkowie 

225 168 50 7 - - 

Razem 225 168 50 7 - - 

  
 Obowiązek nauki  w Szkole Podstawowej w Gorzkowie w roku szkolnym 
2019/2020 spełniało 168 uczniów. Obowiązek nauki w publicznych i niepublicznych 
szkołach średnich spełniało 72 uczniów. Obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do 
szkoły w innym kraju spełniało 7 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 nie zdołano 
pozyskać informacji o spełnianiu bądź nie spełnianiu obowiązku w stosunku do 5 
uczniów, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gorzków, lecz mieszkają na stałe za 
granicą  
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4. Struktura kadrowa i formy dokształcania nauczycieli 

 W 2019/2020 roku w Szkole Podstawowej 1 nauczyciel podjął studia 
podyplomowe i otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości – 1400,00 zł. , jeden 
nauczyciel otrzymał dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego w wysokości 600,00 zł.  
Ponadto nauczyciele uczestniczyli w różnych szkoleniach i warsztatach, dofinansowanie 
do kursów i szkoleń na kwotę –5 714,76 zł.  
 
Tabela nr 22 Kadry w Szkole Podstawowej w Gorzkowie 
 
Poziom wykształcenia pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w osobach 
 

 
Razem 

 Placówki 
 

Wyższe 
magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 
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R
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Szkoła 
Podstawowa 
w Gorzkowie 

23 5 1 - - - - - 29 

Razem 23 5 1 - - - - - 29 

 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w etatach przedstawiają się w  

sposób następujący: nauczyciel dyplomowany – 8, 83, nauczyciel mianowany – 16, 28, 
nauczyciel kontraktowy 0, 57, nauczyciel stażysta – 1,0.  

5. Poziom nauczania 

 Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie 
jakości pracy szkoły, ale cały proces edukacyjny jest ukierunkowany na systematyczny 
rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany egzaminom oraz wyniki 
egzaminów nie oddają w pełni umiejętności i poziomu wiedzy ucznia.  

 
Tabela nr 24. Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obrazują 
informacje oraz tabele przedstawione poniżej: 
 

 Język polski Język angielski Język niemiecki Matematyka 

%  
% 

 
% 

 
% 

100 100 100 100 
Szkoła 51,03 37,11 27,92 38,40 
Powiat 58,06 46,98 30,30 41,65 
Województwo 60,08 52,01 53,09 46,21 
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6. Dowozy szkolne 

 Z ustawy o systemie oświaty wynika, że na gminie spoczywa obowiązek 
organizacji dowozów szkolnych. Obowiązek ten był realizowany przez Wykonawcę: 
Usługi Transportowe Skiba Marcin, 22-440 Krasnobród, ul. Konopnickiej 4, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę 98 100 zł. i świadczył usługi przewozowe uczniów od września 
2019 r. do grudnia 2020 r. Dokonywał przewozu 109 uczniów z przerwami wynikającymi 
w związku pandemią Covid – 19. Uzupełnieniem przewozu były dwa busy gminne 
przewożące dzieci do zerówki oraz klas 1 – 3. Dowozy funkcjonowały sprawnie, 
zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz dzieci do i ze szkoły. Roczny koszt 
utrzymania samochodów gminnych, zakupu paliwa, ubezpieczenia, dowozu uczniów 
niepełnosprawnych, opieki podczas dowozów, zatrudnienia 1, 5 etatu kierowcy to koszt 
148 824, 88 zł.  W roku szkolnym 2019/2020 nie odnotowano poważnych wypadków. 
Jest potrzeba budowy zatok autobusowych, oraz chodników zwłaszcza przy drodze 
wojewódzkiej 842 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wsiadającym i 
wysiadającym z autobusu.  

7. Stypendia szkolne, wyprawka szkolna, kształcenie młodocianych, 
dożywianie 

 Zgodnie z dyspozycją art.90b, 90d i art. 90e i 90m ustawy o systemie oświaty 
wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc 
materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych otrzymało 38 
uczniów, zasiłki szkolne otrzymało 6 uczniów. Ogólna kwota wydatkowana na pomoc 
materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020 to 56 014, 00 zł. 
Stypendia za wyniki w nauce - 19 uczniów i za wyniki sportowe – 4 uczniów. Łączny 
koszt 8 780, 00 zł. Podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe zostały zakupione dla 
187 uczniów za kwotę 15 363, 46 zł.  
 Od roku szkolnego 2019/2020 wprowadzono do szkoły i oddziałów 
przedszkolnych dożywianie. Z obiadów w Szkole dziennie korzystało ok. 113 uczniów i  
50 przedszkolaków.  

8. Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

 W roku 2020 organizacja zawodów była mocno ograniczona poprzez system nauki 
zdalnej spowodowany pandemią COVID – 19.  
 
Tabela 25. Wyniki konkursów i zawodów sportowych klas IV- VIII 
Nazwa konkursu Wyniki  
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej  
Dziewcząt 

1 miejsce, 05.03.2020 r.  

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej  
Chłopców 

2 miejsce, 04.03.2020 r.  

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Koszykowej Chłopców 1 miejsce, 11.03.2020 r.  
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Koszykowej Dziewcząt 2 miejsce, 10.03.2020 r.  
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9. Projekty i remonty 

 W ramach prowadzonych remontów w 2020 w budynku Szkoły Podstawowej przy 
ul. Głównej 7: 

1. Wykonano remont korytarza głównego, dwóch klas i pokoju nauczycielskiego poprzez 
wymianę podłogi i konserwację stropu, malowanie i wymianę drzwi. Koszt całkowity 
112 732, 40 zł. 

2. Wykonano drobne prace remontowe w przedszkolu 3800, 00 zł. oraz 7199, 58 zł. na 
zakupy do remontu oraz remont pomieszczenia personelu obsługi – 1079, 62 zł. 
Remont korytarza dolnego poprzez malowanie, wymianę paneli na grzejnikach, firany 
– 5230, 40 zł.  

3. Program „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zakup 20 laptopów do 
nauki zdalnej.  

4.  Program „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zakup 20 laptopów do 
nauki zdalnej dla rodzin wielodzietnych.  

 

IX. Kultura 

1. Infrastruktura kultury 

 Głównymi ośrodkami kultury w Gminie Gorzków są: Centrum Społeczno-
Kulturalne oraz Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury. Ważne uzupełnienie 
stanowią świetlice wiejskie w takich miejscowościach jak: Czysta Dębina, Wielkopole, 
Bobrowe i Chorupnik, utworzone przy wsparciu funduszy europejskich w ramach PROW 
2007 – 2013 oraz PROW 2014 – 2020.  

Centrum Społeczno-Kulturalne przy ul. Nadrzecznej 4,. 22-315 Gorzków-Osada 
nie stanowi wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, – ale funkcjonuje w ramach Urzędu 
Gminy. Budynek CSK jak i plac wokół obiektu jest w dobrym stanie, przebudowa z lat 
2009 - 2012 znacząco poprawiła jego stan, wykonano nową izolację termiczną. W latach 
2015 – 2016 zagospodarowano teren wokół budynku urządzając parkingi i tereny zielony 
w wykorzystaniem Funduszy Szwajcarskich w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego.  W 
budynku mieści się bezpłatny punkt dostępu do Internetu, wyposażony w 10 stanowisk 
komputerowych, w ramach PO IG 207 – 2013.   

W budynku siedzibę mają: Związek Emerytów i Rencistów Koło Gminne w 
Gorzkowie, Związek Kombatantów Armii Krajowej, Związek Batalionów Chłopskich i 
Byłych Więźniów Rzeczpospolitej Polskiej, Ubezpieczenia PZU, Gminna Biblioteka 
Publiczna.  

Oferta Centrum Społeczno-Kulturalnego w 2020 r. była mocno ograniczona w 
związku z pandemią COVID-19.  Do czasu zawieszenia  odbywały się następujące formy 
aktywizacji: 
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 zajęcia taneczne dla dzieci  odbywały  się w czwartki o godz.17.00 
prowadziła p. Żaneta Poźniak, 

  zajęcia ruchowe  dla dzieci i młodzieży  odbywały  się w środy o godz.15.30. 
prowadziła  p. Katarzyna  Drozdowska, 

  zajęcia plastyczne dla dzieci odbywały  się w poniedziałki o godz.15.00 
prowadziła p. Justyna Łysakowska, 

  zajęcia muzyczne , nauka śpiewu codziennie od godz.12.00 prowadził   p. 
Dariusz Policha. 

 Ponadto, na terenie Gminy Gorzków funkcjonują następujące świetlice wiejskie 
oraz remizy OSP, sezonowo pełniące funkcje świetlic wiejskich: 
1. Świetlica wiejska w Czystej Dębinie, Czysta Dębina 68 -  Budynek w Czystej Dębinie 

był gruntownie przebudowany w roku 2006 oraz w 2014 roku Budynek jest w stanie 
dobrym, ogrodzony, nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
nie posiada ogrzewania. W 2020 r. zakupiono kuchenkę AGD do świetlicy wiejskiej.  

2. Świetlica wiejska w Baranicy, Baranica 22. Budynek ten wymaga wykonania kilku 
istotnych prac, m. in. konieczna jest wymiana stolarki okiennej wykonanie 
uzupełniania tynków wewnętrznych oraz odmalowania. Brak podłóg, dostęp do wody 
bieżącej, brak pozostałych instalacji sanitarnych. W obiekcie brak zaplecza 
sanitarnego i ogrzewania. W 2014 roku wykonano wymianę pokrycia dachowego 
oraz rozbudowano instalację elektryczną. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ogólny stan budynku średni. W roku 2020 w ramach 
funduszu sołeckiego wstawiono nowe drzwi.  

3. Świetlica wiejska w Chorupniku, Chorupnik 15. Budynek w stanie dobrym. W 2020 r. 
przeprowadzono gruntowną przebudowę parteru polegającą na wykonaniu tynków, 
ułożeniu płytek i toalet, instalacji elektrycznej i sanitarnej, montażu drzwi i 
przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogrzewanie w postaci 
grzejników elektrycznych. Wykorzystano środki własne i  PROW 2014 – 2020.  

4. Świetlica wiejska w Wielobyczy, Wielobycz. Obiekt w stanie dobrym, brak toalet, 
niezagospodarowane jedno z pomieszczeń budynku. Wymieniona stolarka okienna i 
drzwiowa, nowa elewacja i pokrycie dachowe. Brak przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Brak toalet i instalacji wodnokanalizacyjnych. Wykonane 
przyłącze gazowe. Brak ogrzewania. W 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego i 
środków własnych gminy wykonano zaplecze kuchenne poprzez ułożenie płytek i 
montaż armatury.  

5. Świetlica wiejska w Borsuku, Borsuk 30. Stan ogólny budynku dobry, wymienione 
pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, nowe posadzki, budynek ocieplony, 
brak toalety. Brak ogrzewania. Obiekt parterowy z łatwym dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. W 2020 r. wykonano odwodnienie budynku i pomalowano 
elewację.   

6. Świetlica wiejska w Bobrowem, Bobrowe 82. Świetlica wiejska w 2018 roku przeszła 
gruntowną przebudowę, obejmującą, podbicie istniejących fundamentów na rogach 
budynku, wykonane zostało ocieplenie pasa przyziemnego, wykonano odwodnienie, 
wewnątrz wydzielono miejsce dla toalet i kuchni. Budynek jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogrzewanie elektryczne. Na chwilę obecną obiekt 
nie wymaga wkładu finansowego. W roku 2020 zakupiono w ramach funduszu 
sołeckiego dwa stoły ze stali nierdzewnej do kuchni oraz 10 krzeseł do świetlicy. 
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7. Świetlica wiejska w Wielkopolu, Wielkopole 80. W 2018 roku wykonano 
przebudowę budynku. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano 
nowe instalacje sanitarne, w tym instalację c.o. na paliwo stałe, w kilku 
pomieszczeniach wykonano nowe posadzki, budynek wyposażony w toaletę 
przystosowaną do osób niepełnosprawnych. W roku 2020 w ramach funduszu 
sołeckiego wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku oraz zakupiono rolety 
okienne.  

8. Remiza OSP w Piaskach Szlacheckich, Piaski Szlacheckie 25A. Obiekt podzielony 
na kilka lokali użytkowych: sklep, świetlicę wiejską, remizę strażacką oraz lokale dla 
KGW. Budynek w stanie ogólnym dobrym, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
pokrycie dachowe, w budynku brak toalety. Obiekt nie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Brak ogrzewania. W roku 2020 w ramach funduszu 
sołeckiego oraz środków własnych gminy wykonano pomieszczenie toalety wraz z 
ułożeniem płytek i  robotami elektrycznymi, wstawiono otwór drzwiowy oraz szambo 
bezodpływowe.  

9. Remiza OSP w Borowie, Borów 114. Budynek remizy w stanie dobrym, obiekt 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w zaplecze 
sanitarne. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W przyszłości należy 
zaplanować wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę. Brak ogrzewania. W 
2020 r. w ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia AGD na potrzeby 
KGW.  

10. Remiza OSP w Antoniówce, Antoniówka 38. Stan obiektu dobry, brak 
przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, częściowo wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa. W 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych 
gminy wykonano pomieszczenie toalety wraz z odprowadzeniem ścieków do szamba 
bezodpływowego.  

11. Remiza OSP w Gorzkowie-Osadzie, ul. Partyzantów 40, Gorzków-Osada. Budynek 
remizy wykonany z kamienia białego, widoczne w kilku miejscach zagrzybienie ścian 
spowodowane wadliwą instalacją wentylacyjną. W budynku znajduje się toaleta 
nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek na chwilę obecną 
wymaga wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia 
dachowego, wykonanie ocieplenia i odwodnienia budynku. Konieczne jest 
dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak ogrzewania. W 
roku 2020 ze środków dotacyjnych na rzecz OSP wykonano częściowe odwodnienie i 
zainstalowano bramę w garażu.  

12. Remiza OSP w Orchowcu, Orchowiec 180. Budynek remizy wykonany z kamienia 
białego, pokrycie dachowe z eternitu, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
Budynek w stanie ogólnym złym, widoczne liczne zagrzybienia i spękania muru. W 
budynku brak toalety, zapewniony dostęp do wody bieżącej.   

2. Wydarzenia kulturalne  

 W 2020 roku odbyły się następujące główne wydarzenia kulturalne organizowane 
przez Gminę Gorzków lub z udziałem Gminy Gorzków: 
1. Orszak Trzech Króli 

Organizowany od 2014. 6 stycznia 2020 r. uczestnicy wydarzenia spotkali się na placu 
przy Centrum Społeczno – Kulturalnym, skąd przemaszerowali ulicami do Kościoła 
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św. Stanisława na mszę świętą. Po mszy odbył się wspólny opłatek osób 
udzielających się w kulturze oraz kolędowanie z kapelą. 

2. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 
W czasie ferii odbyły się dwa spotkania z zajęciami  plastycznymi,  dwa spotkania  z 
Zespołem Kulinarnym na zajęciach gastronomicznych w kuchni. Dzieci wyjechały do 
Laser Arena Dywizjonu LKS  w Krasnymstawie. Kolejny wyjazd był do Zamościa do 
krainy zabaw i na rynek starego miasta. Trzeci wyjazd do hodowli alpaków „Szajówka” 
w Tarzymiechach.  

3. Dzień Babci i Dziadka 
Odbył się 22 stycznia 2020 r. Zaproszeni dziadkowie obejrzeli wykonany przez swoje 
wnuki program artystyczny składający się z wierszy, piosenek, pokazu tańca. Część 
artystyczną rozpoczęły dziewczynki z Dziecięcego Zespołu Wokalnego z 
przygotowanymi pod opieką p. Dariusz Polichy na tę okazję piosenkami. Dzieci 
recytowały również wiersze dedykowane dziadkom. Dzieci i młodzież z grup 
tanecznych: Dziecięcego i Młodzieżowego Zespołu Tanecznego, wystąpiły po raz 
pierwszy publicznie dla swoich dziadków, uczęszczały na naukę tańca w CSK pod 
opieką p. Żanety Poźniak.  

4. Gminny Konkurs na Kolędę i Piosenkę Świąteczną 
 Do konkursu przystąpiło 19 osób, w różnym wieku od klasy zerowej do klasy 
siódmej.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.  

5. Spotkanie i pierwsza wystawa prac twórców ludowych 
 W dniu 3 marca 2020 r. odbyło się spotkanie otwierające pierwszą wystawę prac 
twórców lokalnych. Jednym z jego punktów była prezentacja multimedialna 
poświęcona artystom  i ich dziełom. . Został przygotowany folder upamiętniający 
postacie i twórczość wystawców. Wystawa była odwiedzana przez  dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej oraz osoby dorosłe z terenu naszej gminy i okolic. 

6. Święto Kobiet 
 Święto Kobiet w Gorzkowie odbyło się 8 marca 2020 r. w Centrum Społeczno – 
Kulturalnym. W spotkaniu uczestniczyły kobiety: z różnych grup, Pracownice Urzędu 
Gminy , Radne i Sołtyski ,delegacje Kół Gospodyń Wiejskich i Gminnego Związku 
Emerytów i Rencistów, Zespół Kulinarny i Żeński Zespół Wokalny, oraz panie, które 
aktywnie włączały się w działalność placówki. Wszystkie kobiety zostały obdarowane 
kwiatkiem i kartką z życzeniami. W części artystycznej wystąpiła : Kapela z Gorzkowa, 
Dziecięcy Zespól Wokalny z CSK , Zespół Amicus  z Krasnostawskiego Domu Kultury  
i Zespół Caritass, który działa przy CSK. Na drugiej sali panie mogły oglądać wystawę 
prac twórców ludowych z terenu Gminy Gorzków, która była dostępna przez kilka dni. 
Dla pań w tym dniu przygotowane było również stoisko z kosmetykami firmy Faberlic, 
gdzie istniała możliwość testowania i zakupu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze 
przy słodkim poczęstunku. 

7. Akcja szycia maseczek w ramach wolontariatu 
 W  związku z postępującą pandemią koronawirusa  Wójt Gminy podjął decyzję o 
rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych dla swoich mieszkańców. Całe 
przedsięwzięcie koordynowało  Centrum Społeczno – Kulturalne. W dniu 20 kwietnia 
2020 r  rozpoczęto szycie maseczek,  wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy. 
Materiały i potrzebne dodatki do szycia zostały zakupione przez Urząd Gminy 
Gorzków. Do akcji włączyły się panie z Zespołu Kulinarnego : Bożena Kowalik i 
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Elżbieta Pomarańska,z Koła Gospodyń Wiejskich Bobrowe - Olesin : pani  Elżbieta 
Szewczak , z Gminnego Koła Emerytów i Rencistów: Marta Grudzień ,Małgorzata 
Wiśniewska , Marianna Góreczna i Ryszard Halinowski oraz mieszkańcy gminy : Anna 
Fidecka , Agnieszka Gzik , Agnieszka Kostrzanowska, Zofia Staszak, Iza Ilczuk , 
Danuta Wójcik , Bernarda Knieć , Teresa Syposz i Jolanta Bortacka. Szycie maseczek 
odbywało się na jednej z sal Centrum Społeczno – Kulturalnego, oraz w domach 
wolontariuszek, gdzie wcześniej został im dostarczony materiał. W ciągu tygodnia 
zostało uszytych 1200 szt. maseczek. Maseczki w pierwszej kolejności trafiły do 
seniorów, osób starszych i najbardziej potrzebujących. Dystrybucją maseczek zajęli 
się pracownicy Urzędu Gminy, którzy  rozdawali je  z pomocą żywnościową. 

8. Obchody 3 Maja 
 W związku z epidemią koronawirusa i licznymi ograniczeniami obchody Święta 3 
Maja w Gorzkowie wyglądały inaczej, niż w ubiegłych latach. Skromne uroczystości 
rozpoczęła msza  święta w intencji Ojczyzny i druhów strażaków ,  w kościele 
parafialnym p.w Św. Stanisława B i M. Po mszy świętej skromna delegacja składająca 
się z Wójta Gminy Gorzków – p. Marka Kasprzaka, Zastępcy Wójta p. Piotra Cichosza 
i Skarbnika Gminy p. Bożeny Sik, złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych. 
Następnie przeszła pod Urząd Gminy i zapaliła znicz pod tablicą Upamiętniającą 100 
– rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

9. Wyjazdy dla dzieci do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ranczo Arka” w 
Sernikach 
 W dniu 10 i 15 lipca 2020 r. odbył się bezpłatne wyjazdy dzieci z Gminy Gorzków 
do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ranczo Arka” w Sernikach. Wyjazd 
zorganizowało Centrum Społeczno – Kulturalne i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Gorzkowie. Dzieci spędziły czas bardzo wesoło z licznymi atrakcjami. Zwiedziły mini 
zoo, skorzystały z: przejazdu ciuchcią i stonogą, ze zjeżdżalni, jazdy gokartami, 
trampoliny, placu zabaw. Wyjazdy były sfinansowane z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10. Ognisko przy budynku CSK 
 W dniu 17 lipca 2020 r. na placu, przy budynku Centrum Społeczno – 
Kulturalnego odbyło się bezpłatne ognisko dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Gorzków. Zorganizowane ono zostało przez Centrum Społeczno – Kulturalne i 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzkowie, sfinansowane ze środków Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ognisko poprzedziła pogadanka 
przeprowadzona przez pielęgniarkę.  Tematem było bezpieczeństwo podczas wakacji, 
zagrożenie Covid-19, a także niebezpieczeństwa związane z piciem alkoholu, 
paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Kolejnym punktem 
imprezy były zabawy, gry i konkursy prowadzone przez Dywizjon LKS z 
Krasnegostawu. Z ogniska skorzystało ok. 60 dzieci w różnym wieku, od 
najmłodszego do nastolatka. 

11. Dożynkowa Msza Święta w Gorzkowie 
 Dożynki w dniu 15 sierpnia z uwagi na pandemię koronawirusa odbywały się w 
mocno ograniczonym zakresie. Jednocześnie jest to święto państwowe, Święto 
Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę rocznicy zwycięskiej bitwy z 
bolszewikami pod Warszawą.   W 2020 r. obchodzona była 100 rocznica  wydarzenia, 
określana  mianem „Cudu nad Wisłą ”. W Gorzkowie świętowanie rozpoczęto od 
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złożenia wiązanki i zapalenia zniczy na cmentarzu parafialnym uczestników wojny 
1920 r. Następnie uformowano korowód przy Kościele Św. Stanisława B i M. Do 
świątyni przyniesiono wieńce z sześciu sołectw: Bobrowe – Olesin, Borów, Chorupnik, 
Gorzków Wieś, Piaski Szlacheckie i Wielobycz.  Po tym została odprawiona 
Dziękczynna Msza Święta w intencji rolników, której przewodził ksiądz proboszcz 
parafii Gorzków Andrzej Wołoszyn w koncelebrze z ks. proboszczem parafii 
Orchowiec Adamem Sobieszkiem. 

12. Wyjazd na zakończenie wakacji do Krasnobrodu 
W dniu 28 sierpnia 2020 r. odbył się bezpłatny wyjazd dla dzieci do Krasnobrodu 
Celem wyjazdu był pierwszy na Lubelszczyźnie Park Jurajski. Bilety zostały 
sfinansowane, przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w ramach Akcji  Lato, 
ujętej w  Powiatowym  Kalendarzu  Imprez.  

13. Konkurs Plastyczny „Portret Naszego Papieża Świętego Jana Pawła II” 
Organizowany był w związku z 100 - rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret 
Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęły 42 prace. Prace zaprezentowane były na 
wystawie w budynku i można było oglądać na stronie CSK. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody: m.in. magnesy z wizerunkiem Jana Pawła II i 
pamiątkowe dyplomy. 

14. Dzień Papieski w Gorzkowie 
W niedzielę 11 października 2020 r. w Kościele p.w. Św. Stanisława B i M w 
Gorzkowie, tradycyjnie przygotowana została część artystyczna składająca się z 
pieśni i wierszy poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II. 

15. "Akcja Chryzantemy" w Gorzkowie 
W dniu 10.11.2020 r. Gmina Gorzków w porozumieniu z właścicielem niesprzedanych 
z powodu epidemii Covid - 19, kwiatów doniczkowych przeprowadziła akcję ich 
zagospodarowania, przy zaangażowaniu pracowników gminy. Chryzantemy  
przekazał p. Marek Kucharski z Orchowca. Udekorowano nimi mogiły żołnierzy 
walczących za Ojczyznę na cmentarzu parafialnym z okazji przypadającego Święta 
Niepodległości. Kwiaty upiększyły również Pomnik Poległych i rabaty na skwerze, 
oraz tablicę upamiętniającą 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
znajdują się przy Urzędzie Gminy. 

16. Obchody Święta Niepodległości w Gorzkowie 
W związku z epidemią koronawirusa i licznymi ograniczeniami obchody Święta 
Niepodległości w Gorzkowie wyglądały inaczej, niż w ubiegłych latach. Skromne 
uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. Św. Stanisława B i M ,w 
intencji Ojczyzny , którą odprawił proboszcz parafii ks. Andrzej Wołoszyn. Po mszy 
świętej delegacja składająca się z Zastępcy Wójta p. Piotra Cichosza i Skarbnika 
Gminy p. Bożeny Sik, złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych. Następnie przeszła 
pod Urząd Gminy i zapaliła znicz pod tablicą Upamiętniającą 100 – rocznicę 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

17. Konkurs plastyczny " Święty Mikołaj w oczach dzieci  
Z okazji Mikołajek zorganizowano w CSK konkurs plastyczny dla najmłodszych „ 
Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Sponsorami przedsięwzięcia byli: Prezes Banku 
Spółdzielczego w Izbicy Pan Marcin Wojewoda wraz z Zarządem Banku i Prezes 
Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Pan Radosław Chmielewski wraz z 
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Zarządem Banku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy 
plastycznej przedstawiającej Świętego Mikołaja widzianego oczyma dziecka. Na 
konkurs wpłynęło 29 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. Ze 
względu na sytuację epidemiologiczną, Święty Mikołaj rozdał prezenty na placu przed 
budynkiem CSK. 

18. Kiermasz świąteczny on-line   
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy przebiegał w formule on-line, gdzie można 
było  kupić  za pośrednictwem strony Facebook CSKróżne upominki na prezenty pod 
choinkę , świąteczne stroiki, skrzaty i inne. Ze względu na pandemię nie mógł on się 
odbyć w sposób tradycyjny. 

3. Udział i reprezentacja Gminy w zewnętrznych wydarzeniach kulturalnych 

1. Udział delegacji KGW Bobrowe – Olesin, KGW Borów , KGW Piaski Szlacheckie 
Zespołu Kulinarnego w Festiwalu Pączka  i Faworka w Siennicy Nadolnej  w dniu 20 
lutego 2020 r. Przygotowanie stoiska gminnego i zajęcie III miejsca w konkursie na 
najsmaczniejszy pączek przez KGW Borów, był to ich pierwszy sukces. 

2. W dniu 29 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Firleju odbyły się I Otwarte 
Mistrzostwa Tańca o Puchar Wójta Gminy Firlej.  Grupa taneczna – Żan Tan Petit z 
Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie miała swój debiut. Grupa 
prowadzona przez p. Żanetę Poźniak zdobyła I miejsce w kategorii tanecznej - inne 
formy tańca do 7 lat. 

3. Udział w VI Wojewódzkim Święcie Ziół w Boniewie gmina Fajsławice, w dniu 15 
sierpnia. Gminę Gorzków reprezentował Zespół Kulinarny, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy p. Radosław Parka i p. Stanisław Borzęcki. Rolnicy z Gminy Gorzków otrzymali 
dyplomy uznania za zaangażowanie, wysiłek i trud pracy włożone w rozwój 
lubelskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Zespół Kulinarny przygotował na 
święto ziół ciasto z ziołami oraz bukiet zielny. 

4. Udział w Dożynkach Powiatowych w Krasnymstawie, w dniu 30 sierpnia 2020 r.Na 
dożynkach rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wieniec z 
Gminy Gorzków uwity przez Elżbietę i Mariana Szewczaków oraz Barbarę i Michała 
Muszyńskich  z KGW Bobrowe – Olesin zdobył II miejsce. 

5. Udział w Festiwalu „Dobre, bo Nasze " w dniu 20.09.2020.r., w Fajsławicach. Gminę 
Gorzków reprezentowały 3 grupy. Swoje produkty tradycyjne i rękodzieło promowały 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bobrowe- Olesin. W festiwalu uczestniczył również 
Zespół Kulinarny z Gorzkowa, oraz Kapela z Gorzkowa, która występowała na scenie 
ze swoimi biesiadnymi utworami. Porwały one publiczność do tańca i zabawy. 

4. Działalność biblioteki 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie jest Samorządową Instytucją Kultury, 
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Jej organizatorem jest Gmina Gorzków, na której 
spoczywa odpowiedzialność finansowa za utrzymanie placówki. 
 W bibliotece pracują dwie osoby, łącznie na 1,75 etatu. Jedna pełni funkcję 
dyrektora. Z racji wykształcenia i co za tym idzie przygotowania do zawodu bibliotekarza, 
dyrektor zajmuje się organizacją pracy placówki, gromadzeniem i opracowywaniem 
zbiorów, diagnozowaniem zainteresowań czytelniczych, prowadzeniem edukacji 
czytelniczej dla uczniów, jak również planowaniem i sprawozdawczością w bibliotece. 
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 Drugi z zatrudnionych pracowników zajmuje stanowisko młodszego 
instruktora promocji i rozwoju kultury. Osoba ta organizuje i prowadzi zajęcia muzyczne 
dla dzieci i młodzieży. Prowadzi też Kapelę Ludową, Żeński Zespół Wokalny i 
Młodzieżowy Zespół Wokalny.  
 W roku 2020 działalność biblioteki została bardzo ograniczona przez epidemię 
COVID – 19. Od połowy marca zostały zawieszone zajęcia muzyczne i nie odbywały się 
żadne imprezy. Placówka była dwukrotnie zamknięta dla odwiedzających, co wynikało z 
wytycznych Ministerstwa Kultury. Niemal przez cały rok nie była czynna kawiarenka 
internetowa.  

Budżet biblioteki za 2020 rok po stronie wydatków wyniósł. 142 942,36  zł. 
Większość środków, bo aż 90 794,85 zł. stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników 
plus pochodne od wynagrodzeń. Zakup książek stanowił kwotę 16 432,32 zł., zakup 
materiałów i wyposażenia (komputery, druki, czasopisma) – 32 903,68 zł., zakup energii i 
wody 35,96 zł., zakup usług pozostałych- 2 163,48 zł. oraz zakup usług 
telekomunikacyjnych 612,07 zł. Dotacja z budżetu gminy na rzecz biblioteki wyniosła 
110 993,88 zł. Pozostałe środki to dotacja z programu Kraszewski w kwocie 23 948,00 
zł. na zakup 7 komputerów stacjonarnych i 2 laptopy, a także 3 kamerki internetowe oraz 
dotacja z Biblioteki Narodowej.    
 Księgozbiór Biblioteki na koniec 2020 roku liczył 10 683 woluminów. Ich liczba w 
stosunku do roku 2019 nieznacznie wzrosła. W roku 2020 Biblioteka zakupiła 694 
nowości, z czego 342 pozycje za kwotę 8 000 zł. ze środków MKiDN, a także 352 
pozycje na sumę 8 432 zł ze środków organizatora placówki.  W darze od czytelników 
biblioteka otrzymała 112 książek. 
 W roku 2020 bibliotekę odwiedziło 478 czytelników, wypożyczono łącznie 8 134 
książki (2, 35 na mieszkańca), z uwagi na pandemię zawieszono działalność czytelni i 
nie udostępniano egzemplarzy na miejscu.  Najliczniejszą grupę czytelników stanowią 
osoby powyżej 45 roku życia.  

5. Organizacje społeczne 

Według zapisów w rejestrze stowarzyszeń KRS (stan na dzień 31 grudnia, 2020 
r.) występowało 11 czynnych organizacji pozarządowych, które posiadają siedzibę na 
terenie Gminy Gorzków.  

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej, ul. Nadrzeczna 4, 22-315 
Gorzków-Osada. 

 Stowarzyszenie Opieki Ojca PIO-Bonum, Antoniówka 59, 22-315 Gorzków-
Osada.  

 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Liderki”, ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków-
Osada. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie, ul. Partyzantów 40, 22-315 Gorzków-
Osada. 

 Stowarzyszenie Klub Wędkarski Kalamoazoo, Chorupnik 131, 22-315 Gorzków-
Osada. 

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krasnymstawie, Borów 48, 
22-315 Gorzków-Osada. 



  Raport o stanie Gminy Gorzków za rok 2020  

88 
 

 Stowarzyszenie Rolników Wsi Chorupnik, Chorupnik 100, 22-315 Gorzków-
Osada.  

 Stowarzyszenie Historyczno-Etnograficzne Miłośników Ziemi Lubelskiej Wschód, 
Gorzków-Wieś 89, 22-315 Gorzków-Osada. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniówce, Antoniówka 82, 22-315 Gorzków-
Osada. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach Szlacheckich, Piaski Szlacheckie 25A, 22-
315 Gorzków-Osada. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Czystej Dębinie, Czysta Dębina 65, 22 – 315 
Gorzków-Osada. 

 Ponadto, w rejestrze starosty krasnostawskiego znajdują się dwie organizacje 
pozarządowe, jako stowarzyszenia zwykłe: 

 Gminny Klub Sportowy „Zryw” Gorzków, ul. Partyzantów 52, 22-315 Gorzków-
Osada. 

 Uczniowski Klub Sportowy „Gorzków”, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków-Osada. 
Na terenie Gminy Gorzków aktywną działalność prowadzą również Koła Gospodyń 

Wiejskich działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich (Dz. U z. z 2021 r. poz. 165): 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach Szlacheckich (utworzone 14 lutego 2019 r., 
liczy 18 członków), 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Chorupniku utworzone 27 marca 2019 r., liczy 31 
członków), 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie (utworzone 18 lipca 2019 r., liczy 32 
członków). 
Uzupełnieniem KGW występujących w rejestrze ARiMR są grupy nieformalne: 

KGW Bobrowe-Olesin oraz Zespół Kulinarny z Gorzkowa.    
Spośród podmiotów, które nie mają siedziby, ale prowadzą działalność na terenie 

Gminy Gorzków należy wymienić: 
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Zamość – Koło Rejonowe 

w Gorzkowie, 
 Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich. 
Podmioty funkcjonujące w sektorze organizacji społecznych w Gminie Gorzków 

działają w obszarze sportu, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, dziedzictwa 
narodowego, kultury, ochrony zdrowia, turystyki, rekreacji i ochrony środowiska. Działają 
również grupy nieformalne niepodlegające rejestracji. Wymienić można w tym zakresie 
Stowarzyszenie Michalec 1864, zajmujące się upamiętnianiem wydarzeń historycznych z 
okresu powstania styczniowego.   

Podstawę współpracy finansowej Gminy Gorzków z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy stanowi Program 
Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi, przyjmowany uchwałą 
Rady Gminy Gorzków, do końca listopada każdego roku. Funkcjonuje również uchwała 
nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Gorzków z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej. W zakresie form niefinansowych duże możliwości współpracy 
w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych i realizowania kluczowych inwestycji 
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wyznacza Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 maja 2015 r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy 
Gorzków.  

X. Członkostwo Gminy Gorzków w organizacjach i stowarzyszeniach 

1) Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS z siedzibą w Krasnymstawie. Jest to 
partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Została 
powołana w celu realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 
stanowi kontynuację dla realizacji LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020. W 
radzie LGD Gminę Gorzków reprezentuje Wójt Gminy.  

2) Związek Gmin Lubelszczyzny z siedzibą w Lublinie. Związek jest Stowarzyszeniem 
dobrowolnym, w związku, z czym liczba jego członków ulega zmianie. Obecnie 
należy do niego 74 gminy. Celem działania związku jest m. in. wspieranie i 
upowszechnianie idei samorządu terytorialnego oraz zajmowanie stanowiska w 
sprawach publicznych, wspomaganie gmin w realizacji zadań własnych i zleconych. 
Gminę Gorzków reprezentuje Wójt Gminy.  

3) Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Bug z siedzibą w Chełmie. Zgodnie ze 
Statutem działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich 
(samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a celem – inspirowanie, 
wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności 
lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż 
granicy na rzece Bug. We wrześniu 2001 roku Stowarzyszenie Samorządów ERB 
zostało wpisane do Rejestru Krajowego Stowarzyszeń. Aktualnie do SSERB należy 
66 samorządów . 

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku 
Jana III Sobieskiego z siedzibą w Piaskach k. Lublina. Organizacja została wpisana 
do rejestru stowarzyszeń w dniu 17 września 2015 r. pod numerem KRS 
0000575778. Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim 
tworzony jest poprzez oddziaływanie 3 miast: Krasnystaw, Łęczna, Piaski na 8 
pozostałych gmin: Wólka, Spiczyn, Ludwin, Milejów, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, 
Krasnystaw. Współpraca opiera się na trzech dziedzinach: dziedzictwa kulturowego, 
energetyki i przetwórstwa. Stowarzyszenie jest zinstytucjonalizowaną formą tej 
współpracy i powstało w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy 
norweskich EOG.   

Każde przystąpienie Gminy Gorzków do organizacji i stowarzyszeń wymaga 
stosownej uchwały Rady Gminy. Koszt udziału Gminy w stowarzyszeniach, 
organizacjach w 2020 r. wyniósł 8 267, 05 zł., w tym: LGD – 2584, 40 zł. ; Obszar 
Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego – 4100, 00; Związek Gmin Lubelszczyzny – 
1 226, 05 zł.;  Euroregion Bug – 356, 60 zł.   

W dniu 29 września 2020 r. Gmina Gorzków podpisała w Krasnymstawie 
porozumienie wraz z innymi gminami powiatu krasnostawskiego i chełmskiego na rzecz 
utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego. Efektem zawarcia 
porozumienia było wpisanie inicjatywy LOPR-S do Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2020 – 2030.  
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Gmina Gorzków przystąpiła również w 2020 r. do Instytutu Rozwoju Samorządu 

Terytorialnego Województwa Lubelskiego, który jest stowarzyszeniem zrzeszającym 
jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest  inspirowanie, wspomaganie i 
koordynacja współpracy jednostek, społeczności lokalnych oraz organizacji 
pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. 

XI. Zakończenie  

Przedłożony raport ma na celu w przedstawić działania prowadzone przez Wójta 
Gminy w roku 2020 polegające na wykonywaniu ustawowych kompetencji. Zadaniem 
raportu jest dostarczenie materiałów i faktów do debaty nad stanem gminy. Perspektywa 
roku jest niewystarczająca do oceny prowadzonych działań i zachodzących zmian, 
ponieważ realizowane przedsięwzięcia często wykraczają poza rok budżetowy.   

Na pewno zjawiskiem stałym i niekorzystnym jest utrzymujący się ujemny przyrost 
naturalny oraz bezrobocie na niezmiennym i stałym poziomie od kilku lat, – co oznacza, 
że ma ono cechy bezrobocia strukturalnego i jest niezależne od istniejącej koniunktury 
gospodarczej.   

Budżet Gminy Gorzków jest oparty na dochodach z podatku rolnego, PIT i CIT oraz 
subwencjach i dotacjach z budżetu państwa. 49 % wydatków stanowią sprawy oświaty, 
pomocy społecznej i rodziny, – co jest skutkiem wdrażania rządowych programów typu „ 
Rodzina 500 PLUS”.  Transfery socjalne należy oceniać pozytywnie, gdyż przyczyniają 
się do wzrostu poziomu zamożności lub stabilności finansowej społeczeństwa na terenie 
gminy wiejskiej, gdzie możliwości znalezienia pracy są bardzo ograniczone.   

 Spośród inwestycji realizowanych w 2020 r. na uwagę zasługuje rozpoczęcie 
realizacji projektu „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Gorzków. Etap II” w ramach PROW 2014 – 2020 oraz „Zagospodarowanie terenów 
wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadze Etap I” w ramach RPO WL na lata 2014 
– 2020. Z zakresu infrastruktury publicznej na uwagę zasługuje budowa chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w miejscowości Góry.  

Uwagę zwraca również upływ ważności wielu dokumentów strategicznych gminy jak 
strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, czy niskoemisyjności lub rewitalizacji. 
Obecna perspektywa unijna na lata 2014 - 2020 dobiega końca. Alokacje w naborach, 
do których mogłaby przystąpić Gmina Gorzków zostały praktycznie wyczerpane i 
zadaniem władz gminy będzie przystąpienie do opracowania nowych dokumentów, 
nowej wizji strategii rozwoju, – co będzie szczególnie istotne w perspektywie funduszy 
unijnych na lata 2020 – 2027. 

W sferze społecznej warto podkreślić stosunkowo duży poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz rozwój organizacji społecznych jak OSP i KGW, co jest częściowo 
wynikiem zachęt w postaci dotacji z budżetu państwa.  Poprawie uległa również 
infrastruktura świetlic wiejskich w miejscowościach takich jak: Piaski Szlacheckie, 
Antoniówka, Wielobycz i Chorupnik. Zakończony został etap prac, obiekty wymagają 
dalszych nakładów, aby zapewnić ich pełną funkcjonalną całość.  
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Aneks nr 1 Mapa Gminy Gorzków z wykazem dróg publicznych   


