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1. Wstęp  

Szanowni Państwo, 

 
przedkładam Radzie Gminy Niedrzwica Duża i wszystkim mieszkańcom naszej gminy „Raport 

o stanie gminy za 2021 rok” jako podsumowanie działalności samorządu w 2021 roku. 

 

Obejmując 21 listopada 2018 r. stanowisko Wójta Gminy Niedrzwica Duża nie myślałem, że 

przyjdzie nam się zmierzyć z pandemią koronawirusa i jej skutkami a także działaniami wojennymi 

za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Ale to, co spotkało nas wszystkich w minionych 

miesiącach zmobilizowało nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los  

i                warunki życia każdego mieszkańca. Ponieważ razem możemy więcej. 

 

Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy  

o samorządzie gminnym. Mimo,  że przygotowanie Raportu jest obowiązkiem ustawowym, dążymy 

do tego, by był on dokumentem  przydatnym do zarządzania, zawierającym przejrzyste informacje 

o kierunkach i celach działań gminy, osiąganych rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych 

związanych z ich realizacją. 

 

Już trzeci rok z kolei wykonanie budżetu kończymy z nadwyżką finansową. To oznacza, że 

jest możliwy szybki rozwój gminy bez zaciągania kredytu. Co więcej wygenerowana nadwyżka 

za 2021 r. pozwoliła na spłatę części zadłużenia gminy a co za tym idzie zwiększenie możliwości 

finansowych a także obniżenie kosztów obsługi długu. To ważne kwestie, z jednej strony  

w kontekście rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej w UE i konieczność powiązania 

środków zewnętrznych ze środkami własnymi, a z drugiej strony rosnących gwałtownie stóp 

procentowych, a więc wysokich odsetek od zadłużenia. 

 

Raport opisuje stan gminy Niedrzwica Duża, skupiając się na najważniejszych obszarach, nie 

tylko tych finansowych. Jestem przekonany, że stanowi on kompleksowe i rzetelne podsumowanie 

działań samorządu Niedrzwicy Dużej w roku ubiegłym. Na ponad 65 stronach prezentuje także 

najważniejsze działania Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz Spółki Komunalnej „NAŁĘCZ”. 
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Miniony rok będzie zapamiętany jako kolejny rok pandemii. Niemniej jednak, mimo tych 

trudnych czasów, udało się zrealizować szereg zadań w gminie Niedrzwica Duża. Lecz nie da się 

ukryć, iż mnóstwo pracy wciąż przed Nami. 

 

Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym raporcie rzetelne i właściwe informacje, szczególnie 

potrzebne  w obecnych czasach dla budowy wzajemnego zaufania i współpracy. 

Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu, zarówno  

w kwestii zawartych w nim danych, jak i zaproponowanego w nim modelu prezentowania 

informacji. 

 
/-/Ryszard Golec  

Wójt Gminy 

Niedrzwica Duża 
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2. Informacje ogólne 

 

2.1Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Niedrzwica Duża to jedna z 16-tu gmin powiatu lubelskiego. Położona jest  

w południowo-środkowej części województwa lubelskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie 

stolicy województwa – Lublina. Geograficznie, zlokalizowana jest na Wyżynie Lubelskiej, 

na styku Równiny Bełżyckiej i Wzniesień Urzędowskich. 

Niedrzwica Duża graniczy z 7 innymi gminnymi: Konopnica, Lublin, Głusk, 

Strzyżewice, Wilkołaz, Borzechów, Bełżyce. Jej długość wynosi ok. 18 km, natomiast 

maksymalna szerokość ok. 10 km. Zajmuje powierzchnię 106,8 km2 

Przez jej teren przechodzą ważne szlaki komunikacyjne o randze międzynarodowej  

i krajowej. 

 droga krajowa 19 (Kuźnica Białostocka - Lublin - Rzeszów),  

 droga wojewódzka 834 (Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III).  

Przez Gminę będzie przechodziła droga ekspresowa S19, której przebieg jest niezwykle 

istotny z punktu widzenia planowania strategicznego i rozwoju. 

Na terenie Niedrzwicy Dużej biegnie linia kolejowa Lublin-Kraśnik-Stalowa Wola-

Rozwadów, które posiada 5 stacji kolejowych: Krężnica Jara, Majdan, Niedrzwica, 

Niedrzwica Kościelna i Leśniczówka.  
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Struktura użytkowania gruntów 
 

Rodzaj użytku  Powierzchnia (w zaokr. do 
pełnych ha) 

Grunty rolne 

grunty orne 8069 

sady 184 

łąki trwałe 299 

pastwiska trwałe 51 

grunty rolne zabudowane 435 

grunty pod stawami 26 

grunty pod rowami 12 

grunty zadrzewione i zakrzewione 46 

Nieużytki   27 

Grunty leśne zadrzewione i 
zakrzewione 

lasy 872 

grunty leśne zadrzewione i zakrzewione 0 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 72 

tereny przemysłowe 7 

inne tereny zabudowane 39 

zurbanizowane tereny niezabudowane 1 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 10 

użytki kopalne 0 

drogi 220 

koleje 64 

grunty przeznaczone pod budowę dróg 
publicznych lub linii kolejowych  202 

Grunty pod wodami 

powierzchniowe płynące 15 

powierzchniowe stojące 24 

Tereny różne   2 

Użytki ekologiczne   0 

RAZEM 10677 
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2.2 Ludność 

Gmina Niedrzwica Duża jest gminą wiejską. Na koniec roku 2021 zameldowanych było   

11836 osób. 

 

 Stan ludności 

 

Liczba mieszkańców 
gminy na dzień 
31.12.2021 

Razem Kobiety Mężczyźni 

11836 6036 5800 

Borkowizna 148 78 70 

Czółna 481 244 237 

Krebsówka 268 12 140 

Krężnica Jara 1445 760 685 

Majdan Sobieszczański 168 85 83 

Marianka 229 118 111 

Niedrzwica Duża 4387 2206 2181 

Niedrzwica Kościelna 1459 759 700 

Niedrzwica Kościelna-
Kolonia 

132 72 60 

Osmolice-Kolonia 104 51 53 

Radawczyk 252 127 125 

Radawczyk-Kolonia 
Pierwsza 

214 113 101 

Sobieszczany 244 119 125 

Sobieszczany-Kolonia 520 255 265 

Strzeszkowice Duże 880 464 416 

Strzeszkowice Małe 123 67 56 

Tomaszówka 245 123 122 

Trojaczkowice 103 52 51 

Warszawiaki 135 71 64 

Załucze 299 146 153 

Liczba urodzonych w 
2021 r. 

103 61 42 

Liczba zgonów w 
2021 r. 

135 71 64 
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Liczba ludności oraz dynamika zmian w okresie 2017-2021 

 
 

Stan na dzień 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Ludność 

gminy 

 

11811 

 

11852 

 

11819 

 

11812 

 

11836 

 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 2534 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – kobiety 3409, mężczyźni - 3762 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – kobiety 1446, mężczyźni – 724  

 

 

Mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża zawarli w 2021 roku 75 małżeństwa (w tym 15 cywilnych,  

59 konkordatowych i 1 transkrypcja aktu zagranicznego). 

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niedrzwicy Dużej sporządzono  

1 akt urodzenia,  

44 akty zgonu  

75 aktów zawartych małżeństw. 

 

2.3Bezrobocie 

 

Stan bezrobocia na terenie gminy 
 

 Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 

01.01.2021 31.12.2021 

Ogółem 356 303 

 

w
 t

ym
 

kobiet 162 147 

mężczyzn 194 156 

z prawem do zasiłku 43 38 

bez prawa do zasiłku 313 265 

 
Szanse na znalezienie zatrudnienia ma każda zarejestrowana osoba bezrobotna, 

korzystając zarówno ze zgłaszanych ofert pracy w gminie Niedrzwica Duża, jak i też na całym 

obszarze powiatu lubelskiego. W minionym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie 

Filia w Bełżycach zgłoszono ogółem 538 ofert na 844 stanowiska – w tym 249 staży.  

W tym samym czasie, dla obszaru gminy Niedrzwica Duża wpłynęło 191 ofert pracy na 

120 stanowisk. Gmina Niedrzwica Duża realizuje także obecnie prace społecznie    użyteczne dla  

8 osób bezrobotnych. 

W 2021 roku pracę podjęło 184 mieszkańców gminy Niedrzwica Duża. Jednocześnie  
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7 osób odmówiło (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy. Ponadto 43 osoby nie potwierdziło gotowości do pracy. 

Z terenu gminy Niedrzwica Duża udzielono 10 dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej.  

 

3. Finanse gminy 

3.1 Dochody i wydatki gminy 

 
Budżet Gminy Niedrzwica Duża realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie 

uchwalaną przez Radę Gminy Niedrzwica Duża. Uchwała określa planowaną kwotę dochodów 

i wydatków budżetowych. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach 

majątkowych. 

 

 Podstawowe dane budżetowe w latach 2019-2021 

 
Podstawowe dane budżetowe w latach 2019-2021 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

. Dochody budżetowe, w 

tym: 

dochody bieżące 

dochody majątkowe 

 

61.117.380,96 

 

54.558.643,47 

6.558.737,49 

81.995.680,33 

 

60.939.799,51 

21.055.880,82 

 

77.657.748,36 

 

65.781,239,79 

11.876.508,57 

2.   Wydatki ogółem 

w tym: 

wydatki bieżące  

wydatki majątkowe 

59.756.213,92 74.169.138,13 73.070.794,09 

 

48.123.748,13 

 

54.638.589,82 

 

58.591.819,73 

11.632.465,79 19.530.548,31 14.478.974,36 
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Wykonanie dochodów w 2021 r. 

 
Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 

Dochody własne 24.119.520,70 23.466.396,47 97,29 

Subwencja z budżetu państwa 27.967.201,00 27.967.201,00 100% 

Dotacje celowe 31.520.597,70 26.224.150,89 83,19% 

Razem: 83.607.319,40 77.657.748,36. 92,88% 

 
 

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2021 r. wyniosły 

23.466.396,47 zł, co stanowi 30,22% dochodów budżetu. 

 

 

 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

 
Nazwa Wykonanie w 2021 r. (zł) 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

w tym: 

10.030.563,17 

podatek dochodowy od osób fizycznych(udział w PIT) 9.867.080,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 163.483,17 

30%

36%

34%

Wykonanie dochodów w 2021 r.

Dochody własne

Subwencja z budżetu państwa

Dotacje celowe
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Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

stanowi 12,7% dochodów budżetu naszej gminy. 

 

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat  

2019- 2021 
 
 

Nazwa 2019 2020 2021 

 

Udział w PIT 

 

7.683.987,00 

 

7.947.872,00 

 

9.867.080,00 

 

 

 
 

 

 

 Podatki i opłaty lokalne 

 
Nazwa Wykonanie w 2021 r. (zł) 

Podatki i opłaty lokalne w tym: 5.793.325,29 

- podatek od nieruchomości 4.306.608,30 

- podatek od środków transportowych 264.265,30 

- podatek rolny 1.204.113,74 

- podatek leśny 18.097,95 

- opłata targowa 240,00 

 

 

Udział dochodów podatkowych w dochodach budżetowych w roku 2021 wyniósł 7,46 %.  

Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości. 
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Udział gminy w podatku dochodowym od 
osób fizycznych na przestrzeni lat 2029-
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W gminie Niedrzwica Duża w 2021 roku nie obowiązywały maksymalne stawki 

podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były 

niższe o kwotę 1.335.337,08, tj.  8% wykonanych dochodów podatkowych.  

Obniżenie to wystąpiło w: 

 podatku rolnym – o 267.351,88 zł; 

 podatku od nieruchomości – o 886.749,75 zł; 

 podatku od środków transportowych – o 181.235,45 zł. 

 

Dochody z majątku gminy 187.209,86 zł, 

Pozostałe podatki i opłaty 2.952.460,08 zł, 

Pozostałe dochody budżetu 4.5052.838,07 zł. 

 

 
 

W roku 2021 wykonane zostały wydatki na łączną kwotę 73.070.794,09 zł, w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 58.591.819,73 zł, co stanowiło 80,18 % ogółu wydatków 

budżetowych, 

 wydatki majątkowe w kwocie 14.478.974,36 zł, co stanowiło 19,82 % ogółu wydatków 

budżetowych. 

74%

5%

21%

0%0%

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych

Podatek rolny Podatek leśny

Opłata targowa
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Wykonanie wydatków wg działów 

 

 

Dział Nazwa Kwota (zł) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8.046.896,01 

600 Transport i łączność 5.669.633,62 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.722.493,27 

710 Działalność usługowa 98.297,70 

720 Informatyka 9.913,06 

750 Administracja publiczna 5.544.810,54 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2.276,00 

752 Obrona narodowa 3.000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389.909,33 

757 Obsługa długu publicznego 177.146,17 

758 Różne rozliczenia 0,00 

801 Oświata i wychowanie 22.949.624,83 

851 Ochrona zdrowia 210.814,41 

852 Pomoc społeczna 2.044.091,77 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84.859,10 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93.273,08 

855 Rodzina 21.010.893,20 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.684.241,24 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.126.120,04 

926 Kultura fizyczna 202.500,00 

 Ogółem: 73.070.794,09 
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Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo- 

wychowawcze, a od 2016 roku ogromną cześć wydatków stanowi realizacja programu 

rządowego „Rodzina 500+” wraz z pomocą społeczną. Kolejne duże pozycje w budżecie 

Gminy Niedrzwica Duża to transport, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

 

 
Zadłużenie Gminy Niedrzwica Duża 

 
Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 15.412.929,83 zł i w całości pochodziło 

z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach, z czego kwota 6.698.929,83 zł dotyczy tzw. 

„wykupu wierzytelności”, zaś kwota 8.714.000,00 zł „standardowych” kredytów. 

 

Zadłużenie Gminy Niedrzwica Duża w latach 2018-2021 (w zł) 

 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

 
20.468.024,95 

 

 
17.529.918,29 

 

 
17.832.477,39 

 

 
15.412.929,83 

 
 

 

W roku 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 8.219.752,58 zł. Realizacja 

budżetu za 2021 rok zakończyła się nadwyżką budżetową w kwocie 4.586.954,27zł.  

 

Nie planowano przychodów budżetowych, zaś ostatecznie wykonane zostały w kwocie 

7.429.896,12 zł, z czego: 

 kwota 2.778.577.95 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 

2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 

 kwota 4.651.318,17 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  

o finansach publicznych. 
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Dotacje/inwestycje realizowane w 2021 r.  

 

 

 
 

Lp Nazwa zadania Zakres  Całkowite koszty 
zadania  

Dofinansowanie 
otrzymane 
 w 2021 
 

Uwagi/ Źródło 
dofinansowania 

 Drogi / chodniki     

1 Przebudowa drogi 
gminnej nr 107092 L  
od km 0+000 do 0+620  
ul. Leśna  w Niedrzwicy 
Dużej 
 

dł. 620 mb 
szer. jezdni 5- 6 m 
przebudowa drogi, budowa 
chodnika, budowa 
kanalizacji deszczowej 
przebudowa sieci gazowej i 
energetycznej 

 
1 653 631,09 

 
956 887,00 

Całość kosztów 
realizacja w 
latach 2020- 
2021/ Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

 

2 Przebudowa drogi 
gminnej nr 107070 L od 
km 0+030 do km 0+720 
m w miejscowości 
Marianka 

dł. 690 mb 
 szer. jezdni 5,0 m 

 
 

467 789,95 

 
 

255 741,00 

Całość kosztów 
 realizacja w 
latach 2020- 
2021 /Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

3 Przebudowa drogi 
gminnej  
nr 107068 L w m.  
Krebsówka 

dł. 468 mb 
szer. jezdni 4,50 m 

 
 

336 631,50 

 
 

223 752,00 
 

Realizacja 2021/ 
Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

4 Przebudowa 
(modernizacja) drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w 
Strzeszkowicach 
Dużych 

dł. 602 mb 
szer. jezdni 4,0 m 

 
 

398 151,76 

 
 

120 000,00 

Realizacja 2021/ 
Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

5 Przebudowa drogi 
gminnej nr 107068 Lul. 
Zamkowa w m. 
Niedrzwica Duża i w m. 
Krebsówka 

dł. 1107  mb 
szer. jezdni 4,5 m 

 
 

665 053,33 

 
 

328 730,00 

Realizacja 2021/ 
Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

6 Przebudowa 
(modernizacja) drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych ul. Zalesie w 
Niedrzwicy Kościelnej 

dł. 170 mb 
szer. jezdni 4,0 m 

 
 

221 245,73 

 Realizacja 2021 

7 Remont chodnika ul. 
Północna w Niedrzwicy 
Dużej 

dł. 85 mb  
21 900,00 

 Realizacja 2021 

 Zadania wodno- 
kanalizacyjne  
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8 Budowa kanalizacji 
sanitarnej ul. Lubelska, 
Kraśnicka, Polna, Żabia, 
Nowa wraz z 
remontem nawierzchni 
jezdni ul. Nowej 

dł. 8 572,80 sieć z 
przykanalikami oraz 
przepompownia ścieków, 
wymiana 130 wodomierzy, 
sprzęt laboratoryjny, 
oprogramowanie ICT 

 
4 176 035,06 

 
2 700 532,75 

Całość kosztów 
 realizacja w 
latach 2019- 
2021/ 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego 

9 Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
Niedrzwicy Dużej 

  
2 983 662,30 

 
2 893 497,98 

Koszty  realizacji 
w latach 2020- 
2021/ 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego 

10 Rozbudowa sieci 
wodociągowej w 
Krężnicy Jarej 

dł. 1 643,44 mb sieć z 
przyłączami 
kwalifikowalnymi 

 
441 320,72 

 
209 968,86 

Realizacja 2021/ 
Europejski 

Fundusz Rolny 
na rzecz 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 

 

11 Budowa sieci 
wodociągowej w 
Niedrzwicy Dużej tzw. 
Osiedle BIS 

dł. 138 mb sieci 27 825,99  Realizacja 2021 

 Oświetlenie drogowe     

12 Budowa oświetlenia 
drogowego ul. Leśna w 
Niedrzwicy Dużej 

17 słupów oświetleniowych  
118 605,00 

 Realizacja 2021 

13 Budowa oświetlenia 
drogowego ul. Nowa w 
Niedrzwicy Dużej 

 
10 słupów oświetleniowych 

 
109 835,00 

  
Realizacja 2021 

14 Budowa oświetlenia 
przy remizie w 
Sobieszczanach - 
Kolonii 

 
2 słupy oświetleniowe + 1 
oprawa na budynku 

 
50 640,00 

 Realizacja 2021 

15 Budowa oświetlenia 
drogowego ul. 
Legionowa w 
Niedrzwicy Kościelnej 

 
 9 słupów oświetleniowych 

 
107 283,55 

 Realizacja 2021 
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 Obiekty kubaturowe     

16 Termomodernizacja 
budynku dawnego 
dworca PKP w 
Niedrzwicy Dużej wraz 
z przebudową 
pomieszczeń w 
budynku dawnego 
dworca na 
pomieszczenia izby 
regionalnej oraz 
remont części 
mieszkalnej 

  
1 701 111,64 

 
467 303,14 

Całość kosztów 
 realizacja w 
latach 2020- 
2021/ 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego 

 Inne     

17 Budowa placu zabaw w 
Niedrzwicy Dużej 

Urządzenia zabawowe – 6 
szt. 
ławki, kosz, tablica, 
ogrodzenie, nawierzchnia, 
oświetlenie 

 
243 273,50 

 
71 265,00 

Realizacja 2021/ 
Europejski 

Fundusz Rolny 
na rzecz 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 

18 Wykonanie ogrodzenia 
działki w Niedrzwicy 
Kościelnej- biblioteka 

 60 mb 12 800,00  Realizacja 2021 

19 Budowa żłobka w 
Niedrzwicy Dużej 

Utworzenie w  2020 r. 30 
nowych miejsc  w instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, w tym zakresie 
wydatków inwestycyjnych 
budowa budynku  Żłobka „ 
Niedźwiadek” ul. Kraśnicka 
51A ,24-220 Niedrzwica 
Duża 
 

 
 

2 228 103,12 zł 

 
 

990 000 zł 

Realizacja 2020- 
oddany do 
użytku luty 2021 
r./ Resortowy 
programu 
rozwoju 
instytucji opieki 
nad dziećmi w 
wieku do lat 3 
„MALUCH+” 
2020 środki z 
Funduszu Pracy  

20 Doposażenie placu 
zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej w 
Niedrzwicy Kościelnej 
oraz placu zabaw w 
Krężnicy Jarej 

  
 

53 250,00 

 
 

53 250,00 

 
 
PFRON 

Razem 16 018 149,24 9 270 927,73  
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3.2 Zamówienia Publiczne, 

 

Zestawienie zamówień publicznych.  

 

 Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o 

której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 

progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 

 
 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

albo zawarcia 

umowy 

ramowej 

 
 

ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

DOSTAWY 

 
 

USŁUGI 

 Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

albo 

zawarciem 

umowy 

ramowej 

 

Wartość 

zawartych 

umów bez 
podatku od 

towarów i 

usług (w 

złotych) 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

albo 

zawarciem 

umowy 

ramowej 

 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w 

złotych) 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

albo 

zawarciem 

umowy 

ramowej 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w 

złotych) 

Przetarg 

nieograni 
czony (ustawa 

z dnia 29 
stycznia 2004 

r. Prawo 
zamówień 

publicznych) 

 
2 

 
369 122,37 zł 

 
1 

 
34 200,00 zł 

 
3 

 
90 189,63 zł 

Tryb 
podstawowy, 

o którym 
mowa w art. 

275 pkt 1 
ustawy z dnia 

11 września 
2019 r. Prawo 

zamówień 
publicznych 

 
6 

 
2 137 234,14 zł 

 
4 

 
297 260,54 zł 

 
1 

 
282,30 zł 
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Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oraz o wartości przekraczającej progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: 

 

 
 

Numer 
ogłoszenia/numery  

ogłoszeń o 
udzieleniu 

zamówienia w 
Dzienniku 

Urzędowym Unii 
Europejskiej 

 
 

Rodzaj zamówienia 

 
 

Tryb udzielenia 
zamówienia albo 
zawarcia umowy 

ramowej 

Wartość 
zawartych umów 

bez podatku od 
towarów i usług (w 

złotych) 

Dz.Urz.U.E. 
2021/S 196-510762 

 
Usługi Przetarg 

nieograniczony 

 
2 220 819,56 zł 

Dz.Urz.U.E. 
2021/S 045-110876 

 
Dostawy 

Przetarg 
nieograniczony 

 
37 398,37 zł 

Dz.Urz.U.E. 

2021/S 041-102175, 
2021/S 051-128098 

Dostawy 
Przetarg 

nieograniczony 

106 118,70 zł 

Dz.Urz.U.E. 

2021/S 075-191335, 
2021/S 123-325563 

Dostawy 
Przetarg 

nieograniczony 

3 292 050,07 zł 
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Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy PZP 

 

Łączenie procedur określonych przepisami ustawy z 
uwagi na 

wartość zamówienia 

Łączna wartość udzielonych zamówień bez 
podatku od towarów i usług 

(w złotych) 

 
Zamówienia, o wartości mniejszej niż 130 000 złotych 

 
1 374 472,45 zł 

 

 

W analizowanym roku budżetowym 2021 gmina realizowała różnego rodzaju 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede 

wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na zebraniach wiejskich. 

Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę drogową, budowę 

oświetlenia, utrzymanie   zieleni. 

 

 

 

3.4 Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki realizowany był w 22 sołectwach. Kwota ujęta w budżecie na rok 2021 

wynosiła 583 082,09 zł. Zaplanowano kilkadziesiąt głównych przedsięwzięć, które bardzo często 

składały się z kilku mniejszych poddziałań. Fundusz był zrealizowany zgodnie z wnioskami 

sołectw. Wydatkowano do grudnia 2021 r. kwotę 552 068,86 zł 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione 

w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa, podejmują 

decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom 

zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. 
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Treść Plan wg 
uchwały 
zebrania 

wiejskiego 

Wykonanie Sołectwo 

Sprzątanie lasu - zakup materiałów 2 000,00 zł -   zł Borkowizna 

Wykonanie wieńca dożynkowego 500,00 zł -   zł 

Zakup wyposażenia dla SP Warszawiaki 3 300,00 zł 794,00 zł 

Zakup wyposażenia do organizacji imprez 
kulturalnych 

4 460,00 zł 4 000,00 zł 

Remonty dróg 3 872,21 zł 3 872,21 zł 

Zakup fotopułapki 1 800,00 zł 1 800,00 zł 

Razem 15 932,21 zł 10 466,21 zł 

Organizacja festynu z zakresu promocji 
kultury kulinarnej - przygotowanie potraw 

regionalnych 

1 177,68 zł 1 177,68 zł Czółna 

Zakup aparatu tlenowego dla OSP Czółna 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Remonty dróg 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Zakup pomocy szkolnych dla SP w 
Czółnach 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Projekt oświetlenia drogi 12 000,00 zł 7 230,00 zł 

Razem 31 177,68 zł 26 407,68 zł 

Remont budynku oświatowego w 
Mariance 

5 000,76 zł 5 000,53 zł Krebsówka 

Zakup materiałów do remontu dachu na 
garażu OSP Marianka 

500,00 zł 499,77 zł 

Remonty dróg 2 700,00 zł 2 700,00 zł 

Dofinansowanie budowy drogi w 
Krebsówce 

13 500,00 zł 13 500,00 zł 

Razem 21 700,76 zł 21 700,30 zł 

Remont podjazdu oraz pomieszczeń w 
remizie OSP 

29 282,20 zł 29 282,20 zł Krężnica Jara 

Remont dróg 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Projekt oświetlenia drogi w Krężnicy Jarej 6 500,00 zł -   zł 

Razem 45 782,20 zł 39 282,20 zł 

Remont dróg 16 000,00 zł 16 000,00 zł Majdan 
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Utrzymanie terenu wokół świetlicy 
(koszenie) 

600,00 zł 112,32 zł Sobieszczański 

Zakup materiałów do utrzymania 
świetlicy 

247,85 zł 109,20 zł 

Razem 16 847,85 zł 16 221,52 zł 

Remont budynku oświatowego w 
Mariance 

4 000,00 zł 4 000,00 zł Marianka 

Wyposażenie placu zabaw SP Marianka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Zakup materiałów na remont dachu na 
OSP Marianka 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Remont dróg 3 640,56 zł 3 640,56 zł 

Razem 19 640,56 zł 19 640,56 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 6 000,00 zł 6 000,00 zł Niedrzwica Duża 
cz.I 

Remont SP Niedrzwica Duża 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Zakup wyposażenia dla przedszkola w 
Niedrzwicy D. 

6 300,00 zł 6 300,00 zł 

Remont budynku przedszkola w 
Niedrzwicy D. 

8 700,00 zł 8 460,00 zł 

Wykonanie wieńca dożynkowego 782,20 zł 782,20 zł 

Remont dróg 9 000,00 zł 9 000,00 zł 

Razem 45 782,20 zł 45 542,20 zł 

Remont w SP w Niedrzwicy D. (podłóg i 
sali gimn.) 

7 000,00 zł 7 000,00 zł Niedrzwica Duża 
cz.II 

Zakup wyposażenia dla przedszkola w 
Niedrzwicy D. 

10 000,00 zł 9 975,41 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 
Niedrzwicy D. 

3 782,20 zł 3 782,20 zł 

Zakup tablic ogłoszeniowych 3 000,00 zł 2 999,99 zł 

Remont dróg 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Budowa chodnika przy ul. Północnej 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Razem 45 782,20 zł 45 757,60 zł 

Remont ul. Jaśminowej w Niedrzwicy K. 
(położ. nakładki asfalt.) 

15 000,00 zł 15 000,00 zł Niedrzwica 
Kościelna cz.I 
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Monitoring zewn. bud. OSP 5 000,00 zł 4 999,95 zł 

Wykonanie wieńca dożynkowego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Zakup wyposażenia dla SP w Niedrzwicy 
K. (monitory) 

3 782,20 zł 3 780,00 zł 

Budowa chodnika przy ul. Lipowej (zad. 
"dofinansowane" z FS) 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Projekt przebudowy ul. Ułańskiej w 
Niedrzwicy K. 

16 000,00 zł 16 000,00 zł 

Razem 45 782,20 zł 45 779,95 zł 

Remont boiska SP w Niedrzwicy K. 5 000,00 zł 4 793,31 zł Niedrzwica 
Kościelna cz.II 

Zakup materiałów dla SP Niedrzwica 
Kościelna na remont łazienek 

5 000,00 zł 4 937,60 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 5 500,00 zł 5 499,98 zł 

Remont samochodu OSP 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Remont ogrodzenia Biblioteki Gm. 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Wykonanie remontu dróg 5 530,59 zł 5 530,59 zł 

Wyposażenie placu przedszkola w 
Niedrzwicy K. 

2 500,00 zł 1 700,00 zł 

Razem 36 030,59 zł 34 961,48 zł 

Wyposażenie placu zabaw SP Marianka 5 500,00 zł 5 500,00 zł Osmolice Kolonia 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 5 500,00 zł 5 499,99 zł 

Remonty dróg 2 826,22 zł 2 826,22 zł 

Razem 13 826,22 zł 13 826,21 zł 

Remont budynku szkolnego w 
Radawczyku 

2 000,00 zł 2 000,00 zł Radawczyk 

Remont strażnicy OSP w Radawczyku 2 000,00 zł 1 991,06 zł 

Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 zł -   zł 

Wykonanie wieńca dożynkowego 673,08 zł 673,08 zł 

Remont dróg 2 700,00 zł 2 700,00 zł 

Projekt budowlany oświetlenia drogi w 
Radawczyku 

12 000,00 zł 7 550,00 zł 

Razem 20 373,08 zł 14 914,14 zł 

Wyposażenie szkoły w Radawczyku 2 000,00 zł 1 999,70 zł Radawczyk Kolonia 
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Remont budynku oświatowego w 
Radawczyku 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Remont strażnicy OSP w Radawczyku 2 000,00 zł 1 999,37 zł 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 550,00 zł 4 550,00 zł 

Wykonanie wieńca dożynkowego 608,05 zł 608,05 zł 

Projekt budowlany oświetlenia 
drogowego 

7 750,00 zł 7 550,00 zł 

Razem 18 908,05 zł 18 707,12 zł 

Remont budynku w SP w Sobieszczanach 13 644,17 zł 13 644,17 zł Sobieszczany 

Remonty dróg 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 500,00 zł 500,00 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w 
Sobieszczanach 

3 000,00 zł 2 999,27 zł 

Razem 20 144,17 zł 20 143,44 zł 

Remont budynku SP w Sobieszczanach 10 000,00 zł 10 000,00 zł Sobieszczany 
Kolonia 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zakup materiałówn do świetlicy wiejskiej 
w 

6 704,13 zł 6 699,27 zł 

Remont łazienek w budynku SP w 
Sobieszczanach 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Remont dróg 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Wykonanie niezbędnych prac 
remontowych w świetlicy wiejskiej 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Opłaty za media w świetlicy wiejskiej 1 400,00 zł 1 344,46 zł 

Razem 33 604,13 zł 33 543,73 zł 

Aranżacja i rewitalizacja otoczenia 
budynku SP w Strzeszkowicach 

5 000,00 zł 5 000,00 zł Strzeszkowice D.  
cz.I 

Zakup sprzetu, wyposażenia oraz 
środków ochr. Indyw. Służących do prowadzenia 

akcji ratownuczych dl OSP Strzeszkowice 

7 701,05 zł 7 701,05 zł 

Pogłębienie studni przy świetlicy 
wiejskiej w Strzeszkowicach 

760,80 zł 717,20 zł 

Remont Dróg 17 037,80 zł 17 037,80 zł 

Pogłębienie studni przy świetlicy 
wiejskiej w Strzeszkowicach 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 
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Pogłębienie studni przy świetlicy 
wiejskiej w Strzeszkowicach 

2 538,15 zł 2 538,15 zł 

Razem 37 037,80 zł 36 994,20 zł 

Zakup materiałów na remont wiaty 
rowerowej przy SP w Strzeszkowicach 

8 000,00 zł 7 977,56 zł Strzeszkowice D. 
cz.II 

Promocja gminy 400,00 zł 400,00 zł 

Organizacja imprezy kulturalnej dla 
mieszkańców - zakup materiałów 

2 600,00 zł 2 598,36 zł 

Organizacja imprezy kulturalnej dla 
mieszkańców - zakup usług 

1 400,00 zł 1 400,00 zł 

Remont dróg 8 962,24 zł 8 962,24 zł 

Zakup materiałów dot. urzymania placu 
w centrum Strzeszkowic D. 

659,00 zł 658,68 zł 

Razem 22 021,24 zł 21 996,84 zł 

Remont budynku SP w Strzeszkowicach 
D. 

10 000,00 zł 9 999,22 zł Strzeszkowice 
Małe 

Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 495,56 zł 495,56 zł 

Wykonanie wieńca dożynkowego 504,44 zł 504,44 zł 

Organizacja imprezy kulturalnej dla 
mieszkańców gminy przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Strzeszkowicach D. - zakup 
materiałów 

2 925,00 zł 2 894,32 zł 

Organizacja imprezy kulturalnej dla 
mieszkańców gminy przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Strzeszkowicach D. - zakup uług 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Razem 14 925,00 zł 14 893,54 zł 

Remonty dróg 19 735,73 zł 19 735,73 zł Tomaszówka 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 500,00 zł 500,00 zł 

Razem 20 235,73 zł 20 235,73 zł 

Remonty dróg 6 914,18 zł 6 914,18 zł Trojaczkowice 

Projekt budowy oświetlenia drogi 4 000,00 zł -   zł 

Profilaktyka i promocja zdrowia 2 500,00 zł -   zł 

Razem 13 414,18 zł 6 914,18 zł 

Remont budynku SP Warszawiaki 3 000,00 zł 2 999,97 zł Warszawiaki 

Remonty dróg 12 337,04 zł 12 337,04 zł 

Razem 15 337,04 zł 15 337,01 zł 

Zakup rolet dla SP w Niedrzwicy K. 1 349,98 zł 1 349,98 zł Załucze 
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3.5 Inwestycje 

Wybrane zadania i inwestycje zrealizowane w 2021 roku: 

 

Termomodernizacja budynku dawnego dworca PKP w Niedrzwicy Dużej wraz z przebudową 

pomieszczeń w budynku dawnego dworca ma pomieszczenia izby regionalnej oraz remont części 

mieszkalnej. 

 

 
 

Zakup materiałów dla SP Niedrzwica 
Kościelna 

1 650,02 zł 1 650,00 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Remonty dróg 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Projekt budowy oświetlenia drogi w 
Załuczu 

12 797,00 zł 12 797,00 zł 

Razem 28 797,00 zł 28 796,98 zł 

Podsumowanie 583 082,09 zł 552 062,82 zł 
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Budowa żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej 
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Budowa placu zabaw w Niedrzwicy Dużej 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krebsówka 

 

 

 
 

 

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzeszkowicach Dużych 
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Rozbudowa sieci wodociągowej w Krężnicy Jarej 
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4. Informacje o stanie mienia komunalnego  

 

4.1.Majątek Gminy Niedrzwica Duża 

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 

141 496 655,77 zł. 

 

Ogólna wartość (netto) środków trwałych gminy wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 
 

 
Grupy środków trwałych 

Wartość netto 

31.12.2021 

 
Grunty - grupa 0 

 
50 401 043,11 

 
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I) 

 
20 877 937,37 

 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II) 

 
53 547 488,01 

 

 
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III) 

 

 
1 048 697,74 

Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania (gr. IV) 
 

279 846,48 

Specjalistyczne urządzenia, maszyny i 

aparaty (gr. V) 
 

1 422,11 

 
Urządzenia techniczne (gr. VI) 

 
6 634 122,81 

 
Środki transportu (gr. VII) 

 
354 571,92 

 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

Wyposażenie (gr. VIII) 

 

 
542 800,01 

 
Wartości niematerialne i prawne 

 
0,00 

 
Razem: 

 
133 687 929,56 

 

Wartość gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia  2020 r. wynosiła 50 401 043,11 

zł. 

 
4.2. Informacja o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność 

praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 

31.12.2021 r. 

 

4.2.1 W użytkowaniu wieczystym gruntów: 
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Wykonanie dochodów w roku 2021 wynosi 77 657 748,36 zł 

 

4.2.2 Udziały w spółkach – pieniężne: 

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „NAŁĘCZ” – 5 515 000,00 zł. 

 
5. Spółka z udziałem Gminy  

 

 
 

Przedsiębiorstwo  Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność od 2009 

roku. Głównym celem przedsiębiorstwa jest  konsekwencja w realizacjach procesów 

inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych usług oraz 

rozszerzają profil działalności Spółki. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 5.515.000,00 zł. 

Główną misją Przedsiębiorstwa jest zaopatrzenie mieszkańców terenu Gminy Niedrzwica 

Duża w wodę, a także odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Dodatkowo firma 

realizuje zadania takie jak: 

 opracowywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, przyłączy wodnych i 

kanalizacyjnych oraz realizacja wyżej wymienionych zadań, 

 remonty dróg gminnych (szutrowych i asfaltowych), 

 odśnieżanie dróg, 

 utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,  

 utrzymanie targowiska i boisk sportowych, 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, 

 inne prace budowlane. 

 

W Przedsiębiorstwie Komunalnym Nałęcz Sp. z o.o. funkcjonują następujące Zakłady: 

 

1) Zakład sieci wodociągowej - Głównym zadaniem pracowników to obsługa i kontrola 

pracy hydroforni i sieci wodociągowej, bieżąca konserwacja oraz odczyty wodomierzy. 

Pracownicy z dbałością i pełną gotowością pełnią służbę miejscowej społeczności, aby 

woda w naszych domach była bardzo dobrej jakości. Obecnie na terenie Gminy 

funkcjonują cztery stacje poboru wody w Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej, 

Mariance i Krężnicy Jarej.  
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NAZWA 

WODOCIĄGU 

LICZBA 

ODBIORCÓW  

(BUDYNKÓW) 

ZAOPATRZO

NYCH W 

WODĘ 

AKTU

ALNY 

STAN 

SIECI 

WODO

CIĄG

OWEJ 

W KM 

NIEDRZWICA 

DUŻA 

1636 109,3 

NIEDRZWICA 

KOŚCIELNA 

1037 79,7 

MARIANKA 173 20,2 

KRĘŻNICA JARA 74 10,1 

  

Każdego roku przybywają kolejne odcinki sieci wodociągowej i nowe przyłącza, tak aby każdy 

mieszkaniec stale rozwijającej się Gminy była zaopatrzony wodę. 

 

2) Zakład oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - Podstawowym zadania zakładu to 

bieżąca obsługa i kontrola pracy oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci 

kanalizacyjnej. Rzetelni i wykwalifikowani pracownicy gwarantują właściwy przebieg 

procesów oczyszczania ścieków. Wszystkie zadania realizowane są z duża precyzją. Dzięki 

instalacji fotowoltaicznej zakład oczyszczalni ścieków jest zaopatrywany w energię 

elektryczna potrzebną do funkcjonowania obiektu. W ramach współpracy z okolicznymi 

rolnikami w zakresie poprawy urodzajności upraw Spółka nieodpłatnie przekazuje im 

komunalny osad ściekowy służący do rolniczego wykorzystania. Stały monitoring 

sprawności oczyszczania ścieków możliwy jest dzięki dobrze wyposażonemu laboratorium 

znajdującemu się na terenie oczyszczalni, co gwarantuje kontrolę i bezpieczeństwo. Ścieki 

do gminnej oczyszczalni  trafiają dwiema drogami – siecią kanalizacji sanitarnej oraz  

beczkami asenizacyjnym. Oczyszczalnia pracuje w systemie biologiczno - mechanicznym. 

W sekcji biologicznej znajdują się dwa reaktory biologiczne przepływowe składające się z 

komory denitryfikacji, wyposażonej w mieszadła po dwa dla każdej komory, oraz komory 

nitryfikacji posiadającej system napowietrzania i układ do recyrkulacji wewnętrznej. W 

hali bioreaktorów znajdują się również zestawy dozujące osad czynny oraz PIX do 
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symultanicznego strącania fosforu. Oprócz bioreaktorów w części biologicznej  

zlokalizowane są również 2 osadniki wtórne pionowe oraz pompownia osadu powrotnego 

(wspólna dla obydwu szeregów biologicznych). Ponadto oczyszczalnia ścieków posiada 

zespół urządzeń i obiektów przeznaczonych do obróbki osadów. Część mechaniczna składa 

się z następujących urządzeń i obiektów: przepompowni ścieków surowych, punktu 

zlewnego dowożonych ścieków, kraty schodkowej zintegrowanej z piaskownikiem 

(kratopiaskownika) służącym do mechanicznego oczyszczania ścieków.  

 

3) Zakład drogowy oraz utrzymania porządku i zieleni - Główne zadania pracowników to 

remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, 

utrzymanie targowisk i boisk sportowych, utrzymanie czystości i porządku w przestrzeni 

gminnej. Stale rozwijany i modernizowany park maszyn umożliwia zabezpieczenie 

zimowe oraz poprawę jakości i czystości dróg Gminnych. Pracownicy dbający na co dzień 

o zieleń i porządek w przestrzeni publicznej dokładają wszelkich starań w celu 

zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz budowania pozytywnego wizerunku 

Gminy. Istnieje także możliwość wynajmu  maszyny lub zlecenia wykonania dodatkowych 

prac z szerokiego wachlarza oferowanych usług zakładu drogowego i utrzymania zieleni. 

 

4) Biuro – W 2021 roku dla usprawnienia pracy Biura Obsługi Klienta oraz dla wygodny 

naszych odbiorców został wdrożony system Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w 

skrócie E-BOOK. Dzięki tej innowacji, nasi klienci mogą bez wychodzenia z domu:  

 podać stan licznika, jak również sprawdzić odczyty licznika, przy czym podanie 

odczytu nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury; 

 sprawdzić: daty wystawienia, terminu płatności, kwoty oraz historii faktur. Ponadto 

jest możliwość sprawdzenia aktualnego stanu rozliczeń wraz z odsetkami naliczonymi w 

notach odsetkowych. 

 sprawdzić: adres klienta, rodzaju odbiorcy, konta bankowego na fakturze, adresu e-

mail, punktów świadczenia usług, rodzaju usługi, daty rejestracji, numeru licznika, numeru 

umowy (jeżeli jest wprowadzony), daty ważności umowy. 

 zgłosić sprawy dotyczące reklamacji lub wysłać zapytanie innej treści. 

Kluczowym zadaniem pracowników biurowych jest obsługa klienta w zakresie 

wydawania warunków technicznych, uzgadniania projektów, wstawiania faktur za dostawę 
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wody i odprowadzanie ścieków, obsługa kasowa, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców 

oraz prowadzenie księgowości Spółki. W tym roku pracowników wspierają stażyści, 

zatrudnieni z Urzędu Pracy, dzięki którym praca w biurze przebiega sprawniej. W siedzibie 

przedsiębiorstwa funkcjonuje również Zarząd Spółki, który na bieżąco koordynuje i nadzoruje 

pracę wszystkich zakładów firmy.  

 

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz 

Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi gminne łowisko, funkcjonujące od 2018 roku, kiedy to 

dokonano pogłębienia i zarybienia akwenu. Sezon wędkarski w 2021 roku okazał się bardzo 

udany. W maju i listopadzie uzupełniamy obsadę ryb o następujące gatunki: karp, amur, 

szczupak, lin. Spółka prowadzi na bieżąco utrzymanie terenu wokół łowiska. W tym roku, w 

partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji z Niedrzwicy Dużej została 

utworzona dydaktyczna ścieżka dla dzieci „Ptasia strefa”, zachęcająca  dzieci i młodzież do 

poznania bogatej fauny i flory naszej Gminy.  

Obok działalności komunalnej Spółka opiekuje się miejscami pamięci historycznej takimi jak 

cmentarze wojskowe i pomniki znajdujące się na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. to przede wszystkim ludzie, którzy je 

tworzą. Prezesi od początku powołania Spółki, którzy zarządzali przedsiębiorstwem to Andrzej 

Celejewski, Jerzy Jakubowski, Jerzy Wiraszka, Arkadiusz Sulowski. Od 2019 roku funkcję 

prezesa pełni Mariusz Zgórka, a prokurentem przedsiębiorstwa jest Anna Gałat. Należy tu 

również wspomnieć o pracownikach tworzących fundament firmy takich jak Marian Sulowski, 

Zbigniew Dekondy i Krzysztof Kwiatkowski. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. wraz z Gminą Niedrzwica Duża w najbliższych 

latach planuje dalszy rozwój i realizację inwestycji takich jak rozbudowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej,  zakończenie trwającej już rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz 

dalsze inwestycje w zaplecze techniczne. 
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Podsumowanie 2021r. 

 

Rok 2021 dla spółki okazał się rekordowym pod względem osiągniętego przychodu, 

który wyniósł 3 104 066,22 zł i był najwyższym, jaki przedsiębiorstwo odniosło od początku 

funkcjonowania. Również wynik finansowy 431 264,59 zł był na poziomie rekordowym w 

stosunku do lat poprzednich. Dochód ten pokrył w 95% stratę finansową, która towarzyszyła 

spółce od początku jej istnienia.  

W tym roku Spółka dokonała również wielu inwestycji w zaplecze techniczne na łączną 

kwotę 383 709,45 zł. Zostały zakupione takie sprzęty jak: pług do śniegu składany 2,60m, 

ciągnik rolniczy Deutz Fahr K610 Agrotron, zagęszczarka Denqbar, skoczek  Denqbar, dyfuzor 

Akwatech, zadymiarka kanałowa, piaskarka samozaładowcza Fjaras, ładowacz czołowy, 

ciągnik rolniczy Deutz Agrotron M600, ładowacz Hydramet, posypywarka OZKA, pług 

odśnieżny PRONAR. Warto podkreślić, że zadania zostały w całości pokryte z własnych 

środków finansowych, bez potrzeby zaciągania kredytów czy brania sprzętu w leasing. 

W Roku 2021 powstało nowe laboratorium przy gminnej oczyszczalni ścieków. Sprzęt 

został zakupiony dzięki realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

aglomeracji Niedrzwica Duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA 

I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW. Sprzęt o wartości 26 445,00 zł będzie 

służył do bieżącej oceny jakości ścieków dowożonych i dopływających oraz parametrów pracy 

oczyszczalni. 

Do kolejnych sukcesów Spółki można zaliczyć pozyskanie dotacji na budowę 

mikroinstalacji fotowoltaicznych w Niedrzwicy Dużej. Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz 

Sp. z o.o. w ramach umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o 

dofinansowanie projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Niedrzwicy Dużej na 

ujęciach wody SUW w gminie Niedrzwica Duża” wyłoniło wykonawcę tego zadania. W 

wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą Red Alert 

Paweł Borzęcki na kwotę 455 000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 

europejskich kwotą do 226 855,03 zł. Dzięki tej inwestycji powstaną instalacje fotowoltaiczne 

o łącznej mocy 86,98 kWp, które w założeniu zabezpieczą potrzeby energetyczne na ujęciach 

wody w naszej gminie. 
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6. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2021 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Niedrzwica Duża, realizowany był przez firmę (wybraną w drodze przetargu): EKOLAND 

Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Nieruchomości niezamieszkałe nie były objęte 

gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. 

 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Niedrzwica Duża w 2021 r. zorganizowana była w 

oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 

 metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady ulegające biodegradacji, 

 pozostałe (odpady zmieszane),  

 
Ponadto w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43A funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów przyjmowane  

są od mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża (odpady pochodzące z działalności gospodarczej 

i instytucji nie    są przyjmowane) odpady. 

 
Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu gminy Niedrzwica Duża w latach 2018-

2021 z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów zebranych w sposób 

selektywny 

 
 
 

 

Rok 

 

 
Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

(ogółem) [Mg] 

 

 
Masa odpadów 

komunalnych 

zebranych jako 

zmieszane [Mg] 

Udział odpadów 

komunalnych 

zebranych jako 

zmieszane 

w ogólnej masie 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 
[%] 

 

 
Masa odpadów 

komunalnych 

zebranych 

selektywnie [Mg] 

Udział odpadów 

komunalnych 

zebranych 

selektywnie 

w ogólnej masie 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 
[%] 

2018 1 622,145 1 271,720 78,40 350,425 21,60 

2019 1 483,630 1 142,080 76,98 341,550   23,02 

2020 1 859,110 1 388,720 74,70 470,390 25,30 

2021 2 191,398 1 599,800 73,00 591,598 27,00 

 

W odniesieniu do danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w 2021 r. w 

stosunku do 2020 r. można zauważyć, że: 

 ogólna masa zebranych odpadów komunalnych - wzrosła o ok. 17,87 %, 
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 masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 20 03 01) - wzrosła o ok. 

15,20 %, 

 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny - wzrosła o ok.  

25,77 %, dla porównania: 

- w latach 2018-2019 – spadek o ok. 2,53 %, 

- w latach 2019-2020 - wzrost o ok. 35,17 %. 

- w latach 2020-2021 - wzrost o ok. 25,77 %. 

 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. 

 

Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 880 469,39 zł 

Koszty utrzymania PSZOK 0,00 zł 

Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację 0,00 zł 

Koszty wynagrodzeń osób obsługujących system 74 669,28 zł 

Pozostałe wydatki, m. in.: koszty postęp. egzek, opłata komor., likwidacja „dzikich” 

wysypisk, ogłoszenie w TZO 
3 819,63 zł 

RAZEM 2021 r. 2 958 958,30 zł 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w okresie od dnia 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych wyniosły: 2 958 958,30 zł, przy wpływach z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na poziomie 2 439 544,77 zł. 

 

 
7. Program Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z podmiotami prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok 

 

Na podstawie Uchwały nr XXV/129/20 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 października 

2020 roku w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 r.  

w następujących zakresach: 
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Nazwa zadania 

Wysokość 
przeznaczonych 

środków 

Wysokość 

przyznanych środków 

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4 000 zł 0 zł 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowe o 
23 000 zł 23 000 zł 

3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie 
2 000 zł 2 000 zł 

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 20 000 zł 11 000 zł 

5. Działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
11 000 zł 3 000 zł 

 Łącznie: 60 000 zł 39 000 zł 

7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
77 000 zł 70 000 zł 

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

200 000 zł 200 000 zł 

 Dotacje przyznane z art. 19a ------------------ 3 110 zł 

 Łącznie: 337 000zł 312 110 zł 

 

W 2021 roku organizacje pozarządowe złożyły w otwartych konkursach łącznie 23 ofert 

(12 kultura, 7 profilaktyka, 4 sport), podpisanych zostało 20 umów o wsparcie realizacji zadań 

publicznych (10 kultura, 6 profilaktyka, 4 sport).  

Podpisanych umów z art. 19a ustawy o Pożytku Publicznym zostało 2. 

Wykaz przyznanych dotacji 

 

Nazwa organizacji Kwota  

dotacji 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP z Niedrzwicy Kościelnej 7 000 zł 

Fundacja „Kapela i Zespół Swojacy” 3 000 zł 

Stowarzyszenie Społeczne CIS w Krężnicy Jarej 2 000 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej 6 300 zł 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP z Niedrzwicy Kościelnej 11 000 zł 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 1 000 zł 

Stowarzyszenie „Mała Szkoła – Wielkie Szanse” 2 000 zł 

Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień 3 000 zł 

Fundacja Między Nami 2 700 zł 



41  

Fundacja Dziupla Edukacja i Rozwój 1 000 zł 

Łącznie: 39 000 zł 

 

Wykaz podziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych pomiędzy poszczególne 

organizacje pozarządowe — konkursy z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 

 

Wykaz podziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych pomiędzy poszczególne 

organizacje pozarządowe — konkursy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 
 

L.p. Nazwa organizacji Kwota  dotacji 

1. Gminny Klub Sportowy Orion 80 000 zł 

2. LZS Krężnica Jara 64 000 zł 

3. Klub Sportowy Heksa 49 000 zł 

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedrzwica 7 000 zł 

 Łącznie 200 000 zł 

 

 

 

 

 Nazwa organizacji Kwota dotacji 

zł 

1 Klub Abstynenta „Alternatywa” 2 000 zł 

2 Fundacja Między Nami 2 800 zł 

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – 

Wychowawczych im. Teresy Kras 

4 000 zł 

4 Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „Pomoc 

ludziom” 

3 000 zł 

5 Towarzystwo Nowa Kuźnia 38 200 zł 

6 Towarzystwo Nowa Kuźnia 20 000 zł 

Łącznie: 70 000 zł 

L.p. Nazwa organizacji Kwota  dotacji 

1. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Spokojna Przystań” 
w Niedrzwicy Dużej  

1 610 zł 

2. Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Jesień” z Niedrzwicy Dużej 1 500 zł 

 Razem: 3 110 zł 
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Tym samym w 2021 roku w zakresie realizacji zadań publicznych z samorządem 

gminnym współpracowało 17 organizacji pozarządowych (w tym 3 z siedzibą poza terenem 

Gminy Niedrzwica Duża). Dane te wskazują, że organizacje pozarządowe działające 

na terenie Gminy Niedrzwica Duża aktywnie biorą udział w życiu społeczno-kulturalnym 

Gminy i tym samym wykazują inicjatywę do podejmowania różnego rodzaju działań 

aktywizujących społeczność lokalną. 

8. Realizacja uchwał Rady Gminy Niedrzwica Duża 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Niedrzwica Duża jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał  Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2021 r. w sposób 

określony uchwałami. 

W 2021 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne. Rada Gminy obradowała na 11 

sesjach zwyczajnych i podjęła 65 uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, budżetu gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną    

środowiska. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi 

są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych - 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 
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Rejestr uchwał wraz ze stanem wykonania 
 
 

UCHWA
ŁA 

ZREALIZOWANO NIEZREALIZOWANO 

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok X  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
X 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w 
Żłobku "Niedźwiadek" w Niedrzwicy Dużej 

X  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża  
Nr XIX/104/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania 

X  

w sprawie uchwalenia Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Niedrzwica Duża na lata 2021-
2025 

X  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Niedrzwica Duża 
udostępnionych przewoźnikom  
i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z nich 
 

 
X 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok X  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na 
terenie gminy Niedrzwica Duża 

X  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Niedrzwica Duża do współpracy w ramach Lubelskiego 
Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Niedrzwica Duża i pozostałymi jednostkami 
samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

X  

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej X  

w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji 
Statutowej 

 
X 

 

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Żłobku „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt” na terenie gminy Niedrzwica Duża 

X  

w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
 

X  
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Lubelskiemu 

 
X 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niedrzwica Duża 

X  

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Niedrzwica Duża na rok szkolny 2021/2022 

X  

w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

 
X 

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego 

X  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Gminą Strzyżewice w sprawie 
powierzenia Gminie Niedrzwica Duża częściowej realizacji 
zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę dla miejscowości Osmolice Drugie 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok  
X 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża 
wotum zaufania 

X  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
Niedrzwica Duża z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

X  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 
Niedrzwica Duża za 2020 rok 

X  

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica 
Duża 

 
X 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz 
określenia ich twórczością 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za 
rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

 
X 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Niedrzwica Duża do współpracy w ramach tworzonego 
Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Niedrzwica Duża i Powiatem 
Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu 
terytorialnego z obszaru  Powiatu Lubelskiego 

X  
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w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Niedrzwica Duża” 

X  

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości z 
dotychczasowym Dzierżawcą – Gminnym  Ośrodkiem Kultury 
Sportu i Rekreacji, na okres do 3 lat 

X  

w sprawie wyrażenia zgody na spłatę roszczeń Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej 

X  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej 

 
X 

 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Lubelskiemu 

  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
X 

 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie X  

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niedrzwica 
Duża 

X  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica 
Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

X  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok 

X  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedrzwica 
Duża na rok 2022 

 
X 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Lubelskiemu 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 
ochotniczej straży pożarnej 

X  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niedrzwica 
Duża 

X  
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w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 
przysługujących Radnym Gminy Niedrzwica Duża 

X  

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie X  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr 
XII/57/19 z dnia  30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu 
części nieruchomości 

X  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2022 

X  

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Niedrzwica Duża na lata 
2021 – 2027 

X  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok X  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej X  

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok X  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej X  

w sprawie przekazania petycji według właściwości X  

 
 

9. ORGANIZACJA URZĘDU 

 

Urząd Gminy Niedrzwicy Dużej realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz 

uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Niedrzwica Duża. 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego 

wykonywania  spoczywających na Gminie: 

a. zadań własnych; 

b. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 

c. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie zawartych 

porozumień z organami tej administracji; zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego; 

d. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego 

zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, które nie zostały powierzone gminnym 

jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na 

podstawie umów. 

 

 

 



47  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – Wójt Gminy podjął ogółem 124 Zarządzeń,  

w tym 123 jako organ gminy oraz 1 jako kierownik jednostki. 

 

 

Zestawienie liczbowe załatwionych spraw 
 

Lp. Działania urzędu Liczba 
działań 

2021 r. 

1 Pisma wpływające do urzędu w systemie El-dok 17029 

2 Ilość dokumentów, które wpłynęły epuapem 1502 

3 Ilość dokumentów wysłanych epuapem 266 

4 Udzielone odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej 82 

5 Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne 5 

6 Faktury, które wpłynęły do urzędu o dokonanie płatności 1544 

7 Wystawione faktury i noty obciążeniowe 1428 

8 Ilość wysłanych listów 11571 

 Ogółem  

 
 

Zestawienie wydanych decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów 

 
  

Decyzje administracyjne, 
zaświadczenia i inne dokumenty 

Liczba 
wydanych 

decyzji 2021 

1 Decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 15 

2 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 262 

3 Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map 
ewidencyjnych - zadanie powierzone  

1350 

4 Aktualizacja wpisów w EGiB na podstawie ksiąg wieczystych 1627 

5 Decyzje ustalające opłatę planistyczną 4 

6 Decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości 10 

7 Porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z 
mocy prawa pod drogi 

12 

8 Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  38 

9 Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 63 

10 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia) 1 

11 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa) 75 

12 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony) 44 

13 Opis aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 945 
14 Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion i 

nazwisk) 
 
5 

15 Meldunki 380 

16 Dowody 721 

17 Udostępnienie danych z rejestru PESEL 141 

18 Wpis do rejestru wyborców 0 
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19 Decyzje o wymeldowaniu 8 

20 Nadawanie numerów PESEL 13 

21 Zaświadczenia o zameldowaniu 224 

22 Podział nieruchomości 139 

23 Nadanie numerów budynkom 103 

24 Wystawione upomnienia – opłata śmieciowa 657 

25 Wystawione upomnienia - podatki 1433 

26 Podatki-decyzje podatkowe 7572 

27 Deklaracje podatkowe 300 

28 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 20 

29 O środowiskowych uwarunkowaniach 4 

30 Decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (w tym umorzenia postępowania) 

31 

31 Nagromadzenie odpadów 3 

32 Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 

33 Zapobieganie zanieczyszczeniu wód 1 

34 Uzgodnienia lokalizacji zjazdu 18 

35 Decyzje w sprawie rozłożenia na raty niepodatkowych należności o 
charakterze publicznoprawnym 

1 

36 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 

71 

37 Zgłoszenia usunięcia drzew po oględzinach w terenie zakończone 
milczącą zgodą  

142 

38 Zaświadczenie o posiadaniu plantacji  2 

39 Zaświadczenie o zamiarze rozpoczęcia eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków 

37 

40 Zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

4 

41 Zezwolenia na prowadzenie transportu regularnego 1 

42 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje 3 

43 Zwolnienie z opłaty za rok 2021 za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w związku z COVID-19  

8 

44 Działalność gospodarcza:  

 - założenie działalności gospodarczej 37 

 - zawieszenie działalności gospodarczej 32 

 - wznowienie działalności gospodarczej 15 

 - zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 101 

 -zakończenie działalności gospodarczej 30 

45 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 2 

46 Stypendia sportowe   5 

47 Stypendia kulturalne 8 
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10. Oświata i edukacja 

 
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Niedrzwica Duża była organem prowadzącym dla: 

2 przedszkoli publicznych, 6 szkół podstawowych. Zadania oświatowe realizowane były 

również przez 2 szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Radawczyk, 1 szkołę podstawową, której organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Mała Szkoła - Wielkie Szanse oraz przez Niepubliczne Przedszkole 

Artystyczno-Językowe „U Pana Kleksa”.  Stan organizacji szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021 obrazuje Tabela. 

 

Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2020/2021 

 
*źródło: sprawozdania SIO na dzień 30.09.2020 r. 

 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

uczniów* 

Liczba 

oddziałów* w tym w roku szkolnym 2020/2021: 

2020/2021 2020/2021 I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła 

Podstawowa w 

Czółnach 
94 8 16 17 14 8 6 9 12 12 

Szkoła 

Podstawowa w 

Mariance 
49 8 6 6 8 8 4 7 6 4 

Szkoła 
Podstawowa w 

Strzesz. Dużych 
79 8 5 13 4 12 8 14 19 4 

Szkoła 

Podstawowa w 
Niedrzwicy D. 

460 23 51 55 56 68 43 70 67 50 

Szkoła 

Podstawowa w 
Sobieszczanach 

57 8 7 11 7 6 5 5 10 6 

Szkoła 

Podstawowa w 

Radawczyku 
29 6 6 2 5 5 4 0 0 7 

Szkoła 

Podstawowa w 

Warszawiakach 
31 7 3 3 0 5 5 3 8 4 

Szkoła 
Podstawowa w 

Krężnicy Jarej  
126 8 22 11 11 19 13 17 19 14 

Szkoła 

Podstawowa w 
Niedrzwicy 

Kościelnej 

170 11 18 24 15 27 6 31 29 20 

Razem 1095 87 134 142 120 158 94 156 170 121 
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W Gminie Niedrzwica Duża w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne 

realizowane było w: 2 przedszkolach publicznych, 1 przedszkolu niepublicznym, oddziałach 

przedszkolnych utworzonych przy SP w Strzeszkowicach Dużych, SP w Sobieszczanach, SP w 

Czółnach, SP w Krężnicy Jarej i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia tj.: SP w Mariance, SP w Warszawiakach, 

SP w Radawczyku. 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje Tabela  

 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021* 

 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Liczba 

oddział. 
6-latki 

poniżej  

6 lat 
razem dzieci 

2020/2021* 

1. 
Przedszkole w 

Niedrzwicy Dużej 
8 33 123 156 

2. 
Przedszkole w 

Niedrzwicy Kościelnej 
4 24 66 90 

3. 

Niepubliczne 
Przedszkole Językowo-

Artystyczne „U Pana 

Kleksa” w Niedrzwicy 
Dużej 

1 0 5 5 

Razem  13 57 194 251 

1.  

Szkoła Podstawowa w 

Strzeszkowicach 

Dużych 
2 9 20 29 

2.  
Szkoła Podstawowa w 
Sobieszczanach 

2 13 23 36 

3.  
Szkoła Podstawowa w 

Czółnach 
3 16 59 68 

4.  
Szkoła Podstawowa w 

Krężnicy Jarej  
2 12 22 34 

5.  
Szkoła Podstawowa w 

Mariance 
2 6 24 30 

6.  
Szkoła Podstawowa w 

Radawczyku 
2 2 25 27 

7.  
Szkoła Podstawowa w 
Warszawiakach 

1 0 7 7 

Razem 14 58 180 231 

Ogółem: 27 115 374 482 

 

*źródło: sprawozdania SIO na dzień 30.09.2020 r. 

 

Wychowanie przedszkolne obejmowało dzieci w wieku 3–6 lat. Łączna liczba dzieci w 

wieku przedszkolnym w gminie, która w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyła w różnych 

formach wychowania przedszkolnego – 482, co stanowiło ok. 96% ogółu zameldowanych w 
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gminie dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2020/2021 w gminnych placówkach 

wychowania przedszkolnego opieką było objętych 58 dzieci zamieszkałych poza gminą 

Niedrzwica Duża. 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę funkcjonowały w 8 budynkach 

komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje Tabela . 

 

Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” została wyremontowana i wyposażona 

stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Czółnach. Łączna kwota zadania to 100 000,00 zł w tym 

otrzymana dotacja w wysokości 80 000,00 zł. 

 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Niedrzwica Duża obrazuje Tabela. 

 

 

Wyszczególnienie 

Powierz-

chnia 

nieruch. 

gruntowej   

(w m²) 

w tym: 

powierzch. 

terenów 

zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Kompu- 

terowe 

Świetlice Stołó

wki 

1. Przedszkole w Niedrzwicy Dużej 3 438 2 934 8   

  2. Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej 240 0 4 

3. 
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „U 

Pana Kleksa” w Niedrzwicy Dużej 
120 0 2 

  

Razem 3 798 2 934 14 

1. 4 Szkoła Podstawowa w Czółnach 7 500 6 000 11 1 1 1 

2. 5 Szkoła Podstawowa w Mariance 6 500 6 030 6 1 0 0 

3. 6 Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych 10 000 1 200 10 1 1 1 

4. 7 Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej 18 049 12 000 23 2 3 1 

5. 8 Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach 5 800 500 8 1 1 1 

6. 9 Szkoła Podstawowa w Radawczyku 10 600 7 500 7 1 0 0 

7. 1 Szkoła Podstawowa w Warszawiakach 9 000 4 000 7 1 1 0 

8. 1 Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej 11 608 10 884 11 1 1 0 

9. 1 Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej 10 950 9 000 12 1 1 0 

Razem 90 007 57 114 95 10 9 4 

Ogółem  93 805 60 048 109 10 9 4 



52  

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych 

 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 

Projektory 

multimed. 

Rzutnik

i 

Kamery 

video 

Odtw. DVD, 

VHS 
Ksero Woluminy 

Kamery - 

monit. 
Ogółem 

w tym: 

do użytku 

uczniów 

1

. 

Przedszkole w ND 
5 0 1 0 0 4 2 370 0 

2

. 

Przedszkole w NK 
3 0 1 0 0 2 1 551 0 

3

. 

Niepubliczne 

Przedszkole 

.Językowo-

Artystyczne „U 

Pana Kleksa” ND 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 8 0 2 0 0 6 3 921 0 

4. . SP w Czółnach 53 36 13 0 2 2 6 3 895 0 

5. . SP w Mariance 51 42 6 0 1 1 1 4 214 4 

6.  SP w 

Strzeszkowice. 

Dużych 

56 32 8 0 1 1 

10 

urządzenie 

wielofu. 

5 529 8 

7. . SP w Niedrzwicy 

Dużej 
151 92 18 2 7 7 1 11 874 58 

8. . SP w 

Sobieszczanach 
39 28 6 2 3 1 3 3 151 12 

9. . Szkoła Podst.  

w Radawczyku 
7 6 1 1 0 1 1 3 200 0 

10. 9

. 

Szkoła Podst.  

w Warszawiakach 
14 10 2 0 0 0 1 1 968 0 

11. 1

. 

Szkoła Podst. w 

Krężnicy Jarej 

82 59 

12 w tym 

projektory 

+ zestawy 

projektor 

z tablicami 

0 0 3 5 7 625 4 

12. 1

. 

Szkoła Podst. w 

Niedrzwicy Koś. 124 97 11 3 2 1 2 8 247 7 

Razem 577 402 77 8 16 17 30 49 703 93 

Ogółem 585 402 79 8 16 23 33 50 624 93 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej gminie w przedszkolach i szkołach podstawowych 

było zatrudnionych 249 nauczycieli i 70 pracowników administracji i obsługi. 

W roku szkolnym 2020/2021 organ prowadzący przeprowadził komisje egzaminacyjne i nadał 

stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla: 

 

 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej. 
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Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły, miejsca zamieszkania uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021, dowożono zorganizowanym dowozem (przetarg na zakup biletów 

miesięcznych) 51 uczniów. W ramach indywidualnych umów z Wójtem Gminy Niedrzwica, 

zwracany był koszt dowozu do szkół 26 uczniów. Ogółem na zorganizowane dowożenie 

uczniów w 2020 roku wydano kwotę 57 049,74 zł, z kolei w pierwszym półroczu 2021 roku 

wydano na ten cel 27 815,58 zł.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, a także szkół średnich, którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Niedrzwica Duża. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było 

w kwocie 528,00zł na członka rodziny. Zasiłków szkolnych (jednorazowych) w danym okresie 

przyznano 7 na 7 złożone wnioski. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu 

Wojewody Lubelskiego oraz środków własnych w łącznej kwocie 70 530,21zł. 

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy 

skorzystało 16 uczniów SOSW w Załuczu. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe 

w kwocie 3 600 zł.  

W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe szkoły wykorzystały kwotę 84 485,05 zł. 

 

Subwencja oświatowa na rok 2020 wyniosła 12 012 436 zł, a na rok 2021 13 025 353 

zł. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

na rok 2020 wyniosła 507 841 zł, a na rok 2021 550 154 zł. Dopłata gminy do realizacji zadań 

oświatowych wzrosła w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o 922 126,98 zł. Rok 2019 był 

ostatnim rokiem, który generował koszty funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych. 
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11. Pomoc społeczna 

 

 

 

Niniejsze sprawozdanie przedstawia całokształt działalności 

Ośrodka  Pomocy Społecznej nie tylko celów do których został 

powołany ale  łącznie z zadaniami przekazanymi upoważnieniami Wójta i uchwałami Rady 

Gminy, zadań zleconych i własnych Gminy 

Kolejny rok pracy Ośrodka w stanie epidemii  wprowadzonej ustawą z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami 

kryzysowymi. COVID_19 bardzo zdezorganizował pracę Ośrodka, ale mimo tego wszystkie 

zadania były  realizowane na bieżąco. Nadal bezpośrednie kontakty pracowników były czasowo 

ograniczane, wykorzystywano zdalne kanały komunikacji (telefon, korespondencję e-mailową 

lub do skrzynki). Wszystkie świadczenia były wypłacane terminowo. 

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej zatrudniał łącznie z 

dyrektorem 19 pracowników na umowy o pracę:   

 8 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym z jednym 

pracownikiem od 1 lipca rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem pracownika. 

Zatrudnienie pracowników zgodne jest z art.  110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców tj. jeden pracownik socjalny do 2000 

mieszkańców (wskaźnik w naszej gminie wynosi 1691osób na 1 etat), 

 8 pracowników socjalnych ( w tym 1 rozwiązał umowę), 

 4 etaty  w wydziale świadczeń rodzinnych, 

 2 pracowników administracyjnych, 

 1 kierowcę  

 gońca, 

 1 informatyka na 1/3 etatu, 

 2 opiekunki. 

 

Zatrudniano 6 osób na umowy cywilno-prawne, które świadczyły pomoc w formie usług 

opiekuńczych w domu chorego.  

Ponadto na umowy cywilno- prawne zatrudniano 24 osób w tym: 

 2 psychologów, 
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 instruktora terapii uzależnień, 

 sprzątaczkę, 

 biegłych sądowych psychologa i psychiatrę,  

 radcę prawnego, 

 inspektor RODO i BHP, 

 asystenta rodziny, 

 3 osoby do realizacji programu „Asystent osobist osoby niepełnosprawnej”, 

 6 osób  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, 

 4 osoby do realizacji projektu „By godnie żyć”. 

 

Ogółem na płace i utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę -  1 187 267 zł (w tym  

428 653 zł ze środków Wojewody –zlecone i budżet państwa), kwotę 758 614 z budżetu 

Gminy- własne.  

W ramach tych środków realizowano obsługę: . 

 usług opiekuńczych,  

 świadczeń rodzinnych,  

 funduszu alimentacyjnego, , 

 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  

 Karty Dużej Rodziny,  

 świadczeń rodzicielskich,  

 wychowawczych 500+,  

 świadczeń z ustawy za życiem 300+,  

 działań zespołu interdyscyplinarnego,  

 asystenta rodziny,   

 stypendiów,   

 prac społecznie użytecznych,  

 programów,  

 dodatków mieszkaniowych i energetycznych,  

 świadczeń z pomocy społecznej w tym usług, pracy socjalnej,  

 spraw administracyjnych,  

 sprawozdawczości. 

 

Ponadto  z powyższej kwoty opłacono: sprzątanie pomieszczeń, gaz, energię wodę, 

zakup urządzeń materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i niezbędnych części, 
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środków BHP, paliwo do samochodu, naprawy i konserwacje samochodu, opłaty bankowe, 

sfinansowano szkolenia i delegacje pracowników, ekwiwalenty za używanie samochodów 

prywatnych do celów służbowych, zakupiono licencje i oprogramowania, przesyłki 

pocztowe, usługi telefoniczne i informatyczne, zakup środków ochrony pracowników  

w związku z Covid-19. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.  

 

Realizacja zdań w zakresie pomocy społecznej 

 

Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 151 osób w 105 rodzinach w tym wyłącznie 

z pracy socjalnej w 43 rodzinach.  

Na  świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 002 576 zł  z tego : 

  na zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 212 064 zł  dla 36 osób, 

 na zasiłki okresowe - 62 295 zł  dla 24 osób, 

 na składki zdrowotne kwotę – 17 099 zł dla 33 stałych zasiłkobiorców, 

 na zasiłki celowe  kwotę – 48 394 zł.  dla 52 osób,  

 w tym zasiłki specjalne na kwotę 1560 zł  dla 2 osób,  

 zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - dla 4 osób na kwotę 19 000 zł, 

 na usługi opiekuńcze w domu chorego wydatkowano – 108 815 zł usługami 

objętych było 14 osób, 

 na  pokrycie kosztów pobytu 18 osób w DPS wydatkowano kwotę 540 949 zł, 

 pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku na kwotę – 12 960 zł. 

 Opłacono dowóz mieszkańców do Dziennego Domu Pobytu w Niedrzwicy Kościelnej 

w kwocie  – 80452 zł. 

 Wydatkowano kwotę - 892 zł na dodatek  mieszkaniowy dla 1 osoby  

 10 świadczeń i na dodatek energetyczny kwotę 82 zł dla 1 osoby -7 świadczeń.  

Na świadczenia z  ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych wydatkowano 

300,00 zł dla  6 osób.  

81 uczniów skorzystało ze wsparcie w formie stypendiów i zasiłków szkolnych na kwotę -

54 330 zł. z tego z dotacji 43 464 zł 



57  

Na refundację kosztów związanych z umieszczeniem  12 dzieci w spokrewnionych 

rodzinach  zastępczych oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

wydatkowano - 55 794 zł. 

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna i kuratora 2 osób niepełnosprawnych w kwocie - 

10 204 zł, z tego dotacja wojewody na kwotę 5 102 zł. 

 

W 148 rodzinach prowadzona była praca socjalna, w tym w 43 przypadkach wyłącznie 

praca socjalna bez dodatkowych świadczeń finansowych. Sporządzono 8 kontraktów 

socjalnych. 

Przeprowadzono 289 wywiadów środowiskowych. Wydano 20 decyzji odmownych, nie 

było złożonych odwołań od decyzji. 

 

Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

1. „Asystent rodziny” wydatkowano kwotę – 14890 zł, z tego 760 zł z dotacji, wsparciem 

objętych było 8 rodzin, w tym 1 rodzina w monitoringu. 

2. Program „Opieka 75+” usługi opiekuńcze, wydatkowano – 17 398 zł , skorzystały  

4 osoby (w tym środki z dotacji Wojewody - 8 699 zł). 

3. Program  „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021” Pobyt dzienny realizowany w ramach 

Funduszu Solidarnościowego, wydatkowano kwotę - 46 328  zł (środki w całości z dotacji), 

skorzystało  5 osób dorosłych  i 1 dziecko.  

4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowany w 

ramach funduszu solidarnościowego, wydatkowano kwotę 69 098 zł (środki w całości z 

dotacji), z usług skorzystało 9 osób: 6 ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 z 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 1 dziecko. 

5. Na Program „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono – 29 407 zł z tego dotacja 

Wojewody – 20 400 zł. Na posiłki dla 53 dzieci wydatkowano kwotę 20 030 zł, zaś na  zasiłki 

celowe  dla 45 osób z w/w programu - 7 200 zł, dowóz posiłków do szkół – 2177 zł. 

6. Program „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 1 436,04 zł (budżet wojewody). 

 

W 2021  roku Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował organizowane przez Gminę 

prace społecznie użyteczne. 8 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej z 

terenu gminy wykonywało prace na rzecz środowiska lokalnego w: szkołach, OPS, GOKSiR 

wykonując prace porządkowe, wydawanie posiłków w stołówkach szkolnych w okresie od 
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lutego do listopada przez 10 godzin tygodniowo i nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. 

Wydatkowano kwotę 17590 zł  z tego refundacja z Urzędu Pracy 10554 zł . 

Na działalność zespołu interdyscyplinarnego i realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy wydatkowano  kwotę - 3978 zł. 

Na działalność Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i realizację Gminnego Programu Uzależnień w Gminie Niedrzwica Duża 

wydatkowano kwotę – 176 200 zł. 

 

Realizacja zdań w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, KDR 

 

Ze świadczeń  rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 714 rodzin,  

z programu „Karta Dużej Rodziny” w 2021 roku korzystało 442 rodzin.   

W ramach  ustawy o świadczeniach  rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, zasiłku i świadczenia  pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego,  

składek społecznych od tych świadczeń wydatkowano kwotę 4 763 524  zł wypłacono 16 

957 świadczeń, w tym: 

 - zasiłki pielęgnacyjne dla 249 osób  na kwotę 609 749 zł 

 świadczenia pielęgnacyjne dla 89 osób na kwotę  1 904 353 zł,  

 specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 21473 zł, 

 jednorazową zapomogę  z tytułu urodzenia dziecka dla 81 osób na kwotę  

83 000 zł, 

 zasiłki dla opiekuna dla 1osoby na kwotę 7 440zł, 

 świadczenia rodzicielskie dla 55osób 366 175zł, 

 za 54 osoby opłacono składki emerytalno-rentowe na kwotę 329 848 zł. składki 

zdrowotne za 34 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na kwotę – 58 500 zł. - 

zasiłków rodzinnych z dodatkami-1 429 851 zł dla 398 rodzin. 

 

Przyznano 251 kart  „Dużej Rodziny” tradycyjnych, 254 elektronicznych, złożono 48 

wniosków. 

 

Wypłacono 29 świadczeń w ramach wsparcia rodzin „Dobry Start” 300+ na kwotę - 8700 zł 

za 2020 rok. 
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Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 2 733 dzieci w 1620 rodzinach na kwotę  

14 495 578 zł. Łącznie wypłacono  29 191 świadczenia (z tego 4 świadczenia realizowano  

w formie rzeczowej- talon na kwotę 18 129). 

 

Z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 336 311 zł, wypłacono 779 świadczeń dla 

53 rodzin.  

Kwoty zwrócone przez dłużników  z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wraz z odsetkami ogółem 114 619  zł, w tym dla gminy 29 593 zł. Natomiast 

z zaliczki alimentacyjnej kwota  5 720 zł, z tego dla gminy 2 860 zł. W ramach działań wobec 

dłużników alimentacyjnych wydano 260 pism: do prokuratury, komornika sądowego, 

dłużników alimentacyjnych, powiatowych urzędów pracy, organów właściwych dłużnika i 

wierzyciela. Wobec 93 dłużników dokonano  aktualizacji w Biurach Informacji Gospodarczej. 

 

Wydano ogółem: 1546 informacji przyznających świadczenie wychowawcze. Wydano 967 

decyzji, w tym 74 odmownych, wpłynęło 24 odwołań do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego,  utrzymane w mocy - 7, uchylone w całości - 12, do ponownego rozpatrzenia 

- 3. 

Wydano 54 zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 

programu ”Czyste powietrze”. 

Łącznie budżet Ośrodka na realizację zadań wyniósł  22 280 220 zł. z tego z budżetu 

Wojewody i środków unijnych kwota- 21 338 273 zł , ze środków własnych gminy -  

1 454 839 zł. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i inicjatywy podejmowane przez OPS  

w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Ośrodek stale współpracował  ze stowarzyszeniem  „EMAUS” i Fundacją " Między 

Nami" w Krężnicy Jarej wspierając finansowo mieszkańców wspólnoty i wymieniając dane  

o podopiecznych, kierując osoby potrzebujące do Ośrodka Wsparcia, Schroniska. 

W ramach wsparcia naszych mieszkańców w formie żywności z „Banku Żywności” 

współpracowaliśmy ze stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych Niedrzwicy 

Dużej, 340 osoby z 140  rodzin z terenu Gminy skorzystało z tej formy wsparcia. 
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W 2021 roku realizowano następujące projekty: 

 

1.  Z dniem 31 sierpnia zakończono realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 

Rozwój POWR 2014-2020, II Oś priorytetowa. Efektywne Polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna 

pt. "Profesjonalny, efektywny, skuteczny OPS" współfinansowany ze środków EFS  

w ramach trwałości projektu MRPiPS. 

2. W partnerstwie z Fundacją Wspierania Biznesu w Niedrzwicy Kościelnej od 1 listopada 

2018 realizowany był projekt w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pt 

„BY GODNIE ŻYĆ” – wsparcie osób niesamodzielnych z terenu powiatu Lubelskiego.  

Realizacja tego zadania trwała do 31 sierpnia 2021 roku z zachowaniem trwałości projektu 

tj. gotowości do realizacji tego zadania przez okres  kolejnych 3 lat. W 2021 roku koszt 

zadania wyniósł 75 727 zł w całości środki unijne. W ramach tego zadania ze wsparcia usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 6 osób z terenu gminy Niedrzwica Duża, 

świadczonych przez 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenie. 

3.  W ramach tego samego działania realizowany był i nadal  jest realizowany drugi projekt pt. 

,,TĘCZOWA PRZYSTAŃ – mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia 

społecznego’’ w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Wspierania Biznesu  

w Niedrzwicy Kościelnej. Projekt realizowany poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego 

w wymiarze 1/4 etatu, którego zadaniem jest prowadzenie pracy socjalnej dla mieszkańców 

mieszkań wspomaganych oraz wsparcie w formie wyjazdów treningowych w miarę potrzeb. 

Realizacja projektu od kwietnia  2019 roku do  kwietnia 2022 roku. W 2021 roku koszt 

zadania wyniósł 19 539zł. środki unijne - 18 263 zł. 

4.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej  korzystał ze wsparcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych, które przechorowały Covid-19 w ramach modułu IV programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego z Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych w formie żywnościowych paczek świątecznych. Przygotowano 30 

paczek, które zostały przekazane osobom niepełnosprawnym w okresie przed świątecznym. 

Koszt zadania wyniósł -10 409,10 zł. Ośrodek w ramach w/w modułu również realizował 

zakup 6 sztuk ozonatorów dla jednostek gminnych do walki z Covid19. 
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12. Kultura 

 

 
 

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 roku przeznaczono 

kwotę 1 126 120,04 zł.  

Kwota ta przeznaczona była odpowiednio na finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz  na zadania zlecone 

organizacjom i instytucjom. 

 
Główny zakres działalności GOKSiR stanowi prowadzenie sekcji i kół zainteresowań oraz 

realizacja imprez własnych, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, 

warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale. W GOKSiR prowadzone są systematyczne, otwarte 

zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy oraz gmin 

sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, 

śpiewu, plastyki, nauki języków obcych i muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych 

i regionalnych, a także kultywowania folkloru Ziemi Lubelskiej 

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej 

 

„Makerspace w Pracowniach Orange – II edycja” 

Realizator: GOKSiR 

Partnerzy: Stowarzyszenie „Mała szkoła – wielkie szanse”, Koło Gospodyń Wiejskich 

„Niedrzwiczanki”, Hurtownia Tkanin „Zygzak Plus” Robert Szaliłow, in4.pl Sebastian 

Wiśniewski 

Źródło współfinansowania: Fundacja Orange, Stowarzyszenie FabLab Gdańsk 

Kwota dotacji: 9 342,80 zł 

Wartość projektu: 11 342,80 zł 

Okres realizacji: 10.08.2021 – 30.10.2022 

Cel: upowszechnianie dostępu do nowych technologii oraz rozwój kompetencji cyfrowych 

lokalnych społeczności. Makerspace to kreatywna przestrzeń do spotkań, tworzenia i rozwijania 

umiejętności; utworzenie pracowni krawieckiej i elektronicznej w niedrzwickim Makerspace. 

Działania: udział w szkoleniach realizowanych przez FabLab Gdańsk, realizacja ścieżek 

edukacyjnych według scenariusza przygotowanego przez FabLab Gdańsk, realizacja własnych 

scenariuszy zajęć: warsztaty szycia kostiumów teatralnych, warsztaty szycia fartuchów i rękawic 
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kuchennych, warsztaty szycia poduszek zdrowotnych z gryką, warsztaty tworzenia planszowej 

gry elektronicznej, przygotowanie oferty jednodniowych warsztatów dla Pracowni Orange, 

warsztaty wyjazdowe do dwóch Pracowni Orange z województwa lubelskiego, przygotowanie 

minizestawów DIY i ich wysyłka do Pracowni Orange; wizyta studyjna w Pracowni Orange w 

Zakrzówku. 

“Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Ptasia strefa” 

Realizator: GOKSiR 

Partner: Przedsiębiorstowo Komunalne “Nałęcz” 

Źródło współfinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie 

Kwota dotacji: 10 000,00 zł 

Wartość projektu: 14 000,00 zł 

Okres realizacji: 1.04.2021 – 31.10.2021 

Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

gminy Niedrzwica Duża, aktywizowanie lokalnej społeczności do podejmowania działań 

służących ochronie środowiska naturalnego, edukacja z zakresu ornitologii. 

Działania: stworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, spotkania dla dzieci – z ornitologiem, 

pszczelarzem, leśnikiem, warsztaty dla dzieci – budowa budek lęgowych, domków dla owadów 

oraz przygotowanie galerii ptasich piór, międzyszkolna olimpiada wiedzy o ptakach. 

 

13. Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej 

 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedrzwicy Dużej  – pełniącej funkcję 

biblioteki głównej, wchodzą trzy filie biblioteczne w Strzeszkowicach Dużych, Niedrzwicy 

Kościelnej i Krężnicy Jarej. 

Misją bibliotek jest popularyzacja czytelnictwa, dbanie o rozwój kultury mieszkańców, pamięć 

o przeszłości, oraz tworzenie miejsca spotkań  dla lokalnej społeczności. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej posiada Statut Biblioteki nadany 

Uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 października 2012 r. i jest wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury. 

W 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotek w gminie Niedrzwica Duża. 

Wszystkie biblioteki były czynne - chociaż z różnymi  ze względu na pandemię ograniczeniami.  

Na koniec 2021 roku księgozbiór bibliotek ogółem liczył 23492 książek. W 2021 roku do 
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biblioteki gminnej i filii bibliotecznych  zakupiono 1330 książek na kwotę 33 573,50 zł, w tym: 

 z budżetu biblioteki 1028 książek na kwotę 25 498,50 zł  

 z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu  

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwa 

Kultury ,Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych” -  302 książek na kwotę 8 075,00 zł. 

 

Księgozbiór kupujemy z uwzględnieniem zapotrzebowania czytelników na konkretne 

tytuły, oraz nowości oferowane przez rynek wydawniczy. Najwięcej zakupiono książek dla 

czytelników dorosłych z literatury pięknej. W zbiorach bibliotek znajdują się także czasopisma 

o różnej tematyce, zbiory regionalne  i dokumenty życia społecznego. Cały opracowany 

księgozbiór znajduje się w katalogu elektronicznym bibliotek.  

W 2021 roku  do bibliotek zarejestrowało się w ciągu roku ogółem 1648 czytelników, 

którzy wypożyczyli na zewnątrz ogółem 29322 woluminów, 195 książek udostępniono na 

miejscu. Wypożyczono na zewnątrz 3845 czasopism, a 97 udostępniono na miejscu. 

Liczba odwiedzin czytelników w bibliotekach 2021 roku  wynosi ogółem 11968 

W porównaniu do okresu sprzed pandemii mamy mniej zarejestrowanych czytelników - 

nie wszyscy do nas wrócili, niektórzy tylko oddawali książki, nic nie pożyczając. Mamy także 

czytelników- dłużników, którym przypominamy o konieczności zwrotu wypożyczonych książek. 

Sytuacja się normalizuje, tylko wymaga to trochę czasu, aby wróciła do poprzedniego stanu. 

Największy odpływ czytelników notuje się wśród młodzieży a najliczniejszą grupę czytelniczą 

są dorośli, wśród tej grupy jest wyraźna przewaga kobiet. Kolejną grupą gdzie notuje się wyraźny 

spadek wypożyczeń są dzieci. Rodzice chętnie sami kupowali książki, w tym lektury, bo to 

zawsze - jak sami mówili w czasie wizyt w bibliotece - z pożytkiem wydane pieniądze. Inaczej 

ma się sprawa z czytelnikami, którzy dużo czytają - nie byli w stanie kupić sobie kilku/ kilkunastu 

książek w ciągu miesiąca, dlatego z „konieczności” wrócili do biblioteki. Widać, że czytelnicy 

przychodzą rzadziej, ale za to wypożyczają więcej woluminów, aby im starczyło na dłużej.  

Ogólnie czytelnikom, a najbardziej dzieciom brakowało dostępu do półek, żeby mogli sami 

dokonać wyboru, a także samej atmosfery biblioteki, gdzie mogli przyjść, posiedzieć, podzielić 

się uwagami odnośnie książek, ale także z życia codziennego.  

Od wakacji wprowadziliśmy wolny dostęp do półek. Ważny jest też kontakt 

telefoniczny – książka na telefon. Bibliotekarze dostarczają książki do domu czytelnikom, a 

zwłaszcza seniorom. Zainteresowania czytelnicze nie zmieniły się, nadal największym 

powodzeniem cieszy się literatura piękna polska. Do najczęściej wybieranych książek należą 
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powieści obyczajowe, kryminały i literatura faktu.  

 

W 2021 roku biblioteka wzięła udział (oprócz Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa i Dyskusyjnego Klubu Książki- zawieszony na czas pandemii) w projektach: 

 ACADEMICA- Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła się do sieci bibliotek 

należących  systemu Academica. Uruchomiony został terminal, który umożliwia dostęp 

do zasobów cyfrowej  wypożyczalni  międzybibliotecznej ACADEMICA . 

 MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK-  Biblioteka główna i filie już po raz 

kolejny biorą udział w projekcie realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Mała książka - wielki człowiek”. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 

przedszkolnym. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem.  

 LEGIMI- w bibliotece głównej dostępne są kody do „Legimi - ebooki bez limitów”. 

Jest to wirtualna wypożyczalnia e-booków, które można czytać poprzez  aplikacje 

dostępne na komórkach, tabletach, czytnikach e-booków lub komputerze. 

 KRASZEWSKI KOMPURERY DLA BIBLIOTEK- Gminna Biblioteka Publiczna 

w Niedrzwicy Dużej jest beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu 

do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości  

w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez 

wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach 

zadania zakupiono: 4 zestawy komputerów stacjonarnych, 4 laptopy, 2 tablety,  

2 czytniki e-booków, 1 czytnik kodów kreskowych oraz inne urządzenia peryferyjne. 

Koszt  zadania ogółem  35899,97zł, z tego 30000,00 zł dofinansowania z Instytutu 

Książki. 
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14. Podsumowanie 

 

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Niedrzwica Duża za rok 2021.  

Jestem przekonany, że niniejszy dokument w czytelny i przejrzysty sposób przekazał najważniejsze 

informacje na temat  miejsca, w którym żyjemy i które wspólnie tworzymy. 

Oceniając sytuację finansową gminy w 2021 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa 

Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje 

zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. 

 

Jednocześnie dziękuję radnym Rady Gminy Niedrzwica Duża za owocną współpracę  

i merytoryczną dyskusję. Jestem przekonany, że kolejne miesiące wspólnej pracy będą obfitowały 

nowymi pomysłami rozwiązywania problemów naszej Gminy.  

Dziękuję wszystkim współpracownikom, organizacjom pozarządowym, grupom 

nieformalnym i zaangażowanym mieszkańcom za aktywne  włączenie się w życie naszej Gminy. 

Cieszę się, że pomimo pandemii COVID-19 udało nam się zrealizować tak wiele. Jestem także 

dumny z postawy mieszkańców, którzy w krytycznych momentach niejednokrotnie udowodnili, 

że możemy liczyć na siebie nawzajem! 

 

Po raz kolejny DZIĘKUJĘ! 

/-/ Ryszard Golec  

Wójt Gminy 

Niedrzwica Duża 
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