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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
1. Dane statystyczne w zakresie liczby ludności 
Gmina Puławy znajduje się w województwie lubelskim, w północno – zachodniej części 
powiatu puławskiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 16 113,3736 ha, zajmując 17% 
terenu powiatu. Obszar gminy zamieszkuje 12 066 osób (stan na 31 grudnia 2021 r.), co stanowi 
10,5% całej ludności zamieszkującej powiat puławski. Pod względem liczebności jest to druga, 
największa gmina w powiecie. Wskaźnik zaludnienia wynosi 75 osób na km². 
 
Wykres nr 1. Liczba mieszkańców Gminy Puławy w latach 2018 – 2021 

 
 
W roku 2021 odnotowano spadek liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Spadek 
w stosunku do roku 2020 wynosił 55 osób. 
 
Wykres nr 2. Liczba ludności w Gminie Puławy w latach 2018 – 2021, z podziałem na płeć 

Liczba kobiet w gminie co roku przewyższa liczbę mężczyzn. W roku 2021 kobiet było o 124 
więcej niż mężczyzn. Największymi miejscowościami w gminie Puławy są: Gołąb, z liczbą osób 
zameldowanych 2 225 oraz Góra Puławska, gdzie odnotowano 2 138 zameldowanych 
mieszkańców. 
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Wykres nr 3. Liczba mieszkańców w miejscowościach Gołąb i Góra Puławska w latach  
2018 – 2021 

 
Wykres pokazuje, że Gołąb jest najludniejszą miejscowością w gminie Puławy. W roku 2021 ta 
miejscowość liczyła o 87 mieszkańców więcej niż Góra Puławska. 
 
Tabela nr 1. Dane ewidencyjne za lata 2018 – 2021 
 

Rok 
Zawarcie 
związku 

małżeńskiego 
Liczba narodzin Liczba zgonów 

Zameldowania 
na pobyt stały 

Zameldowania 
na pobyt 
czasowy 

2018 130 114 124 208 105 
2019 133 122 124 220 105 
2020 99 103 132 302 117 
2021 89 97 162 332 151 

 
Dane w tabeli pokazują, że liczba narodzin w gminie zmalała w stosunku do roku 2020 o 6 osób. 
Natomiast można zaobserwować wzrost osób zameldowaniach na pobyt stały, który 
w stosunku do roku 2020 wyniósł 30 osób. 
 
2. Jednostki pomocnicze 
W gminie Puławy funkcjonuje 29 sołectw: Anielin, Borowa, Bronowice, Dobrosławów, Gołąb I, 
Gołąb II, Góra Puławska, Janów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kowala, Leokadiów, 
Łęka, Matygi, Niebrzegów, Nieciecz, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice - 
Kolonia Góra Puławska, Skoki, Smogorzów, Sosnów, Tomaszów, Wólka Gołębska, Zarzecze 
i osiedle Góra Puławska. 
 
3. Jednostki organizacyjne 

1) 9 placówek oświatowych, w tym: 
a) 7 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Borowej, Szkoła Podstawowa  

w Bronowicach, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, 
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Szkoła Podstawowa w Leokadiowie, Szkoła Podstawowa w Opatkowicach, Szkoła 
Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu; 

b) 2 przedszkola: Przedszkole im. Bohaterów 2 Pułku Piechoty w Gołębiu, Przedszkole 
im. Ewy Szelburg – Zaremby w Górze Puławskiej, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, 
3) Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej, 
4) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Puławach. 
 

4. Instytucje kultury 
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej, 
2) Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu. 

 
SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

1. Wysokość budżetu 
 

Tabela nr 2. Dochody i wydatki 

Wykonanie dochodów                                

i wydatków gminy Puławy 
Plan na 31 12 2021 r. 

Wykonanie                       

na 31 12 2021 r. 
% 

Dochody budżetowe 64 185 296,17 68 390 435,18 106,55 

Wydatki budżetowe 68 906 319,15 63 686 905,61 92,43 

Nadwyżka + /- niedobór - 4 721 022,98 4 703 529,57 x 

Budżet gminy Puławy w  2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową.  

 
Tabela nr 3. Struktura poszczególnych dochodów w 2021 r. przedstawia się następująco:  

I.   Dochody bieżące, w tym: 61 880 542,19 100% 

1. dochody z podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, 
transport)  

5 680 398,85 9,18% 

2. dochody na zagospodarowanie odpadów komunalnych  3 065 711,84 4,95% 
3.  dochody za dostawę wody i odbiór ścieków  2 696 201,10 4,36% 
4.  dochody przekazane przez urzędy skarbowe  724 116,10 1,17% 

5. udział w podatku dochodowym osób fizycznych  
i prawnych  12 740 751,66 20,59% 

6.  Subwencje  16 131 345,00 26,07% 
7.  dotacje na zadania własne  1 463 246,16 2,36% 
8. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 199 952,94 0,32% 
9. dotacje na administrację rządową  17 409 634,43 28,13% 

10. dotacje na projekty Unijne i inne celowe 491 257,05 0,79% 
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11. wpłaty na dożywianie, czesne w szkołach i przedszkolach 534 843,16 0,86% 
12. rozliczenia z lat ubiegłych i podatek VAT 153 307,60 0,25% 
13. odsetki od środków na rachunkach bankowych 31 859,59 0,05% 
14. pozostałe dochody  557 916,71 0,90% 

II. Dochody majątkowe, w tym: 6 509 892,99 100% 

1. ze sprzedaży majątku 164 076,26 2,52% 
2. środki na inwestycje 6 345 816,73 97,48% 

 
Tabela nr 4. Struktura poszczególnych wydatków w 2021 r. przedstawia się następująco: 

 I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 63 686 905,61 100,00% 

 1. na porozumienia z adm. rządową 50 675,62 0,08% 

 2. na porozumienia z innymi jst 1 419 981,72 2,23% 

 3. na administrację rządową 17 409 584,93 27,34% 

 4. na zadania własne gminy Puławy 44 806 663,34 70,35% 

 II. Wydatki na zadania własne gminy,  w tym: 44 806 663,34 100,00%  

 1. inwestycyjne 10 087 082,54 22,51% 

 w tym fundusz sołecki 436 546,38   

 2. bieżące 34 719 580,80 77,49% 

 
III . Wydatki bieżące na zadania własne, w tym: 34 719 580,80 100,00%  

  fundusz sołecki 204 120,58 0,59% 

  ośrodek kultury i biblioteka 734 653,09 2,12% 

  oświata 19 546 847,56 56,30% 

  pomoc społeczna 2 406 563,96 6,93% 

  gospodarka wodno-kanalizacyjna 2 719 309,76 7,83% 

  gospodarka odpadami 3 201 483,79 9,22% 

  drogownictwo 686 583,23 1,98% 

  oświetlenie ulic 559 434,71 1,61% 

  ochotnicze straże pożarne 402 752,73 1,16% 

  promocja gminy 86 617,62 0,25% 

  programy UE 23 062,07 0,07% 

  administracja  3 820 428,92 11,00% 

  kultura fizyczna i sport 279 323,56 0,80% 

  pozostałe 48 399,22 0,14% 
 
2. Poziom zadłużenia 
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Gmina Puławy: 

 nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek czy kredytów, 
 nie posiada zobowiązań z tytułu  poręczeń i gwarancji. 
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3. Dochody i zaległości podatkowe 
Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych 
na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę 667.222,25 zł i dotyczyły 969 pozycji, w tym: 
a) osoby fizyczne: 
- 951 pozycji na kwotę 495.940,93 zł, w tym: 11 pozycji na kwotę 194.412,22 zł – konta 
zahipotekowane; 
b) osoby prawne: 
- 18 pozycji na kwotę 171.281,32 zł, w tym 1 pozycji na kwotę 124.614,00 zł - konta 
zahipotekowane. 
 4. Dochody i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę 242.205,09 zł i dotyczyły 2.159 pozycji, 
w tym 3 pozycje na kwotę 2.607,00 - konta zahipotekowane. 
5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
a) I termin – przyjęto 350 szt. wniosków, wypłacono producentom rolnym zwrot podatku 
akcyzowego na kwotę 167.792,27 zł, 
b) II termin – przyjęto 314 szt. wniosków, wypłacono producentom rolnym zwrot podatku 
akcyzowego na kwotę 135.726,24 zł. 
6. Uchwały w zakresie podatków i opłat: 
W 2021 r. obowiązywały w zakresie podatków i opłat następujące Uchwały Rady Gminy 
Puławy: 
- Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2021; 
- Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.; 
- Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy 
Puławy na rok 2021; 
- Uchwała Nr X/56/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości na terenie gminy Puławy; 
- Uchwała Nr XXXIX/226/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku rolnego; 
- Uchwała Nr XXI/165/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Puławy w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 
- Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
- Uchwała Nr V/49/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
- Uchwała Nr XVIII/131/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek 
opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa; 
- Uchwała Nr VI/24/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy; 
- Uchwała Nr IX/79/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
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określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy; 
- Uchwała Nr VII/131/2020 Rady Gminy Puławy z dnia  29 października 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty;  
- Uchwała nr XVI/123/20 Rady Gminy Puławy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy. 
 
7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości i podatku rolnym 

 Na terenie Gminy Puławy w 2021 r. obowiązywały zwolnienia wprowadzone uchwałami 
Rady Gminy Puławy: 
1) zgodnie z Uchwałą Nr X/56/15 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku od nieruchomości na terenie gminy Puławy zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 
– budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 
– budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami 
lub budowlami, w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, 
– budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,                              
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
2) zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/226/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
zwolnień od podatku rolnego zwalnia się od podatku rolnego: 
– grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej; 
3) zgodnie z Uchwałą Nr XXI/165/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puławy w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zwalnia się od podatku od nieruchomości 
za okres styczeń, luty, marzec 2021  r.: 
- grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
prawo przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczą 
ograniczenia prowadzenia działalności, związane ze skutkami epidemii COVID-19 wynikające  
z przepisów szczególnych i których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  
 

8. Inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty 

targowej. 

 Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Puławy z dnia 7 lutego 2019 r. oraz Uchwałą  
Nr V/49/19 Rady Gminy Puławy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości zarządzono pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  
od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasenci w 2021 r. zebrali podatki w wysokości 
546.653,12 zł. 
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 Uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy 
wprowadzono opłatę targową oraz wyznaczono inkasentów. Jednak w 2021 r., zgodnie  
z przepisami, opłata nie była pobierana. Z tego tytułu Gmina Puławy otrzymała rekompensatę 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.036,00 zł. 
W 2021 r. inkasentom wypłacono wynagrodzenie w wysokości 45.867,00 zł. 

9. Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 640 666,96 zł, co stanowi 
91,46 % planu. 
 

Tabela nr 5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 
 

  

Lp. Sołectwo 

Wysokość 
środków 

przypadających 
na dane  
sołectwo 

Wykonanie na                                 
31.12.2021 

Stopień 
realizacji  

w % 
 

1 ANIELIN 14 750,96 13 820,57 93,69  

2 BRONOWICE 35 848,78 32 790,51 91,47  

3 DOBROSŁAWÓW 19 697,13 16 504,97 83,79  

4 GÓRA PUŁAWSKA 43 771,40 43 700,00 99,84  

5 JANÓW 16 851,99 16 789,50 99,63  

6 JAROSZYN 24 030,50 23 664,55 98,48  

7 SADŁOWICE - KOL. GÓRA PUŁ. 26 262,84 24 711,48 94,09  

8 KAJETANÓW 20 572,56 20 550,00 99,89  

9 KLIKAWA 40 357,23 40 250,00 99,73  

10 KOCHANÓW 15 889,02 10 280,00 64,70  

11 KOWALA 21 754,39 21 754,39 100,00  

12 LEOKADIÓW 30 815,07 28 489,09 92,45  

13 ŁĘKA 22 542,27 22 505,32 99,84  

14 OPATKOWICE 28 932,90 17 460,00 60,35  

15 PACHNOWOLA 19 565,82 19 294,00 98,61  

16 PISKORÓW 15 845,25 15 845,25 100,00  

17 POLESIE 16 851,99 16 761,21 99,46  
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18 SMOGORZÓW 16 545,59 16 522,09 99,86  

19 TOMASZÓW 22 454,73 22 027,65 98,10  

20 ZARZECZE 17 289,70 13 946,67 80,66  

21 BOROWA 32 128,21 32 127,99 100,00  

22 GOŁĄB I 43 771,40 40 295,00 92,06  

23 GOŁĄB II 43 771,40 40 295,00 92,06  

24 MATYGI 16 589,36 16 500,00 99,46  

25 NIEBRZEGÓW 16 808,22 16 549,00 98,46  

26 NIECIECZ 12 518,62 12 365,55 98,78  

27 SKOKI 20 047,30 19 891,17 99,22  

28 WÓLKA GOŁĘBSKA 27 138,27 8 500,00 31,32  

29 SOSNÓW 17 070,85 16 476,00 96,52  

RAZEM 700 473,75 640 666,96 91,46  

 

DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA RADY GMINY PUŁAWY 
 

Rada Gminy Puławy VIII kadencji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku podjęła  
51 uchwał. Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały przesłano 
Wojewodzie Lubelskiemu, natomiast uchwały finansowo – budżetowe przekazano również 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Ponadto uchwały stanowiące prawo lokalne 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wszystkie 
uchwały publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W 2021 roku Rada Gminy Puławy podjęła następujące uchwały: 

1) NR XX/150/21 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminie Puławy. 

2) NR XX/151/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy na 2021 rok”. 

3) NR XX/152/21 w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na realizację zadań pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki – Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 874)” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 743 
Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rz. Wisła – Bochotnica na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 874 do km 0+953”. 
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4) NR XX/153/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 – Kol. Góra Puławska – Janowiec 
do drogi powiatowej Nr 2525L”. 

5) NR XX/154/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu 
w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 
do km 3+ 448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 
11+950,00”. 

6) NR XX/155/21 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy. 

7) NR XX/156/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy „Ujęcie Pachnowola”. 

8) NR XX/157/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do dnia  
31 sierpnia 2026 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 311/5, 
położonej w miejscowości Klikawa. 

9) NR XX/158/21 w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1702/1 położonej w obrębie Gołąb. 

10) NR XX/159/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

11) NR XX/160/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029. 

12) NR XX/161/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r. 

13) NR XXI/162/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puławy  
w roku szkolnym 2021/2022. 

14) NR XXI/163/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzeniu należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Puławy lub jej jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną. 

15) NR XXI/164/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2021 Rady Gminy Puławy z dnia 
4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na realizację zadań pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki – Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 874)” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 743 
Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rz. Wisła – Bochotnica na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 874 do km 0+953”. 

16) NR XXI/165/21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Puławy w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

17) NR XXI/166/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

18) NR XXI/167/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puławy do współpracy 
w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
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Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz 
Powiatem Puławskim. 

19) NR XXI/168/21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030. 

20) NR XXI/169/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. 

21) NR XXI/170/21 w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej 
w postaci opracowania dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) na 
realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki 
– Góra Puławska w msc. Bronowice od km 21+900 do km 22+180” 

22) NR XXI/171/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2020 rok. 

23) NR XXI/172/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Puławy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

24) NR XXIII/173/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puławy oraz przekazania go do zaopiniowania 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

25) NR XXIII/174/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy 
Puławy - Pana Kamila Lewandowskiego. 

26) NR XXIV/175/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

27) NR XXV/176/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Puławy. 

28) NR XXV/177/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Puławy. 

29) NR XXVI/178/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

30) NR XXVI/179/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puławy na lata 
2021-2029. 

31) NR XXVI/180/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2021 Rady Gminy Puławy z dnia 
4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na realizację zadań pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki – Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 874)” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 743 
Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rz. Wisła – Bochotnica na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 874 do km 0+953” 

32) NR XXVII/181/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. 

33) NR XXVII/182/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2022. 

34) NR XXVII/183/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2022. 
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35) NR XXVII/184/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy 
Puławy. 

36) NR XXVII/185/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Puławy z dnia 
7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady 
Gminy Puławy. 

37) NR XXVII/186/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Puławy z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów 
sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla z terenu Gminy Puławy. 

38) NR XXVII/187/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rzeki Wisły. 

39) NR XXVII/188/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

40) NR XXVII/189/21 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Puławy na lata 2021-2029. 

41) NR XXVII/190/21 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 
rok. 

42) NR XXVIII/191/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy 
Puławy. 

43) NR XXVIII/192/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2027. 

44) NR XXVIII/193/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 

45) NR XXVIII/194/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

46) NR XXVIII/195/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji przewodniczącej Rady 
Gminy Puławy. 

47) NR XXIX/196/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

48) NR XXIX/197/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puławy na lata 
2021-2027. 

49) NR XXIX/198/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

50) NR XXIX/199/21 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Puławy". 

51) NR XXIX/200/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gołąb, gm. Puławy. 

Rada Gminy Puławy VIII kadencji odbyła 9 sesji. Liczba posiedzeń komisji przedstawia się 
następująco: 

a) Komisja budżetowa i mienia komunalnego – 15, 

b) Komisja skarg, wniosków i petycji – 5, 

c) Komisja rewizyjna – 1. 

Radnym Gminy Puławy wypłacono diety w kwocie 164 720,00 zł, natomiast przewodniczącym 
jednostek pomocniczych w kwocie 52 024,62 zł. 
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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY PUŁAWY NA LATA 2016 - 2023 

Strategia Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016 – 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XII/79/2016 
Rady Gminy Puławy z dnia 28 stycznia 2016 r. Wśród najważniejszych zrealizowanych w roku 
2021 zadań służących realizacji Strategii Rozwoju Gminy Puławy należy wymienić: 
1) Pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014 - 2020 na zadania „Wykonanie tematycznego Truskawkowego Szlaku Rowerowego  
w Gminie Puławy” oraz „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Matygi  
i Polesie”; 

2) Otrzymanie subwencji celowej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia  
w wodę oraz w zakresie kanalizacji; 

3) Otrzymanie wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z programu rządowego 
funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Kompleksową przebudowę 
sieci dróg gminnych w miejscowości Klikawa” oraz „Rozbudowę sieci drogowej zachodniej 
części gminy Puławy związaną z planowana przebudową drogi ekspresowej S12”; 

4) Złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie z programu Polski Ład; 
5) Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 - 2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 
6) Termomodernizację budynków Przedszkola w Gołębiu, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu 

oraz Urzędu Gminy Puławy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020; 

7) Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków na terenie Gminy Puławy,  
tj. pompowni P3 w msc. Gołąb przy ul. Żuławy, P21 w msc. Góra Puławska przy  
ul. Janowieckiej, pompowni w msc. Klikawa przy ul. Klonowej oraz pompowni P202  
w msc. Pachnowola; 

8) Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 738 w msc. Bronowice”; 

9) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Jaroszyn (działki  
nr ewid. 7/19, 7/20); 

10) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 107477L  
w msc. Matygi; 

11) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej  
Nr 107953L (ul. Radomska) w msc. Góra Puławska; 

12) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ul. Nowej i ul. Krzywe 
Koło w msc. Góra Puławska; 

13) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 107951L –  
ul. Parkowej na odcinku od km 0+003,00 do km 0+195,40 w msc. Góra Puławska; 

14) Przebudowę drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w msc. Kowala 
i Kajetanów; 

15) Utwardzenie płytami ażurowymi drogi gminnej w Skokach; 
16) Zamontowanie barierek drogowych przy drodze gminnej Nr 107954L w msc. Opatkowice; 
17) Przebudowę przepustu wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych w msc. Polesie; 
18) Modernizację lokalu socjalnego w msc. Pachnowola; 
19) Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy 

Puławy; 
20) Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu Pickup dla OSP w Gołębiu; 
21) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Gołębiu o część garażową; 
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22) Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Kowali; 
23) Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej 

w Bronowicach; 
24) Zakup i montaż kotła oraz remont komina w Szkole Podstawowej w Leokadiowie; 
25) Opracowanie dokumentacji budowy bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe  

ze Szkoły Podstawowej w Leokadiowie; 
26) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku 

Przedszkola w msc. Góra Puławska; 
27) Modernizację pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Zarzeczu; 
28) Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej 

w Zarzeczu; 
29) Budowę instalacji energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy, 

w tym: Klikawa ul. Wspólna - 37 punktów oświetleniowych; Klikawa ul. Leśna – 8 punktów 
oświetleniowych, Kolonia Góra Puławska – 16 punktów oświetleniowych, Dobrosławów – 
13 punktów oświetleniowych; Sosnów – 11 punktów oświetleniowych; Skoki – 3 punkty 
oświetleniowe, Kajetanów – 13 punktów oświetleniowych, Góra Puławska ul. Powiśle – 13 
punktów oświetleniowych, Bronowice – 37 punktów oświetleniowych, Zarzecze – 15 
punktów oświetleniowych, Niebrzegów – 6 punktów oświetleniowych, Wólka Gołębska – 
18 punktów oświetleniowych; 

30) Dostawę i montaż lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy; 
31) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż  

dz. nr ewid. 932 i 877 w msc. Wólka Gołębska; 
32) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Błotnej i ulicy Rudki  

w msc. Gołąb; 
33) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi dz. nr 265 oraz  

Nr 107517L w msc. Kochanów; 
34) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dróg gminnych 

(działki nr ewid. 1821/5 i 1841) w msc. Opatkowice; 
35) Budowę studni chłonnych w ul. Puławskiej msc. Gołąb; 
36) Modernizację budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w msc. Borowa; 
37) Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej nr ewid. 141 w msc. Polesie; 
38) Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w msc. Polesie; 
39) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w msc. Piskorów; 
40) Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w msc. Klikawa; 
41) Budowę boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w msc. Gołąb; 
42) Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku sportowym w msc. Leokadiów; 
43) Zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska sportowego w msc. Leokadiów; 
44) Budowę siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 521/1 przy Szkole Podstawowej  

w Bronowicach; 
45) Budowę wiaty na działce nr ewid. 102/3 w msc. Janów; 
46) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na siłowni w msc. Łęka oraz w msc. Tomaszów; 
47) Zawarcie umowy na dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych dla projektu 

„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Puławy”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; 

48) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż kotłów na biomasę i pomp 
ciepła na terenie Gminy Puławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; 
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49) Zwiększenie ilości odbieranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny; 
50) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – głównie z pokryć dachowych budynków 

mieszkalnych; 
51) Zakup nowoczesnego sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy; 
52) Aktywizację lokalnej społeczności poprzez ustalenie i realizację zadań w ramach Funduszy 

Sołeckich.  
 

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 
MIASTA PUŁAWY NA LATA 2014 - 2020 
 
Wraz z końcem 2020 r. Gmina Puławy zakończyła realizację partnerskiego projektu pn. 
„Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy", który był dalszym etapem realizacji opracowanej 
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014 - 2020, 
który tworzyły Miasto Puławy oraz samorządy z nim funkcjonalnie związane, tj. Gminy: 
Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy oraz Żyrzyn.  

W związku z nową unijną perspektywą finansową na lata 2021 - 2027 Rada Gminy Puławy 
Uchwałą Nr XXI/167/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy 
Puławy do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcie porozumienia z gminami 
tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim. Uchwałą Nr XXI/168/2021 z dnia 23 czerwca 
2021r. Rada Gminy Puławy wyraziła zgodę na przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021 - 2030.  

Podjęcie ww. uchwał pozwoli Gminie Puławy prowadzić w sposób racjonalny i efektywny 
działania dla osiągniecia celów strategicznych zsynchronizowanych z nową pespektywą 
finansową. W sposób szczególny umożliwi realizację Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, czyli pakietów projektów, które muszą zostać przygotowane i wdrożone przez 
partnerstwa samorządów tworzących tak zwane Miejskie Obszary Funkcjonalne, a tym samym 
umożliwi dostęp do dedykowanego wsparcia, tj. dofinansowania ze środków UE dla 
konkretnych projektów ZIT. 

INWESTYCJE W GMINIE PUŁAWY 
Zestawienie inwestycji wykonanych w 2021 r. łącznie z poniesionymi kosztami brutto, 
przedstawiają poniższe tabele. 
 
Tabela nr 6. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków budżetu gminy i krajowych 
  

ZADANIE 
Wydatek - 
kwota w zł 

Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków na terenie  
gm. Puławy 

454 370,60 
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Budowa ujęcia wody w msc. Pachnowola 939,60 

Zakupy inwestycyjne w GUiEWiK 10 378,18 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 738 w msc Bronowice 
- dokumentacja 

19 926,00 

Budowa dróg gminnych: 1 233 234,06 

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 
w miejscowościach Kowala i Kajetanów  

1 076 581,74 

Mapy do celów projektowych ul. Lotnisko i Folwarki w msc. Gołąb 6 800,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. 
Jaroszyn (działki nr ewid. 7/19, 7/20) 

23 664,55 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej  
Nr 107477L w msc. Matygi 

14 500,00 

Budowa drogi z płyt ażurowych w msc. Skoki 19 891,17 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze 
gminnej Nr 107953L (ul. Radomska) w msc. Góra Puławska 

30 000,00 

Opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika w ul. Nowej  
i ul. Krzywe Koło w Górze Puławskiej 

2 460,00 

Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej - ul. Parkowa 
w Górze Puławskiej 

17 000,00 

Zamontowanie barierek drogowych przy drodze gminnej Nr 107954L 
w Opatkowicach 

42 336,60 

Zakup działek pod drogi gminne  111 797,73 

Modernizacja lokalu socjalnego w msc. Pachnowola 39 519,55 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci 
teleinformatycznej w UG Puławy 

12 300,00 

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach 150 000,00 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu Pickup dla OSP w Gołębiu 79 000,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Gołębiu 
o część garażową 

16 700,00 

Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP 
w Kowali 

17 254,39 
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Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy budynku 
Szkoły Podstawowej w Bronowicach 

18 450,00 

Zakup i montaż kotła, remont komina oraz wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
w Szkole Podstawowej w msc. Leokadiów  

87 538,60 

Modernizacja pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Zarzeczu 11 316,00 

Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji wodociągowej 
w Szkole Podstawowej w Zarzeczu 

4 500,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy 
budynku Przedszkola w msc. Góra Puławska 

19 988,00 

Zakupy inwestycyjne w GUiEWiK 52 275,00 

Doświetlenie w gminie, w tym: 65 259,00 

Wólka Gołębska - opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii 
oświetlenia ulicznego wzdłuż działek nr ewid. 932 i 877  

6 500,00 

Gołąb - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia  
ul. Błotnej i ulicy Rudki  

5 590,00 

Smogorzów – lampa hybrydowa 12 976,50 

Sadłowice - Kol. Góra Puławska – lampa hybrydowa i lampa solarna 12 976,50 

Kochanów - opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia drogi dz. nr ewid. 265 oraz 107517L  

10 280,00 

Sosnów – lampa hybrydowa 12 976,00 

Opatkowice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia drogowego dróg gminnych (działki nr ewid. 1821/5 i 1841) 

3 960,00 

Budowa studni chłonnych w ul. Puławskiej w msc. Gołąb 63 333,94 

Modernizacja budynku w Borowej, w którym mieści się filia GOK 
w Puławach zs. W Gołębiu 

32 127,99 

Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej nr ewid. 141 w Polesiu 16 761,21 

Modernizacja budynku świetlicy w msc. Polesie 113 999,95 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej  
w msc. Piskorów 

15 845,25 

Zakup i montaż garażu wraz z wykonaniem płyty fundamentowej  
w Klikawie 

30 300,00 
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Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w msc. Gołąb 3 437 983,49 

Zakup piłkochwytów na boisko w Leokadiowie 14 989,15 

Zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska sportowego  
w Leokadiowie 

9 960,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 521/1 przy SP  
w Bronowicach 

23 210,00 

Budowa wiaty na działce rekreacyjnej (nr ewid. 102/3) w Janowie 16 789,50 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na siłowni na wolnym 
powietrzu - Łęka 

11 997,97 

Utwardzenie placu siłowni na działce nr ewid. 190 kostką brukową - 
Tomaszów 

14 996,20 

OGÓŁEM 6 207 041,36 

Tabela nr 7. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej i z innych źródeł 

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej i z innych źródeł 

Lp. Nazwa zadania Wydatek – 
kwota w zł 

1. Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy Puławy 1 094 623,79 

2. Przebudowa przepustu wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych  
w Polesiu 139 504,36 

3. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: 3 231 808,36 
Przedszkole w Górze Puławskiej 20 047,12 
Przedszkole w Gołębiu 1 003 789,40 
Urząd Gminy Puławy 933 889,70 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 1 255 880,02 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 18 202,12 

4. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Puławy cz. 1 8 979,00 
5. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Puławy  cz. 2 8 979,00 
6. Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy 53 016,00 
 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
zostało przyjęte Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Puławy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2021 nie nastąpiła zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

W dniu 4 marca 2021 r. Rada Gminy Puławy podjęła Uchwałę Nr XX/155/2021 w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy. 
Przedmiotem zmiany jest teren nieruchomości położonej w Pachnowoli. Zmiana ma na celu 
wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację trzeciego ujęcia wody na terenie Gminy 
Puławy. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
W roku 2021 nie został uchwalony żaden miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

W dniu 4 marca 2021 r. Rada Gminy Puławy podjęła Uchwałę Nr XX/156/2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy „Ujęcie Pachnowola". 

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Puławy podjęła Uchwałę Nr XXVII/187/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru rzeki Wisły. 

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUŁAWY 

1. Użytkowanie wieczyste 
49 nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5099 ha. Obiekty budowlane stanowią odrębny 
od gruntu przedmiot własności. 

2. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd 
1) 8 nieruchomości o pow. 10,0282 ha zabudowanych obiektami szkolnymi przekazane 

w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Puławy nie posiadającym osobowości 
prawnej - Szkołom Podstawowym w: Borowej, Bronowicach, Gołębiu, Opatkowicach, 
Górze Puławskiej, Leokadiowie oraz Zarzeczu. 

2) 4 nieruchomości o pow. 1, 4538 ha zabudowanych obiektami przedszkolnymi przekazane 
w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Puławy nie posiadającym osobowości 
prawnej: Przedszkole w Górze Puławskiej, Przedszkole w Gołębiu, Przedszkole w Gołębiu 
Oddział w Wólce Gołębskiej 

3) 1 zabudowana nieruchomość o pow. 0,1743 ha przekazana w trwały zarząd jednostce 
organizacyjnej Gminy Puławy nie posiadającej osobowości prawnej – Grupie Utrzymania  
i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej. 

3. Nieruchomości użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne 
7 nieruchomości o łącznej pow. 1,1530 ha zabudowane remizami i garażami OSP  
w: Bronowicach, Gołębiu, Kowali, Leokadiowie, Łęce, Opatkowicach, Skokach. 

4. Nieruchomości zabudowane obiektami 
1) 1 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,2013 ha 

w Bronowicach. 
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2) 1 nieruchomość o pow. 0,2877 ha położona w Puławach zabudowana budynkiem 
przeznaczonym na siedzibę Urzędu Gminy – budynek stanowi własność Gminy Puławy, 
grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Puławy. 

3) 1 nieruchomość o pow. 0,1597 ha zabudowana budynkami Ośrodka Zdrowia 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu. 

4) 3 nieruchomości  o łącznej pow. 0,3267 ha zabudowane obiektami: maszt OC  
w Jaroszynie, świetlice wiejskie w Tomaszowie i Piskorowie (rozbiórka w 2021 r.), 
Centrum Góry Puławskiej. 

5) 20 nieruchomości o łącznej pow. 1,7082 ha zajętych pod stacje wodociągowe 
i urządzenia kanalizacji w Górze Puławskiej, Gołębiu i Borowinie. 

6) 3 nieruchomości o pow. 0,4599 ha zajęte pod świetlicę - kaplicę rzymsko-katolicką 
w Polesiu Dużym, świetlicę w Skokach  i kapliczkę przydrożną w Górze Puławskiej. 

7) 3 nieruchomości o łącznej  powierzchni  1,1974 ha  zabudowane obiektami: byłej szkoły 
w Pachnowoli, oddziału byłego przedszkola w Borowej oraz byłego garażu OSP  
w Smogorzowie. 

8) 2 nieruchomości o pow. 0,2442 ha zabudowane budynkiem świetlicy wiejskiej 
w Klikawie. 

9) nieruchomość o pow. 0,3800 ha położona w Kochanowie zabudowana budynkiem 
mieszkalnym nienależącym do Gminy Puławy. 

5. Nieruchomości rolne 
30 nieruchomości o łącznej pow. 120,1358 ha użytków rolnych. 

6. Nieruchomości leśne 
22 nieruchomości o łącznej pow. 6,1986 ha. 

7. Tereny budowlane, usługowe i zieleni 
185 nieruchomości o łącznej pow. 32,4190 ha. 

8. Nieruchomości zajęte pod drogi 
Łączna powierzchnia 234,4303 ha. 

9. Dzierżawa gruntów 
Ok. 110 ha jest wydzierżawiona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na przedmiotowych 
gruntach: 
- 10 dzierżawców dzierżawi na cele rolnicze grunty o łącznej pow. 107,2358 ha; 
- 45 dzierżawców dzierżawi grunty o łącznej pow. 2,2882 ha dogrodzone do posesji 

dzierżawców; 
- 2 dzierżawców dzierżawi grunty o pow. 78,5 m2 wykorzystywane do prowadzenia  

własnej działalności gospodarczej; 
- 5 najemców wynajmuje lokale o łącznej pow. 248,49 m2 z 4 zabudowanych 

nieruchomości, wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 
- 4 najemców wynajmuje lokale o łącznej pow. 157,52 m2 na cele mieszkaniowe. 

10. Obrót mieniem komunalnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i zmiana 
powierzchni w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
1. Nabycie nieruchomości na mienie komunalne o łącznej pow. 0,3124 ha: 

a) na podstawie decyzji administracyjnej pod drogi  – 18 nieruchomości o pow. 
0,2733 ha; 

b) na podstawie umowy notarialnej – 3 nieruchomości o pow. 0,0391 ha, 
2. Zmiana powierzchni w  wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków o łącznej 

powierzchni 1,8809 ha. 
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3. Zbycie nieruchomości mienia komunalnego o łącznej pow. 0,4104 ha: 
 na podstawie umowy notarialnej – 3 nieruchomość o pow. 0,4104 ha. 

Tabela nr 8. Stan mienia komunalnego 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R. 

Pow. gruntów stan na 31.12.2020 r. 4264,5407 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM 1,9273 

Pow. gruntów stan na 31.12.2021 r. 4266,4680 

Na podstawie dec. administracyjnej pod drogi   

Lp. Nr działki Położenie Pow. 
 

 

1 2665/1 Gołąb 0,0408 
  

2 2665/2 Gołąb 0,0207 
  

3 7113/2 Gołąb 0,0260 
  

4 487/5 Góra Puławska 0,0003 
  

5 488/3 Góra Puławska 0,0090 
  

6 489/3 Góra Puławska 0,0016 
  

7 492/1 Góra Puławska 0,0020 
  

8 491/1 Góra Puławska 0,0050 
  

9 115/15 Jaroszyn 0,0156 
  

10 29/1 Jaroszyn 0,0034 
  

11 34/3 Jaroszyn 0,0088 
  

12 281/9 Kochanów 0,0091 
  

13 152/2 Klikawa 0,0234 
  

14 154/11 Klikawa 0,0113 
  

15 173/15 Klikawa 0,0246 
  

16 27/9 Kolonia Góra Puławska 0,0173 
  

17 27/11 Kolonia Góra Puławska 0,0076 
  

18 64/1 Kolonia Góra Puławska 0,0468 
  

RAZEM:   0,2733 
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AKTEM NOTARIALNYM 0,1835 

 1 462/5 Bronowice 0,1444  
 

 2 552/11 Góra Puławska 0,0200  
 

 3 552/13 Góra Puławska 0,0191  
 

Zmiana powierzchni w  wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 1,8809 

1 Obręb Anielin  -0,1498 

2 Obręb Borowa  0,0056 

3 Obręb Bronowice  -0,0325 

4 Obręb Dobrosławów  0,2708 

5 Obręb Gołąb  0,6641 

6 Obręb Góra Puławska  0,4976 

7 Obręb Góra Puławska Kolonia  0,1639 

8 Obręb Janów- Sosnów  -0,0015 

9 Obręb Jaroszyn  0,2615 

10 Obręb Kajetanów  0,1271 

11 Obręb Kajetanów Kolonia  0,2648 

12 Obręb Klikawa  0,2354 

13 Obręb Kochanów  -0,0539 

14 Obręb Kowala  0,1375 

15 Obręb Leokadiów  -0,1582 

16 Obręb Łęka  0,5142 

17 Obręb Niebrzegów  -0,0874 

18 Obręb Nieciecz  -0,1245 

19 Obręb Opatkowice  -0,5115 

20 Obręb Pachnowola  -0,0537 

21 Obręb Piskorów  -0,086 

22 Obręb Polesie Duże  -0,1886 
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23 Obręb Sadłowice   0,0061 

24 Obręb Skoki   -0,0212 

25 Obręb Smogorzów  0,0412 

26 Obręb Tomaszów  0,0163 

27 Obręb Wólka Gołębska  0,1119 

28 Obręb Zarzecze  0,0317 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM -0,4104 

1 558 Skoki -0,3300   

2 559 Skoki -0,0600 
  

3 1167/5 Góra Puławska -0,0083 
  

4 1702/1 Gołąb -0,0121 
  

 
Tabela nr 9. Wykaz nieruchomości gminnych w poszczególnych miejscowościach 

Rejestr nieruchomości gminnych stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Miejscowość Pow. ogółem Pow. dróg 
Pow. dróg  
z kategorią 

1 Anielin 1,8777 1,8777 1,4787 

2 Borowa 5,6681 4,0977 0,1953 

3 Bronowice 16,0272 8,6888 3,5471 

4 Gołąb 79,4579 62,0550 21,5988 

5 Góra Puławska 31,1946 13,9986 8,5424 

6 Dobrosławów 2,9448 2,9448 1,076 

7 Jaroszyn 3,3672 3,3402 2,5543 

8 Kol. Góra Puławska 2,3413 2,3413 1,5413 

9 Janów – Sosnów 10,8711 5,9725 2,8386 

10 Klikawa 129,4437 7,4865 4,5128 

11 Kochanów 6,6517 5,9680 3,8416 

12 Kowala 9,2284 6,8891 4,1052 
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13 Kol. Kajetanów 3,5761 3,5761 0,8820 

14 Kajetanów 7,2307 5,4042 1,2993 

15 Leokadiów 7,3252 5,4417 3,1663 

16 Łęka 6,1315 4,5838 5,2282 

17 Niebrzegów 9,1447 9,1447 1,3486 

18 Nieciecz 4,6224 4,2280 0,8350 

19 Opatkowice 13,2395 11,4523 4,6904 

20 Pachnowola 4,2929 3,5147 1,9047 

21 Piskorów 7,7594 5,0722 1,3281 

22 Polesie Duże 14,3814 13,5433 6,2786 

23 Sadłowice 0,6188 0,6188 0,0000 

24 Smogorzów 12,6670 12,4912 3,9400 

25 Skoki 7,3291 5,8419 1,9022 

26 Tomaszów 7,7178 7,1492 4,8800 

27 Wólka Gołębska 18,8022 14,4401 1,4857 

28 Zarzecze 2,1635 2,1635 0,8584 

29 Miasto Puławy 0,3921 0,1044 0,0000 

 
Razem: 426,468 234,4303 95,8596 

 
  

  
  

Tabela nr 10. Grunty na terenie Miasta Puławy 
 

Grunty na terenie Miasta Puławy  

Lp. Miasto Puławy Nr działki Pow.  

1 Budynek (uż. wiecz.) 941/36 0,2877  

2 Dr wewn. (udz. 50/1000) 941/37 0,1044  

   
0,3921  
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Tabela nr 11. Dochody z mienia 

DOCHODY Z MIENIA OGÓŁEM W 2021 r. 

Lp. Tytuł Wymiar za 2021 r. 

1 Czynsz za dzierżawę gruntów na cele rolnicze 78 350,89 zł 

2 Czynsz za dzierżawę gruntów dogrodzonych 4091,79 zł 

3 
Czynsz za dzierżawę gruntów zw. z działalnością 
gospodarczą 

3551,54 zł 

4 
Opłaty za udostępnianie gruntów na potrzeby 
infrastruktury technicznej 

1538,73 zł 

5 Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 33545,20 zł 

6 Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu od GUiEWiK 947,86 zł 

7 Czynsz za najem lokali użytkowych 30 359,73 zł 

8 Czynsz za lokale mieszkalne 4 355,76 zł 

9 Czynsz za najem świetlic 7 550,00 zł 

 Razem: 164 291,50 zł 

 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
 
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi 
Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy to 
obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). 
W ramach jego realizacji, od 1 lipca 2013 r. Gmina Puławy organizuje odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a od 
1 stycznia 2014 r. mieszkańcy Gminy Puławy mogą również dostarczać wszystkie wytwarzane 
przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, z wyjątkiem 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, dla których  
12 czerwca 2018 r. zostało wprowadzone ograniczenie ich przyjmowania w ilości do 2 ton na 
każdy rok kalendarzowy dla jednego gospodarstwa domowego z terenu Gminy Puławy. Rada 
Gminy Puławy ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą za gospodarowanie odpadami będzie 
opłata naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. na terenie Gminy Puławy kształtowały się 
następująco: 



29 

 

- 28 zł/osobę w zabudowie jednorodzinnej, 
- 25 zł/osobę w zabudowie wielorodzinnej, 
- 56 zł jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. 

W celu zmniejszenia ilości bioodpadów przekazywanych do zagospodarowania, a co za tym 
idzie kosztów zagospodarowania tych odpadów, właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący w kompostowniku przydomowym 
bioodpady stanowiące odpady komunalne, mieli możliwość skorzystania z częściowego 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość ulgi wynosiła 5 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, począwszy od 
miesiąca, w którym złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, potwierdzająca możliwość skorzystania z ww. zwolnienia. 

Według stanu na 31.12.2021 r. systemem gospodarowania odpadami objęto 3 705 
nieruchomości, na których zamieszkiwało 10 578 osób. 

W 2021 r. odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Puławy oraz ich zagospodarowaniem zajmował się wykonawca wyłoniony w trybie przetargu 
nieograniczonego - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Odpady komunalne 
odebrane z terenu Gminy Puławy przekazywane były do Instalacji Komunalnej Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, posiadającego instalację do mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownię oraz składowisko 
odpadów. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz  
w worki na popiół spoczywał na właścicielu nieruchomości, zaś gmina zapewniała worki na 
odpady surowcowe i bioodpady. Odbiór odpadów komunalnych realizowany był według 
ustalonego harmonogramu i obejmował zmieszane odpady komunalne, papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz popiół. We wrześniu 2021 r. zorganizowano 
objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosły 
3 089 220,82 zł brutto. 

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 
osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych 
na składowiska oraz poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. W 2021 r. Gmina Puławy osiągnęła wymagane poziomy określone w ustawie  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Gminna ewidencja zabytków 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) prowadzona jest gminna ewidencja zabytków w formie 
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W ewidencji zabytków Gminy 
Puławy w 2021 r. nie dokonano żadnych zmian. W ewidencji ujęto 20 kart adresowych 
zabytków nieruchomych. 
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Tabela nr 12. Wykaz zabytków 

Lp. Nazwa zabytku Czas powstania  Miejscowość Forma ochrony 

1. Krzyż 1850 r. Bronowice 
Rejestr: A/726 

Data: 27.06.1977 

2. Park ok. XX w Bronowice 
Rejestr: A/726 

Data: 27.06.1977 

3. 
Pomnik – obelisk: pamiątka setnej 

rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki 
1917 r. Bronowice 

Rejestr: A/726 

Data: 27.06.1977 

4. Budynek dworca kolei nadwiślańskiej XIX-XXw. Gołąb - 

5. Cmentarz kościelny ok. XVII w. Gołąb 

Rejestr: A/120 

Data: 27.06.1956 

13.12.1966 

6. Kaplica – Domek Loretański ok. 1634 r. Gołąb 

Rejestr: A/120 

Data: 27.06.1956 

13.12.1966 

7. 
Kościół parafialny pw. św. Floriana  

i pw.św. Katarzyny 
1628-1636 r. Gołąb 

Rejestr: A/120 

Data: 27.06.1956 

13.12.1966 

8. Ogrodzenie XVII i XIX w. Gołąb 

Rejestr: A/120 

Data: 27.06.1956 

13.12.1966 

9. 
Obelisk ku czci partyzantów Batalionów 

Chłopskich 
XX w. Gołąb - 

10. Kamienny posąg św. Jana Napomucena XIX-XX w. Gołąb - 

11. 
Cmentarz wojenny z czasów I wojny 

światowej 
1914-1918 r. 

Góra 
Puławska 

- 

12. 
Pomnik ku czci ofiar zbrodni 

hitlerowskiej 
XX w. 

Góra 
Puławska 

- 
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13. 
Zespół kościoła parafialnego – 

ogrodzenie z bramkami 
XIX w. 

Góra 
Puławska 

- 

14. Otoczenie kościoła – część wsi 1781 r., 1945-48 r. 
Góra 

Puławska 

Rejestr: A/483 

Data: 17.04.1970 

15. Cmentarz kościelny 1781 r., 1945-48 r. 
Góra 

Puławska 

Rejestr: A/483 

Data: 17.04.1970 

16. Kościół pw. św. Wojciecha 1781 r., 1945-48 r. 
Góra 

Puławska 

Rejestr: A/483 

Data: 17.04.1970 

17. Dzwonnica przy Kościele parafialnym 1781 r., 1945-48 r. 
Góra 

Puławska 

Rejestr: A/483 

Data: 17.04.1970 

18. 
Cmentarz protestancki kolonistów 

niemieckich 
ok. XIX w. Leokadiów 

Rejestr: A/1014 

Data: 19.09.1990 

19. Kapliczka 1854 r. Pachnowola - 

20. Cmentarz żołnierzy niemieckich 1939-1945 r. Polesie - 

 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
 
1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy na 
lata 2011 - 2032 
 
Największe zagrożenie w aspekcie azbestu to przede wszystkim eternitowe płyty dachowe, 
zatem głównym celem Programu, jest usunięcie szkodliwych pokryć dachowych. Ilość 
materiałów zawierających azbest znajdująca się na terenie gminy na rok 2018 wynosiła 5295 
Mg, w roku 2019 dokonano usunięcia blisko 174 Mg wyrobów zawierających azbest, natomiast 
w 2021 r. usunięto 222,85 Mg wyrobów azbestowych pochodzących z prywatnych posesji 
mieszkańców.  
Zgodnie z Programem uznano, że najbardziej korzystną formą wsparcia mieszkańców gminy  
w kwestiach związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych jest pozyskanie dofinansowania.  
W 2021 r. Gmina Puławy, jak w poprzednich latach uczestniczyła w projekcie pn. System 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, realizowanym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Opiera się on na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.  
Podjęte działania obejmowały demontaż i odbiór (27,315 Mg) oraz odbiór i składowanie 
(222,85 Mg). Koszty realizacji zadania w całości pochodziły z uzyskanego dofinansowania. 
Pomoc finansowa udzielana jest na zasadach określonych w regulaminach dotyczących 
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poszczególnych projektów. Ze względu na niedostateczną znajomość zagadnień związanych 
ze szkodliwością azbestu wśród mieszkańców gminy Puławy, Program zakłada 
przeprowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu zapobieżenie 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest przez właścicieli obiektów we własnym zakresie, bez 
stosowania odpowiednich zabezpieczeń i pozbywania się powstałych odpadów w sposób 
niezgodny z przepisami prawa. Akcje edukacyjne i informacyjne polegały na 
rozpowszechnianiu ulotek informacyjnych nt. szkodliwości wyrobów azbestowych oraz 
możliwościach usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z ich usuwaniem ze środków publicznych oraz zewnętrznych 
środków pomocowych. Materiały mieszkańcy mogli uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Puławy.  
 
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata  
2015 - 2025. 
 
Aktualna polityka lokalna związana z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
prowadzona przez Gminę Puławy oparta jest przede wszystkim na podejmowaniu działań 
skutkujących wzrostem udziału OZE w ogólnym rozrachunku energetycznym gminy, a co za 
tym idzie zwiększeniem efektywności energetycznej i poprawą jakości powietrza.  
W roku 2019 Gmina Puławy rozpoczęła procedurę przystąpienia do projektu z zakresu 
Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  
w zakresie zakupu i montażu instalacji: fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pelet) i pomp 
ciepła do celów c.w.u., która była kontynuowana w roku raportowanym. Wysokość 
dofinansowania wyniesie maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych (netto). 
W 2021 roku Gmina realizowała ww. inwestycję -  mieszkańcom gminy zostały zamontowane 
instalacje fotowoltaiczne, natomiast w roku bieżącym w ramach ww. projektu zostaną 
zamontowane kotły na biomasę (pelet) oraz pompy ciepła do celów c.w.u. 
Ograniczanie zużycia energii elektrycznej opiera się głównie na budowie i modernizacji linii 
oświetlenia ulicznego w obrębie Gminy Puławy. W 2021 r. wykonano budowę instalacji 
energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy, w skład której wchodzi 
m. in następujący zakres rzeczowy : 

1) Budowa dziesięciu linii wydzielonych oświetlenia drogowego, tj: 
- Klikawa (ul. Wspólna) - 37 punktów oświetleniowych; 
- Klikawa (ul. Leśna) - 8 punktów oświetleniowych; 
- Kolonia Góra Puławska -  16 punktów oświetleniowych; 
- Dobrosławów -  13 punktów oświetleniowych; 
- Sosnów -  11 punktów oświetleniowych; 
- Skoki -  3 punkty oświetleniowe; 
- Kajetanów -  13 punktów oświetleniowych; 
- Góra Puławska (ul. Powiśle) - 13 punktów oświetleniowych; 
- Bronowice - 37 punktów oświetleniowych; 
-  Zarzecze -  15 punktów oświetleniowych 
poprzez posadowienie łącznie 166 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia 
zewnętrznego ze źródłem światła typu LED, z zasilaczami wyposażonymi w złącza „NEMA” 
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oraz sterownikami powalającymi na sterowanie oświetleniem ulicznym wraz 
z uruchomieniem wybudowanego oświetlenia. 

2) Rozbudowa czterech linii wydzielonych oświetlenia drogowego: 
- Rozbudowę wydzielonej linii oświetlenia w miejscowości Niebrzegów - 6 punktów 

oświetleniowych; 
- Rozbudowę wydzielonej linii oświetlenia w miejscowości Wólka Gołębska - 18 punktów 
oświetleniowych;  
poprzez posadowienie łącznie 24 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia 
zewnętrznego ze źródłem światła typu LED z zasilaczami wyposażonymi w złącza „NEMA” 
oraz sterownikami pozwalającymi na sterowanie oprawami przez system indywidualnego 
sterowania oświetlenia ulicznego; 
- Montaż 52 sterowników pozwalających na sterowanie oprawami poprzez system 
indywidualnego sterowania oświetleniem ulicznym, w miejscowości Anielin; 
- Demontaż 3 szt. istniejących opraw i montaż 3 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego ze 
źródłem światła typu LED z zasilaczami wyposażonymi w złącza „NEMA” oraz sterownikami 
pozwalającymi na sterowanie oprawami przez system indywidualnego sterowania 
oświetleniem ulicznym wraz z uruchomieniem w posiadanym przez Zamawiającego 
systemie indywidualnego sterowania istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości 
Borowa (łącznie 13 opraw). 

 
W związku z ograniczaniem zużycia energii elektrycznej, na terenie Gminy Puławy powstał 
szereg nowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic. Podział wykonanych zadań wraz 
z kosztami przedstawia tabela poniżej. 

 
Tabela nr 13. Inwestycje oświetleniowe  

Lokalizacja Koszty w zł 
Anielin 19 984,28 
Borowa 8 336,32 
Bronowice 182 414,86 
Dobrosławów 47 372,83 
Góra Puławska 76 760,46 
Kajetanów 71 619, 28 
Klikawa   312 116,28 
Kolonia Góra Puławska 113 476,77 
Niebrzegów 33 609,01 
Skoki 26 642,47 
Sosnów 80 030,22 
Wólka Gołębska 83 581,91 
Zarzecze 86 255,93 

 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakłada zmniejszenie emisji związanej z transportem 
drogowym. Działania w tym zakresie opisano w dziale dotyczącym Ochrony Środowiska 
niniejszego raportu.  
Gmina Puławy w 2019 r. rozpoczęła projekt, którego celem jest termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. Niewątpliwie jest to ważny krok do ograniczenia emisji 
i jednoczesnego podniesienia efektywności energetycznej oraz redukcji ilości gazów 



34 

 

cieplarnianych. W 2021 roku termomodernizacją objęto budynki Gminnego Przedszkola  
w Gołębiu, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu oraz siedziby Urzędu Gminy Puławy, które to prace  
obejmowały m.in.: kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie 
ścian zewnętrznych, ścian w gruncie i stropodachu oraz wymianę oświetlenia na 
energooszczędne typu LED.  

Realizacja PGN to również działania w sektorze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Puławy Nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 122 z dnia 18 października 2002 r., poz. 264 z późn. zm.) zawiera 
stosowne zapisy dotyczące m.in. charakterystyki energetycznej budynków, rodzaju źródeł 
energii i wielofunkcyjności zabudowy, ze wskazaniem na docelowość wykorzystania źródeł 
niskoemisyjnych.  
 
3. Ochrona Środowiska w Gminie Puławy – inne podjęte działania 
 
1) Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej  
Jak co roku podejmowano bieżące działania usprawniające funkcjonowanie gospodarki wodno 
- ściekowej, w tym usuwanie zakrzewień i regularne koszenie skarp, odmulanie rowów, 
przepustów rurowych oraz studzienek drenarskich i remonty studzienek drogowych.  
Dodatkowo do zadań związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej zalicza się 
raportowanie pomiarów dotyczących ilości eksploatowanych wód podziemnych, wykonywane 
pod kontrolą Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej.  
 
2) Ochrona powietrza  
a) Ograniczenie niskiej emisji i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii  
 
Realizacja opiera się na działaniach krótko oraz długoterminowych, których założenia 
przedstawiono poniżej. 
Gmina Puławy prowadząc akcje informacyjne i promując funkcjonujący obecnie program 
Czyste Powietrze, przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, co 
skutkuje zwiększeniem udziału bardziej ekologicznych źródeł ciepła. Przeprowadzono również 
kilka kontroli dotyczących spalania w domowych piecach różnego rodzaju odpadów. Podczas 
wizyt uświadamiano mieszkańcom gminy, że oszczędności wynikające z nieprawidłowego 
korzystania z pieców są nikłe w porównaniu z możliwością ograniczenia wydatków 
w przypadku zastosowania nowych dostępnych technologii, przy jednoczesnym ograniczeniu 
szkodliwej emisji do środowiska. Gmina Puławy prowadząc nowe inwestycje, stosuje się do 
zasady ograniczania niskiej emisji, zmniejszając zapotrzebowania na ciepło budynków. 

Ponadto, na znaczne ograniczenie niskiej emisji wpływa realizacja programu dofinansowania 
do instalacji paneli fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła oraz pieców na pellet, co 
uwzględniono w rozdziale dotyczącym Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 
terenie Gminy Puławy. 

b) Zmniejszenie emisji spalin i hałasu komunikacyjnego oraz wibracji  
Działania wykonane w kwestii udziału OZE opisano w rozdziale dotyczącym Aktualizacja Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy.  
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Realizacja zadania opierała się na poprawie gminnej infrastruktury drogowej. W związku z tym 
w 2021 r. Gmina Puławy przeprowadziła szereg modernizacji dróg, zgodnie z poniższą tabelą.  
 
Tabela 14. Inwestycje drogowe wpływające na ograniczenie hałasu i emisji spalin oraz 
wibracji 

Rodzaj wykonywanej pracy 
Wykonanie odbudowy rowu przydrożnego w miejscowości Polesie na długości 355 mb wraz  
z odmuleniem przepustu o średnicy 150 cm i długości 10 mb 
Uszczelnienia przepustu drogowego na drodze gminnej Nr 107514L w miejscowości Polesie 
Odmulenie przepustu wraz z wykonaniem umocnienia na wlocie w miejscowości Smogorzów 
Wykonanie odmulenia przepustu pod drogą gminną Nr 107512L w miejscowości Anielin 
Wykonanie remontu mostka i barierek zabezpieczających pobocze na rzece Klikawka  
w miejscowości Zarzecze 
Montaż barierek drogowych o łącznej długości 168 mb na drodze gminnej Nr 107954L  
w miejscowości Opatkowice 
Odtworzenie rowów przydrożnych w m. Polesie na dł. 1080 mb wraz z remontem  
i odmuleniem przepustów przy drodze gminnej Nr 107514L 
Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach 
Kowala i Kajetanów   

 

 
Na redukcję emisji spalin i hałasu komunikacyjnego w Gminie Puławy ma wpływ również 
promowanie transportu publicznego oraz zwiększenie jego atrakcyjności.  
 
3) Awarie i zagrożenia naturalne 
 
Gmina Puławy dysponuje sprawnym systemem zapobiegawczo – interwencyjno – 
ratunkowym na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej. Do zadań gminy należy każdorazowe 
informowanie mieszkańców w kwestii wystąpienia zagrożenia, m.in. ostrzeżenia 
meteorologiczne wysyłane za pomocą informatora SMS, a także zamieszczane na bieżąco na 
stronie internetowej Gminy Puławy.  
 
4) Ochrona przyrody i krajobrazu 
  
Działania Gminy Puławy w zakresie tego zadania oparte są głównie na utrzymywaniu 
istniejących form ochrony przyrody oraz promocji walorów przyrodniczych (artykuły 
dotyczące przyrody na gminnej stronie internetowej). W 2021 r. Gmina Puławy wykonała 
nasadzenia zastępcze na łączny koszt 2 407,00 zł. Ponadto dokonano cięć pielęgnacyjnych, 
przeprowadzano wycinkę i usunięcia drzewa za łączną kwotę 22 690,70 zł 
 
5) Ochrona gleby 
  
Ochrona gleb na terenie gminy obejmowała przede wszystkim zadania związane z terenami 
zdegradowanymi. Gmina Puławy od roku 2011 prowadzi projekt rekultywacyjny zamkniętego 
składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gołąb. W kwestii ochrony gleby należy 
pamiętać o terenach wykorzystywanych rolniczo przez mieszkańców gminy. Główne zadania 
związane z ochroną gleb zdegradowanych w wyniku uprawy polegały na promowaniu 
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w Kurierze Gminy Pławy działania rolno - środowiskowo - klimatycznego PROW 2014 - 2020 
polegającego na zastosowaniu praktyk agrotechnicznych, przeciwdziałających erozji glebowej 
wodnej, utracie substancji organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi 
z gleb.  
 
6) Edukacja ekologiczna  
 
Edukacja ekologiczna na terenie gminy prowadzona jest przede wszystkim w formalnym 
systemie kształcenia, w szkołach i przedszkolach. Działania w obrębie edukacji w szkołach  
i przedszkolach realizowane są w ramach podstawowego zakresu nauczania przez nauczycieli 
poszczególnych placówek. Pozaszkolne działania prowadzone przez Gminę Puławy w 2021 r., 
analogicznie jak w latach ubiegłych dotyczyły:  
 
a) promocji walorów przyrodniczych gminy (znajdujące się na stronie internetowej publikacje);  
b) zamieszczaniu w Kurierze Gminy Puławy artykułów z zakresu ochrony środowiska 
poświęconych m.in.: segregacji odpadów, a także promowaniu odnawialnych źródeł energii;  
c) udostępniania ulotek informacyjnych dotyczących szkodliwości i możliwości usuwania 
wyrobów azbestowych;  
d) całorocznej zbiórki zużytych baterii w budynku Urzędu Gminy Puławy. 
 
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Puławy 
  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572), Rada Gminy uchwaliła Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy na 2021 rok. 
Program ten powstał po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji 
społecznych – Fundacja „Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa”, Puławska Fundacja Pomocy 
Zwierzakom „Uszy do Góry” oraz dzierżawców trzech kół łowieckich działających na terenie 
Gminy Puławy – Knieja, Azotrop oraz Sokół.  
 
Główne założenia Programu Gmina Puławy realizowała przede wszystkim przez zapewnienie 
opieki zwierzętom bezpańskim z terenu administracyjnego gminy oraz zmniejszenie populacji 
zwierząt bezdomnych, a także współpracę z Fundacją „Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna 
Łapa”, której statutowy cel to działania na rzecz ochrony zwierząt. Zgodnie z umową zawartą 
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, odłowione psy umieszczane były 
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 1 w Puławach. 
Na terenie schroniska znajdują się dwie odrębne sekcje boksów zapewniające właściwe 
warunki dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz skierowanych do adopcji. 
Schronisko zapewnia również wyżywienie i opiekę weterynaryjną dla umieszczonych w nim 
psów pochodzących z terenu Gminy Puławy. Koszty poniesione w związku z realizacją umowy 
na świadczenie usług odławiania i umieszczania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt 
w Puławach w 2021 r. kształtowały się następująco:  
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a) odłowienie 1 szt. psa na okres do 7 dni 861 zł, powyżej 7 dni: 2 398,50, zł  (szósty oraz każdy 
kolejny pies 2 275,50 zł);  
b) odłowienie psa i przewiezienie do lecznicy: 307,50 zł;  
c) opłata za przewóz psa 4,80 zł za 1km;  
d) ryczałtowa opłata miesięczna za prowadzenie dyżuru po godzinach pracy schroniska 
270,60 zł.  
 
W ramach opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt prowadzono usypianie ślepych 
miotów, sterylizację oraz kastrację, przez co ograniczano niekontrolowany rozród. 
Dodatkowo, zwierzętom zapewniono szczepienia przeciw wściekliźnie, odpchlenie, 
odrobaczenie oraz elektroniczne znakowanie. Opieką weterynaryjną sprawowaną przez 
lekarza weterynarii objęto również zwierzęta uczestniczące w zdarzeniach drogowych.  
Współpracująca z Gminą Puławy lecznica - Gajda Stanisław Lecznica Weterynaryjna, ul. C.K. 
Norwida 22, 24 - 100 Puławy udzielała bezpośredniej pomocy weterynaryjnej bezpańskim 
psom. Dodatkowo, udzielano pomocy dzikim zwierzętom.  
 
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi, określono 
gospodarstwo rolne, do którego przekazywane będą tymczasowo te zwierzęta. Na terenie 
Gminy Puławy w 2021 r. nie zostały przeprowadzone interwencje skutkujące odebraniem  
ww. zwierząt.  
 
Koszty całkowite poniesione w 2021 r. przez Gminę Puławy w związku z realizacją Programu 
wyniosły 87 932,93 zł. 
  
Tabela nr 15. Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (…) 
 

Cel Koszty [zł] 
Realizacja umowy w zakresie odławiania i umieszczania  

w schronisku bezdomnych psów: 68 073,62 

w tym dyżur schroniska 3 247,20 
Usługi weterynaryjne 16 203,05 

Karma dla zwierząt 409,06 
 

 

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 

 Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Bronowice, 
Dobrosławów, Gołąb, Góra Puławska, Kowala, Leokadiów, Łęka, Niebrzegów, Opatkowice, 
Skoki – Borowa. 

 W roku 2021 wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, ekwiwalent dla strażaków oraz 
zakupy i inwestycje związane z doposażeniem i remontami strażnic wyniosły 412 622,29 zł. 
Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres nr 4. Ogólne wydatki gminy na OSP 

 

 
 

Wykres nr 5. Wydatki gminy na wynagrodzenia dla kierowców OSP 
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Wykres nr 6. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 

 

 

 

Wykres nr 7. Wydatki na paliwo eksploatowane przez OSP 
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 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia;  

 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia; 

 prowadzenie działań ratowniczych.  
 
W 2021 roku ww. jednostki OSP brały udział w 182 akcjach ratowniczych.  

GMINNY PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY 
PUŁAWY ZA 2021 ROK 

Realizatorem Programu był Urząd Gminy Puławy i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Puławach, która działała na podstawie Zarządzenie Nr 340/2017 
Wójta Gminy Puławy z dnia 13 października 2017 r. Stan realizacji przedstawia się  
w następujący sposób: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

1) zakup materiałów profilaktycznych 

W 2021 roku zostały zakupione materiały profilaktyczno - edukacyjne, wykorzystywane 
podczas pracy GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego – Informacyjnego oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zakupiono materiały 
profilaktyczne, które były dystrybuowane wśród mieszkańców gminy oraz uczniów szkół 
podstawowych. 

2) działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy Urzędzie Gminy Puławy 

W zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy 
w rodzinie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Informacyjny przy Urzędzie Gminy Puławy, gdzie 
dyżury pełni psycholog, terapeuta – prowadzący grupę wsparcia, prawnik (projekt 
Ministerstwa Sprawiedliwości). Punkt funkcjonował we wszystkie dni tygodnia, tj.: prawnik  
w środę i czwartek w godz. 8.00 – 12.00, psycholog we wtorki w godz. 15.30 - 17.30, natomiast 
terapeuta w czwartki w godz. 15.00 – 18.00. W czasie ogłoszenia kwarantanny narodowej  
i zmiany organizacji pracy w urzędzie - punkt pracował w trybie zdalnym. Osoby 
zainteresowane pomocą otrzymały numery kontaktowe do specjalistów dyżurujących  
w dniach i godzinach ustalonych jak dla pracy stacjonarnej. 

Oferta dostępności pomocy terapeutycznej obejmowała konsultacje psychologiczne, wsparcie 
indywidualne i grupowe, pomoc uzależnionym poprzez prowadzenie grup wsparcia dla osób 
współuzależnionych, porady prawne, pomoc pedagogiczną dla osób potrzebujących takiego 
wsparcia oraz fachowej pomocy specjalistycznej ukierunkowanej na odpowiedź „Co zrobić 
z problemem?”. Z pracy specjalistów w roku 2021 skorzystało łącznie 107 osób. 
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3) praca biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

Biegli w przedmiocie uzależnienia wystawili na zlecenie GKRPA 28 opinii sądowych 
psychiatryczno - psychologicznych. Opinie dotyczyły osób zgłoszonych do GKRPA w związku  
z nadużywaniem alkoholu.  

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie 

W ramach tego zadania w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym – w każdy piątek 
przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i KRPA udzielał wsparcia osobom 
potrzebującym. Zespół wskazywał instytucje zajmujące się pomocą adekwatnie do problemu, 
a zwłaszcza ochrony przed przemocą, tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny, Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia 
Terapii Uzależnień, Policja, sądowi kuratorzy zawodowi, rodzinni i karni, prawnicy, 
prokuratura. Pomoc prawna udzielana była podczas dyżurów prawników w ramach 
niezależnego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie pomocy psychospołecznej. 

3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

1) Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży zrealizowana  
w placówkach szkolnych.  

Działalność w związku z poważnymi ograniczeniami nauczania stacjonarnego była mocno 
ograniczona. Barierą było ciągłe zagrożenie pandemią koronawirusa. W szkołach nie 
można było organizować zajęć z osobami z zewnątrz. Uczniowie również często przebywali 
na nauce zdalnej czy kwarantannach. Mimo trudności, udało przeprowadzić spotkania 
z uczniami w Szkole Podstawowej w Borowej i Gołębiu. 

2) Wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, 
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.  

W 2021 roku nie przeprowadzono żadnych szkoleń stacjonarnych ze względu na 
ograniczenia spowodowane pandemią.  

3) Dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży 
opracowanego przez szkołę w ramach zielonej szkoły.  

Ze względu na ogłoszone zawieszenie zajęć szkolnych w związku z pandemią szkoły 
podstawowe z terenu gminy Puławy nie występowały o dofinansowanie dla swoich 
uczniów do „Zielonej szkoły” połączonych z zajęciami z profilaktyki narkotykowej 
i alkoholowej.  
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 

W ramach wspierania działalności instytucji i stowarzyszeń służącym rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii corocznie tworzony Program Profilaktyki poddawany 
jest konsultacjom społecznym. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki przesyłany był do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy Puławy. Dokument został również opublikowany na stronie 
internetowej gminy Puławy. Organizacje mają możliwość współtworzenia programu. Świetlice 
wiejskie na wniosek opiekunów świetlic, komendantów OSP lub sołtysów corocznie 
wyposażane są w sprzęt sportowy, audio lub materiały promocyjne. W 2021 roku zakupiono 
sprzęt sportowy dla mieszkańców sołectwa Gołąb, Łęka, Kowala, Leokadiów i Osiedla Góra 
Puławska. 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 15 posiedzeniach, 
które poświęcone były w szczególności: 

a) rozmowom motywacyjnym z osobami zgłoszonymi w związku z nadużywaniem alkoholu – 
zaproszono 134 osoby, 

b) opiniowaniu wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 25 
opinii, 

c) sprawom wynikającym z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

d) kontrolom zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w punktach i lokalach, 
które uzyskały zezwolenie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 25 opinii, 

e) interwencje doraźne zgłaszane przez mieszkańców, związane z łamaniem zasad sprzedaży 
– brak. 

Do komisji wpłynęło 30 wniosków dotyczących osób nadużywających alkohol, w tym: 
a) 15 wniosków od rodzin, 
b) 5 wniosków od kuratora sądowego, 
c) 2 wnioski z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, 
d) 8 wniosków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wśród zgłoszonych osób nadużywających alkohol było 5 kobiet i 25 mężczyzn. Podejmowano 
również czynności wobec osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w latach ubiegłych. 
Gminna komisja podjęła czynności wobec osób zmierzające do poddania się leczeniu  
z choroby alkoholowej. 28 osób zgłoszonych do GKRPA w celu podjęcia interwencji zostało 
skierowanych do biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia, celem wydania opinii 
sądowej psychiatryczno-psychologicznej w kwestii określenia stopnia uzależnienia od 
alkoholu. Biegli wystawili 28 opinii. Skierowano 21 wniosków do Sądu Rejonowego  
w Puławach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie przymusowego leczenia 
odwykowego przeciwalkoholowego, bądź wniosku o doprowadzenie na badanie biegłych 
sądowych. Leczenie dobrowolne podjęło 15 osób, umorzono postępowanie wobec 26 osób. 
Zlecono 42 wywiady i opinie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 43 opinie do 



43 

 

Komendy Powiatowej Policji w Puławach odnośnie osoby podejrzanej o nadużywanie 
alkoholu. 

6. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych 

W 2021 roku ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nie organizowano spotkań i szkoleń 
dla sprzedawców. Komisja wyjazdowa odbyła 25 wizji lub kontroli zasad sprzedaży alkoholu, 
zgodnego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi oraz uchwalą 
Gminy Puławy w tej sprawie. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad udzielano szkolenia 
i instrukcji dotyczących prawidłowych zasad sprzedaży. Rażących nadużyć nie stwierdzono.  

7. Wydatki poniesione na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w gminie Puławy: 

Kwota zaplanowanych środków finansowych ogółem – 182 370,19 zł 
Kwota wydatkowanych środków finansowych ogółem –  96 067,06 zł 

1. Zadania na przeciwdziałanie narkomanii 

Kwota zaplanowanych środków finansowych– 15 370,19 zł 
Kwota wydatkowanych środków finansowych - 3 834,66 zł 
 

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano następujące zadania: 
1) zakup telewizora z uchwytem do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęce – 1 984,66 zł 
2) przewóz dzieci na zajęcia profilaktyczne – 1 850,00 zł. 

 
2. Zadania na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Kwota zaplanowanych środków finansowych – 167 000,00 zł 
Kwota wydatkowanych środków finansowych –  92 232,40 zł 
 

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano następujące zadania: 
1) wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło, zlecenia, posiedzenie komisji KRPA  –   

wydatek w wysokości 32 050,00 zł, w tym: 
a) wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, 
b) wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, 
c) posiedzenia KRPA (stacjonarne, wyjazdowe i interwencje zgłoszone przez 

mieszkańców gminy), 
d) wynagrodzenie sekretarza komisji.  

2) zakup materiałów i wyposażenia – wydatek w wysokości 10 461,14 zł, w tym: 
a) materiały profilaktyczne do dystrybucji przy spotkaniach z młodzieżą i dorosłym, 
b) nagrody za działania profilaktyczne w Gminie Puławy, 
c) materiały biurowe do obsługi Komisji KRPA, 
d) wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy w Łęce i Gołębiu, 
e) zakup sprzętu sportowego dla dzieci z KS Góra Puławska i SKS Leokadiów. 

3) usługi – wydatek w wysokości 28 002,19 zł, w tym: 
a) opłaty sądowe za złożone wnioski o nałożenie obowiązku leczenia, 
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b) opłaty za opinie biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu, 

c) szkolenia dla rodziców podczas zebrań  związanych z uzależnieniami i przemocą 
rówieśniczą, 

d) usługi szkoleniowe i edukacyjne warsztaty – profilaktyczne dla uczniów ze szkół gminy 
Puławy; 

e) wykonanie koszulek profilaktycznych, wydruk kalendarzy profilaktycznych, wydruk 
opraw twardych na dokumenty, 

f) transport dzieci na zajęcia profilaktyczne, 
g) organizacja pikniku integracyjnego. 

4) pozostałe wydatki w wysokości 21 719,07, w tym: 
a) delegacje, ryczałt na paliwo, telefon służbowy – 1 537,61 zł, 
b) wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

- 20 181,46 zł. 
 

REALIZACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PUŁAWY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2021 ROK 

 
W 2021 r. gmina Puławy prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/143/20 Rady Gminy 
Puławy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy 
Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 
(Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 5727). 

 

1. Cel główny i cele szczegółowe programu  
Celem głównym rocznego programu była poprawa jakości życia mieszkańców gminy Puławy 
oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Puławy poprzez 
stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. 
Celami szczegółowymi programu były: 
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, 
2) zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy, 
3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
4) integracja organizacji lokalnych obejmujących swoim zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 
5) rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, 
6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu. 
2. Zasady współpracy  
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
odbywała się na zasadach: 
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1) pomocniczości - oznacza to, że gmina powierzała organizacjom realizację zadań własnych, 
a organizacje zapewniały ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny 
i terminowy, 

2) suwerenności stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami 
kształtowane były z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej 
działalności statutowej, 

3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych 
celów, 

4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 
realizacji zadań publicznych, 

5) uczciwej konkurencji - oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie 
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także 
obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań 
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 

6) jawności - oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 
stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 
 

3. Zakres przedmiotowy  
Przedmiotem współpracy gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi 
podmiotami było wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących 
potrzeb społecznych poprzez: 

1) zdefiniowanie istniejących problemów społecznych mieszkańców gminy Puławy oraz 
podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania, 

2) wsparcie finansowe i poza finansowe działań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, 

3) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy gminy Puławy i organizacji 
pozarządowych w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Gminy Puławy, 

4) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form. 
 

4. Formy współpracy 
Współpraca gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach 
finansowych i pozafinansowych. Do finansowych form współpracy gminy Puławy 
z organizacjami pozarządowymi zalicza się: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowymi realizacji zadań pożytku publicznego w trybie 
otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie: 

a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 
realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. 
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2) zlecanie organizacjom pozarządowymi realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Współpraca pozafinansowa realizowana była poprzez: 

a) wzajemne informowanie się gminy Puławy oraz organizacji pozarządowych 
o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania działań, 

b) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych dotyczących 
organizacji pozarządowych w dziedzinach z zakresu statutowej działalności tych 
organizacji, 

c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
d) uczestniczenie we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie 

efektywnych metod realizacji zadań pożytku publicznego, 
e) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć, 
f) koordynację działań i realizację wspólnych przedsięwzięć i imprez, 
g) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji, festynów oraz spotkań 

okolicznościowych lub akcji charytatywnych, 
h) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, 
i) włączenie organizacji pozarządowych w proces współtworzenia programów oraz 

dokumentów strategicznych gminy, 
j) promowanie wizerunku organizacji poprzez stronę internetową, profil Gminy Puławy 

na facebooku oraz umieszczanie artykułów w Kurierze Gminy Puławy. 
 

5. Priorytetowe zadania publiczne 
Do priorytetowych zadań gminy Puławy w sferze pożytku publicznego należały: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
2) wspieranie obszaru ratownictwa i ochrony ludności, 
3) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

6. Okres realizacji programu 
Program był realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

7. Wysokość środków planowanych na realizację programu 
Wysokość środków finansowych na realizację programu wyniosła 226 000,00 zł. 

8. Sposób realizacji programu 
Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2021 r. odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 
konkursów ofert. Na ich podstawie zawarto 7 umów ze zleceniobiorcami. Dokładne informacje 
dotyczące realizowanych zadań z zakresu pożytku publicznego przez gminę Puławy w 2021 r. 
przedstawione są poniżej. 

9. Podział środków na poszczególne zadania i ich rozliczenie 
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Tabela nr 16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Nazwa zadania publicznego: 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie szkoleń sportowych zawodników  
w sekcji piłki nożnej wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz organizowanie 
imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców. 

Nazwa 
Zleceniobiorcy 

Całkowity 
koszt zadania 

w zł (wg umowy)  

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
w zł (wg rozliczenia) 

Kwota 
przekazanej 
dotacji w zł 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji w zł 

Kwota do 
zwrotu w zł 

Klub Sportowy 
Hetman Gołąb 

102 400,00  102 606,37 90 000,00  90 000,00  0,00  

Klub Sportowy 
Góra Puławska 

100 600,00 100 898,79  81 500,00  81 500,00  0,00 

Stowarzyszenie 
"Przeszłość-
Przyszłości" 

45 700,00 45 451,05 31 000,00  30 751,06 248,94 

Razem: 248 700,00 248 956,21  202 500,00  202 251,06 248,94  

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 202 500,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji: 202 500,00 zł 
Kwota do zwrotu: 248,94 zł 
 

Tabela nr 17. Ratownictwo i ochrona ludności  

Nazwa zadania publicznego:  
ratownictwo i ochrona ludności – organizowanie i prowadzenie działań w zakresie 
ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub narażonym 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio 
do terytorialnego zasięgu gminy Puławy. 

Nazwa 
Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(wg umowy) 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł 
(według rozliczenia)ł  

Kwota 
przekazanej 
dotacji w zł 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji w zł 

Rejonowe Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe  
w Lublinie 

6 000,00 19 537,35 6 000,00ł 6 000,00 
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Środki przewidziane na realizację zadań: 6 000,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji: 6 000,00 zł 
Kwota do zwrotu: 0,00 zł 
  

Tabela nr 18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Nazwa zadania publicznego: 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
rozgrywek, zawodów, szkoleń sportowych lub innych form aktywności sportowej na terenie 
gminy Puławy. 

Nazwa 
Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(według umowy) 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(wg rozliczenia) 

Kwota 
przekazanej 
dotacji w zł 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji w zł 

Fundacja 
BezMiar 7 500,00 8 082,08 5 000,00 5 000,00 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 7 500,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji:  5 000,00 zł 
Kwota do zwrotu: 0,00 zł 
 

Tabela nr 19. Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

Nazwa zadania publicznego:  
wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Nazwa 
Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(według umowy) 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(według rozliczenia) 

Kwota 
przekazanej 
dotacji w zł 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji w zł 

Klub Sportowy 
„Hetman” Gołąb 5 000,00 13 560,00 5 000,00 5 000,00 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 5 000,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji: 5 000,00 zł 
Kwota do zwrotu: 0,00 zł 
 

Tabela nr 20. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Nazwa zadania publicznego:  
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – ożywienie życia społeczno-kulturalnego 
seniorów gminy Puławy poprzez integrację i turystykę. 

Nazwa Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(według umowy) 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego w zł  
(według rozliczenia) 

Kwota 
przekazanej 
dotacji w zł 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji w zł 
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Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – Oddział 
Rejonowy w Puławach 

5 000,00  9 496,17 5 000,00  4 996,17  

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 5 000,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji: 5 000,00 zł 
Kwota do zwrotu: 3,83 zł 
 

Tabela nr 21. Podsumowanie Programu współpracy gminy Puławy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań o charakterze pożytku 
publicznego 

Nazwa zadania 

Środki 
przewidziane 
na realizację 
zadań w zł 

Kwota 
przekazanych 

dotacji w zł 

Całkowity 
koszt zadań 
publicznych 
w zł (według 

rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanych 

dotacji w zł 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej – prowadzenie 
szkoleń sportowych 
zawodników w sekcji piłki 
nożnej wraz z udziałem w 
rozgrywkach i turniejach 
sportowych oraz organizowanie 
imprez sportowo rekreacyjnych 
dla mieszkańców 

248 700,00 202 500,00  248 956,21ł 202 251,06  

Ratownictwo i ochrona ludności 
– organizowanie i prowadzenie 
działań w zakresie ratownictwa 
wodnego, w tym udzielanie 
pomocy osobom 
poszkodowanym lub 
narażonym na 
niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia na odcinku rzeki 
Wisły odpowiednio do 
terytorialnego zasięgu gminy 
Puławy 

6 000,00  6 000,00 19 537,35 6 000,00 

Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym – 
ożywienie życia społeczno-
kulturalnego seniorów gminy 
Puławy Poprzez integrację i 
turystykę 

5 000,00 5 000,00 9 496,17 4 996,17,00 



50 

 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej – organizacja 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
rozgrywek, zawodów, szkoleń 
sportowych lub innych form 
aktywności sportowej na 
terenie gminy Puławy 

7 500,00  5 000,00  8 082,08  5 000,00  

Wspieranie kultury i sztuki oraz 
ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

5 000,00  5 000,00  13 560,00  5 000,00  

Razem: 272 200,00  223 500,00  299 631,81  223 247,23  

 

Środki przewidziane na realizację zadań w 2021 r.: 226 000,00 zł 
Kwota przekazanych dotacji: 223 500,00 zł 
Kwota rozliczonych dotacji: 223 247,23 zł 
Kwota do zwrotu: 252,77 zł 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Informacje ogólne 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach (dalej: GOPS) jest jednostką organizacyjną 
Gminy Puławy, finansowaną w formie jednostki budżetowej. GOPS realizuje zadania własne 
Gminy Puławy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone 
w szczególności w ustawach: 
1) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
2) z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
3) z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
4) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
5) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 
6) z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
7) z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
8) z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 
a ponadto realizuje: 
1) program „Posiłek w szkole i w domu”, o którym mowa w uchwale Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018, poz. 1007); 

2) zadania określone uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XI/71/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
w sprawie ustanowienia gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin 
wielodzietnych „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+” (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 5537); 

3) tzw. trwałość projektu „Gmina Puławy dla Seniorów”, który był realizowany w latach 2018-
2019 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Gmina Puławy dla Seniorów”  
w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2. – zawartej 
03.11.2017 r. pomiędzy Gminą Puławy a Województwem Lubelskim. Całkowita wartość 
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projektu wynosiła 793 560 zł, z czego 95% stanowiło dofinansowanie ze środków 
europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł); 

4) program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Całkowita 
wartość programu wynosiła 23 842,50 zł. Program finansowany w całości ze środków 
państwowego Funduszu Solidarnościowego; 

5) program rządowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Całkowita wartość programu 
wynosiła 14 994,00 zł. Program finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu 
Solidarnościowego. 

W 2021 r. na realizację zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 
19 259 396,02 zł, w tym 16 848 579,69 zł na zadania zlecone Gminie, a 2 410 816,33 zł na 
zadania własne Gminy. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w GOPS było zatrudnionych ogółem 16 osób (15,5 
etatu), w tym 6 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dalej: uops) na 2000 mieszkańców powinien być 
zatrudniony 1 pracownik socjalny. GOPS spełnia ten ustawowy standard - 1 etat pracownika 
socjalnego przypada na nieco poniżej 2 000 mieszkańców. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. struktura organizacyjna GOPS była następująca: kierownik GOPS 
główny księgowy (1 etat), starszy inspektor ds. planowania, sprawozdawczości, dłużników 
alimentacyjnych oraz obsługi administracyjnej ośrodka (1 etat), pracownicy socjalni (6 etatów), 
asystent rodzinny (1 etat), stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów, kadr 
i archiwizowania dokumentów (1 etat), stanowisko do spraw prawno - administracyjnych (0,5 
etatu), koordynator zespołu ds. świadczeń rodzinnych (1 etat), 1 inspektor ds. świadczeń 
wychowawczych, 2 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń wychowawczych (2 etaty) kierowca samochodu służbowego (1 etat). 
 
Ponadto GOPS zawarł umowy - zlecenia z: 
1) jedną pielęgniarką posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy w klinicznych szpitalach 
psychiatrycznych w celu świadczenia specjalistycznych usług psychiatrycznych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych (zadanie zlecone); 
2) siedmioma opiekunami w celu świadczenia podstawowych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania podopiecznych; 
3) jednym przedsiębiorcą w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (usługi 

rehabilitacyjne); 
4) jedną pielęgniarką w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacja); 
5) dwiema spółdzielniami socjalnymi w celu świadczenia usług gospodarczych oraz 

prowadzenia klubów seniora. 
6) jednym przedsiębiorcą i dwoma asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej w celu 

świadczenia usługi w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej”– edycja 2021 r. 

 
2. Działania na rzecz osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych, w tym 

zapewnienie im pomocy środowiskowej i instytucjonalnej 
1) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
Na ten cel wydatkowano 41 804,58 zł. Usługi były świadczone u 10 osób przez 7 opiekunów 
(2151 godzin). Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania – u osób, które nie są w stanie  
z uwagi na stan zdrowia, samodzielnie wykonywać czynności życia codziennego (np. higiena, 
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sprzątanie, gotowanie, zakupy, palenie w piecu). Zapotrzebowanie na usługi rośnie  
w znaczącym tempie – zwłaszcza w odniesieniu do osób samotnych, po pobycie w szpitalu. 
Należy zwrócić uwagę, że w części usługi opiekuńcze są odpłatne (zależnie od sytuacji 
dochodowej adresata): w 2021 r. uzyskano kwotę 10 617,55 zł z tytułu odpłatności wnoszonej 
przez adresatów usług. 
 
Ponadto realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(zadanie zlecone finansowane w 100% z budżetu państwa) – u 3 osób świadczyła je 
1 pielęgniarka o wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Usługi te pozwalają osobom 
cierpiącym na choroby psychiczne na funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, koncentrują się 
przede wszystkim na zapewnieniu przyjmowania leków oraz wdrażaniu do wykonywania 
czynności życia codziennego. Na ten cel wydatkowano 14 600,00 zł. 
 
2) Projekt „Gmina Puławy dla Seniorów” 
GOPS w Puławach realizował w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. projekt konkursowy 
pn. „Gmina Puławy dla Seniorów”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu był wzrost 
dostępności usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych wykluczonych 
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Puławy. W 2020 r. nastąpiło 
rozliczenie projektu oraz wydatkowanie środków na pokrycie kosztów powstałych w okresie 
jego realizacji na kwotę 37 645,85 zł (środki UE, środki z budżetu państwa). Natomiast od 
lutego 2020 r. GOPS miał obowiązek kontynuować projekt (w ramach tzw. trwałości projektu) 
ze środków własnych gminy. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 
26 712,04 zł (środki własne gminy). W pozostałej części plan nie został zrealizowany, gdyż -  
z uwagi na stan epidemii - zawieszono działalność klubów seniora. Wydatki w tym rozdziale: 
a) wynagrodzenia dla 2 osób zatrudnionych w ramach umów – zleceń 8 170,95 zł 
b) zakup paliwa do samochodu służbowego 578,49 zł 
c) usługi gospodarcze i w miejscu zamieszkania uczestników 17 962,60 zł 

 
3) Kierowanie do domów pomocy społecznej 
Gmina dofinansowuje pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej w Świdniku, Kraśniku, 
Leopoldowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie oraz Żyrzynie. Wydatkowano 326 631,02 zł. 
 
4) Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 skorzystały 3 osoby 
niepełnosprawne. Zgodnie z ww. Programem, przeprowadzono akcję informacyjną (strona 
internetowa Gminy Puławy oraz GOPS, lokalna gazeta gminna „Kurier Gminy Puławy”, praca 
socjalna) i otwarty nabór zgłoszeń. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano 
kwotę 6 491,26 zł (środki Funduszu Solidarnościowego). W pozostałej części plan nie został 
zrealizowany, gdyż:                                                                                    
- mimo publicznego ogłoszenia o naborze wniosków do udziału w Programie - zgłosiły się tylko 
3 osoby (a nie jak zakładano we wniosku 5),                                                         
-  osoby niepełnosprawne ograniczyły wyjścia z powodu stanu epidemii,                                                                                 
- zatrudnieni asystenci nie zgłaszali potrzeby zakupu środków ochrony osobistej, 
ubezpieczenia OC/NNW, biletów wstępu na wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / sportowe 
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/ społeczne. Nie wykorzystano również w pełni kosztów dojazdów własnym / innym środkiem 
transportu. 
Wydatki w tym rozdziale: 
a) godziny usług dla 3 zatrudnionych asystentów (łącznie 138 godzin)  5 517,03 zł 
b) koszty dojazdu własnym środkiem transportu 506,93 zł 
c) koszty obsługi Programu 467,30 zł 

 
5) Program rządowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
Z Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 skorzystały 3 osoby niepełnosprawne. 
Zgodnie z ww. Programem, przeprowadzono akcję informacyjną (strona internetowa Gminy 
Puławy oraz GOPS, BIP GOPS, lokalna gazeta gminna „Kurier Gminy Puławy”, praca socjalna)  
i otwarty nabór zgłoszeń. W ramach realizacji Programu umieszczano 3 osoby zakwalifikowane 
w DPS w Żyrzynie. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 14 993,99 
zł (środki Funduszu Solidarnościowego). 
Wydatki w tym rozdziale: 
a) łączny koszt pobytu tych osób 14 700,00 zł 
b) koszty obsługi Programu 293,99 zł 
Kwota zwrotu niewykorzystanych środków wynosi 0,01 zł. Zwrot nastąpił z uwagi na fakt,  
iż wystawca nie mógł dokonać zaokrąglenia do pełnej kwoty w związku z naliczaniem podatku 
VAT. 

 
2. Wparcie rodzin w pełnieniu swoich funkcji 
1) Problem przemocy w rodzinie 
Uchwałą Nr VIII/32/2011 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2011 r. powołano Zespół 
Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest koordynowanie działań wszystkich podmiotów, do 
których zadań należy profilaktyka, wykrywanie, usuwanie przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie. Obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia GOPS. W 2021 r., 
wpłynęły 34 „Niebieskie Karty”: 28 z KPP w Puławach, 5 zostało założonych przez pracowników 
socjalnych OPS, 1 ze Szkoły Podstawowej. Postępowanie toczyło się wobec 40 rodzin w tym: 
a) 84 osób doznających przemocy w tych rodzinach (40 kobiet, 25 mężczyzn oraz 19 dzieci), 
b) 44 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w tych rodzinach (11 kobiet, 31 mężczyzn). 
Skierowano 4 wnioski do prokuratury oraz 1 wniosek do Sądu Rodzinnego o rozeznanie sytuacji 
rodzinnej. 
W ramach pracy Grup Roboczych w wielu sprawach udało się zmotywować osoby do 
nawiązania współpracy z psychologiem oraz podjęcia terapii dla osób uzależnionych od 
alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach oraz 
w Monarze, a także uczestnictwa w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc prowadzonych przez PCPR. 
Pracownicy socjalni podejmowali też interwencje mające związek z konfliktami w rodzinie, 
które polegały na wielokrotnych wizytach mających na celu ich załagodzenie. W celu 
skuteczniejszego działania, brali oni udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących 
umiejętności i kompetencje z zakresu problemu przemocy domowej. 
 
2) Asystentura rodziny 
W 2021 r. GOPS zatrudniał jednego asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych 
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było 10 rodzin. W większości z nich występowały bardzo złożone problemy, które wymagały 
znaczącego zaangażowania asystenta rodziny oraz kuratorów sądowych. W rodzinach objętych 
wsparciem prowadzone były następujące działania: 
a) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
b) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 
e) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
f) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; 
h) motywowanie rodziców do udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa w PCPR, 
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych; 
i) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
 
4. Włączenie społeczne kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1) Praca socjalna 
W 2021 r. pomocą wynikającą z realizacji ustawy o pomocy społecznej objęto 331 rodzin w tym 
719 osób w rodzinach. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na 
posiadany dochód. Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym wykonali wyłącznie pracę 
socjalną wobec 164 rodzin i 383 osób w rodzinach. Z pomocy w formie poradnictwa 
specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) skorzystały 167 rodziny, w tym 
362 osoby w rodzinach. Interwencją kryzysową objętych było 5 osób. Zawarto 3 kontrakty 
socjalne z 3 osobami. Zadania realizowane w ramach pracy socjalnej: 
a) udzielanie informacji, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie; 
b) poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne; 
c) motywowanie do zmian mających na celu poprawę sytuacji rodzin; 
d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych; 
e) dokonywanie diagnoz środowisk; 
f) uczestnictwo w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków; 
g) tworzenie planów pomocy pozamaterialnej; 
h) współpraca ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami w celu wymiany informacji 

dotyczących sytuacji kryzysowych w rodzinach, problemów szkolnych dzieci, zagrożenia 
drugorocznością; 

i) współpraca z policją i sądem rejonowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, 
w szczególności w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapewnienia warunków 
zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo małoletnich dzieci; 

j) monitorowanie środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych ustaleń oraz 
udzielenia pomocy w załatwianiu trudnych spraw; 

k) udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych poświęconych 
pomocy rodzinom z problemem przemocy; 

l) planowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym dożywiania dzieci w placówkach 
oświatowych; 
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m) czynny udział w spotkaniach oraz wydawanie opinii na temat funkcjonowania rodzin dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach dotyczących rodzin zastępczych 
i możliwości powrotu dziecka / dzieci do rodziny biologicznej; 

n) wizyty pracowników socjalnych w środowisku z pedagogami i psychologami szkolnymi, 
dzielnicowymi, kuratorami w celu monitorowania środowiska i egzekwowania 
zamierzonych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodziny lub osób; 

o) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych instytucji; 
p) współudział w dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 - 2020; 
q) realizacja zadań wynikających z TRWAŁOŚCI projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” na lata 

2018 - 2019. 
 

2) Zasiłki z pomocy społecznej 
To jest zbiorcza kategoria, która obejmuje zasadniczo trzy formy zasiłków kierowanych do osób, 
których dochód jest niższy niż kryterium pomocy społecznej (tj. 528 zł na osobę 
w rodzinie albo 701 zł na osobę samotnie gospodarującą). 
a) zasiłki okresowe – wydatkowano 95 834,14 zł; 
b) zasiłki celowe i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 74 316,18 zł (np. na realizację 

recept lekarskich, zakup opału, zakup odzieży i obuwia, energię elektryczną, transport ze 
szpitala, schronienie w schronisku dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu),  
a ponadto wydatkowano 397 264,30 zł w ramach programu „Posiłek w szkole  
i w domu”, z tego: 369 500,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na zakup 
żywności, a 27 764,30 zł to koszt posiłków świadczonych dzieciom w szkołach; 

c) zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym (dla 66 osób); – 
wydatkowano 345 834,87 zł; 

d) stypendia szkolne dla uczniów – wydatkowano 37 572,00 zł (dla 35 uczniów). 
 

3) Akcje charytatywne i programy nieobowiązkowe 
Współpraca z Chrześcijańską Służbą Charytatywną w zakresie wydawania żywności z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD). W 2021 r. ok. 400 osób skorzystało z pomocy 
żywnościowej dystrybuowanej przez Bank Żywności w Lublinie wraz z CHSCH w Górze 
Puławskiej w ramach PO PŻ. Zadanie GOPS - u polegało na zwerbowaniu uczestników, 
zgromadzeniu od nich wymaganych deklaracji, zakwalifikowaniu do Programu oraz 
informowaniu o terminach zbiórek, a także – w niektórych przypadkach – pomocy w odbiorze 
produktów. 
 
5. Realizacja zadań rządowych: 500+, 300+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenie z ustawy „Za życiem” 
1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 
4 183 493,26 zł, w tym koszty realizacji zadania – 118 046,00 zł. 
1.1 Świadczenia rodzinne 
a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 875 584,68 zł, 
GOPS wypłacił 4821 zasiłki rodzinne na kwotę 540 100,00 zł oraz dodatki z tytułu: 
- urodzenia dziecka - 20 świadczeń na kwotę 16 103,00 zł, 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 130 świadczeń na 
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kwotę 50 343,00 zł (miesięczna kwota dodatku to 400,00 zł), 
- samotnego wychowywania dziecka - 310 świadczeń na kwotę 59 012,00 zł, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 749 świadczeń na kwotę 69 382,00 zł (od 
01.11.2017 r. dodatek wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko), 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - dla 38 dzieci (441 świadczeń na kwotę 
44 914,00 zł, od 01.11.2017 r. dodatek wynosi 90 zł dla niepełnosprawnego dziecka w wieku 
poniżej 5 r. życia lub 110 zł dla dziecka powyżej 5 r. życia), 
- rozpoczęcia roku szkolnego - 286 świadczeń na kwotę 27 351,00 zł (jednorazowy dodatek  
w kwocie 100 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania 
przedszkolnego), 
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 922 świadczeń, na kwotę 61 772,00 zł, w tym: 
na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 
-  47 dodatki na kwotę 5 311,00 zł, 
na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 
w ilości 875 świadczeń na kwotę 56 461,00 zł (od 01.11.2017 r. - dodatek w wysokości 69 zł 
miesięcznie przez okres 10 - ciu miesięcy dla dzieci uczących się w szkołach 
ponadpodstawowych). 
b) świadczenia rodzicielskie – 178 118,67 zł 
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 000,00 zł 
d) świadczenia opiekuńcze – 2 371 547,00 zł 
Świadczenia opiekuńcze obejmują: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 
i świadczenie pielęgnacyjne. W 2021 r. GOPS wydatkował na ten cel 2 371 547,00 zł. 
- zasiłki pielęgnacyjne - dla 345 osób na kwotę 808 772,00 zł (kwota zasiłku od 01.11.2019 r. to 
215,84 zł miesięcznie). 
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 osób w wysokości 620,00 zł miesięcznie, wydatkowano 
43 147,00 zł. 
- świadczenie pielęgnacyjne – 68 osób / 774 świadczeń na kwotę 1 519 628,00 zł. Miesięczna 
kwota świadczenia w roku 2021 wynosiła 1971 zł. 
Ponadto wypłacono 60 zasiłków dla opiekuna dla 4 osób na kwotę 35 783 zł. Kwota świadczenia 
wynosi 620 zł miesięcznie. 
e) opłacenie składek społecznych za 60 osób pobierające świadczenia opiekuńcze 
320 036,00 zł 
f) jednorazowe świadczenie - „Za życiem” – 4 000,00 zł 
 
1.2 Fundusz alimentacyjny 
Świadczenie przyznano dla 34 osób w 32 rodzinach, wypłacono 504 świadczenia na kwotę 
219 377,83 zł. 
 
2) Świadczenie wychowawcze (500+) – wydatkowano 12 594 625,45 zł, w tym na wypłatę 
świadczenia – 12 487 095,45 zł (pozostała kwota to koszt realizacji zadania 107 530,00 zł). 
Złożono 1516 wniosków, łącznie wydano 1568 decyzji i informacji, wypłacono łącznie 25 185 
świadczeń dla 2267 dzieci. 
 
3) Program „Dobry start 300+” – wydatkowano 10 383,79 zł, w tym koszty realizacji 1 233,79 zł; 
wypłacono świadczenie dla 31 dzieci na kwotę 9 150 zł. 
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4) Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”. 
Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie 
na kwotę 4000,00 zł. 
 
Znaczącym zadaniem GOPS jest dochodzenie od dłużników alimentacyjnych zwrotu należności 
poniesionych niejako zastępczo przez GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego (wcześniej  
z tytułu tzw. zaliczki alimentacyjnej). 
 
Ogółem zadłużenie na 31.12.2021 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wynosi 3 626 446,77 zł. Kwota zwróconych przez dłużników w 2021 r. wynosi 
ogółem 158 491,26 zł. W ewidencji widnieje 66 dłużników funduszu alimentacyjnego. 
Ogółem zadłużenie na 31.12.2021 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 224 650,56 zł  
(55 dłużników). 

 
6. Realizacja gminnego programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”. 

W 2021 r. realizowano program gminny „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”. Na realizację 
programu wydatkowano kwotę 3 820,00 zł, na pokrycie kosztów wycieczek organizowanych 
przez szkołę, do której uczęszcza dziecko lub na jej zlecenie, w okresie roku szkolnego, dla 
dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (do 
ukończenia tej szkoły, nie później jednak niż do ukończenia 21 roku życia) – do wysokości 
kwoty 100 zł w danym roku szkolnym. 

 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PUŁAWACH Z SIEDZIBĄ W GOŁĘBIU 

1. Informacje ogólne. 

Gminny Ośrodek Kultury ma siedzibę w miejscowości Gołąb przy ul. Folwarki 1.  
W ramach działania Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są Świetlice GOK  
w miejscowościach Borowa i Góra Puławska. 
Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z/s w Gołębiu finansowany jest z dotacji  podmiotowej 
Gminy Puławy, która na rok 2021 zaplanowana została w wysokości 369.391,00 zł. Dotację 
wykorzystano w kwocie 365.737,09zł, kwotę 3.653,91zł  zwrócono na konto Gminy Puławy  
w dniu 31.12.2021 r. 
Kapitalizacja odsetek 72.03 zł           

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka posiada: 

 należności: 

 - od firmy WM Malta sp. z.o.o w Dąbrowie Górniczej w restrukturyzacji w wysokości 888.53 
zł wynikające z wystawionych faktur korygujących za okres od 01.01.2019 do 31.07.2019 
dotyczące obniżki  cen energii  elektrycznej Wobec firmy zostało otwarte postępowanie 
sanacyjne co powoduje, że należność z mocy prawa jest objęta układem, a ich zapłata jest 
niedopuszczalna do dnia zakończenia postępowania sanacyjnego lub uprawomocnienia się 
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postanowienia o jego umorzeniu.(postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód  
w Katowicach z dnia 31 maja 2019, sygn. akt X GR/42/18/5). 

zobowiązania bieżące: 

- rachunek za śmieci w wysokości   37,80zł 
- podatek od wynagrodzeń w wysokości  314,00zł 

W jednostce jest  zatrudnionych 7 osób (5,25 etatu) dyrektor 1/1 etat, instruktor 1/1 etat, 
instruktor plastyki 1/1 etat, pracownik gospodarczy 1/1 etat, główny księgowy ¼ etatu, 
pracownik gospodarczy-organizator  ½ etatu, pracownik gospodarczy-organizator ½ etatu. 

2. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 r. 

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zalicz.  do wynagrodzenia   159,80 zł 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe        233 541,61 zł 
w tym:  
- wynagrodzenie za pracę                224 360,60 zł             
- wynagrodzenie chorobowe                   2 221,01 zł 
- nagroda jubileuszowa                         6 960,00 zł 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne     39 884,40 zł 
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy         2 663,40 zł 
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe        1 200,00 zł 
§  4210 - zakup materiałów i wyposażenia      20 600,30 zł 
w tym: 
- uroczystości okolicznościowe i państwowe    243,00 zł 
- na zakup materiałów biurowych          4 855,43 zł 
- organizacja konkursów, wystaw        4 989,58 zł 
 - zakup materiałów do prow. zajęć plastycznych i modelarskich    2 824,80 zł 
- środki czystości dla GOK i podległych świetlic       1 584,58 zł 
-  drobne materiały gospodarcze        169,12 zł 
- sprzęt i wyposażenie       5 933,79 zł 

§ 4260 zakup energii (GOK Gołąb, Izba Produktu Lokalnego, świetlica Góra Puławska  
i  Borowa)          30 392,27 zł  
w tym: 
- energia elektryczna         6 779,66 zł 
 - gaz                                     23 524,82 zł 
- woda                            87,79 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych -        5 940,00 zł 
§ 4280 zakup usług zdrowotnych  -       340,00 zł 
(badanie okresowe pracowników) 

§  4300  zakup usług pozostałych         16 229,31 zł 
w tym: 
- wynajem autokaru        1 100,00 zł 
-  opłata za wywóz nieczystości  oraz ścieki       1 022,47 zł 
-  abonament roczny RTV         264,60 zł 
- przegląd okresowy kominiarski        1 000,00 zł 
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- przegląd i konserwacja  sprzętu ppoż. oraz przegląd inst. gaz.   773,72 zł 
- opłaty pocztowe, zakup znaczków       484,80 zł 
- usługa funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych     2 952,00 zł 
- usługa gastronomiczna        1 200,00 zł 
- rejestracja domeny oraz abonament strony internetowej    800,73 zł 
- abonament kserokopiarki oraz wydruki     2 612,99 zł 
- modernizacja komputerów          1 129,99 zł 
- pomoc i eksploatacja systemu księgowego -    1 937,22 zł 
- audyt z dostępności cyfrowej       738,00 zł 
- podpis elektroniczny licencjonowany -     212,79 zł 
 
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    2 427,60 zł 
-  telefonia stacjonarna (GOK oraz Izba Produktu)    1 548,88 zł 
-  dostęp do Internetu (GOK oraz Izba Produktu)      878,72 zł 

§  4410 podróże służbowe krajowe       2 804,57 zł 
-  delegacje          194 60 zł 
-  ryczałt na samochód prywatny do celów służbowych   2 609,97 zł 

§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu) 850,00 zł 
§ 4440 – Odpis na ZFŚS       8 138,86 zł 
§ 4480 Podatek od nieruchomości        224,00 zł 
§ 4500 Pozostałe podatki – podatek rolny     63,00 zł 
§ 4700 Szkolenia pracowników       350,00 zł  

3. Organizowane przedsięwzięcia. 

1) I kwartał 
W I kwartale 2021 r. z powodu pandemii COVID-19 zajęcia plastyczne i próby zespołów nie 
odbywały się stacjonarnie. 
W styczniu został ogłoszony i przeprowadzony konkurs online na „Bombkę Świąteczną”. 
a) W czasie ferii zimowych od 01.01.2021 r. do 16.01.2021 r. odbyły się online: 
- zajęcia plastyczne „Slim Diy”, 
-słuchowisko z cyklu „Stare wycinki prasowe” ze zbiorów GOK, 
-wystawa fotografii „Zimowy krajobraz”, 
- koncert akordeonowy pt. „Kolędy i pastorałki w niecodziennym klimacie”, 
- „Świąteczny mix kolęd” przygotowany przez grupę wokalną działającą przy GOK, 
- słuchowisko sonety Pana Sławomira Rudnickiego – czytali pracownicy GOK, 
- pogadanka Pani Agaty Paliszewskiej z ZUK Puławy na temat problemów zanieczyszczeń,     
  ochrony środowiska oraz segregacjo odpadów, 
- zajęcia plastyczne „Ramka na zdjęcia”, 
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Bombkę świąteczną”. 

b) 20.01.2021 r. odbyło się spotkanie online pt. „Rozmowy o modelarstwie” Pana    
   Edwarda Capały i Stanisława Śliwińskiego. 

c) W marcu został ogłoszony konkurs na „Palmę i Pisankę Wielkanocną”. 
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2) II kwartał 
a) W II kwartale 2021 r., w dniu 08.04.2021r. został rozstrzygnięty konkurs „Wielkanocnej 

plastyki obrzędowej”. Na konkurs wpłynęło 37 palm i 84 pisanki. Rozdanie nagród odbyło 
się dnia 09.04.2021 r.  

b) 03.05.2021 r. zostały złożone wiązanki i wieńce pod pomnikiem w Gołębiu związane  
z uczczeniem rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

c) 01.06.2021 r. GOK zorganizował festyn dziecięcy w ramach obchodów Dnia Dziecka. 
Podczas festynu miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Kolorowanka 
dla przyjaciela”. Zostały również wręczone nagrody. W trakcie festynu odbył się koncert 
akordeonowy Damiana Szczepaniaka, konkursy z nagrodami, pokaz modeli latających, 
wspólne grillowanie. 

d) 13.06.2021 r. zorganizowano kiermasz twórców z terenu Gminy Puławy. Uczestnicy 
kiermaszu mieli możliwość zaprezentowania własnych wyrobów, jak również mogli 
obejrzeć dorobek innych wykonawców. 

e) 30.06.2021 r. w GOK w Gołębiu odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży  
z przedstawicielami sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach. 
Została przeprowadzona prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas wakacji  
i bezpiecznego korzystanie z kąpielisk. 

 
3) III kwartał 

a) W dniu 17.07.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce wernisaż wystawy 
obrazów olejnych Aleksandry Pawłowskiej pt. „Moje pierwsze”. 

b) Również w tym samym dniu 17.07.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył  
w wydarzeniu pt. „Truskawkowy piknik rodzinny z TVP” zorganizowanym na terenie Szkoły 
Podstawowej w Górze Puławskiej. 

c) W dniu 14.08.2021 r. W Niebrzegowie odbył się „Festyn Rodzinny”. Wśród występujących 
zespołów był również Kabaret 50+ z GOK w Gołębiu oraz Śpiewający Seniorzy. 

d) 21.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce wernisaż wystawy obrazów 
Izabeli Błasińskiej pt. ” W krainie wyobraźni”. 

e) 27.08.2021 r. w GOK został rozegrany turniej tenisa stołowego. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni i wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami.  

f) W dniu 29.08.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury był zaangażowany w przygotowanie stoiska 
Gminy Puławy i udział w Dożynkach Powiatowych w Baranowie. 

g) 03.09.2021 r. w Szkole Podstawowej w Gołębiu odbyło się pod honorowym patronatem 
pary prezydenckiej Narodowe Czytanie. W bieżącym roku była to „Moralność Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury również brali udział 
w tym wydarzeniu kulturalnym.  

h) 02.09.2021 r. pracownicy GOK wraz z innymi organizacjami Gminy i Powiatu Puławy złożyli 
wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem w Gołębiu upamiętniającym rocznicę wybuchu II 
wojny światowej.  

i) W dniu 10.09.2021 r. przez organizacje z terenu powiatu puławskiego - w tym przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury - zostały złożone wiązanki pod pomnikiem na 
stacji kolejowej w Gołębiu upamiętniające akcję wysadzenia pociągu amunicyjnego. 

j) 11.09.2021 r. miały miejsce „Pikniki Rodzinne” w miejscowościach Zarzecze i Bronowice. 
Wokaliści uczęszczający do GOK i pracownicy byli zaangażowani w to wydarzenie.  
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k) W dniach 18-19.09.2021 r. odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa. W dniu 18.09.2021 r. 
(sobota) miała miejsce prelekcja filmu pt. „Jak smakował chleb u Kuny”, jak również 
została otwarta wystawa pt. „Słodko Gorzkie Smaki PRL”. W niedzielę 19.09.2021 r. miały 
miejsce występy artystyczne zespołów GOK, wystawa rękodzieła artystycznego  
i poczęstunek Pań z KGW Skoki Borowa i Kobiet z Pasją. Tegoroczna edycja EDD 
obchodzona była pod hasłem „Polskie Smaki”. 

l) 25.09.2021 r. zespoły działające w GOK i pracownicy zaangażowani w realizację „Pikników 
Rodzinnych” w Opatkowicach i Borowej. 
 

4) IV kwartał 

a) 02.10.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce wernisaż wystawy autorstwa  
p. Magdaleny Gowin pt. „Idee przemalowane na płótno”. Pani Magdalena Gowin 
odbywała staż w Gminnym Ośrodku Kultury, a wystawa jej prac była pierwszą publiczną 
wystawą.  

b) 16.10.2021 r. „Twórczość w Gminie Puławy”. Pod tą nazwą w GOK w Gołębiu zostało 
zorganizowane spotkanie twórców z obszaru Gminy Puławy, jak również została 
przygotowana wystawa zbiorowa, którą można było oglądać w GOK przez okres dwóch 
tygodni. 

c) 22.10.2021 r. - w tym dniu w Szkole Chemicznej w Puławach miał miejsce 21 Powiatowy 
Dzień Kultury. Każdego roku Starosta Puławski wręcza nagrody w dziedzinie Kultury.  
W bieżącej edycji zostały nagrodzone Karina i Nikola Ciesielskie, które od lat reprezentują 
Gminny Ośrodek Kultury na różnych wydarzeniach kulturalnych. 

d) W dniu 06.11.2021 r. w GOK w Gołębiu odbyły się warsztaty makramy prowadzone przez 
Panią Joannę Gracz. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z trudną sztuką 
wyplatania wzorów ze sznurka, jak również własnoręcznie wykonać choinkę.  

e) „Symbole religijne w górach” – to tytuł zorganizowanej w dniu 13.11.2021 r. w GOK  
w Gołębiu wystawy Pana Roberta Małkusa. Podczas wystawy autor opowiadał  
o symbolach religijnych, na które można natknąć się wędrując po górach. Zachęcał 
również do tego rodzaju czynnego wypoczynku i odpowiadał na pytania zadawane przez 
gości wystawy. Prace Roberta Małkusa można było oglądać do 27.11.2021 r.  

f) W dniach 04-05.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miała miejsce XV edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu - Wystawy Modeli Kartonowych o Grand Prix Dyrektora GOK 
w Gołębiu. W konkursie wzięło udział 46 zawodników zgłaszając łącznie 151 modeli. 
Współorganizatorem XV Konkursu było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Współorganizator udostępnił uczestnikom Konkursu nieodpłatne zwiedzanie wystawy 
Muzeum Sił powietrznych, jak również przygotował wystawę, która była eksponowana  
w Gminnym Ośrodku Kultury.  

g) 09-16.12.2021 r. w Gminnym ośrodku Kultury można było oglądać wystawę rękodzieła 
artystycznego przygotowaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Puławach, oraz podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Górze Puławskiej.  

h) W dniu 30.12.2021 r. w GOK została dokonana ocena prac przez komisję konkursową 
ogłoszonego wcześniej „Konkursu na bombkę świąteczną”. Przyznane nagrody miały 
zostać wręczone podczas „Spotkania Noworocznego”, które planowane było na  
30 stycznia 2022 r. w Świetlicy wiejskiej w Gołębiu. 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PUŁAWACH ZS. W GÓRZE PUŁAWSKIEJ 

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej jest samorządową 
instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Puławy. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad 
Biblioteką – wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – sprawuje Biblioteka 
Powiatowa w Puławach. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją NR 2. Siedzibą Biblioteki jest 
Góra Puławska, terenem jej działania jest Gmina Puławy. 

1. Sieć biblioteczna i obsada stanowiskowa 
Sieć bibliotek publicznych w 2021 r. na terenie Gminy Puławy tworzyły: 
1) Gminna Biblioteka Publiczna z/s. w Górze Puławskiej - 2 etaty bibliotekarskie, w tym 

dyrektor, ¼ etatu księgowość, ¼ etatu pracownik obsługi 
2) Filia Biblioteczna w Gołębiu – 1 etat bibliotekarski 
3) Filia Biblioteczna w Leokadiowie - ½ etatu bibliotekarza, 1/8 etatu pracownik obsługi. 
4) Filia Biblioteczna w Borowej - ½ etatu bibliotekarza. 

 
2. Gospodarka finansowa biblioteki 
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Puławy. Może również korzystać z darowizn, 
dotacji celowych i innych źródeł. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Podstawą 
gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. 
Przychody i wydatki w 2021 roku 
1) Przychody ogółem       373 221,00 zł 
a) dotacja podmiotowa      368 916,00 zł 
b) dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych     4 305,00 zł 
2) Wydatki ogółem       373 221,00 zł 
a) zużycie materiałów        32 583,49 zł 
b) pomoce dydaktyczne (zakup nowości wydawniczych 

z dotacji podmiotowej)           8 044,88 zł 
c) usługi obce          19 995,80 zł 
d) usługi internetowe i telekomunikacyjne         4 747,47 zł 
e) podatki i opłaty               384,00 zł 
f) wynagrodzenia osobowe      248 674,63 zł 
g) wynagrodzenia bezosobowe         664,00 zł   
h) ubezpieczenie społeczne         40 827,51 zł 
i) składki na fundusz pracy           1 910,89 zł 
j) inne świadczenia na rzecz pracowników       10 249,60 zł 
k) pozostałe koszty krajowe – podróże służbowe           833,73 zł 
l) zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej      4 305,00 zł 

 
3. Zbiory biblioteki 
Zbiory biblioteki w przeważającej części obejmują wydawnictwa zwarte (książki i broszury) 
i wydawnictwa ciągłe (czasopisma). Mają charakter uniwersalny i gromadzone są 
z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych. 
Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki wraz z Filiami na koniec 2021 r. wynosił 23 635 
woluminów. 
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W roku 2021 przybyło ogółem 600 wol. w tym 25 wol. to dary, a 575 wol. zakupiono za kwotę 
12 349,88 zł, w tym środki własne przeznaczone na zakup księgozbioru to 8 044,88 zł, 
natomiast kwota 4 305,00 zł to środki pozyskane przez bibliotekę z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Istotnym elementem 
funkcjonowania biblioteki są systematyczne selekcje mające na celu aktualizację księgozbioru. 
W roku 2021 wycofano w wyniku selekcji 1651 woluminów. Selekcja księgozbioru została 
przeprowadzona w filii w Gołębiu – spisano 479 wol., w filii w Borowej - spisano 289 wol.,  
w filii w Leokadiowie - spisano 203 wol., w Górze Puławskiej – spisano 680 wol. 
Tabela nr 22. Stan i zakup księgozbioru 

Biblioteka 

Stan księgozbioru na 
dzień 

Zakup księgozbioru ze środków 

Zakup ogółem 
Organizatora 

Ministra 
kultury 

31.12.2020 31.12.2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Góra 
Puławska 

10382 9922 157 135 91 72 248 207 

Gołąb 6823 6570 126 143 59 81 185 224 

Leokadiów 3941 3840 56 60 34 36 90 96 

Borowa 3540 3303 42 32 16 16 58 48 

Razem 24686 23635 381 370 200 205 581 575 

 
4. Czytelnicy aktywnie wypożyczający i wypożyczenia zbiorów na zewnątrz 

Biblioteka zobowiązana odpowiednimi zarządzeniami władz państwowych prowadzi 
systematyczną ewidencję użytkowników i wykorzystywanych zbiorów. We wszystkich 
placówkach w roku 2021 zarejestrowano 1121 czytelników w tym 491 to czytelnicy w grupie 
wiekowej do lat 15, a w grupach powyżej 15 roku życia zarejestrowano 630 czytelników. 
Czytelnicy aktywnie wypożyczający odwiedzili bibliotekę 6944 razy. 

Tabela nr 23. Czytelnicy biblioteki i odwiedziny aktywnie wypożyczających według wieku 

Biblioteka 

Czytelnicy 
ogółem 

Czytelnicy do  
lat 15 

Czytelnicy w 
wieku 

16-60 

Czytelnicy 

powyżej 

60 

Odwiedziny 

w bibliotece 

aktywnie 

wypożyczających 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
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Góra 
Puławska 

  458     495    250        239 149    184 59 72      2914     3173 

Gołąb 391 397 147 148 184 190 60 59 2390 2159 

Borowa 108 89 27 21 53 45 28 23 377 429 

Leokadiów 128 140 72 83 46 48 10 9 1404 1183 

Razem 1085 1121 496 491 432 467    157 163 7085 6944 

 

W roku 2021 zarejestrowano 567 czytelników uczących się, 315 pracujących  i 239 czytelników 
z innych grup (emeryci, renciści itp.). Wzrost ilości czytelników w stosunku do roku ubiegłego 
odnotowano w grupie osób uczących się (+15), w grupie osób pracujących (+18), w pozostałej 
grupie (+3).  

Tabela nr 24. Czytelnicy biblioteki aktywnie wypożyczający według zajęcia 

Biblioteka 

Czytelnicy uczący się Czytelnicy 

pracujący 

Czytelnicy 

pozostali 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Góra Puławska 268 268 115 138 75 89 

Gołąb 194 200 117 122 80 75 

Borowa 38 32 37 30 33 27 

Leokadiów 52 67 28 25 48 48 

Razem 552 567 297 315 236 239 

 

W roku 2021 we wszystkich placówkach odnotowano 14456 wypożyczeń księgozbioru na 
zewnątrz w tym: literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 5409 wol., literatury pięknej dla 
dorosłych 8032 wol., literatury niebeletrystycznej 1015 wol. 

Analizując poniższe zestawienia zauważamy zwiększenie ilości wypożyczeń ogółem o 2262 
wol. i są to wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz literatury pięknej dla 
dorosłych. Natomiast w stosunku do roku 2020 odnotowano minimalny spadek wypożyczeń 
literatury niebeletrystycznej. 
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Tabela nr 25. Struktura wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 

Biblioteka 

Wypożyczenia 
księgozbioru 

ogółem 

Wypożyczenia 
literatury 

pięknej dla 

dzieci i 
młodzieży 

Wypożyczenia 

literatury pięknej 
dla dorosłych 

Wypożyczenia 
literatury 

niebeletrystycznej 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Góra 
Puławska 

4443 5495 1585 2144 2506 2921 352 430 

Gołąb 4537 5569 1059 1292 3070 3914 408 363 

Borowa 1122 946 380 195 721 743 21 8 

Leokadiów 2092 2446 1013 1778 794 454 285 214 

Razem 12194 14456 4037 5409 7091 8032 1066 1015 

 

Tabela nr 26. Liczba wypożyczeń księgozbioru w poszczególnych grupach wiekowych 

Biblioteka 
do 15 lat 

od 16 do  
25 lat 

od 26 do  
60 lat 

powyżej  
60 lat 

Góra Puławska 1668 143  1847  1837  

Gołąb 1203  982  1502  1882  

Borowa 228  135  301  282  

Leokadiów 1640  184  216 406 

Razem  4739 1444  3866  4407 

 
5. Czytelnie – udostępnianie prezencyjne. 

 
Jedną z form wykorzystywania zbiorów biblioteki jest bezpośrednie udostępnianie zbiorów na 
miejscu w bibliotece. W bibliotece i jej filiach prezencyjne udostępnianie materiałów 
bibliotecznych odbywa się w wydzielonych do tego celu miejscach do pracy rozlokowanych 
w bibliotece. Z uwagi na szczególny czas pandemii i stosując się do rekomendowanych zaleceń 
Biblioteki Narodowej w 2021 roku nie praktykowaliśmy (oprócz Filii Bibliotecznej  
w Leokadiowie) udostępniania księgozbioru na miejscu. 
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Tabela nr 27. Udostępnianie prezencyjne – czytelnie. 

Biblioteka Liczba 
odwiedzin 

w czytelni 

Udostępnienia 

Księgozbioru 
na miejscu 

Udostępnienia 
czasopism na 

miejscu 

Liczba 
korzystających 

z Internetu 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Góra 
Puławska 

132 0 264 0 12 0 18 0 

Gołąb 81 0 29 0 0 0 5 0 

Borowa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leokadiów 135 177 168 354 10 0 0 0 

Razem 348 177 461 354 22 0 18 0 

 

6. E – Usługi 
 

Cały proces gromadzenia zbiorów i obsługi czytelnika w bibliotece głównej jest 
skomputeryzowany. Biblioteka pracuje w programie bibliotecznym PROLIB. Liczba zbiorów 
opracowanych komputerowo obejmuje 9922 rekordy.  
Biblioteka posiada stronę internetową i własną bazę danych. Odnotowano 2 360 odsłon strony 
internetowej w ciągu roku i 408 wejścia do katalogu OPAC.  
W celu zminimalizowania czasu bezpośredniej obsługi czytelnika w bibliotece w 2020 r. 
wprowadzono nową usługę- zamawianie książek on-line. 
 
7.Działalność kulturalno – oświatowa. Upowszechnianie czytelnictwa. 

Biblioteka prowadzi systematyczną działalność upowszechniającą czytelnictwo wśród dzieci  
w wieku przedszkolnym  i młodzieży szkolnej, jak również wśród dorosłych mieszkańców - 
użytkowników biblioteki. Główne formy pracy to lekcje biblioteczne oraz spotkania  
w bibliotece. W 2021 r. w imprezach organizowanych przez bibliotekę i jej filie wzięło udział 
378 osób. 
 
Główne wydarzenia i zajęcia upowszechnieniowe zorganizowane  w roku 2021 r.: 

Filia w Gołębiu 
W lipcu 2021 roku w ramach zakończenia projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim” 
odbyły się warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania – 25 osób. 
Filia w Borowej 
We wrześniu podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Borowa zorganizowana została akcja 
„Bookcrossing – uwolnij książkę”. Dzięki tej akcji dziesiątki książek trafiły w ręce nowych 
właścicieli. 
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Filia w Leokadiowie 
W marcu zorganizowane były 2 spotkania z dziećmi „Lokomotywa w bibliotece, Rzepka  
w bibliotece”.  
Systematyczne, cotygodniowe odwiedziny grup szkolnych i przedszkolnych  związane  
z wypożyczaniem książek dla dzieci. 
 
Biblioteka w Górze Puławskiej 

02.06.2021 r.  – Dzień Dziecka w Bibliotece pod Hasłem „Dzieci świata”. 
13.09, 15.09, 13.10 i 27.10.2021 r. Zajęcia edukacyjne „Zapoznanie z biblioteką” - 64 osoby. 
04.09 Narodowe Czytanie.  W tym roku lekturą X edycji Narodowego Czytania 
była  „Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W wydarzeniu wzięło udział 35 osób,  
które tradycyjnie już na zakończenie  spotkania otrzymały pamiątkowe egzemplarze książki   
z okolicznościowymi  pieczęciami. 
22.09, 23.09 i 27.09.2021 r. Dzień Głośnego Czytania.  W bibliotece obchodzony był Dzień 
Głośnego Czytania, placówkę odwiedziły dzieci z pierwszych klas Szkoły Podstawowej w Górze 
Puławskiej i przedszkolaki z miejscowego przedszkola, główną atrakcją było głośne czytanie. 
Dla pierwszaków spotkanie było okazją do wręczenia im elektronicznych kart czytelnika  
i zachęcenie do samodzielnego korzystania z usług biblioteki. 
W trzech spotkaniach wzięło udział 60 osób.  
11.10  Noc Bibliotek "Czytanie wzmacnia" pod takim hasłem odbywała się tegoroczna Noc 
Bibliotek. 
W tym roku uczestnicy spotkania  obejrzeli film Jorn Lier Horst „Operacja: Człowiek w czerni”. 
Film był dostępny również online, do którego  jednorazowy kod dostępu udostępniała 
biblioteka. Uczestnicy mieli również możliwość zagrać w gry online „Czytanie wzmacnia”. 
01.12  Dzień Pluszowego Misia  Dzieci poznały historię tej wyjątkowej pluszowej zabawki 
podczas oglądania filmu Historia Pluszowego Misia”. 
Systematyczne codzienne odwiedziny grup dzieci przedszkolnych związane z wymianą 
wypożyczonych książek. 
Dyskusyjny Klub Książki – w roku 2021 odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło  
35 klubowiczek. /18.08.,4.10.,8.11 i 6.12/.        
  
Mimo obostrzeń, jakie zostały wprowadzone w placówkach, aby zatrzymać rozprzestrzenianie 
się koronawirusa, tj.: 
- ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru i stanowisk komputerowych, 
- zakaz korzystania z czytelni, 
- wprowadzenie przerw w obsłudze czytelników na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń, 

udało się utrzymać wszystkie wskaźniki na poziomie roku 2020, a nawet osiągnąć wzrost 
wypożyczeń o 2 262 egzemplarze, a ilość czytelników wzrosła o 36 osób. 

 
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA 
 
1. Sieć szkolno - przedszkolna w Gminie Puławy  
Gmina Puławy w roku 2021 była organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych oraz  
2 przedszkoli: 



68 

 

1) Szkoła Podstawowa w Borowej, 
2) Szkoła Podstawowa w Bronowicach, 
3) Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, 
4) Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze 

Puławskiej, 
5) Szkoła Podstawowa w Leokadiowie, 
6) Szkoła Podstawowa w Opatkowicach, 
7) Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, 
8) Przedszkole im Bohaterów 3-go Pułku Piechoty I Dywizji Wojska Polskiego,  
9) Przedszkole im. Ewy Szelburg –Zarembiny w Górze Puławskiej,  
oraz organem rejestrującym dla publicznych punktów przedszkolnych:  
1) Publicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” w Borowej, 
2) Publicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole” w Leokadiowie, 
3) Publicznego Punktu Przedszkolnego „Radosne Przedszkole” w Zarzeczu,  
jednego żłobka „Żłobek na Polnej” Dariusz Osiak w Gołębiu oraz jednego Klubu Dziecięcego 
„MALUSZEK” w Gołębiu. 

Tabela nr 28. Liczba oddziałów i uczniów w placówkach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Puławy (wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych) 

Placówki oświatowe Liczba oddziałów Liczba uczniów 
I-VI.2021 IX-XII.2021 I-VI.2021 IX-XII.2021 

Szkoła Podstawowa  
w Borowej 

8 8 47 49 

Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach 

9 9 74 68 

Szkoła Podstawowa  
w Gołębiu 

10 10 188 195 

Szkoła Podstawowa  
w Górze Puławskiej 

16 17 290 307 

Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie 

9 9 54 53 

Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach 

8 7 50 49 

Szkoła Podstawowa  
w Zarzeczu 

9 9 134 130 

Szkoła Podstawowa 
RAZEM 

69 69 837 851 

Przedszkole w Gołębiu 4 4 75 82 
Przedszkole w Górze 
Puławskiej 

5 5 108 112 

Przedszkole RAZEM 9 9 183 194 
RAZEM 78 78 1020 1045 
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Tabela nr 29. Liczba oddziałów i uczniów w placówkach, dla których organem prowadzącym 
są osoby fizyczne 

Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba dzieci 
I-VI.2021 IX-XII.2021 I-VI.2021 IX-XII.2021 

Publiczny Punkt Przedszkolny 
„Mali odkrywcy” w Borowej 

1 1 25 25 

Publiczny Punkt Przedszkolny 
„Bajkowe Przedszkole”  
w Leokadiowie 

1 1 22 22 

Publiczny Punkt Przedszkolny 
„Radosne Przedszkole” w 
Zarzeczu 

1 1 24 18 

Punkty Przedszkolne RAZEM 3 3 71 65 
„Żłobek na Polnej” Dariusz 
Osiak  

1 do 30 IX 15 5 

Klub Dziecięcy „MALUSZEK” (od 
III 2021 r.) 

1 IX-1 
X-XII-2 

15 IX-150 
X-XII-4 

 

Tabela nr 30. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach 

Nauczyciele wg stopnia 
awansu zawodowego 

Nauczyciele zatrudnieni w 
pełnym wymiarze czasu 

pracy /w osobach/ 

Nauczyciele 
niepełnozatrudnieni  

/w osobach/ 
I-VI.2021 IX-XII.2020 I-VI.2021 IX-XII.2021 

stażyści 2 5 4 7 
kontraktowi 13 18 12 16 
mianowani 26 27 18 13 
dyplomowani 70 65 19 23 
RAZEM 105 115 53 59 
 

Gmina Puławy jak większość gmin wiejskich w Polsce, staje przed trudnym zadaniem 
dofinansowywania corocznie oświaty na swoim terenie. Środki finansowe, które otrzymuje 
gmina z budżetu państwa, subwencja oświatowa i tzw. dotacja przedszkolna nie pokrywają 
w całości wydatków na oświatę. Brakującą część środków na finansowanie oświaty gmina 
przeznacza ze środków własnych. W 2021 roku subwencja oświatowa wyniosła  
8 648 751,00 zł, a dotacja przedszkolna 367 750,00 zł, co łącznie stanowi 53,00% całości 
wydatków na oświatę. Pozostała część wydatków, co roku zostaje pokryta z budżetu Gminy 
i w roku 2021 była to kwota 8 401 429,07 zł. Do wyliczonej kwoty należy dodać wydatki 
związane z funkcjonowania SAPO oraz realizowanych przez niego zadań. 

Tabela nr 31. Wydatki i nakłady na oświatę 

Cel wydatków/nakładów Kwota wydatków/nakładów 
Szkoły Podstawowe 13 764 810,27 
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Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 817 729,22 
Przedszkola 2 493 970,71  
Razem 17 076 510,02 
Subwencja ogólna - część oświatowa 8 648 751,00 
Dotacja celowa LUW - tzw. dotacja przedszkolna 367 750,00 
Środki samorządowe 8 401 429,07  
SAPO 598 126,92 
Dotacje dla publicznych Punktów Przedszkolnych 653 573,54 
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym jst 1 025 647,42 
 
Tabela nr 32. Wydatki bieżące 

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich 
Szkoła Podstawowa w Borowej 963 750,85 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 1 066 528,79 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 2 000 051,82 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 2 894 964,89 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 995 555,51 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 841 554,49 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 1 602 069,87 
Szkoły Podstawowe RAZEM 10 364 476,22 
Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach 

83 056,80 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Górze Puławskiej 

276 755,96 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie 

82 347,09 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach 

61 404,60 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Zarzeczu 

149 609,25 

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej 
RAZEM 

653 173,70 

Przedszkole w Gołębiu 940 954,84 
Przedszkole w Górze Puławskiej 1 023 658,47 
Przedszkola RAZEM 1 964 613,31 
SAPO                                               401 917,16 
RAZEM 13 384 180,39 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Szkoła Podstawowa w Borowej 35 476,91 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 48 075,83 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 83 756,74 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 131 944,08 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 44 530,10 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 33 541,64 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 73 149,98 
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Szkoły Podstawowe RAZEM 450 475,28 
Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach 

4 375,56 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Górze Puławskiej 

15 173,49 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie 

4 363,27 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach 

3 896,18 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Zarzeczu 

8 491,43 

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej 
RAZEM 

36 299,93 

Przedszkole w Gołębiu 35 166,69 
Przedszkole w Górze Puławskiej 35 411,15 
Przedszkola RAZEM 70 577,84 
SAPO 2 355,61 
SAPO stypendia dla uczniów 24 400,00 
SAPO RAZEM 26 755,61 
RAZEM 584 108,66 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Szkoła Podstawowa w Borowej 134 803,86 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 175 697,57 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 424 233,64 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 668 502,69 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 268 493,97 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 116 694,23 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 325 946,90 
Szkoły Podstawowe RAZEM 2 114 362,86 
Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach 

11 513,01 

Oddział Przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Górze Puławskiej 

59 185,01 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie  

6 442,83 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach 

8 152,67 

Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowa  
w Zarzeczu 

42 962,07 

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej 
RAZEM 

128 255,59 

Przedszkole w Gołębiu 216 631,25 
Przedszkole w Górze Puławskiej 237 155,32 
Przedszkola RAZEM 453 786,57 
SAPO 158 508,88 
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RAZEM 2 854 913,90 
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży 
Szkoła Podstawowa w Borowej 59 872,53 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 27 127,08 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 107 357,05 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 321 719,35 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 51 920,21 
Szkoły Podstawowe RAZEM 567 996,22 
RAZEM 567 996,22 

Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe w 2021 r. 

Szkoła Podstawowa w Borowej 8 274,25 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 9 053,46 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 28 037,78 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 34 542,20 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 6 567,48 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 6 349,73 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 14 756,42 
Szkoły Podstawowe RAZEM 107 581,32 
RAZEM 107 581,32  

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
Szkoła Podstawowa w Borowej 5 075,00 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 4 315,00 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 1 258,00 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 16 034,88 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 2 698,01 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 2 673,00 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 7 926,00 
Szkoły Podstawowe RAZEM 39 979,89 
Przedszkole w Gołębiu 1 300,00 
Przedszkole w Górze Puławskiej 3 692,99 
Przedszkola RAZEM 4 992,99 
SAPO 0 
RAZEM  44 972,88  

Dowożenie uczniów 
Szkoła Podstawowa w Borowej 0,00 
Szkoła Podstawowa w Bronowicach 1 452,50 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 392,70 
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 12 334,70 
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 830,00 
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 0,00 
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 4 697,40 
Szkoły Podstawowe RAZEM 19 707,30 
Przedszkole w Gołębiu 0,00 
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Przedszkole w Górze Puławskiej 0,00 
Przedszkola RAZEM 0,00 
SAPO 10 945,27 
RAZEM 30 652,57 

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym jst 
SAPO 1 025 647,42 
RAZEM 1 025 647,42 
 

Tabela nr 33. Udzielone dotacje dla Publicznych Punktów Przedszkolnych 

Publiczny Punkt 
Przedszkolny „Mali 
odkrywcy” w Borowej 

Dotacja 155 125,34 
Dotacja na wychowanków  
z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

114 061,76 

Dotacja na wychowanków  
z orzeczeniem o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju 

15 628,50 

RAZEM 284 815,60 
Publiczny Punkt 
Przedszkolny „Bajkowe 
Przedszkole” w Leokadiowie 

Dotacja 145 723,79 
Dotacja na wychowanków  
z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

68 292,60 
 

Dotacja na wychowanków  
z orzeczeniem o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju 

1 378,99 

RAZEM 215 395,38 
Publiczny Punkt 
Przedszkolny „Radosne 
Przedszkole” w Zarzeczu 

Dotacja 153 362,56 

Publiczne Punkty Przedszkolne RAZEM 653 573,54 
 

Tabela nr 34. Wydatki majątkowe 

Budowa Siłowni napowietrznej przy Szkole 
Podstawowej w Bronowicach 

23 210,00 

Wymiana kotła grzewczego w Szkole 
Podstawowej w Leokadiowie 

85 230,00 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w  Zarzeczu 

979 054,97 

Szkoły Podstawowe RAZEM 1 087 494,97 
Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola w Gołębiu 

917 789,23 

Przedszkola RAZEM 917 789,23 
RAZEM 2 005 284,20 
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Powyższe inwestycje zostały zrealizowane przez Gminę Puławy i przekazane na stan 
poszczególnym jednostkom. 

2. Kształcenie młodocianych pracowników 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych realizuje w imieniu Gminy Puławy 
porozumienie z Lubelskim Kuratorem Oświaty dotyczące zwrotu kosztów ze środków 
Funduszu Pracy przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przeznaczonych 
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Tabela nr 35. Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 
 

Rodzaj 
kształcenia 

Liczba  
 

Środki 
Funduszu 

Pracy 
dotychczas 
otrzymane 

Środki 
wydatkowane 

na koniec 
miesiąca 

rozliczeniowego  
(od początku 

roku do końca 
miesiąca 

rozliczeniowego) 

 
 
decyzji 

 
 
pracodawców 

 
 
młodocianych 
pracowników 

Przyuczenie 
do 

wykonywania 
określonej 

pracy 

0 0 0 0 0 

Nauka 
zawodu  

w okresie 
kształcenia 

wynoszącym 
36 miesięcy 

1 1 1 7 594,64 7 594,64 

RAZEM 1 1 1 7 594,64 7 594,64 
 

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W GÓRZE PUŁAWSKIEJ 

1. Informacje ogólne 

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest jednostką budżetową 
powołaną w celu zaopatrywania ludności Gminy Puławy w wodę oraz odbiór ścieków 
realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 7czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz.2028 z późn. zm.). 
GUiEWiK zatrudnia czternastu pracowników, z czego cztery osoby to pracownicy biurowi 
(łącznie z kierownikiem Grupy), jeden inkasent, jeden elektryk, czterech konserwatorów oraz 
czterech pracowników gospodarczych. Pracownicy biurowi zajmują się obsługą księgową, 
natomiast konserwatorzy obsługują dwa ujęcia wody: jedno w Górze Puławskiej, drugie  
w Gołębiu oraz sieć wodociągową na terenie całej Gminy, jak również sieć kanalizacji 
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sanitarnej, która znajduje się w miejscowościach: Góra Puławska, Klikawa, Wólka Gołębska 
oraz część Gołębia,  Jaroszyna i Pachnowoli.  
Pracownicy gospodarczy zajmują się utrzymaniem porządku na terenie Gminy Puławy. 
2. Infrastruktura techniczna 
Sieć wodociągowa: 
Gmina Puławy jest prawie w całości zwodociągowana. Jedynie miejscowość Niebrzegów  
(tzw. Obłapy) nie posiada wodociągu. Woda dostarczana jest do mieszkańców gminy z dwóch 
zmodernizowanych w ostatnich latach ujęć wody z Gołębiu (w 2016 r. budowa nowej SUW)  
i Górze Puławskiej (w 2013 r. modernizacja i rozbudowa).                                  
Miejscowości Niebrzegów i Nieciecz zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Bobrownikach,  
gm. Ryki. 
- Długość sieci wodociągowej                         162,3 km 
- Ilość przyłączy wodociągowych  4278 szt. 
- Ilość hydrantów p.poż.   670 szt. 
- Ilość wydobytej wody w roku 2020  472 725 m3 

2) Sieć kanalizacji sanitarnej: 
Ogółem Gmina Puławy jest skanalizowana w 43 %. Miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska, 
Góra Puławska i Klikawa wchodzące w skład aglomeracji, skanalizowane są w 98 %. Ścieki  
z terenu Gminy Puławy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków, znajdującej się na terenie 
miasta Puławy. Jedynie w msc. Borowina funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków, 
odbierająca ścieki od jej mieszkańców. 
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej   80,7 km 
- Ilość przyłączy kanalizacyjnych   1770 szt. 
- Ilość sieciowych przepompowni ścieków  72 szt. 
- Ilość odprowadzonych ścieków w roku 2021 208 120  m³ 
3. Dochody 
Grupa uzyskuje dochody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, odsetek za zwłokę za 
nieterminowe płatności za wodę i ścieki, które przekazuje w całości do jednostki nadrzędnej. 
Budżet zaplanowany na rok 2021  wynosił 2 768 760,00 zł. 
Realizacja:  
1) dochody ze sprzedaży wody  –  1 131 803,10 zł (Plan 1 019 069,00 zł) 
2) dochody ze sprzedaży ścieków –  1 610 170,98 zł (Plan 1 749 691,00 zł) 
4. Wydatki 
Ogółem wydatki GUiEWiK za 2021 r. to kwota 3 134 306,19 zł z zaplanowanych 
3 190 377,00 zł. 
Wydatki dotyczące wydobycia wody: 

1) bieżące – 985 397,67 zł z planowanych 1 008 069,00 zł 
2) inwestycyjne – 10 378,18 zł z planowanych 11 000,00 zł – wykup odcinków sieci 

wodociągowej od prywatnych inwestorów                                                                                
Wydatki dotyczące odprowadzenia ścieków: 
1) bieżące – 1 733 912,09 zł z planowanych  1 749 691,00  zł 
2) inwestycyjne – 52 275,00 zł z planowanych  60 000,00 zł  
Wydatki dotyczące sprzątania terenu Gminy Puławy: 
1) bieżące – 352 343,25 zł z planowanych 361 617,00 zł 
2) inwestycyjne 0,00 zł z planowanych 0,00  zł 
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Na raport składają się informacje przekazane przez Kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Puławy oraz Pracowników i Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Puławy na 
podstawie zadań i programów realizowanych w ramach czynności służbowych.  

 

Całość raportu na podstawie przekazanych materiałów opracował Sekretarz Gminy Puławy. 

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach zs. w Górze Puławskiej 

 

………………………………………………………………….. 
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6. Urząd Gminy Puławy: 
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Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 
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Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 

 

………………………………………………………………….. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
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………………………………………………………………….. 
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