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Wstęp 

 

        Raport o Stanie Gminy Firlej za 2021 rok przygotowany został zgodnie z art. 

28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022. poz. 559). 

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem Wójt Gminy każdego roku w terminie do dnia 

31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy. 

        Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.  

W szczególności zawiera realizację polityk, programów i strategii realizowanych 

przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, a także realizację uchwał Rady Gminy. 

        W 2021 roku nie było zmian na stanowisku Wójta. Również Rada Gminy 

funkcjonowała w niezmienionym składzie. Organy Gminy zostały wybrane  

w wyborach w dniu 21 października 2018 r. i po złożeniu ślubowania w dniu 20 

listopada 2018 r. przystąpiły niezwłocznie do pracy. 

 
 
Położenie, ludność 
 

        Pod względem administracyjnym Gmina Firlej należy do województwa 

lubelskiego i wchodzi w skład powiatu lubartowskiego. Jest jedną z 213 gmin (172 

gmin wiejskich) województwa lubelskiego i jedną z 12 gmin wiejskich powiatu 

lubartowskiego.  

        Gmina Firlej jest położona w północnej części województwa lubelskiego,  

w kierunku północnym od Lublina. Gmina graniczy z 5 gminami, od zachodu  

z gminą Michów, od północy z gminą Kock, od wschodu z gminą Ostrówek, od 

południa z gminami Lubartów i Kamionka. Gmina jest usytuowana w odległości ok. 

40-55 km od stolicy województwa, ośrodka administracyjno-usługowego, w strefie 

pośredniego oddziaływania miasta. Najbliższym ośrodkiem miejskim dla gminy jest 

miasto Lubartów skupiające usługi publiczne i komercyjne o oddziaływaniu 

ponadlokalnym.  
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Ryc. Mapa Powiatu Lubartowskiego. 

 

        Gmina Firlej zajmuje powierzchnię 126,5 km2, ma kształt owalny. Sieć 

osadnicza liczy 20 sołectw i miejscowości. Gmina znajduje się w środkowej części 

powiatu lubartowskiego, zajmuje 9,8 % jego powierzchni oraz obejmuje ok. 6,8 % 

ludności powiatu. Stanowi 0,5 % powierzchni województwa lubelskiego oraz 0,3% 

ludności województwa. Pod względem gęstości zaludnienia należy do obszarów  

o najniższych wskaźnikach; średni wskaźnik zaludnienia w gminie wynosi 47 osób 

na km2, średni wskaźnik dla powiatu – 70 osób km² na , a dla województwa  86 osób 

na km2. 

        Siedzibą gminy jest osada Firlej, leżąca nad jeziorem Firlej. Zarówno jezioro 

Firlej, jak i oddalone o 1 km jezioro Kunów, usytuowane są w bruździe dolinnej 

dawnego biegu Wieprza. Okoliczne sołectwa wchodzące w skład gminy to: Baran, 

Bykowszczyzna, Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Kunów, Łukówiec, Majdan 

Sobolewski, Nowy Antonin, Pożarów, Przypisówka, Serock, Sobolew-Kolonia, 

Sobolew, Stary Antonin, Sułoszyn, Wola Skromowska, Wólka Mieczysławska, Wólka 

Rozwadowska, Zagrody Łukówieckie. Najwyższy wskaźnik zaludnienia występuje  

w Firleju i Przypisówce, a najniższy w Czerwonce Poleśnej i Baranie. 
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Ryc. Mapa Gminy Firlej.  

 

        Przez obszar gminy przebiega główny szlak komunikacyjny, droga krajowa  

DK – 19 Rzeszów – Lublin - Białystok. W północnej części gminy (od granicy  

z Gminą Kock do węzła Bykowszczyzna) droga ma status drogi ekspresowej. 

 
 

Liczba ludności gminy Firlej  na dzień 31 grudnia 2021roku 
 

Ludność wg stanu na 31 XII 2020r. Jednostka miary 2021 
Ludność faktycznie zamieszkała 
ogółem osoba 5893 
kobiety osoba 2984 
mężczyźni  osoba 2909 
Ludność wg grup wiekowych: 
0-16 lat osoba 1003 
16-18 lat osoba 196 
18-65 lat osoba 3723 
65 lat i więcej  osoba 971 
Ludność na 1 km 2 (gęstość 
zaludnienia)  

osoba 46,6 
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      W gminie Firlej zamieszkuje 5 893 osób wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.  

      W strukturze ludności nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 50,63% 

ogółu ludności gminy.  

       W 2021 roku odnotowano 49 urodzeń (25 kobiet i 24 mężczyzn) i 111 zgony (28 

więcej niż w roku poprzednim). W porównaniu do 2020 roku ludność gminy Firlej 

zmniejszyła się o 26 osób. 

Zestawienie zbiorcze (wg miejscowości) na dzień: 31.12.2021r. 
zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 

 

Lp. Miejscowość m.stałe m.czasowe Kobiety Mężczyźni Razem 

1 BARAN 114 0 60 54 114 

2 BYKOWSZCZYZNA 135 0 67 68 135 

3 CZERWONKA POLEŚNA 49 0 21 28 49 

4 CZERWONKA – GOZDÓW 171 0 83 88 171 

5 FIRLEJ 1226 54 650 630 1280 

6 KUNÓW 333 2 161 174 335 

7 ŁUKÓWIEC 419 1 227 193 420 

8 MAJDAN SOBOLEWSKI 100 1 52 49 101 

9 NOWY ANTONIN 367 0 179 188 367 

10 POŻARÓW 152 0 82 70 152 

11 PRZYPISÓWKA 493 1 258 236 494 

12 SEROCK 474 23 268 229 497 

13 SOBOLEW 219 1 104 116 220 

14 SOBOLEW – KOLONIA 167 8 78 97 175 

15 STARY ANTONIN 161 0 73 88 161 

16 SUŁOSZYN 282 4 143 143 286 

17 WOLA SKROMOWSKA 478 1 241 238 479 

18 WÓLKA MIECZYSŁAWSKA 132 1 68 65 133 

19 WÓLKA ROZWADOWSKA 147 3 81 69 150 

20 ZAGRODY ŁUKÓWIECKIE 173 1 88 86 174 

 
                                 Razem 

 
5792 101 2984 2909 5893 
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W 2021 roku stopa bezrobocia w Gminie Firlej według danych statystycznych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie kształtowała się następująco:  

1. I kwartał 2021 roku  - 367 osób, w tym:  

 kobiety - 191 osób 

 osoby do 25 roku życia – 54 

 osoby do 30 roku życia – 113 

 osoby powyżej 50 roku życia - 85 

2. II kwartał 2021 roku – 346 osób, w tym: 

 kobiety - 174 osób 

 osoby do 25 roku życia – 47 

 osoby do 30 roku życia – 103 

 osoby powyżej 50 roku życia – 83 

3. III kwartał 2021 roku – 334 osób, w tym: 

 kobiety - 172 osób 

 osoby do 25 roku życia – 50 

 osoby do 30 roku życia – 97 

 osoby powyżej 50 roku życia – 78 

4. IV kwartał 2021 roku – 346 osób, w tym: 

 kobiety - 174 osób 

 osoby do 25 roku życia – 47 

 osoby do 30 roku życia – 103 

 osoby powyżej 50 roku życia – 83 

 

Władze samorządowe Gminy Firlej 

 

        Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina, 

rozumiana, jako wspólnota samorządowa wraz z odpowiednim terytorium, posiada 

osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność.  O ustroju gminy stanowi jej statut. Samodzielność gminy podlega 

ochronie sądowej. 

        Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy, która rozpatruje  

i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze 

swojego składu powołuje ona stałe lub tymczasowe komisje do realizacji 
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poszczególnych zadań. Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej 

organów oraz radnych sprawuje Inspektor ds. obsługi rady i jej organów zatrudniony 

w Urzędzie Gminy Firlej, który współpracuje również z przewodniczącymi organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysami) w zakresie prowadzenia 

dokumentacji z działalności tych jednostek, a zwłaszcza dokumentacji z zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych organów jednostek pomocniczych. W zakresie 

wykorzystania funduszu sołeckiego z sołectwami współpracuje Referat Promocji, 

Turystyki i Kultury Urzędu Gminy Firlej. Wszystkie sołectwa z terenu gminy podjęły 

uchwały w sprawie wykorzystania wydzielonych z budżetu gminy środków 

finansowych przeznaczając je na cele wskazane przez mieszkańców sołectw. 

Wszystkie projekty uchwał funduszu sołeckiego zatwierdzone na zebraniach 

wiejskich w 2021 roku zostały przyjęte do realizacji i zostaną w 2022 roku 

sukcesywnie realizowane. 

        Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Gminę Firlej w stosunkach 

publicznoprawnych reprezentuje Wójt Gminy Firlej – Pan Dawid Tarnowski, który 

wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów 

prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy 

Urzędu Gminy, którego jest Kierownikiem. Sprawami związanymi ze sprawowaniem 

bieżącego nadzoru nad pracą Urzędu Gminy zajmuje się Zastępca Wójta Gminy 

Firlej – Pani Małgorzata Zagojska, natomiast zakres zadań związanych  

z gospodarką finansową Gminy Firlej oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika 

Gminy Firlej – Pani Teresy Ulma. 

 TRZEBNIA 

Rada Gminy 

 
        Rada Gminy Firlej na VIII kadencję, wybrana została przez mieszkańców Gminy 

Firlej w wyborach w dniu 21 października 2018 r. na pięcioletnią kadencję. Na 

pierwszej sesji w dniu 20 listopada 2018 r. Radni oraz Wójt Gminy odebrali od 

Gminnej Komisji Wyborczej w Firleju zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie, 

tym samym przystąpili do wykonywania mandatu.  

 
Skład Rady Gminy Firlej - VIII kadencja (2018-2023) 

1. Adam Cybul 

2. Ryszard Fąk 

3. Radosław Janczara 
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4. Józef Kozioł 

5. Paweł Niedziela 

6. Marek Piwowar 

7. Stanisław Popkiewicz 

8. Dariusz Rogalski 

9. Jarosław Stawinoga 

10. Adam Toboła 

11. Gerard Wasilewski 

12. Szymon Wójtowicz 

13. Mateusz Zagojski 

14. Janusz Zdunek 

15. Roman Zdunek 

 

Kierownictwo Rady Gminy Firlej: 

Przewodniczący Rady Gminy Firlej: Radosław Janczara 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Stanisław Popkiewicz 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Firlej: Józef Kozioł 

 
        Sesje Rady Gminy w 2021 roku Przewodniczący Rady organizował w ostatni 

piątek każdego miesiąca, zgodnie z zasadą przyjętą przez Radę Gminy.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesje były wyznaczone w innych 

terminach, a Radni byli o tym fakcie z wyprzedzeniem informowani. 

        W 2021 roku wszystkie obrady Rady Gminy były transmitowane oraz 

rejestrowane i archiwizowane na nośnikach DVD przez pracownika ds. obsługi Rady. 

 

Jednostki pomocnicze  

 

        Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy określają statuty 

poszczególnych jednostek. 

        Wybory Rad Sołeckich i Sołtysów Gminy Firlej odbyły się w styczniu 2019 

roku. Kadencja Sołtysów jest równa kadencji Rady Gminy, a władze sołeckie mogą 

sprawować mandat nie dłużej jak 3 miesiące od wyborów samorządowych do Rady 

Gminy. 
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Sołtysi wybrani w 2019 roku na okres 5 lat: 

1. Danuta Grzyb - Baran 

2. Krystyna Cybul - Bykowszczyzna 

3. Ewa Brzęczkowska - Nogal – Czerwonka Gozdów 

4. Ryszard Pojęta – Czerwonka Poleśna 

5. Zbigniew Zaleski - Firlej 

6. Małgorzata Radomska - Kunów 

7. Beata Kubera - Łukówiec 

8. Agata Bilińska – Majdan Sobolewski  

9. Jadwiga Kępa – Nowy Antonin 

10. Elżbieta Kusyk - Pożarów 

11. Janusz Janczara - Przypisówka 

12. Mariola Listosz - Serock 

13. Adam Daniewski - Sobolew 

14. Waldemar Flisiak – Sobolew Kolonia 

15. Ryszard Fąk – Stary Antonin 

16. Stanisław Pożarowszczyk - Sułoszyn 

17. Jan Czerski – Wola Skromowska 

18. Anna Bocian – Wólka Mieczysławska 

19. Józef Kozioł – Wólka Rozwadowska 

20. Agnieszka Siwek – Zagrody Łukówieckie 

 

Jednostki organizacyjne   

 
        W gminie mogą występować jednostki organizacyjne, które realizują zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, a więc zadania własne gminy mające na celu 

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 

świadczenia usług powszechnie dostępnych.  

 
 Jednostki organizacyjne Gminy Firlej: 
 

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju, 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju, 
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4. Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju, 

5. Szkoła Podstawowa w Firleju, 

6. Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej. 

 

Realizacja uchwał, interpelacji, wniosków i zapytań 

 

        W 2021 roku Rada Gminy Firlej obradowała na 8 sesjach zwyczajnych  

i 4 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Podczas sesji rada podjęta ogółem 52 

uchwały. 

Podjęte przez Radę Gminy Firlej uchwały zostały przekazane w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do organów nadzoru: Wojewody Lubelskiego  

w zakresie zgodności z prawem, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

w zakresie spraw finansowych. 

        Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

        W trzech przypadkach organ nadzoru Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcia 

nadzorcze w konsekwencji, których stwierdzono nieważność uchwał w części.  

        Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane  

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu 

gminy, podatków i opłat lokalnych, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą  

i ochroną środowiska. 

 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał przedstawia się następująco: 

 
        Największa liczba podjętych w 2021 roku uchwał dotyczyła strefy 

ogólnobudżetowej, w tym m.in.: zmian budżetu gminy Firlej na 2021 rok, zmian 

wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 

rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2020, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok. 

        W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2021 roku uchwały  

w sprawie: 

-  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego, 



Strona 11 z 80 

-  stawek podatku od nieruchomości, 

-  rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

 Dwie uchwały podjęte w 2021 r. dotyczyło sfery podmiotów samorządu 

gminnego, a mianowicie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy 

Firlej oraz dokonano zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym i sołtysom za pracę w samorządzie gminnym. 

        W zakresie gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym 

podjętych zostało 7 uchwał, które dotyczyły: 

- wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Firlej, 

- wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju, jako trwałemu 

zarządcy, na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako dz. nr ewid. 2.2270 o pow. 11,6150 ha 

położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej, 

-  wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Firlej dróg w ciągu drogi ekspresowej S19 

po wybudowaniu ich przez GDDKiA i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych oraz 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania 

zarządzania tymi drogami, 

- wyrażenia woli zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych 

będących drogami gminnymi, 

-  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Firlej, 

- zawarcia umowy dzierżawy części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia  

w Firleju z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego i apteki na 

czas oznaczony do 3 lat, 

- utworzenie Zakładu Usług Komunalnych. 

        Z zakresu ochrony środowiska podjęto 4 uchwały, które dotyczyły:  

-  zmiany  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej,  

- zmiany w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

-  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
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- przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Firlej. 

        W zakresie spraw oświatowych znalazły się 3 uchwały dotyczące: 

- założenia Przedszkola Samorządowego w Woli Skromowskiej i utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej, 

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

nauczycielom wymienionym w art. 42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela tj. psychologa  

i logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej, 

-  określenia średniej ceny paliwa w Gminie Firlej w roku szkolnym 2021/2022. 

        Z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

znalazła się w 2021 roku 1 uchwała dotycząca: 

- określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

        W przedmiocie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto  

4 uchwały, które dotyczyły: 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu - 2 uchwały 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu  

i przeprowadzeniu przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, 

- współdziałanie z Powiatem Lubartowskim przy organizacji Dożynek Powiatowych  

w 2021 roku.  

        W ramach grupy „programy” podjęte zostały w 2021 roku następujące 

uchwały: 

-  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Firlej na lata 2021-

2032, 

- Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2021 roku, 

- Program Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2022, 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu  

i Narkotyków w Gminie Firlej na 2022 rok.  
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        W grupie uchwał dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego  

w 2021 roku podjęto 1 uchwałę: 

- zmieniającą w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. 

        Ponadto podjęto uchwałę w zakresie określenia sezonu kąpielowego na 

terenie Gminy Firlej w 2021 roku oraz uchwalono wykaz kąpielisk.  

Interpelacje 
 

        Interpelacji i zapytań w rozumieniu art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym złożono 1 interpelację, która dotyczyła budowy drogi 

wewnętrznej o szerokości min. 5,0 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

 

Wnioski i postulaty 
 

        Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów zgłaszane do Rady Gminy  

w 2021 roku: 

- braku zgodności uchwały Rady Gminy z obecnie obowiązującym prawem  

o ochronie przyrody, 

-  budowy slipu nad jeziorem Firlej, 

-  utrudnienia dostępu do brzegu jeziora Firlej, 

-  budowy kompostowni w Przypisówce, 

-  zmiany granic administracyjnych tzw. Osiedla Serock, 

-  sprzedaży nieruchomości położonej w Firleju przy ul. Cmentarnej, 

- przekazania lub użyczenia działki 491/8 wraz z budynkiem garażowym przy  

ul. Cmentarnej na potrzeby OSP Firlej, 

-  podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w terenu Gminy Firlej. 
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Polityka kadrowa  
 
         W 2021 roku polityka kadrowa Urzędu była oparta o potrzeby i możliwości 

zarówno kadrowe jak i finansowe. Przy zatrudnianiu na stanowiska urzędnicze 

bezwzględnie przestrzegano zasady otwartego konkursu. W 2021 roku w wyniku 

konkursu na wolne stanowisko urzędnicze zatrudniono 1 osobę.  

         Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Firlej na 31.12.2021 roku wynosił ogółem 

46 osób w tym:                                                                                                   

- pracownicy biurowi  28 osób  natomiast w 2020 roku pracowników biurowych było 

zatrudnionych 26 osób, zwiększenie zatrudnienia wyniknęło z utworzenia 

stanowiska Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 

zatrudnienia 1 pracownika  na zastępstwo, 

- pracownicy obsługi (kierowcy, konserwatorzy, pracownicy gospodarczy) 18 osób     

i stan utrzymał się na tym samym poziomie co w 2020 roku, 

Wykształcenie osób zatrudnionych: 

- wyższe 21 osób, 

- średnie 11 osób, 

- zawodowe 10 osób, 

- podstawowe 4 osoby, 

Nikt z pracowników nie uzupełniał wykształcenia. 

W 2021 roku w odpłatnych kursach i szkoleniach uczestniczyło 43 pracowników, 

większość w szkoleniach jednodniowych, większość w systemie online. Na szkolenia 

wykorzystano 36 roboczych dni. Doskonalenie zawodowe pracowników 

samorządowych jest ustawowym obowiązkiem i na ten cel były w budżecie gminy 

zabezpieczone środki finansowe. 
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Polityka oświatowa 

 

        Na terenie Gminy Firlej funkcjonują dwie placówki oświatowe prowadzone przez 

JST tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Skromowskiej w skład, którego wchodzi: 

Samorządowe Przedszkole w Woli Skromowskiej, Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej w Woli Skromowskiej i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  

w Firleju z oddziałami przedszkolnymi.  

 

 

Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Firlej. 

 Nazwa szkoły  L
ic

zb
a

 
o

d
d

ziałó
w

 

L
ic

zb
a

 
u

c
zn

ió
w

 

w tym 

Oddział 
przedszkol

ny 

I II III IV V VI VII VIII 

 Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Firleju.              

17 374   83 26 25 

 

35 44 53 0 54 54 

 Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Woli 
Skromowskiej.  

7 112 

 

0 15 14 15 

 

15 0 15 24 14 

Przedszkole Samorządowe 
w Woli Skromowskiej 

3 52    

Razem   27 538  
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Stan organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty 
niż jednostki samorządu terytorialnego. 

Lp. Wyszczególnienie                             
(organ prowadzący) 

Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów        
w oddziale 

przedszkolnym 

Liczba 
uczniów kl. I-

VIII 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa                
w Przypisówce                                         
(Pani Halina Bystrzycka) 

3 19  10 

2. Publiczna Szkołą Podstawowa w 
Nowym Antoninie                                  
(Stowarzyszenie Kulturalno – Oswiatowe na 
Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Antonin) 

9 

 

12 

  

52 

Ogółem 12 31 62 

Lp. Wyszczególnienie                            
(organ prowadzący) 

Liczba oddziałów Liczba 
wychowanków 

1. Przedszkole Prywatne ,, Casper”            
w Firleju (Kamila Skrzypczyńska) 

3 32 

    

        Sieć szkół w Gminie Firlej w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców. 

Wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci w wieku 3-6 lat. Oddziały 

przedszkolne zapewniały bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w czasie nie 

krótszym niż 5 godzin dziennie. Od 1 września w Gminie Firlej funkcjonuje 

Przedszkole Samorządowe w Woli Skromowskiej i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Woli Skromowskiej. Sieć szkół w 2021 roku nie uległa zmianie. 

 

Finansowanie zadań oświatowych w Gminie Firlej 

       Zadania oświatowe realizowane przez gminę finansowane były z następujących 

źródeł: 

a) części oświatowej subwencji ogólnej, 

b) dotacji przedszkolnej, 

c) dotacji celowej, 

d) dochodów własnych gminy. 
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Wpływy z subwencji oświatowej i wysokości środków zewnętrznych 

pozyskanych z innych źródeł w roku 2020 i  2021 przedstawia się następująco: 

 

Rodzaj wpływu 

Kwota w zł. 

2020 2021 

Subwencja 5 695 149,00 5 758 017,00  

 Projekt oświatowy w Szkole Podstawowej w  Firleju 
na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego 

0  533 874,00 

Kwota pozyskana z rezerwy z tytułu dofinansowania 
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 
zwalnianych nauczycieli. 

 23 400,00 39 300,0  

Kwota pozyskana w ramach projektu ,,Labolatoria 
przyszłości” 

 0 147 300,00  

Środki finansowe na dodatkowe zajęcia 
wspomagające dla uczniów 

0 18 900,00 

Dotacja podręcznikowa  47 997,66 65 822,39 

 

Pozostałe wydatki oświatowe finansowane były z dochodów własnych gminy. 

Wydatki na poszczególne cele oświatowe w roku 2020 i 2021 obrazuje poniższa 

tabela: 

 

Kategoria wydatków 

Kwota w zł. Wskaźnik 

2020 2021 2020 2021 

Szkoły podstawowe 

Szkoła Podstawowa w Firleju 

Szkoła Podstawowa w Woli 
Skromowskiej 

4 810 688,41 

  

4 976 256,74 

3 409 613,22 

1 566 643,52 

84,05% 83,50% 

Oddziały ,,0” przy Sz. P.  409 085,74 473 505,71 7,15% 7.95 % 

Doskonalenie nauczycieli  9 140,00 25 100,00 0,16% 0,43 % 

Stołówki szkolne  278 534,17 312 059,98 4,87%  5,24% 

Świetlice szkolne 216 358,33  171 665,37 3,77% 2,88 % 

      RAZEM                                      5 723 806,65     5 958 587.80 
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Koszty bieżące funkcjonowania szkół w przeliczeniu na 1 ucznia: 

 

Nazwa placówki 

Średni koszt (zł.) 

2020 2021 

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Firleju 12 872,03  9 116,62 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Woli 
Skromowskiej 

11 916,95  9 552,71 

 

Na zmiany kosztów kształcenia uczniów w szkołach miały wpływ regulacje 

wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz zmiany liczby uczniów i liczby 

uczniów posiadających orzeczenie i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Gmina Firlej dotuje także placówki prowadzone przez inne podmioty: 

 2020 2021 

Kwota (zł.) Liczba 
dzieci 

Kwota (zł.) Liczba 
dzieci 

Szkoła podstawowa w Nowym 
Antoninie 

618286,92 63,5 708 082,40 63,59 

Szkoła Podstawowa w Przypisówce 273065,92 30,33 292416,80  31,67 

Przedszkole Prywatne ,,Casper” w 
Firleju 

 
377 567,89 

 47 279 665,98  39,42 

 

        Posiadając bardzo dobrą bazę sportową oraz dbając o rozwój fizyczny uczniów  

w szkołach naszych realizowany był program ,,WF z AWF – Aktywny powrót uczniów 

do szkoły po pandemii „ Sport Kluby to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia 

sportowe, których celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  

i poprawa ich kondycji fizycznej po okresie mniejszej aktywności w czasie po 

epidemii COVID0 19. W ramach tego programu w Szkole Podstawowej w Woli 

Skromowskiej prowadzone były dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów klas I-VIII. 

         Od marca do listopada na ,,Orliku” w Firleju prowadzone są zajęcia w wymiarze 

69 godzin miesięcznie przez dwóch animatorów sportu. Dofinansowanie 50 % 

otrzymaliśmy w ramach projektu ,,Lokalny animator sportu”. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów 

         W dniach 25 – 27 maj 2021 r. 51 uczniów klas ósmych przystąpiło do egzaminu 

ósmoklasisty. Egzamin składał się z trzech części: język polski, matematyka, język 

angielski.  

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty osiągnięte przez uczniów w naszych szkołach: 

Lp. Szkoła 
Podstawowa w: 

Język 
polski     
w % 

   

 stanina 

Matematyka 
w % 

   

 stanina 

Język 
angielski       
w % 

  

stanina 

1. SP w Firleju 60 5 37 3 43 2 

2. SP w Woli 
Skromowskiej 

79 9 67  8 68 6 

3. SP w Nowym 
Antoninie 

68 7 52 6 52 4 

 

Średnie wyniki: 

 Średni wynik w 
kraju 

Średni wynik w powiecie 
lubartowskim 

Średni wyniki w 
gminie Firlej 

Język polski 60 % 59% 65% 

Matematyka 47 % 45% 46% 

Język 
angielski 

66 % 56% 50% 

  

        Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie 

jakości pracy szkoły. Proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny 

rozwój ucznia. Wyniki egzaminu dają wskazówki, na jakich obszarach działań 

edukacyjnych należy skupić uwagę, dokonywać korekt, modyfikacji, mających na 

celu poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest 

diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. 

Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość nauczania. 

W 2021 roku zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia wspomagające dla 

potrzebujących wsparcia uczniów po pandemii dla klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Gmina Firlej otrzymała wsparcie w wysokości 18 900,00 zł na organizacje zajęć. 
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Zadania organów prowadzących szkoły 

        Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań 

organu prowadzącego szkoły należy w szczególności: 

 

Dowożenie uczniów do szkół 

        Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 5, 6 i 7 dowożenie dzieci 

przedszkolnych, art. 39 pkt. 3, 4, 4a, oraz art. 39a dowożenie dzieci i młodzieży 

szkolnej, ustawy Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki 

związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych  

w znacznym oddaleniu od szkół.  

Dowóz uczniów do szkół realizowany był we własnym zakresie. Finansowanie 

dowozu uczniów z budżetu Gminy Firlej przedstawia się następująco: 

 2021  

Dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowane przez 
rodziców  ( w okresie I-VI -  8 umów, w okresie IX – XII 9 
umów) 

21 894,35 

Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w 
Firleju 

25 070,00 

Razem 46 964,35 zł. 

 

Ilość dowożonych uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie   

2021 rok  uczniowie 

1. Szkoła Podstawowa w Firleju 198  

2. Szkoła Podstawowa  w Woli 
Skromowskiej 

104  

Razem dowożeni 302 

Razem nakłady (w zł.) 435 668,57  zł.  
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        W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób (uczniów) uprawnionych do 

nieodpłatnego dowozu na zajęcia w szkołach zmniejszyła się 19 uczniów. Czas 

dojazdu dzieci wacha się od 15 do 40 minut. Dzieci czekające na odwozy mają 

możliwość przebywania w świetlicy lub korzystania z zajęć dodatkowych. Dowożenie 

uczniów do szkół realizowane było 4 autobusami szkolnymi. Prywatny przewoźnik 

wspomagał nas w odwożeniu uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Firleju po zajęciach do miejsca zamieszkania uczniów. Ponadto rodzicom  

9 uczniów niepełnosprawnych dokonywano zwrotu kosztów dowożenia dzieci do 

przedszkoli i szkół w Lublinie i w Lubartowie. Razem zwrot kosztów dowożenia 

wyniósł  21 894,35  zł.   

 

Dożywianie uczniów 

        Uczniowie uczęszczający do szkół oraz dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym korzystają z posiłków przygotowanych i wydawanych w stołówce 

szkolnej. Liczba wydawanych posiłków, przygotowanych w stołówce szkolnej  

w Szkole Podstawowej w Firleju. 

Podmiot Obiad 

Szkoła Podstawowa w Firleju 203 

Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej 126 

 

        Do zadań organu prowadzącego szkołę należy także zapewnienie warunków 

umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

objętych kształceniem specjalnym. Liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego w szkołach i oddziałach przedszkolnych. 

 2021 

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Firleju  I-VI- 9 ,  IX- XII - 6 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Woli 
Skromowskiej 

5 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie 1 
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        W szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej naukę pobierało 14 uczniów  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których organizowane były 

zajęcia rewalidacyjne. Dla 2 uczniów z orzeczeniami o upośledzeniu w stopniu 

głębokim organizowane były indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. 

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
 
        W roku 2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej pracowało 59 

nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi. Trzech nauczycieli 

przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, jeden nauczyciel korzystał z urlopu 

macierzyńskiego. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach przedstawia się 

następująco: 

Zatrudnienie w szkołach w roku 2021 

  

wyszczególnienie 

 

zatrudnienie 

w tym 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osob
y 

Szkoła Podstawowa w 
Firleju 

48,83 51 31,83 34 17 17 

Szkoła Podstawowa  
w Woli Skromowskiej 

18,55 26 12,8 20 5,75 6 

Ogółem 67,38 77 44,63 54 22,75 23 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

        Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021 zgodnie  

z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów wydatkowano kwotę 25 100,00 zł.  

W budżecie gminy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli.  
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2021r. 

 

wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego w osobach 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

 %  %  %  %  

Szkoła Podstawowa 
w Firleju 

   3 8,83  7 20,59  24 70,58  34 

Szkoła Podstawowa 
w Woli 
Skromowskiej 

1 5  3 15  4 20    12 60  20 

 RAZEM 1  1,83  6 11,12   11  20,37 36 66,67    54 

 

Godziny przeznaczone na wspieranie uczniów w roku 2021 w ujęciu 

tygodniowym według arkusza organizacyjnego. 

Nazwa jednostki Świetlica Pedagog Biblioteka Zajęcia 
sportowe 

Szkoła Podstawowa w Firleju 1,85 etaty 0,82 etatu 0,67 etatu 2 

Szkoła Podstawowa  w Woli 
Skromowskiej 

0,7 etatu 0,19 etatu 0,20 etatu 2 

 

 
Stypendia socjalne 
 
       Zgodnie z dyspozycją art.90c i art.90e ustawy o systemie oświaty wspomagano 

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

korzystali uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Firlej.              

       Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych  

w roku 2021 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 
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Przyznane stypendia w roku 2021 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium socjalne Zasiłek 
szkolny 

1. Liczba wniosków 130 ( I – IV) 105 (IX- XII) 

 

2 

2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych 

- ogółem 

127 ( I – IV) 105 (IX- XII) 

 

2  

w tym 
odnoszących 
się do uczniów 

szkół podstawowych 82 ( I – IV) 75 (IX- XII) 2  

 szkół 
ponadpodstawowych 

45 ( I – IV) 30 (IX- XII)  0  

3. Nakłady finansowe (w zł.) 157 850,80 zł. 1240,00   

 

Wypłacono stypendia dla najlepszych 24 uczniów klas IV – VIII w wysokości po 150 

zł dla każdego ucznia. 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. 
 
        Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie  

z dyspozycją art.122 ustawy Prawo oświatowe. Wnioski pracodawców o zwrot 

kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu lub 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdali egzamin potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych 

pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu. Na realizację 

powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego, która w 100% 

pokryła poniesione wydatki. 

Liczba 
pracodawców 
którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba 
młodocianych 
którzy 
ukończyli 
naukę 
zawodu: 

Liczba decyzji 
odmawiających 
przyznania 
dofinansowania 

Kwota jaką       
w 2021 r. 
wypłacono 
pracodawcom 
w ramach 
dofinansowania 

Wysokość 
dotacji 
pozyskanej w 
2021 r. od 
Wojewody 
Lubelskiego na 
dofinansowanie 

7 6 0 45 280,71 zł. 45 280,71 zł. 
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Kontrola obowiązku nauki 
 
        Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2021 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku 

od 7 lat do ukończenia szkoły podstawowej (15 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie 

w wieku 15 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki 

gmina. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki i obowiązku 

szkolnego przedstawia tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania 
obowiązku nauki   

148 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki – ogółem w tym: 

 1. spełniających jeszcze obowiązek nauki 148 

2. obowiązek szkolny  1 

 

4. liczba młodzieży zameldowanej i 
niezamieszkałej, co do której brak informacji o 
spełnianiu obowiązku 

28 

 

Aktualne miejsce spełniania obowiązku nauki przez uczniów objętych tym 

obowiązkiem ustalono na podstawie informacji przesłanych przez szkoły, w których 

uczą się uczniowie. 
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Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi  
 

 
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty przez 

Radę Gminy Firlej uchwałą Nr XXIV/126/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku. Projekt 

programu został poddany konsultacjom.  

Realizowany Program stanowi element lokalnej polityki społecznej i miał na celu 

objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej  

w społeczności lokalnej Gminy Firlej. 

         Celem głównym Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

to budowanie partnerstwa między Gminą Firlej a organizacjami pozarządowymi, 

służącego zaspokajaniu potrzeb lokalnych i podnoszeniu poziomu życia 

mieszkańców.   

         Współpraca gminy z podmiotami Programu odbywała się w formach 

pozafinansowych i finansowych. 

        Współpraca pozafinansowa Gminy Firlej w 2021r. z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała w szczególności na: 

1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych działaniach,   

2. udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych, otwartego 

konkursu ofert, 

3. angażowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego do wymiany doświadczeń i prezentacji 

osiągnięć, 

4. wspólne działanie mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na 

działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet Gminy Firlej, 

5. koordynowanie działań i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i imprez, 

6.  współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu imprez i uroczystości 

organizowanych przez gminę, 

7. współpraca partnerska dla realizacji zadań na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej. 

Do form finansowych współpracy należało zlecenie realizacji zadań poprzez: 
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1. powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

2. zlecenie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

warunkach określonych w art. 19a ustawy o pożytku publicznym. 

         W ramach programu Zarządzeniem Nr 163/2020 Wójta Gminy Firlej z dnia  

14 grudnia 2020 r. został ogłoszony jeden konkurs na realizację zadań o charakterze 

pożytku publicznego: 

Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, organizacja szkolenia w tym dzieci                                       

i młodzieży w  tej  dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów 

sportowo-rekreacyjnych w 2021 r. 

W ramach realizacji tego zadania złożona została jedna oferta.  

Zlecenie realizacji zadań nastąpiło na podstawie zawartej umowy w formie 

powierzenia ww. zadania. 

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł została udzielona Ludowemu Uczniowskiemu 

Klubowi Sportowemu „KŁOS” z siedzibą w Woli Skromowskiej. 

Realizacja zadania 

 „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, organizacja szkolenia w tym dzieci  

i młodzieży w tej dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów 

sportowych i  rekreacyjnych w  2021 r.”  

Kwota wykorzystanej dotacji - 19 790,16 zł   

        Zadanie zrealizowano zgodnie z przedstawioną ofertą: 

- szkolenia w zakresie tenisa stołowego organizowane we wszystkich grupach 

wiekowych w miejscowości Wola Skromowska. W szkoleniach uczestniczyło 50 - 60 

osób w wieku szkolnym od 8 do 16 lat, jak również osoby pełnoletnie. 

- organizacja gminnych turniejów międzyszkolnych – 4 turnieje 

 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Firlej  

 Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym pod patronatem Wójta Gminy Firlej. 

        Realizacja zadania w pełnym zakresie nie była możliwa ze względu na 

zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju. W znacznym stopniu ograniczona 

została liczba organizowanych rozgrywek i turniejów tenisa stołowego. Zakres 

prowadzonych zajęć szkoleniowych był dostosowany do wprowadzanych obostrzeń 

sanitarnych i został zrealizowany w pełnym zakresie. 
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        W dniu 2 października 2021 r. została złożona oferta w trybie art. 19 a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez 

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie. 

        Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji 

pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub 

regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:  

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10 000 zł, 

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

3) oferowane zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny. 

        Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych: 

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Firlej, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej 

zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu 

celowości zadania, organ wykonawczy podejmuje decyzję o zleceniu zadania  

i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów 

zawieranych w ramach tego typu małych zleceń stosuje się te same regulacje, co do 

umów zawieranych w otwartych konkursach ofert (art.19a ust. 8) 

        Na wniosek Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny na realizację 

zadania ,,Ziarenko dla hospicjum” przeznaczono środki w wysokości 5 000,00 zł. na 

zakup pompy do żywienia pozajelitowego, zakup szafki przyłóżkowej dla chorych  

i aparatu do manualnego pomiaru ciśnienia tętniczego pacjentów w Hospicjum św. 

Anny w Lubartowie. Odbiorcami zadania są pacjenci chorzy nowotworowo, w tym  

z Gminy Firlej zostało objętych 7 mieszkańców w hospicjum domowym oraz  

4 mieszkańców w hospicjum stacjonarnym. 

        Na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. wykorzystano 

kwotę 24.790,16 zł. 
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Polityka społeczna i profilaktyka uzależnień 

 

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju jest jednostką organizacyjną Gminy 

Firlej, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie 

Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Firlej Nr XI/58/2019 z dnia 28 czerwca 

2019 roku. 

        W 2021 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych  

w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i gminnych 

programach. Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju jest 

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej: 

1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, 

2. realizacja rządowych programów pomocy społecznej. 

         W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także przekazane mu  

 zadania wynikające z innych ustaw, a mianowicie: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

4) realizacja Programu ” Rodzina 500 plus” tj. przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), 

5) zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej, 

7)  przyznawanie „Kart Dużej Rodziny”,   

8)  poświadczanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i wydawanie decyzji 

w tym zakresie,  

9) prowadzenie obsługi techniczno - organizacyjnej Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

        W realizacji zadań Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Gminy w Firleju, Radą Gminy Firlej, radnymi i sołtysami gminy Firlej, 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Firleju, 

- Lubelskim Urzędem Wojewódzkim , 
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- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, 

- Prokuraturą Rejonową w Lubartowie, 

- Komendą Policji w Lubartowie, 

- Komisariatem Policji w Kocku, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, 

- Placówką Terenową PCK w Lubartowie,  

- Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie, 

- Komornikiem Sądowym w Lubartowie ,Arkadiuszem Włodarczykiem,  

- Sądem Rejonowym w Lubartowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 

- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówką Terenową w Lubartowie, 

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratem w Lubartowie, 

- Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu lubartowskiego, jak i całego kraju, 

- SPZOZ Szpitalem w Lubartowie, 

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Firleju ul. Kocka 8, 

- Samorządowym Zespołem Administracyjnym Szkół w Firleju, 

- Szkołą Podstawową w Firleju, 

- Szkołą Podstawową w Woli Skromowskiej, 

- Publiczną Szkołą Podstawową w Nowym Antoninie, 

- Publiczną Szkołą Podstawową w Przypisówce, 

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Firleju 

- Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju, 

- Domami Pomocy Społecznej, m.in. w , Janowie Lubelskim i Popkowicach,  

- Zakładami Opiekuńczo- Leczniczymi spoza terenu gminy Firlej tj. w Smoligowie, 

Kraśniku i Janowie Lubelskim, 

- Placówkami oświatowymi spoza terenu gminy Firlej, w zakresie zapewnienia 

posiłku w szkole dla uczniów z terenu gminy Firlej, 

- i z innymi instytucjami. 

 

W 2021 roku nie wniesiono skarg na działalność Ośrodka.       

                  

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

       W 2021 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługiwało: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 701 zł, 
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- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekraczał 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych , braku umiejętności 

w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

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

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu 

lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

       Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przyjmowano, że 

z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 

       W 2021 roku przyznano pomoc w ramach zadań zleconych i własnych bez 

względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania dla 252 osób w 159 

rodzin, z liczbą osób w rodzinach 417. Świadczenia pieniężne przyznane zostały 118 

osobom w 118 rodzinach, świadczenia niepieniężne przyznano dla 135 osób w 70 

rodzinach.  

        Główne powody przyznania pomocy to bezrobocie, długotrwała lub ciężka  

choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, między innymi samotne wychowywanie 

dzieci i wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

 

Zasiłek stały  

Przysługuje: 

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również 

dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie. 

        W 2021 roku maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej to kwota 

645 zł, natomiast minimalna stanowiła kwotę 30 zł. 
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W 2021 roku z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało łącznie 25 osób. 

Wypłacono 234 świadczenia na łączną kwotę  133.959 zł . 

Faktyczna realizacja pomniejszona o zwrot zasiłku wyniosła 133.771 zł. 

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły w całości z dotacji celowej. 

 

Zasiłek okresowy 

        Przyznaje się go w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego oraz innych uzasadnionych 

powodów (m.in. wielodzietność, samodzielne wychowywanie dzieci, bezradność). 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego 

to 20 zł. 

        W 2021 roku wypłacono 616 świadczeń dla 78 osób na kwotę 247.237 zł,  

w tym: 

- z powodu bezrobocia dla 71 osób, 584 świadczeń na kwotę 232.634 zł, 

- z powodu długotrwałej choroby dla 4 osób, 12 świadczeń na kwotę  3.506 zł, 

- z  powodu niepełnosprawności dla 1 osoby, 4 świadczenia na kwotę 203 zł, 

- z innych powodów dla 4 osób, 16 świadczeń na kwotę 10.894 zł. 

Faktyczna realizacja pomniejszona o zwrot zasiłków wyniosła 246.186 zł. 

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły w całości z dotacji celowej. 

 

Zasiłek celowy i pomoc rzeczowa 

Zasiłek celowy 

        Formy świadczonej pomocy: na zakup opału, żywności lub posiłku, odzieży, 

częściowe pokrycie kosztów leczenia, opłacenie rachunku za energię elektryczną, 

pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe w 2021 roku przyznane zostały dla 87 

osób - 87 rodzin, na kwotę  62.880 zł w tym: zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, 

leków, zakup żywności lub posiłku, opłacenie rachunku za energię elektryczną 

wydatkowana została kwota 7.215 zł, w tym specjalne zasiłki celowe dla 3 osób,  

3 świadczenia wydatkowana została kwota  1.055 zł. Ponadto w związku ze 

zdarzeniem losowym w 2021 roku udzielono pomocy w tej formie dla 2 rodzin  
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- 2 świadczenia na kwotę 3.300 zł. Łącznie wydatkowano 10.515 zł oraz 100 zł  

w związku ze sprawieniem pogrzebu podopiecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w 2021 roku zorganizował pogrzeb i pokrył koszty pogrzebu 1 osoby na kwotę 4.100 

zł.  OPS otrzymał zwrot zasiłku pogrzebowego z KRUS w kwocie  4.000 zł. 

        W ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki na zakup 

żywności lub posiłku dla 72 osób, 72 rodzin, 90 świadczeń na kwotę 55.665 zł,  

z czego dotacja celowa wyniosła 44.532 zł.  W ramach Programu przyznano również 

świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla rodzin, w związku ze 

stanem epidemicznym i brakiem realizacji przyznanych posiłków dla dzieci  

w szkole. 

 

Usługi opiekuńcze  

        Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  

         Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało: 15 osób, zrealizowano 6.661 

świadczeń na kwotę  144.145 zł. 

        Rozwój usług opiekuńczych i odpowiednie wsparcie osób starszych, 

niepełnosprawnych rozwiązuje problem samotności i braku możliwości 

samodzielnego zaspokajania potrzeb. 

Umożliwiają jak najdłuższe funkcjonowanie osoby w środowisku, bez konieczności 

kierowania jej do domu pomocy społecznej. 

 

Opłaty za domy pomocy społecznej 

        W 2021 roku opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób, 24 

świadczenia. Wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły łącznie  61.780 zł. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia  

z pomocy społecznej 

        W 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłki stałe za 21 osób na kwotę 11.336 zł. 

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły w całości z dotacji celowej. 
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Wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń 

zdrowotnych 

        W 2021 roku wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze 

świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. 

 

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 

        W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy 

w formie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym,     

w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności. 

        Pomoc na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział 

środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów 

realizacji Programu, a w uzasadnionych przypadkach Wojewoda może wyrazić 

zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może 

wynosić mniej niż 20 %.  

        W 2021 roku na wniosek Wójta Gmina Firlej ponownie uzyskała zgodę 

Wojewody Lubelskiego na zmniejszenie udziału środków własnych w realizacji 

programu z 40% do 20%. 

        W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano następujące 

działania: przyznano posiłki w przedszkolach, szkołach, internatach i bursach 

szkolnych, łącznie dla 120 osób w 55 rodzinach,  8.628  świadczeń na kwotę 36.585 

zł, z czego dotacja celowa wyniosła 29.268 zł. 

        W ramach programu udzielono również pomocy w postaci zasiłków celowych na 

zakup posiłku lub żywności dla 72 osób, 72 rodzin, 90 świadczeń na kwotę 56.665 zł, 

z czego dotacja celowa wyniosła 44.532  zł.  W ramach Programu przyznano 

mniej posiłków dla dzieci w szkole w związku z trwającym stanem epidemicznym. 

 

Praca socjalna 

        Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym 

świadczona jest praca socjalna. Świadczona jest ona osobom i rodzinom, które mają 
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trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód.  

W 2021 roku pracą socjalną objęto 184 rodziny z liczbą 525 osób  

w rodzinach.  

        W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracowali m.in. ze szkołami  

i pedagogiem szkolnym w zakresie posiłków dla dzieci w szkole i funkcjonowania 

dziecka w środowisku szkolnym, z sądem i kuratorami sądowymi, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, pielęgniarką środowiskową. 

        Ponadto w 2021 roku nadal wspomagano rodziny w formie wydawania 

skierowań do programu pomocy żywnościowej do PCK w Lublinie. 

 

Poradnictwo 

        Osoby potrzebujące korzystają z różnego rodzaju poradnictwa. Klienci mogą 

uzyskać fachową poradę, np. pomoc w napisaniu pozwu o alimenty, pomoc  

w napisaniu odwołania czy też wypełnienia konkretnego wniosku. 

        Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa w OPS, 

uzyskując informacje na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej, likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu sprzętu 

ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

możliwościach uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przepisach prawnych 

dotyczących osób niepełnosprawnych, możliwościach podjęcia nauki i pracy oraz 

działalności organizacji pozarządowych. 

        W 2021 roku udzielono poradnictwa specjalistycznego 8 rodzinom. Pomocy  

w ramach interwencji kryzysowej udzielono 3 rodzinom. 

 

Pomoc w kierowaniu do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 

        Pracownicy socjalni pomagali w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do 

uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo –leczniczych. Osoby 

zainteresowane mogły uzyskać wykaz zakładów z terenu województwa wraz  

z numerami telefonów. Najczęściej jednak to sami pracownicy socjalni kontaktowali 

się z zakładami w sprawie skierowania konkretnej osoby do tego rodzaju placówki. 
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Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 
 
         W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą Nr XXIV/125/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 

10 listopada 2020r. przyjęty został „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023”. Asystent rodziny świadczył wsparcie dla 9 rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej, do których został 

skierowany głównie na wniosek pracownika socjalnego (w jednym przypadku na 

wniosek sądu). Zadania asystenta rodziny dotyczyły głównie następujących kwestii: 

pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielaniu 

pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych  

i psychologicznych, udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi, wspierania aktywności społecznej rodzin. 

        Mimo prowadzonej przez asystenta rodziny bezpośredniej pracy z rodzinami  

w miesiącu październiku 2021 roku 3 dzieci z 1 rodziny, w wyniku interwencji  

w środowisku, zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej w 2021 roku wyniósł 676,91 zł. 

 

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
        W 2021 roku na terenie Gminy Firlej funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego obsługę organizacyjno – 

techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju. Celem Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom i grupom problemowym oraz 

środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów wynikających z aktów 

przemocy. 

        Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

1. Realizowanie działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

2. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

kuratorów sądowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 



Strona 37 z 80 

3.  Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 

4.  Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

5. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym. 

6.   Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

        Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. 

„Niebieska Karta” to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia 

rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie 

planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej 

procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, 

oświaty, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza  

A przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i przekazanie do 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie 

przekazuje go członkom Zespołu lub Grupy Roboczej.    

        W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zespołu, z których 

sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na 

temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Firlej, omawiano akty prawne, według 

których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano 

również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, 

Grupy Roboczej, procedurę „Niebieskiej Karty”. Członkowie Zespołu diagnozowali 

sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali 

możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również 

możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy  

w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą 

przemocą. 

        W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego w Firleju wpłynęło 

11 ,,Niebieskich Kart’’ założonych przez funkcjonariuszy Policji. W 2021 roku odbyło 

się 12 posiedzeń Grupy Roboczej. 

        W rodzinach, w których doszło do przemocy opracowany został plan pomocy 

rodzinie. W tym okresie prowadzony był monitoring sytuacji przez Policję jak  

i pracowników socjalnych. Pomocą Grupy Roboczej objęto 12 rodzin. W trakcie 
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posiedzeń sporządzono 9 formularzy „Niebieska Karta”- C z osobami, wobec których 

istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz 6 formularzy „Niebieska Karta” – 

D z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

        Po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iż w rodzinie nie dochodzi do 

przemocy, zostało zakończonych 3 procedur tzw. „Niebieskiej Karty”.  

W 7 przypadkach zakończono procedurę ze względu na brak zasadności 

podejmowanych działań.  

 

Realizacja pozostałych zadań 

 

Realizacja Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

        Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym 

programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72  

z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD. Głównym celem Programu jest udzielenie 

wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Uprawnienie do 

korzystania z pomocy żywnościowej w 2021 roku było uwarunkowane znajdowaniem 

się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na 

poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju na mocy umowy z Polskim Czerwonym 

Krzyżem - Oddział w Lublinie w 2021 roku dystrybuował żywność dla osób 

potrzebujących z terenu Gminy Firlej. 

W 3 dostawach rozdysponowaliśmy wśród naszych mieszkańców 661 paczek 

żywnościowych, obejmując pomocą 581 osób. 

Poza pomocą żywnościową 30 osób objętych wsparciem w ramach Programu 

uczestniczyło w działaniach towarzyszących - zajęciach aktywizujących (warsztatach 

kulinarnych z elementami dietetyki) oraz optymalnego wykorzystania otrzymywanej 
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żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. Warsztaty zostały zorganizowane przez 

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie i odbyły się w świetlicy w Woli Skromowskiej.  

 

Realizacja programu „Karta dużej rodziny” 

       Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie, co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica 

zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

 w wieku do 18 roku życia, 

 w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub 

szkole wyższej, 

 bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest; co 

najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

        Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej 

czy transportowej na terenie całego kraju.  

        Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe informacje 

dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie internetowej rodzina.gov.pl. 

W  roku 2021 wydano  łącznie 44 karty.   

 

Koordynacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 
        W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie  

i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 
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        Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy 

społecznej koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1,  

przyjętej Uchwałą Nr XXV/136/16 Rady Gminy Firlej z dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Zarządzeniem Nr 6/18 Wójta Gminy Firlej z dnia 28 listopada 2018r. powołany został 

Zespół do spraw realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2025. Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie 

monitoringu, dokonywanie oceny poziomu wdrożenia poszczególnych celów  

i kierunków działań określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2025 z wykorzystaniem systemu wskaźników  

i opracowanie raportu z realizacji Strategii. 

 

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu 

„Rodzina 500 Plus” 

 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

W 2021r. katalog świadczeń rodzinnych obejmował:  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

- świadczenie rodzicielskie, 

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”. 

        Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie 

dziecka. Od dnia 1 listopada 2015 zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł.  

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Dla jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziecka kryterium dochodowe wynosiło 1 922 zł na osobę.  
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        Wydatki na świadczenia przedstawiają się następująco:  

Zasiłki rodzinne i dodatki – wypłacono łącznie 1.022.178 zł (bez zwrotów). 

Zasiłki rodzinne – 5.884 świadczenia, kwota 677.966 zł w tym: 

- do ukończenia 5 roku życia –1207 świadczeń  kwota 113.711 zł,  

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 4194 świadczenia, kwota 

504.024 zł,  

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  483  świadczenia,  kwota  

60.231 zł. 

Dodatki do zasiłków kwota 344.212 zł: 

      -  z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń, kwota  17.000 zł,  

 -  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –  

51 świadczeń, kwota 19.600 zł, 

 -   z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 234 świadczeń, kwota 44.350 zł,  

 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 353 świadczenia 

kwota 37.438  zł,  

  -  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -  770 świadczeń, kwota 36.095 zł,  

  -  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania  

(dojazd i zamieszkiwanie w bursie bądź internacie) - 1118 świadczeń, kwota 

81.976 zł,  

  -  z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -1167 świadczeń, 

kwota 107.753 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka - 34 świadczenia, kwota 34.000 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny- przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku  

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji niezależnie od dochodu dla osób 

niepełnosprawnych - 1199 świadczeń, kwota 258.793 zł. Od 01.11.2019r. zasiłek 

pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne  - przyznawane niezależnie od dochodu w przypadku 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na sprawowanie 

opieki na dzieckiem lub bratem lub siostrą, posiadającym orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zgodnie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje również dzieciom na rodziców oraz małżonkom na siebie, pod 
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warunkiem, że osoba wymagająca opieki jest niezdolna do samodzielnej egzystencji 

i posiada stosowne orzeczenie. Osoba opiekująca się nie może pozostawać  

w zatrudnieniu, ani też pobierać renty czy emerytury. O świadczenie pielęgnacyjne 

może natomiast ubiegać się rolnik, pod warunkiem rezygnacji z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego następowało 

wyłącznie w drodze odwołania osoby, wnioskującej, w wyniku zmiany decyzji organu 

I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie. 

W 2021 roku przyznano łącznie 711 świadczeń, na kwotę 1.392.793 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przyznawany dla osób opiekujących się członkiem 

rodziny posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

równorzędnym. 

        Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, jak i zasiłku dla opiekuna 

możliwe było po uprzednim przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych 

wywiadów środowiskowych. Wypłacono 28 świadczeń, wydatkowana kwota wyniosła 

17.360 zł. Od 1 listopada 2018r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł 

miesięcznie. 

Świadczenie rodzicielskie - przysługuje w przypadku braku uprawnień do zasiłku 

macierzyńskiego w pełnej wysokości tj. 1.000 zł miesięcznie oraz osobie bezrobotnej 

uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych, w wysokości różnicy między kwotą 

świadczenia rodzicielskiego a pobieranym zasiłkiem dla bezrobotnych, przysługuje  

w okresie:  

1)  52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;  

2)  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;  

3)  67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;  

4)  69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;  

5)    71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

        W 2021 roku wypłacono 224 świadczenia, wydatkowana kwota wyniosła 

203.072 zł, po zwrotach 221.621 zł.    

        Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne na koniec IV kwartału 2021 

roku wyniosła 281, a pobierających zasiłek rodzinny 196, z tego: 
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- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 dziecko 65, 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 2 dzieci 79, 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 3 dzieci  38, 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 4 i więcej dzieci 14. 

        Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – kwota 

wydatkowana w 2021 roku wyniosła 298.578 ( w tym 465 zł za 2020r.). 

Ponadto opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 44.698 zł (po 

potrąceniach 43.900 zł). 

 

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 

W ramach tej dotacji realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności 

egzekucji.  

        Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia 18 roku życia a jeśli się uczy w szkole wyższej to do ukończenia 25 roku 

życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód nie przekraczał kwoty 900 zł na 

osobę w rodzinie w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500 zł dla osoby uprawnionej. 

        W 2021 roku wypłacono 492 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę      

221.120 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

koniec roku 2021 wyniosła 26, zaś liczba osób uprawnionych do świadczenia 

wyniosła 41.    

        W 2021 roku prowadzono postępowania wobec 61 dłużników zamieszkujących 

na terenie naszej gminy. W ramach postępowania przeprowadzono wywiady  

z dłużnikami, na bieżąco przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające 

wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów. Ponadto w stosunku do dłużników 

niewywiązujących się z zobowiązań alimentacyjnych skierowaliśmy do Prokuratury 

Rejonowej w Lubartowie 26 wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji. 

        W 2021 roku kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie  84.415 zł,  

w tym: 
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- przekazano na dochody budżetu państwa 67.791 zł, 

- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 16.624  zł. 

        W 2021 r. regulowano na bieżąco stan zadłużenia wszystkich dłużników  

w 5 Biurach Informacji Gospodarczej, przekazując elektronicznie rejestry dłużników.  

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

31.12.2021r. wyniósł  3.795.847 zł. 

 

Realizacja Programu „ Rodzina 500 plus” 

        Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

wprowadziła  od  dnia 01.04.2016r. w życie program „Rodzina 500 plus”. 

Począwszy od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od 

dochodu na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. 

W 2021 roku wypłacono 12.446 świadczeń dla 1122 dzieci z 656 rodzin, na kwotę 

6.292.691 zł. 

Podsumowanie 

        W wyniku analizy powyższych danych można wnioskować, że w gminie Firlej w 

2021 roku nadal realizowanych było wiele działań kierowanych do mieszkańców  

w celu zaspakajania ich potrzeb. Ważnym elementem było i jest przeciwdziałanie 

występowaniu negatywnych zjawisk np. występowania przemocy, uzależnień, 

problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin z dziećmi.  

Ponadto należy stwierdzić, iż w wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz 

zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura klientów ośrodka 

pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby. 

 

Program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i program 

przeciwdziałania narkomanii 

        Uchwałą Nr XXVI/139/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2020 roku 

przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2021. 
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Zadania Gminnego Programu i cele 

Zadanie 1.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

Cel: zmniejszenie liczby i dolegliwości życia rodzinnego związanych  

z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz stosowania 

przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.  

Cel: opóźnienie inicjacji alkoholowej, narkotykowej oraz zmniejszenie liczby  

i częstotliwości korzystania ze środków zmniejszających świadomość. Edukacja 

publiczna mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień.  

Zadanie 3. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych 

oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji. 

Zadanie 4. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego.  

Cel: zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

Zadanie 5. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i / lub narkomanii. 

Cel: wspieranie działań mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy. 
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Realizacja przyjętego na 2021 roku programu przedstawia się następująco: 
 

Zadanie 1 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

Cel: zmniejszenie liczby i dolegliwości życia rodzinnego związanych  

z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz stosowania 

przemocy w rodzinie.    

Realizator: mgr Anna Kilisińska psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. 

W okresie sprawozdawczym w ramach pracy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 

w Firleju były prowadzone przez specjalistę dyżury. Odbywały się one 2 razy  

w miesiącu. Z powodu pandemii COVID-19 dyżury prowadzone były w formie 

dyżurów telefonicznych. Łącznie odbyły się 24 dyżury po 2 godziny każdy. W ramach 

dyżurów psychologicznych w roku 2021 udzielono 14 porad w tym: 

 
 
Osoby zgłaszające się do punktu Liczba porad Liczba osób 

 
Osoby uzależnione od alkoholu 14 

 
4 

Członkowie rodzin z problemem alkoholowym(w 
tym współuzależnieni) 

0 0 

Ofiary przemocy w rodzinie(w tym dzieci  
i młodzież) 

0 0 

Inne  0 
 

0 

Ogółem  14 
 

4 

 
         

        Odbiorcami świadczonych usług w ramach pracy Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego w Firleju były osoby uzależnione.  

        W ramach świadczonej pomocy osobom uzależnionym utrzymującym 

abstynencję były umożliwione konsultacje psychologiczne mające na celu 

podtrzymanie abstynencji, pomoc w podjęciu decyzji o leczeniu, rozwiązywanie 

bieżących kryzysów. Możliwe było dokonanie szybkiej interwencji kryzysowej  

w sytuacji pojawiającego się nawrotu choroby lub głodu alkoholowego.  
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        Można stwierdzić zainteresowanie i zapotrzebowanie mieszkańców gminy na 

tego typu pomoc, jednak analizując ilość świadczonych porad w 2021 roku pandemia 

COVID-19 i związana z nią izolacja społeczna w znaczny sposób wpłynęła na 

korzystanie mieszkańców gminy z pomocy psychologicznej w punkcie. 

        W 2021 roku w dalszym ciągu realizowano również porady prawne dla rodzin  

z problemem alkoholowym, problemem przemocy i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

        Porady prawnika odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się  

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, w poniedziałki, w godzinach 12.00 

- 16.00. Dyżury prawnika zostały sfinansowane przez Powiat Lubartowski. Dyżury 

prawnika zapewniały bezpłatne poradnictwo z różnych dziedzin prawa i znacznie 

poprawiły dostępność takich usług dla mieszkańców gminy Firlej.  

        Na dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w 2021 roku wydatkowano 

kwotę 3840 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2021r. dokonano zapłaty za dyżury 

psychologa w m-cu grudniu 2020r. w kwocie 320 zł. Łącznie wydatki na realizację 

zadania wyniosły 4.160 zł. 

 Zadanie 2 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.  

Cel: opóźnienie inicjacji alkoholowej, narkotykowej oraz zmniejszenie liczby  

i częstotliwości korzystania ze środków zmniejszających świadomość. Edukacja 

publiczna mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień.  

        W 2021 roku gmina w dalszym ciągu kontynuowała działania profilaktyczne  

w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków. W ramach zadania realizowano 

działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, poprzez zakup artykułów 

spożywczych i nagród na organizację imprezy profilaktyczno-edukacyjnej Pikniku 

Rodzinnego w Przypisówce. Na ten cel wydatkowano kwotę  1.295,91 zł .  

Ponadto zakupione zostały artykuły spożywcze na organizowany trzeźwościowy rajd 

rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie „ODNOWA” przy Kościele  

o. Kapucynów w Lubartowie na kwotę 299,99 zł. 

        Na bieżącą działalność świetlic środowiskowych w 2021 roku wydatkowano 

łącznie kwotę 39.087,32 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic 

środowiskowych w Pożarowie, Woli Skromowskiej i Serocku (koszt ogrzewania  
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– 30.636,16 zł, przeglądy stanu bezpieczeństwa, czyszczenie, przegląd przewodów 

wentylacyjnych i inne - 3.050,39 zł, zakup energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjne, 

zakup wody  -  5.400,77 zł). Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 

40.683,22 zł.        

Zadanie 3  

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym 

związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji. 

        Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

podejmowanie działań zmierzających do usuwania skutków nadmiernego 

spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych oraz wydawanie opinii 

w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

z uchwałami Rady Gminy Firlej. 

        W ramach zadania podejmowane były działania interwencyjne Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Firleju w zakresie kierowanie na 

badania w zakresie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych: psychologa  

i psychiatrę a następnie kierowania wniosków o zastosowanie przymusowego 

leczenia odwykowego w placówce lecznictwa odwykowego. 

        W roku 2021 Komisja odbyła 15 posiedzeń. Na posiedzeniach rozpatrzono 20 

wniosków w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego od 

alkoholu, w tym 7 wniosków złożonych przez członków rodzin osób nadużywających 

alkohol, 11 wniosków złożonych przez Komisariat Policji w Kocku, 1 wniosek członka 

Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA w Firleju oraz 1 wniosek pracownika 

socjalnego OPS w Firleju. Na podstawie opinii, wydanych przez biegłych sądowych 

w zakresie orzekania o uzależnieniu od alkoholu (biegły psycholog i biegły 

psychiatra), w 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Lubartowie złożone zostały 23 

kompletne wnioski w sprawie skierowania uzależnionych osób na przymusowe 

leczenie odwykowe od alkoholu.    

        Na wynagrodzenie dla członków Komisji za odbyte posiedzenia w 2021 roku 

wydatkowano kwotę  8.780 zł. 

        W 2021 roku wydatki za wykonane diagnozy przez biegłych sądowych 

psychologa i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe 



Strona 49 z 80 

za wniesione do Sądu Rejonowego w Lubartowie wnioski w sprawie leczenia 

odwykowego wyniosły 10.869,12 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowana 

została kwota 19.649,12 zł. 

Zadania 4 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art.13 1 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego.  

Cel: zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Firleju w 2021 

roku wydała 26 pozytywnych opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Firlej. 

 Zadanie 5 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i / lub narkomanii. 

Cel: wspieranie działań mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy. 

        W 2021 roku nie zlecano realizacji działań profilaktycznych dla osób 

uzależnionych oraz w zakresie edukacji publicznej stowarzyszeniom i osobom 

fizycznym.                            

        Ogółem w 2021 roku na zadania związane z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków   

w  Gminie Firlej  wydatkowana  została kwota  64.492,34 zł .                                                                       
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KULTURA 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju 

         
Biblioteka w Firleju funkcjonuje od 1950 roku.  Od 1 stycznia 2007r. jest 

samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru organizatora pod nr 1. Do 

podstawowych zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, 

oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczności gminy oraz uczestniczenie 

w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

         W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi jednostka macierzysta w Firleju 

oraz 2 filie biblioteczne w Sobolewie i Woli Skromowskiej. W Sobolewie Biblioteka 

zajmuje samodzielny budynek. W Woli Skromowskiej Biblioteka mieści się w świetlicy 

wiejskiej. 

        W bibliotece macierzystej w Firleju zatrudnionych jest 5 osób. Biblioteka czynna 

jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 i w soboty od 8.00 do 16.00. 

Pracownicy Filii Bibliotecznych pracują w wymiarze ½ etatu. 

Działalność środowiskowa Bibliotek funkcjonowała w nieco ograniczonym 

stopniu ze względu na pandemię. Mimo tego biblioteki przeprowadziły różnego 

rodzaju działania. 

W Filii Sobolew odbywały się spotkania KGW Sobolewianki  

i Kolonianki, zajęcia kulinarne dla dzieci, zebrania mieszkańców i druhów OSP. 

Zorganizowano spotkania integracyjne z okazji Tłustego Czwartku, Dnia Kobiet  

i Andrzejek. Biblioteka wspólnie z KGW sprzątała Cmentarz Powstańców 

Styczniowych przed świętami 3 Maja i 11listopada. Odbyło się również badanie 

wzroku organizowane przez firmę zewnętrzną z możliwością zamówienia okularów.  

W Filii Wola Skromowska również zorganizowano zajęcia feryjne dla dzieci. 

Odbywały się zajęcia plastyczne, ruchowe oraz czytanie bajek. Bibliotekę odwiedzały 

dzieci z przedszkola Casper w celu zapoznania się z biblioteką. Bibliotekarka 

odwiedzała również dzieci z propozycją wypożyczenia książki w przedszkolu. 

 Biblioteka w Firleju koordynowała różne działania środowiskowe. Odbywały 

się spotkania Koła historycznego (2x – 18 osób), KGW „Fajne Babki”(7x – 56 osób), 

zebrania i szkolenia OSP (3x – 44 osób), zebrania sołeckie, Wspólnoty Wsi Firlej, 

pracowników Urzędu Gminy (9x – 216 osób) , spotkanie emerytowanych 

pracowników oświaty ( 1x – 12 osób), fotowoltaika (2x – 17 osób), porady  
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prawnika (44x- 253 osób), spotkania Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych  

(11x – 68 osób), Koła wędkarskiego (2x – 28 osób).  

W Bibliotece odbywały się również posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady 

Gminy(7x – 138 osób). Przy bibliotece można było wykonać badanie wzroku  

i mammografie (6x – 156 osób) a także zaszczepić się przeciw SARS COV-2   

(1x - 46 osób). Miała również w bibliotece swoją siedzibę WOŚP. W Bibliotece 

odbywają się również zajęcia tańca dla dzieci (8x–44 osób). Biblioteka była również 

współorganizatorem biegu charytatywnego (90 osób), rajdu rowerowego (140 osób). 

Gościliśmy również na szkoleniu objazdowym 30 bibliotekarzy z Powiatu Kraśnik. 

Biblioteka aktywnie współpracowała z Przedszkolem Casper w Firleju 

w ramach akcji popularyzującej czytelnictwo. Pracownik Biblioteki dojeżdżał do 

przedszkola z książkami, gdzie dzieci mogły na miejscu wypożyczyć lub zdać książki. 

(25x – 536 dzieci). Biblioteka zorganizowała również event w Parku  

w Firleju promujący projekt „Cyfrowe GOK-i”, w którym bierzemy udział.  

W ramach tego projektu w Bibliotece odbył się cykl szkoleń dla młodzieży 

„Bezpieczeństwo w sieci” a pracownik biblioteki został przeszkolony zarówno w tej 

dziedzinie, jak również z dziennikarstwa online. 

Biblioteka współpracowała również z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  

w Firleju. Wychowankowie Ośrodka odwiedzali bibliotekę i wypożyczali książki. 

W ramach dotacji Ministerstwa Kultury Biblioteki otrzymały w roku ubiegłym 

dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9. 000,00 zł. 

  

Stan 

księgozbioru 

na  

31.12.2021 

 

 

Wpływy 

ogółem 

 

Z zakupu ze 

środków 

organizatora 

 

Z dotacji 

MKiDzN 

 

Dary od 

czytelników 

Firlej 19064 913 566 254 93 

Sobolew 4737 136 91 45 0 

Wola 

Skromowska 

7324 110 70 40 0 

Razem 31125 1159 727 339 93 

 

W porównaniu z rokiem 2020 stan księgozbioru zmniejszył się o 2238 książek. 
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Związane to było z przeprowadzanym skontrum księgozbioru i wycofaniem książek 

zniszczonych i nieczytanych. Poprzednia selekcja książek przeprowadzona była  

w roku 2014. 

 

 

Liczba czytelników na koniec 2021 r 

Firlej 819 

Sobolew 141 

Wola Skromowska 222 

Razem 1182 

 

 

Czytelnicy w rozbiciu na grupy wiekowe 

 
  

Ogółem 

 

Do 5 

 

6-12 

 

13-15 

 

16-19 

 

20-24 

 

25-44 

 

45-60 

 

pow.60 

 

2021 

 

1182 

 

107 

 

279 

 

116 

 

91 

 

44 

 

206 

 

192 

 

147 

 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne  -       58 

Liczba odwiedzin fizycznych w bibliotekach                                          - 58351 

Liczba wypożyczeni na zewnątrz księgozbioru                                     -  23437 

Liczba egzemplarzy udostępnionych na miejscu                                  -  12598 

Liczba uczestników imprez organizowanych przez Biblioteki               -    2362 

Liczba czasopism bieżących                                                                 -       22 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców                                              -     20,3 

Liczba zakupionych książek na 1000 mieszkańców                             -   183,4 

Liczba wypożyczeni ogółem na 100 mieszkańców                               -   404,7 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców   -   5738  

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 3,78 

Zbiory opracowane komputerowo                                                                 - 100% 
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Sport, rekreacja i wypoczynek 

 

        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju został utworzony na podstawie 

Uchwały Nr XXII/101/08 Rady Gminy Firlej z dnia 17 grudnia 2008 roku i rozpoczął 

swoją działalność od dnia 1 marca 2009 roku. Swoją działalność opiera na formie 

trwałego zarządu w skład, którego wchodzą środki trwałe takie jak (stan na 2021rok):    

-  nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej powierzchni 11,6150 ha; 

- murowany, parterowy budynek biurowo-handlowy – konieczna modernizacja  

w części biurowej, budynek częściowo wydzierżawiony w części handlowej; 

- 3 domki letniskowe drewniane – istniejące pow. 50 lat, stan zły, koszty remontu 

przekraczają wartość domków; 

-  pawilon noclegowy – stan dobry, obecnie trwa końcowy etap modernizacji; 

-  murowany domek letniskowy typu wiatraczek - stan dobry; 

-  kiosk rybny – modernizowany na bieżąco przez dzierżawcę; 

- budynek handlowo-usługowy – modernizowany w 2014 roku, obecnie oddany  

w dzierżawę; 

- hangar magazynowy – rozpoczęta modernizacja; 

- szalet publiczny – nowy obiekt oddany do użytkowania w 2014 roku; 

- szalet -  budynek murowany wymagający pilnej modernizacji wszystkich instalacji; 

- 8 kabin typu TOI-TOI, obiekty wymagają wymiany na nowszą generacje toalet;  

- pozostałe obiekty; 3 kontenery magazynowe, 1 garaż blaszany, 2 budynki 

magazynowe. 

Ponadto na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju znajdują się 

budynki i budowle gastronomiczne osób trzecich, którzy są dzierżawcami gruntu, na 

którym są one usytuowane. 

        Głównym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Firleju jest obsługa ruchu turystycznego. W tym celu w 2021 roku wynajmowane 

były 14 pokoi z łazienkami w pawilonie noclegowym, 1 domek typu wiatraczek  

z czterema mieszkaniami każde z łazienką, 3 domki drewniane bez węzła 

sanitarnego, udostępnione były dwa pola namiotowe z sanitariatami, plaża  

i kąpielisko strzeżone pomiędzy dwoma pomostami oraz baza gastronomiczna  

i handlowa z szerokim asortymentem oraz liczne miejsca rozrywki. Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Firleju prowadził również wypożyczalnie sprzętu wodnego  

i lądowego w skład, której wchodziły: 
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- rowerki wodne – 21 szt. - ( w 2021 r. zakupiono nowe 3 szt.) z powodu zużycia 

konieczność dalszej sukcesywnej wymiany na nowe; 

- kajaki - 8 szt. konieczność sukcesywnej wymiany; 

- łodzie wędkarskie – 2 szt. – stan zły; 

-  8 szt. pojazdów typu GOKART – stan dobry; 

-  9 szt. rowerów typ damka z dwiema przyczepkami dziecięcymi – stan dobry; 

-  3 szt. rowerów inwalidzkich – stan dobry; 

-  2 szt. rowerków dziecięcych, - stan dobry; 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju zapewniał również liczne miejsca 

parkingowe. 

        W 2021 roku wielkość i forma zatrudnienia pracowników w Gminnym Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Firleju uzależniona była od intensywności i ilości 

odwiedzających Ośrodek turystów. Sezon turystyczny w 2021 roku z powodu 

epidemii SARS COV-2 rozpoczął się w połowie maja i trwał do połowy października. 

W związku z powyższym zatrudnienie kształtowało się następującą: 

a) na podstawie umowy o pracę: 

- 2 osoby - 12 miesięcy;  

- 4 osoby – 6,5 miesiąca; 

b) na podstawie umowy zlecenie: 

- 2 osoby – 12 miesięcy;  

- 1 osoba –  9 miesięcy;  

- 1 osoba –  5 miesięcy;  

- 1 osoba –  4 miesiące; 

- 2 osoby –  3 miesiące; 

- 4 osoby – 2,5 miesiąca; 

- 7 osób  –  2 miesiące; 

- 1 osoba – 2 dni. 

        W 2021 roku na teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju wjechało 

ponad 11 402 samochodów, obsłużyliśmy w recepcji i wypożyczalni Ośrodka niemal 

4 900 klientów. Szacunkowo w 2021 roku nasz ośrodek odwiedziło ok. 90 000 osób. 

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju za 2021 rok wyniosły 

710. 345,43 zł i były wyższe od 2020 roku o 8,4%, zaś wydatki wynosiły 655. 967,01 

zł i były wyższe od roku ubiegłego o 3%. 
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        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju w roku 2021 jest członkiem 

Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem a jego przedstawiciel 

zasiada w Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia. 

        W 2021 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju nie korzystał  

z programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

        W 2021 roku w Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju przeprowadzony 

został audyt wewnętrzny. 

 

 

 
Ryc. Szlaki turystyczne LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. 
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Działalność gospodarcza 
 
 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności gospodarczej  
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 
 
Miejscowość Ilość podmiotów 
BARAN 4 
BYKOWSZCZYZNA 4 
CZERWONKA GOZDÓW 5 
CZERWONKA POLEŚNA 0 
FIRLEJ 80 
KUNÓW 9 
ŁUKÓWIEC 12 
MAJDAN SOBOLEWSKI 2 
NOWY ANTONIN 10 
POŻARÓW 4 
PRZYPISÓWKA 21 
SEROCK 20 
SOBOLEW 6 
SOBOLEW KOLONIA 7 
STARY ANTONIN 5 
SUŁOSZYN 2 
WOLA SKROMOWSKA 14 
WÓLKA MIECZYSŁAWSKA 1 
WÓLKA ROZWADOWSKA 1 
ZAGRODY ŁUKÓWIECKIE 4 
RAZEM 211 
 
 

        W 2021 roku odnotowano następujące zmiany w ilości podmiotów 

gospodarczych. Zarejestrowano 15 nowe działalności gospodarcze, natomiast  

2 podmioty zakończyły działalność gospodarczą.  
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Infrastruktura komunalna, ochrona środowiska, usługi komunalne, gospodarka przestrzenna 
 
 
 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Firlej na lata 2015-2025  
przyjętej Uchwałą Nr XV/82/15 Rady Gminy Firlej z dnia 14 grudnia 2015 roku 

 
 
Cele strategiczny Cele operacyjne Działania zrealizowane w roku 2020 
Cel strategiczny 1: 
Rozwój infrastruktury 
gospodarczej 
zaspokajającej 
potrzeby mieszkańców. 
 

Cel 1.1. Poprawa warunków i stopnia 
dostępności komunikacyjnej 

Realizacja zadania  budowa drogi gminnej nr 103318L w miejscowości Serock w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Współfinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Lubartowski: 
- budowa drogi powiatowej nr 1529L Sobolew, Sobolew Kolonia – roboty budowalne, 
- budowa drogi powiatowej nr 1510L Nowy Antonin, Kunów – roboty budowalne, 
- budowa drogi powiatowej nr 1531L Firlej – Kamionka – dokumentacja projektowa. 
 
Montaż oświetlenia ulicznego – lampy zasilane odnawialnymi źródłami energii. 
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie i uzyskanie dofinansowania dla zadania  budowy 
drogi gminnej nr 103295L w miejscowościach Pożarów i Wola Skromowska w ramach 
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.  
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi gminnej nr 103669L w miejscowości 
Sobolew Kolonia w roku 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi gminnej nr 103658L  w 
miejscowości Czerwonka Gozdów w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych.  
 
Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg 
gminnych: 

1. nr 103658L Czerwonka Gozdów, 
2. nr 103657L Przypisówka, 
3. nr 103295L Pożarów, Wola Skromowska, 
4. nr 103666L Nowy Antonin, 
5. nr 103666L Nowy Antonin, Majdan Sobolewski 

 
Remonty dróg gminnych kruszywem drogowym, gruzem kruszonym  i żużlem.  
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 Cel 1.2. Rozwój infrastruktury 
społecznej 
 

Wykonanie robót budowalnych dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 
Woli Skromowskiej do warunków funkcjonowania przedszkola. 
 
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Firleju. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę na 
dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Firleju   do warunków 
funkcjonowania przedszkola. 
 
Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy dla zadania Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Firlej.  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych:  
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Firlej 
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w  Firleju. 
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Firlej 
 
 

 Cel 1.3. Regulacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy 
 

Budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej: 
- realizacja robót budowlanych, 
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 
 
Uzyskanie pożyczki  w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie na finansowanie inwestycji. 
 

 Cel 1.4. Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska 
 

Montaż oświetlenia ulicznego – lampy zasilane odnawialnymi źródłami energii. 
 
Utrzymanie celów projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy Firlej  
 

 Cel 1.5. Rozwijanie społeczeństwa 
informacyjnego 

 
 
 
 
 

Cel strategiczny 2: 
Wzrost atrakcyjności 
Gminy Firlej dla 
mieszkańców i 
inwestorów 

Cel 2.1. Rozwój turystyki na 
obszarach wiejskich 
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 Cel 2.2. Propagowanie walorów 
turystycznych i ochrona dziedzictwa 
historyczno-kulturowego 

 

 Cel 2.3. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego 
 

 

 Cel 2.4. Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 
 

 

 Cel 2.5. Wdrożenie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Firlej 
 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej: 
- ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót budowalnych.  
 
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
 
 
 

Cel strategiczny 3: 
Rozwój kapitału 
ludzkiego z 
wykorzystaniem 
wiedzy i infrastruktury 

Cel 3.1. Rozwój sytemu edukacji 
 

Wykonanie robót budowalnych dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 
Woli Skromowskiej do warunków funkcjonowania przedszkola. 
 
Wykonanie dokumentacji dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Firleju   
do warunków funkcjonowania przedszkola. 
 

 Cel 3.2. Włączenie społeczne i 
wspieranie inicjatyw społecznych 
 

 

 Cel 3.3. Budowa kapitału 
społecznego na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego 

 

 Cel 3.4. Wspieranie systemu pomocy 
społecznej 
 

 

 Cel 3.5. Rozwój oferty czasu wolnego 
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Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla 
Gminy Firlej. 
 

Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa Lubelskiego 

porozumienia w zakresie przystąpienia do Projektu pt. „System gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2021 prowadzony 

był V nabór zgłoszeń na demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z budynków należących do osób fizycznych.  

Nabór zgłoszeń lokalizacji trwał od dnia 01.02.2021r. do dnia 26.02.2021r.  

W ramach naboru przyjęto 44 zgłoszenia lokalizacji materiałów zawierających azbest 

z których:  

- 18 zgłoszeń na demontaż i odbiór w ilości 2821,5 m2 tj. 42,32 Mg, 

- 26 zgłoszeń na odbiór azbesty w ilości 3966,5 m2 tj. 59,49 Mg. 

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej  
w 2021 r. 
 
        Program przyjęty Uchwałą Rady gminy Firlej Nr XXIX/148/2021 z dnia 

23.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2021 roku. 

Program realizowany był przy współpracy z: 

- Panem Tomaszem Szabelskim prowadzącym gabinet weterynaryjny z siedzibą 

w miejscowości Przytoczno 202, 21-146 Jeziorzany, w zakresie usług 

weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, 

które uległy wypadkom komunikacyjnym na terenie Gminy Firlej; 

- Panią Małgorzatą Szumiało prowadzącą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt  

z siedzibą w miejscowości Nowodwór, 21 – 100 Lubartów, w zakresie odławiania 

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki w schronisku. 

Wydatki na realizację programu w 2021 roku przedstawiają się następująco: 

- obsługa weterynaryjna – 1130,00 zł, 

- odławianie i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt – 21 648,00 zł.  

W ramach realizacji Programu odłowiono i umieszczono w schronisku 11 psów.  
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System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku 

  W 2021 roku usługę z zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Firlej świadczył Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Adamowie Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Cmentarnej 93, 21 – 412 

Adamów.  

  Obsługę i  wyposażenie PSZOK zapewniała gmina, we własnym zakresie, 

natomiast usługę w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów świadczyła 

firma PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki z siedzibą Wielkie 90, 21 – 143 Abramów. 

   Do PSZOK właściciele nieruchomości mogą dostarczać własnym transportem 

w ramach ponoszonej opłaty następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

 papier; 

 szkło; 

 metale i tworzywa sztuczne;  

 popiół; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 odpady niebezpieczne; 

 odpadów tekstyliów i odzieży; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu 

na swoją masę i rozmiary, nie mogą być umieszczane w typowych 

pojemnikach przeznaczonych do odbioru odpadów; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady komunalne, które powstały  

w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowo - budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia  

o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki; 

 zużyte opony. 
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Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości  

w 2021 roku odbywał się w systemie mieszanym, tj. pojemnikowym i workowym, przy 

czym: 

» papier – worki koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”, 

» szkło – worki koloru zielonego, oznaczone napisem „SZKŁO”, 

» metale i tworzywa sztuczne – worki koloru żółtego, oznaczone napisem 

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

» odpady biodegradowalne – worki koloru brązowego, oznaczone napisem 

„BIO”, 

» odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) – pojemniki koloru szarego lub 

zielonego, oznaczone napisem „ZMIESZANE”.  

Większość właścicieli nieruchomości zbiera ww. odpady w workach. 

 

Ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych oraz zebranych w PSZOK w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r.  przedstawia się następująco:  

 
KOD 

ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość w Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 102,51 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,98 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 98,36 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,14 

16 01 03 Zużyte opony 21,19 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 18,04 

17 01 03 

Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 58,28 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 8,7 
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17 02 02 Szkło 13,38 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 4,28 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 

01 i 17 06 03 12,42 

20 01 02 Szkło 13,7 

ex20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 29,02 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 96,24 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 25,02 

ex20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach - popiół 1,04 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 9,424 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 

35 1,495 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 5,44 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 94,94 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 524,42 

SUMA  1169,019 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające 

odpady komunalne w 2021 roku: 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych – 34,66 % 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,00 % 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych – 86,34 % 
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Koszty poniesione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, 

nieruchomości letniskowych oraz przyjętych w PSZOK to:  

- koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - 725 686,80 zł, 

- koszty transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK -  

205 314,61 zł,  

- obsługa administracyjna systemu - 84 368,06 zł.  

 

Program Czyste Powietrze 
 

W 2021 roku na mocy porozumienia zawartego w dniu 31.05.2021 r. pomiędzy 

Gminą Firlej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie, w Urzędzie Gminy Firlej uruchomiony został Punkt Konsultacyjny 

Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach organizacji punktu 

zakupiono niezbędne wyposażenie, w tym utworzono stanowisko komputerowe na 

potrzeby realizacji zadań wskazanych w porozumieniu. W punkcie konsultacyjnym 

istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, przygotowania i złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz jego późniejsze rozliczenie.  

Punkt czynny jest od poniedziałku 

 

Realizacja Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 

ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy). 

 
        „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Firlej w latach 

2017 – 2022” przyjęty został uchwałą Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Firlej z dnia  

16 listopada 2017 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 4952c. 

        Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią 3 budynki, w których znajduje się 8 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni 370 m3, w których zamieszkuje ogółem 17 osób. 

W mieszkaniowym zasobie brak wydzielonych lokali socjalnych. 
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 Nazwa budynku Adres Stan 
technic
zny* 

Liczba 
lokali 

mieszkaln
ych 

Powierzch
nia 
m2 

Liczba 
lokali 

socjalnych 

1 Budynek po byłej 
Szkole 
Podstawowej w 
Sułoszynie 

Sułoszyn 49 dość 
dobry 

2 30,99 0 
39,58 

2 Budynek 
mieszkalny w 
Firleju 

Firlej 
ul. 

Cmentarna 1 

dość 
dobry 

2 45,50 0 
66,00 

3 „Dom 
Nauczyciela” w 
Nowym 
Antoninie 

 
Nowy 

Antonin 72 

dobry  
4 

39,00  
0 39,00 

55,00 
55,00 

 

Ocena stanu technicznego dokonana w oparciu o ocenę stanu technicznego 

obiektu budowlanego przeprowadzoną zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1-2 Ustawy 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) 

 

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków  

i lokali przewidziany do realizacji w 2021 r. przedstawiał się następująco: 

 
Lp. Nazwa budynku Plan remontu  Realizacja  
1. Budynek po byłej Szkole 

Podstawowej w Sułoszynie  
Sułoszyn 49 

 
Wymiana stolarki 

 
nie zrealizowano 

2. Budynek mieszkalny w Firleju  
ul. Cmentarna 1 

 
xxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxx 

3. „Dom Nauczyciela” w Nowym 
Antoninie 
Nowy Antonin 72 
 

 
xxxxxxx 

 
xxxxxxxxxx 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Strona 66 z 80 

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy: 

 
 Nazwa budynku Adres Zarządzający 
1 Budynek po byłej 

Szkole 
Podstawowej w 
Sułoszynie 

Sułoszyn 49  
Wójt Gminy Firlej 

2 Budynek 
mieszkalny w 
Firleju 

Firlej 
ul. 

Cmentarna 1 
3 „Dom 

Nauczyciela” w 
Nowym Antoninie 

Nowy 
Antonin 72 

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół  
w Firleju 

 
 

Brak osób oczekujących na przydział mieszkania. 
 
 
 
 Usługi komunalne – wodociągi, kanalizacja 

Wodociąg 

Zaopatrzenie w wodę odbywało się z ujęcia: 

Serock – zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowościach: Serock (bez 

Osiedla Serock) Przypisówka, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Kunów, Nowy 

Antonin, Stary Antonin, Bykowszczyzna, Wólka Rozwadowska, Wola Skromowska, 

Pożarów, Sułoszyn,  

Roczny pobór wyniósł 73.218 m3 tj. średnio 201 m3/dobę.  

Firlej – zaopatrującego w wodę mieszkańców Firleja wraz z osiedlem Serock.  

Roczny pobór wnosił 133.306 m3 tj. średnio 365 m3/dobę. 

Czerwonka Gozdów - zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowościach: 

Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Wólka Mieczysława Majdan Sobolewski, 

Baran, Sobolew, Sobolew Kolonia. 

Roczny pobór 53.263 m3 tj. średnio 146 m3/dobę 

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 długość:   

- sieci wodociągowej                 -  147,44 km 

- przyłączy                  -     78,08 km 

- liczba głównych punktów poboru    -     2279  szt 
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Kanalizacja 

        W dniu 29 lipca 2021 roku została oddana do użytkowania oczyszczalnia 

ścieków w miejscowości Serock. Oczyszczalnia powstała na miejscu dotychczasowej  

a zastosowana technologia i urządzenia pozwalają na oczyszczenie Qd max = 650 

m3/d przy zachowaniu warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnymi, tj. 

wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości Qh max = 54 m3/h 

i Qd śr=500 m3/d 

        Oczyszczalnia ścieków przyjmuje do oczyszczenia ścieki spływające siecią 

kanalizacyjną z miejscowości: Przypisówka, Firlej i Serock (Osiedle) oraz 

dostarczane taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy. 

Łącznie oczyszczeniu poddanych zostało  54.111 m3 ścieków. 

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 długość:   

- sieci kanalizacyjnej   -  23,61 km 

- przyłączy   -  12,84 km 

- liczba punktów odprowadzania ścieków    -  725 szt. 

 

 

Transport, komunikacja, gospodarka nieruchomościami 

 
Transport, komunikacja 

        Gmina Firlej posiada aktualne umowy na korzystanie z przystanków  

z 18 przewoźnikami świadczącymi zbiorowy transport publiczny dla mieszkańców 

Gminy Firlej na trasach: 

Lubartów- Warszawa, 

Lubartów- Kock, 

Lublin– Białystok, 

Lublin– Biała Podlaska, 

Lublin- Łuków, 

Lublin- Siedlce, 

Lublin- Jeziorzany, 

- 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na terenie Gminy Firlej, 

- 1 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie osób 

samochodem osobowym TAXI. 
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Drogi 

        Gmina Firlej posiada sieć dróg gminnych o łącznej długości 88 809 km: 

-   26 750 km utwardzonych. 

-   pozostałe drogi gruntowe (wewnętrzne, dojazdowe). 

        W ramach środków zapewnionych w budżecie gminy na rok 2021 zostały, 

remontowane drogi gminne sposobem gospodarczym, tj. praca równiarki, 

utwardzenie poprzez nawożenie (kruszywa, tłucznia, żużlu oraz materiałów 

pozyskanych w wyniku kruszenia gruzu betonowego czy ceglanego), co pozwoliło na 

poprawienie przejezdności i użytkowania dróg gminnych. 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Gmina Firlej w 2021 r.: 

-   zbyła 1 nieruchomość o pow. 0.5848 ha w miejscowości Przypisówka, 

-  w wyniku uzyskanej decyzji ZRID nabyła 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 

0.7157 ha w celu realizacji drogi gminnej nr 103658L 

Planu wykorzystania zasobu nieruchomościami gminnymi - nie uchwalono. 

        Na podstawie decyzji nr ZRID AIB.6740.3.3.2021 r. Starostwo Powiatowe  

w Lubartowie nabyło 3 działki oznaczone nr 1116/1, 1116/2 i 1396/1 o łącznej 

powierzchni 0.6096 ha z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 1536L 

Sułoszyn- Żurawiniec. 

 

Decyzje, postanowienia, zezwolenia 

        W 2021 roku zostało wydanych: 

-   37 decyzji - w sprawie umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych  

z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, 

-   43 postanowień - opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości, 

-   17 decyzji - zatwierdzających podział nieruchomości, 

-   21 decyzji - w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w związku z budową 

urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonego w pasie drogowym. 

Sukcesywnie regulowane są własności nieruchomości gminnych w miarę potrzeb 

oraz składanych wniosków. 

 

 



Strona 69 z 80 

Planowanie przestrzenne  

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  obejmuje 

obszar całej gminy (wg. załącznika). 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ze zmianami - obejmuje 

obszar całej gminy (wg. załącznika). 

        W 2021 roku podjęto 1 uchwałę dotyczącą zmiany studium i planu: 

Uchwała Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Firlej z dnia 25 czerwca 2021 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej. 

        Zmiany dotyczyły indywidualnych wniosków. 

3. Audyt krajobrazowy – Wojewódzki audyt krajobrazowy nie został dotychczas 

uchwalony. W związku z powyższym nie były podejmowane żadne działania 

związane z konsultacjami i pracami na terenie gminy Firlej. 

4. Gminny program rewitalizacji – brak gminnego programu rewitalizacji. 

5.  Program opieki nad zabytkami – brak programu opieki nad zabytkami. 

6.  Wykaz wydanych w 2021 r. zaświadczeń, wypisów i wyrysów: 

     -  zaświadczenia z MPZP wydane w 2021 roku – łącznie 267 

     -  wypisy z MPZP wydane w 2021 roku – łącznie 98 

7.  Wnioski do zmiany planu i studium w 2021 roku: 

     -  włączone do trwających zmian studium   - 16 

     -  włączone do trwających zmian planu       -   4 

     -  wymagające analizy                                 - 19 
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Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego/ 
Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Firlej 

lp. MPZP 
Organ uchwalający, 
nr i data uchwały 

Publikacja 
w dzienniku 
urzędowym 

Wyroki WSA i NSA oraz 
rozstrzygnięcia 
wojewody 

1 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Firlej w 
granicach administracyjnych gminy, z wyłączeniem obszaru opracowania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Jezior 
Firlej-Kunów oznaczonego na rysunku planu, w którym pozostają 
obowiązujące ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Firlej zatwierdzonego uchwałą Nr IV/11/89 Gminnej 
Rady Narodowej w Firleju z dnia 28 lutego 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
1989 r. Nr 7, poz. 162 z późn. zm.). 

Uchwała 
nr XXXVIII/257/2002 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 18 czerwca 2002 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego nr 86 z 
dnia 9.08.2002 poz. 
1841 

 

2 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Jezior  
Firlej-Kunów w granicach oznaczonych na rysunku planu, obejmujący 
obszar miejscowości Firlej oraz tereny zabudowy nad jeziorem Kunów. 
 

Uchwała nr XXXIX/260/2002 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 8 sierpnia 2002 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego nr 111 z 
dnia 19.09.2002r. 
poz. 2494 

 

3 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Firlej, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/257/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 
18 czerwca 2002r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego Nr 86 poz. 1841 z dnia 9 sierpnia 2002r.) 

 

Uchwała nr IV/21/07 
Rady Gminy Firlej 

z dnia 07 lutego 2007 r. 
 

Dz.  Urz. Woj. 
Lubelskiego Nr 65, 
poz. 1401 z dnia 13 
kwietnia 2007r. 

 

4 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
jezior Firlej-Kunów, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/260/2002 Rady Gminy 
Firlej z dnia 8 sierpnia 2002r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego Nr 111, poz. 2494 z dnia 19 września 2002r. 

 

Uchwała nr IV/22/07 
Rady Gminy Firlej 

z dnia 07 lutego 2007 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego nr 65, 
poz. 1402 z dnia 13 
kwietnia 2007r. 

 

5 

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej, 
zwaną dalej zmianą planu. 
(dotyczy poszczególnych działek na terenie gminy z wyłączeniem obszaru 
jezior Firlej-Kunów) 

Uchwała nr XXV/123/13 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego poz. 
3269 z dnia 1 lipca 
2013 r. 
 

wyrok WSA sygn. akt II 
SA/Lu 176/14 z dnia 
22.12.2014 r. 
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6 

1. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/257/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 
18 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Firlej, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 86, 
poz. 1841 z dnia 09 sierpnia 2002 r. w części dotyczącej zapisów uchwały 
dla obszaru określonego w uchwale Nr XXXVIII/257/2002 Rady Gminy Firlej 
z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Firlej z wyłączeniem obszarów: 
1) objętych uchwałą Nr IV/21/07 Rady Gminy Firlej z dnia 7 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Firlej; 

2) objętych uchwałą Nr XXV/123/13 Rady Gminy Firlej z dnia 17 kwietnia 
2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Firlej. 

2. Integralną częścią ustaleń zmiany planu, stanowiących treść niniejszej 
uchwały, są następujące załączniki: 
1) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

/zmiana tekstowa/ 

Uchwała nr XXV/124/13 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
19 czerwca 2013 r. 
Poz. 3098 

wyrok WSA sygn. akt II 
SA/Lu 177/14 z dnia 
22.12.2014 r. 
 

7 

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
jezior Firlej–Kunów, zwaną dalej zmianą planu. 
Granice obszarów objętych zmianą planu określone zostały na rysunkach 
zmiany planu. 
 

Uchwała Nr XXV/125/13 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
19 czerwca 2013 r. 
Poz. 3099 

wyrok WSA sygn. akt II 
SA/Lu 175/14 z dnia 
22.12.2014 r. 
 

8 

Zmiana uchwały Nr XXXIX/260/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 8 sierpnia 
2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru jezior Firlej – Kunów, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 
111, poz. 2494 z dnia 19 września 2002 r. w części dotyczącej  zapisów 
uchwały dla obszaru określonego w uchwale Nr XXXIX/260/2002 Rady 
Gminy Firlej z dnia 8 sierpnia 2002 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej – Kunów z 
wyłączeniem obszarów: 
1) objętych uchwałą Nr IV/22/07 Rady Gminy Firlej z dnia 7 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru jezior Firlej – Kunów; 

2) objętych uchwałą Nr XXV/125/13 Rady Gminy Firlej z dnia 17 kwietnia 

Uchwała Nr XXV/126/13 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
19 czerwca 2013 r. 
Poz. 3100 
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2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru jezior Firlej – Kunów. 

2. Integralną częścią ustaleń zmiany planu, stanowiących treść niniejszej 
uchwały, są następujące załączniki: 
1) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 
/zmiana tekstowa/ 

9 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Firlej obszaru 
Firlej, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Wola Skromowska, zwany dalej 
planem. 
Granice obszarów objętych planem określone zostały na rysunkach planu. 
 

Uchwała nr XXVII/131/13 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 19 czerwca 2013 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
1 sierpnia 2013 r. 
Poz. 3644 

 

10 

Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
jezior Firlej – Kunów, zwaną dalej zmianą planu. 
Granica obszaru objętego zmianą planu określona została na rysunku 
zmiany planu. 

/dotyczy części obszaru nad jeziorem Firlej – tzw. GOSIR/ 

Uchwała Nr XXXIX/175/14 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 30.09.2014 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
20 listopada 2014 r. 
Poz. 3787 

 

11 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Firlej, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/257/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 
18 czerwca 2002r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego Nr 86, poz. 1841 z dnia 9 sierpnia 2002r.), z późniejszymi 
zmianami.  
Dotyczy działki Nr 3/1 obr. ewid. Bykowszczyzna 

Uchwała Nr  XV/79/2015 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 14 grudnia 2015 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
20.01.2016r. 
poz.363. 
 

 

12 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
jezior Firlej-Kunów, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/260/02 Rady Gminy 
Firlej z dnia 08 sierpnia 2002r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego Nr 111, poz. 2494 z dnia 19 września 2002r), 
z późn. zm. 
Dotyczy działki Nr 1011/1 obr. ewid. Serock 

Uchwała Nr XV/ 81/2015 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 14 grudnia 2015r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
20.01.2016r. 
poz.364. 
 

 

13 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. 
Granice obszarów objętych planem określone zostały na rysunkach planu. 
/Wola Skromowska/ 

Uchwała Nr XXX/161/2017 
Rady Gminy Firlej 
Z dnia 18 lipca 2017 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
16.08.2017r. 
poz.3332. 
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14 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. 
Granice obszarów objętych planem określone zostały na rysunkach planu. 
/Przypisówka/ 

Uchwała Nr XXXV/186/2018 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 12 lutego 2018 r. 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
9.03.2018r. 
poz.1016 

 

15 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
obszaru Firlej, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Wola Skromowska 
 

Uchwała Nr IX/42/2019 
Rady Gminy Firlej 
z dnia 26 Kwietnia 2019 
roku 
 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
10.06.2019r. 
poz.3586 

 

16 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
jezior Firlej - Kunów 

Uchwała Nr IX/44/2019 
Rady Gminy Firlej 

z dnia 26 Kwietnia 2019 
roku 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 
12.06.2019r. 
poz.3614 

 

17 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej 
– I etap 
 

Uchwała nr X/52/2019 
Rady Gminy Firlej 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 
  

 
18 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej 
– II etap 
 

 
Uchwała nr XV/77/2019 

Rady Gminy Firlej 
z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

  

 
 
 

lp. SUiKZP 
Organ uchwalający, 
nr i data uchwały 

Publikacja 
w dzienniku 
urzędowym 

Wyroki WSA i NSA oraz 
rozstrzygnięcia wojewody 

1 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
Przestrzennego gminy Firlej 
Tekst ujednolicony uwzględniający treść Studium przyjętego Uchwałą Nr 
XIV/62/12 Rady Gminy Firlej z dnia 27 marca 2012 r., ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałami: 
[ 1 ] Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Firlej z dnia 02 listopada 2015 r. 

[ 2 ] Nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy Firlej z dnia 02 marca 2017 r. 

Uchwała Nr 
XXVIII/147/2017 
Rady Gminy Firlej  
z dnia 02 marca 2017 r. 
 

Nie podlega 

 



Budżet i finanse  

         

1.  Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został 20 stycznia 2021 roku  

w wysokości - dochody 34.992.157 zł i wydatki 37.367.157 zł, w trakcie roku został 

zmieniony 9 uchwałami Rady Gminy i  9 zarządzeniami Wójta Gminy.  

          Zmiany budżetu w zakresie dochodów dotyczyły głównie: 

- zmian kwot dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych,  

- zwiększenia subwencji oświatowej,  

- zwiększenia subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji wodociągowych  

i kanalizacyjnych,  

- zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotów podatku VAT, 

- zwiększenia z tytułu przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19,  

- zwiększenia z tytułu przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg oraz z WFOŚiGW. 

           Zmiany budżetu w zakresie wydatków bieżących dotyczyły głównie zmian 

związanych z przydzielonymi dotacjami celowymi oraz przesunięciami pomiędzy 

poszczególnymi zadaniami i działami oraz wprowadzenia nowych zadań do realizacji 

i źródeł ich finansowania. 

           Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczyły głownie zwiększeń na 

dofinansowanie remontów dróg powiatowych w miejscowości Nowy Antonin i Wólce 

Rozwadowskiej w łącznej kwocie 640.000 zł oraz inne drobne przesunięcia. 

Ostatecznie dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 37.921.535 zł, tj. 98,8 %  

planowanych kwot po zmianach,  a  wydatki w kwocie 37.145.925 zł,  tj. 93 %  

planowanych kwot, z tego wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.724.131 zł,  

w tym: 

- budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej       -   4.639.157 zł, 

- termomodernizację budynku UG Firlej                            -    1.168.319 zł, 

- budowa i dokumentacje dróg gminnych                          -       539.375 zł, 

- dofinansowanie budowy dróg powiatowych w gminie     -       609.216 zł, 

- inwestycje w oświacie                                                      -      291.043 zł, 

- zakup i montaż oświetlenia drogowego - lampy solarne  -      158.550 zł,  
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- pozostała kwota - 318.471 zł wykorzystano na drobne inwestycje jak 

modernizację systemu wjazdowego na GOSIR, projekty rozbudowy kanalizacji  

i modernizacja pompowni, projekt przebudowy budynku ZOZ na Dom Kultury, 

modernizacje świetlic wiejskich, budowa drewnianych altan (Sobolew i Wola 

Skromowska). Nie wszystkie planowane zadania na 2021 rok udało się zrealizować 

ze względu na pandemię COVID-19, zrealizowano 85 % planu.   

           W 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 

775.610 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.519.000 zł. Na powstanie 

nadwyżki przy planowanym znacznym deficycie miał duże znaczenie wpływ pod 

koniec 2021 roku nieplanowanych wcześniej środków w kwocie 2.383.424 zł  

z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji  

w latach 2022-2024. W 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 

1.180.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 2.300.000 zł  

na budowę oczyszczalni. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 

2021 roku wyniosło 8.680.000 zł i wzrosło w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 

1.120.000 zł. 

2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona 20 

stycznia 2021 roku, w trakcie 2021 roku została zmieniona 2 razy uchwałą Rady 

Gminy i 4 razy zarządzeniami Wójta Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 

opracowana została na lata 2021-2024 i obejmowała prognozę kwoty długu na lata  

2021-2030, tj. do spłaty ostatniej raty kredytu w 2030 r.  

           W WPF zaplanowano do realizacji 3 przedsięwzięcia tj. „Termomodernizacja 

budynku OSP w Firleju ” i  „Modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Firlej” 

planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, z których w trakcie roku 

zrezygnowano z uwagi na brak dofinansowania – złożone wnioski nie zostały 

zaakceptowane. Natomiast zaplanowane przedsięwzięcie „Budowy drogi w Woli 

Skromowskiej” z udziałem środków z RFIL planowane do realizacji w 2022 roku 

pozostało i rozpoczęto przygotowania do realizacji, zlecając wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy, która jest w trakcie opracowywania.  

            Zmiany w planowanej prognozie kwoty długu WPF związane były  

z wprowadzanymi zmianami w budżecie gminy oraz zmianami w załączniku 

planowanych przedsięwzięć i dostosowaniem prognozy do zmienionych planów 

budżetu.  
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3.     W 2021 roku Rada Gminy Firlej podjęła 3 uchwały podatkowe określające 

stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku 

rolnego na 2022 rok, wszystkie stawki podatkowe zostały zmienione, wzrosły o około 

6 % w stosunku do stawek z 2021 roku. 

4. Stawki podatkowe na 2021 rok zostały uchwalone w 2020 roku i zostały na 

poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku. 

           W 2021 roku zostało wydanych osobom fizycznym 5.405 decyzji 

określających należności podatkowe w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości  

i leśnego oraz 2 decyzje określające podatek od środków transportowych.  Odnośnie 

podatku od środków transportowych w 2021 roku przyjęto 30 deklaracji podatkowych  

określających należny podatek. 

            Od podmiotów prawnych ustawowo zobowiązanych do składania deklaracji  

w zakresie podatków lokalnych przyjęto łącznie 588 deklaracji podatkowych, 

odpowiednio: w podatku rolnym 47 deklaracje, od nieruchomości 52 deklaracji 

określających należny podatek oraz 489 deklaracji w sprawie należnego podatku 

leśnego. Do podmiotów zalegających z zapłatą należnych podatków wysłano 708 

upomnień, a w dalszym toku czynności do urzędów skarbowych przekazano 44 szt. 

administracyjnych tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonych postępowań 

egzekucyjnych w 2021 r. uzyskano kwotę w wysokości 5.859 zł.   

            W zakresie umorzenia zaległości podatkowych zostało wydane 4 decyzje,  

w tym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 4.406 zł i odsetki za zwłokę 

w kwocie 36 zł. Ponadto w 2021 roku wydano 6 decyzji określające ulgi w podatku 

z tytułu nabycia gruntów na kwotę 3.463 zł oraz 4 decyzje z tytułu ulgi inwestycyjnej 

na kwotę 30.589 zł.  

2. W 2021 roku zostało wydanych 801 decyzji określających zwrot rolnikom 

podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupionym i wykorzystanym  

w gospodarstwie rolnym na łączną kwotę 356.082 zł.  

3. W związku ze sprzedażą napoi alkoholowych na terenie gminy Firlej wydano 

27 decyzji zezwalających na sprzedaż alkoholi i 5 decyzji likwidujące punkty 

sprzedaży alkoholi. Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi dochody 

wyniosły w kwocie 114.416 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane  

z realizacją programu Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii. W 2021 roku wydatkowano środki tylko w kwocie 64.492 zł, w związku  

z wprowadzeniem ograniczeń związanych z występowaniem wirusa COVID 19. 
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Zaplanowane półkolonie letnie dla dzieci, imprezy profilaktyczno-edukacyjne czy inne 

spektakle i koncerty profilaktyczne nie mogły się odbywać. Działalność świetlic 

środowiskowych również była ograniczona.    
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Ochrona przeciwpożarowa 

 
W Gminie Firlej funkcjonuje obecnie 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,  

w tym jedna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

Członkowie OSP   
 
Mężczyźni w wieku 18-65              -   256 osób 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat    -    37 osób 

Kobiety                                           -    29 osób 

Członkowie wspierający                 -    49 osób w tym 15 kobiet 

Członkowie honorowi                      -   39 osoby 

Członkowie OSP ogółem 410 osób - liczba członków w stosunku do roku 2020 

zmalała o 34 osoby. 

 

Wyposażenie 

Samochody ratowniczo - gaśnicze: 

 lekkie     -      3 szt.  

 średnie    - 7 szt.  

 ciężkie    - 1 szt. 

 

Motopompy:  

 pożarnicze o wydajności M8/8        -  10 szt.  

 pożarnicze o wydajności M 16/8        -  1 szt. 

 szlamowe         -  4 szt. 

 pływające          -  4 szt. 

 

Sprzęt ratowniczy: 

 zestaw ratownictwa technicznego - 2 szt. 

 pilarki do drewna    - 11 szt. 

 pilarki do betonu i stali   - 2 szt. 
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Sprzęt do ratownictwa wodnego: 

 ponton strażacki   -  1 szt. 

 skafandry dla nurków -  2 szt. 

 

Agregaty prądotwórcze: 

 jednofazowe   -  5 szt. 

 trójfazowe   -  3 szt.  

 

Węże strażackie: 

 tłoczne W -52  -  132 szt.  

 tłoczne W-75             -     97 szt. 

 ssawne   -    26 szt. 

 

Drabiny: 

 Wysuwane   -  3 szt. 

 Nasadowe   -        15 szt.  

 

Działania ratownicze w 2020 roku 

 pożary    -  43  

 miejscowe zagrożenia  -  80  

 alarmy fałszywe   - brak informacji 

 wyjazdy gospodarcze  -  17  

 

Działalność kulturalno-oświatowa 

 jedna jednostka OSP posiada zespół artystyczny zrzeszający 32 członków,  

 jedna jednostka OSP prowadzi kronikę, 

 osiem jednostek OSP posiada sztandar; w 2020 roku jednostka OSP Sobolew 

otrzymała sztandar.  

 

Udział w zawodach sportowo-pożarniczych 

 

        Ze względu na specyfikę roku 2020 i czas pandemii nie mogły odbyć się 

zawody sportowo - pożarnicze. Działalność jednostek OSP skupiała się na 
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działaniach gaśniczo - ratowniczych oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 polegające na podawaniu do publicznej wiadomości informacji  

o pozostawaniu w domach, unikaniu zgromadzeń.  

        Okres sprawozdawczo - wyborczy przypadający na początek roku został 

wydłużony do 30 września 2020 roku i do chwili obecnej nie mogły odbyć się 

zebrania w jednostkach OSP, skutkuje to brakiem raportów z poszczególnych 

jednostek. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Firlej 

                                                                                                       mgr Dawid Tarnowski 


