
ZARZĄDZENIE NR   32/2019 

Wójta  Gminy   BO R Z E C H Ó W 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Borzechów za rok 2018 

 

 

     Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

     Przedstawiam raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2018 stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

   Raport o stanie Gminy Borzechów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Borzechów oraz 

publikacji na stronie internetowej Gminy Borzechów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        



                                                                                                                       Załącznik 

                                                                                                                       do Zarządzenia Nr  32/2019 

                                                                                                                       Wójta Gminy Borzechów 

                                                                                                                       z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

  

RAPORT 

O STANIE GMINY 

BORZECHÓW 

za 2018 rok 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. WSTĘP 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Borzechów w roku 2018,  

a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.  Obszar i podział administracyjny  

      Gmina Borzechów zajmuje obszar 6746,5 ha. Jest jedną z najmniejszych gmin w powiecie 

lubelskim oraz w województwie lubelskim.   

      Gmina ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5906,63 ha, 

co stanowi ponad 87 % powierzchni.   

     W skład Gminy wchodzi 21 miejscowości, które tworzą 19 sołectw: Białawoda, 

Borzechów - Kępa Borzechowska, Borzechów-Kolonia, Dąbrowa, Dobrowola – Ryczydół, 

Grabówka, Kaźmierów, Kępa, Kępa-Kolonia, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Ludwinów, 

Łączki-Pawłówek, Łopiennik, Majdan Borzechowski, Majdan Radliński, Majdan 

Skrzyniecki, Osina i Zakącie.    

2. Ludność 

           Liczba stałych mieszkańców Gminy Borzechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.   

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

1. BIAŁAWODA 27 25 52 

2. BORZECHÓW 229 200 429 

3. BORZECHÓW-KOLONIA 188 171 359 

4. DĄBROWA 60 47 107 

5. DOBROWOLA 68 54 122 

6. GRABÓWKA 41 38 79 

7. KAŹMIERÓW 52 57 109 

8. KĘPA 114 107 221 

9. KĘPA BORZECHOWSKA 86 88 174 

10. KĘPA-KOLONIA 155 160 315 

11. KŁODNICA DOLNA 199 209 408 

12. KŁODNICA GÓRNA 140 126 266 

13. LUDWINÓW 93 115 208 

14. ŁĄCZKI- PAWŁÓWEK 71 64 135 

15. ŁOPIENNIK 144 148 292 

16. MAJDAN BORZECHOWSKI 37 55 92 

17. MAJDAN RADLIŃSKI 60 62 122 

18. MAJDAN SKRZYNIECKI 68 80 148 

19. OSINA 62 49 111 

20. RYCZYDÓŁ 29 25 54 

21. ZAKĄCIE 18 17 35 

 OGÓŁEM 1941 1897 3838 

 

 



       Zgodnie z tabelą, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, teren Gminy zamieszkiwało    

3838 osób, co stanowi 2,6% ludności powiatu lubelskiego (ludność powiatu 149 tys. osób). 

Gęstość zaludnienia w Gminie Borzechów ok. 58 osób /km2, jest dość niska, gdyż dla powiatu 

lubelskiego wynosi 80 osób/km2, a dla województwa lubelskiego 89 osób/km2.  

Największa liczba ludności zamieszkuje miejscowości: Borzechów (429 osób), Kłodnica Dolna 

(408 osób) i Borzechów-Kolonia (359 osób).  
Wśród mieszkańców Gminy nieznacznie dominują kobiety, które stanowią 50,57%  ogólnej 

liczby ludności Gminy. Proporcje między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet wykazują różnice                       

w obrębie Gminy.  

Liczba ludności Gminy od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

3. Gminne jednostki organizacyjne: 

 Urząd Gminy Borzechów 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie 

 Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej 

 Gimnazjum w Borzechowie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie – samorządowa instytucja kultury. 

 

 III. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY 

1. Budżet Gminy i prognoza finansowa 

    Budżet Gminy Borzechów na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr  XXV/150/17 Rady 

Gminy Borzechów w dniu 28 grudnia 2017 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego 

roku wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz pięcioma zarządzeniami 

Wójta Gminy Borzechów. 

    Budżet Gminy na 2018 rok zakładał  dochody w kwocie  16 826 936,47 zł  oraz wydatki           

w kwocie  16 826 936,47 zł. 

Wykonanie dochodów Gminy Borzechów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło ogółem                      

16 429 619,65 zł, co stanowi  97,64 % planu, z tego dochody bieżące wyniosły - 

14 388 782,74 zł  i dochody majątkowe 2 040 836,91 zł. 

    Wykonanie wydatków  na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 16 005 745,15 zł, co 

stanowi  95,12 %  planu,  z tego wydatki bieżące - 12 868 814,44 zł  i wydatki majątkowe –  

3 136 930,71 zł.  

 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły  -   4280 zł, 

 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły   -   4170 zł. 

    W budżecie Gminy w 2018 roku nie zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki. 

    Nie realizowano żadnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

    Gmina Borzechów w  2018  była beneficjentem  jednego    projektu  współfinansowanego 

ze środków z UE pod nazwą ,,Rozwój i kreatywność drogą  ku przyszłości” . Realizatorami 

projektu są Gimnazjum w Borzechowie i Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej.  Okres 

realizacji  projektu: 2017-2019.  W 2018 roku   poniesione wydatki z projektu  to wydatki 

bieżące. 

    W 2018 roku dokonano trzy  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany w trakcie  

roku wprowadzone zostały dwoma uchwałami Rady Gminy oraz jednym zarządzeniem Wójta 

Gminy Borzechów. 



Okres obowiązywania WPF został wydłużony do 2030 roku, z uwagi na zaciągnięty kredyt  

konsolidacyjny. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Borzechów na lata 2018-2030 

przedstawia informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 

ustawy o finansach publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869).   

       Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Borzechów z dnia 27 marca 2019 roku                 

z wykonania budżetu Gminy Borzechów i informacji o stanie mienia Gminy Borzechów 

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów (BIP) pod 

adresem https://borzechow.e-biuletyn.pl/zarządzenia. 

      Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji.  

Wyzwania Gminy Borzechów są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy. 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego 

     Gmina Borzechów jest właścicielem 44 działek o łącznej powierzchni 5,9796 ha.  

Grunty o pow. 0,08 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym. 

Obok gruntów Gmina jest właścicielem dróg gminnych o powierzchni 55,3318 m² .  

      Ponadto Gmina jest właścicielem następujących nieruchomości:  

- cztery ujęcia zbiorowe wody: Ludwinów, Łączki-Pawłówek, Borzechów i Kaźmierów.  

   Ujęcia wraz z sieciami magistralnymi o łącznej długość ok. 62 km oraz przyłączami 

   wodnymi w ilości 1193 szt. zostały przekazane do użytkowania i konserwacji Zakładowi 

   Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych Związku Komunalnego Gmin  

   w Bełżycach.  

- obiekty użyteczności publicznej: 

 budynek administracyjny Urzędu Gminy z budynkiem gospodarczym  

 budynek komunalny w Borzechowie, w którym mieszczą się dwa lokale mieszkalne, 

lokal użytkowany przez Placówkę Telekomunikacji oraz pomieszczenia przeznaczone 

na usługi weterynaryjne  

 budynek Szkoły Podstawowej w Borzechowie  

 budynek Gimnazjum w Borzechowie  

 budynek Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej  

 budynek świetlicy w Kaźmierowie. 

Z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych Gmina otrzymuje miesięcznie czynsze:  

- za lokale mieszkalne                                                    -  912,02 zł  

- za lokal użytkowany przez Telekomunikację Polską  -  229,51 zł  

- za gabinet weterynaryjny                                             - 1 032,63 zł 

- za lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej w Borzechowie  - 195,81 zł  

- za salę w siedzibie Urzędu Gminy wynajmowaną przez agenta PZU - 184,50 zł. 

 

 

 IV. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW  
  

A. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Borzechów  na lata 2015-2020 

      Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Borzechów  na lata 2015-2020 została     

opracowana   w celu planowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Gminy 



Borzechów, spełniającego ambicje i oczekiwania mieszkańców. Strategia została 

zatwierdzona uchwałą nr VI/47/15 Rady Gminy Borzechów z dnia 8 września 2015 r. 

 Opracowana Strategia wyznacza cele i kierunki rozwoju Gminy w zakresie: 

 gospodarczym, 

 społecznym, 

 środowiskowym, 

 technicznym. 

 W 2018 roku uwzględniając kierunki rozwoju wskazane w Strategii, zrealizowano       
i wsparto realizację następujących zadań: 

DROGOWNICTWO 
 modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa, 
 modernizacja drogi gminnej  Nr 107388L w miejscowości Osina, 
 budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępa 

Borzechowska, 
 odbudowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kępa - Kolonia - Łopiennik 

– Majdan Radliński,  
 budowa chodnika  w miejscowości Kępa-Kolonia, 
 utwardzenie dróg gminnych tłuczniem. 

OŚWIATA, SPORT, REKREACJA, SŁUŻBA ZDROWIA 

 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej 

 modernizacja  części socjalnej -  kuchni i świetlicy w budynku SP w Kłodnicy 

Dolnej, 

 przekazano dotację  dla SPZOZ  Nr 1 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : 

,,Modernizacja  Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Borzechowie”. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

 dofinansowywano budowę przydomowych  oczyszczalni ścieków,  

 finansowano demontaż, zabezpieczenie, transport i przekazanie do utylizacji płyt 

azbestowo- cementowych od rolników, 

 udzielano dotacji na odnawialne źródła energii (panele słoneczne i fotowoltaiczne).    

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  

 przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na 

zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego typu bus dla komendy JRG  

PSP w Bełżycach 

 prowadzono remonty  budynków i zaplecza Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Kępie, Borzechowie, Majdanie Borzechowskim  i Kłodnicy Dolnej,        

 przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej  Policji w Lublinie na 

dofinansowanie zakupu samochodu  dla Komisariatu Policji w Bełżycach. 

 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borzechów oraz Miejscowy Plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów 

      Gmina Borzechów objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  



w 100% powierzchni Gminy. Plan został zatwierdzony uchwałą Nr XIV/86/2000 Rady 

Gminy Borzechów z dnia 29 sierpnia  2000 r. (ogł. w Dz. U. Woj. Lub. Nr 70, poz. 841           

z 2000 r.) i był zmieniany w późniejszych latach.   

      Gmina posiada także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borzechów przyjęte uchwałą Nr X/65/99 Rady Gminy Borzechów                 

z dnia 28 grudnia 1999 r. Ostatnia zmiana studium została zatwierdzona uchwałą                             

Nr XXII/135/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 12 lipca 2017 r. i dotyczyła łącznej 

powierzchni 141,2 ha.  

W 2018 r. prowadzono wcześniej rozpoczęte prace nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów dla poszczególnych działek z terenu 

Gminy.  Zmianą przeznaczenia użytkowania terenu objętych zostało 178 działek o łącznej 

powierzchni ok. 54 ha. Większość jednostkowych zmian dotyczy przekształcenia gruntów  

pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w mniejszej skali przekształcane działki 

zostaną przeznaczone pod: usługi, składy, handel, usługi komercyjne, zalesienia, 

fotowoltaikę, zabudowę jednorodzinną.  

 
Rada Gminy Borzechów nie podjęła uchwały w sprawie Rewitalizacji Gminy Borzechów, 

która określałaby nowe tereny inwestowania na terenie Gminy.  
   

C. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Borzechów na lata 2014 – 2032  

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Borzechów z dnia                
07 listopada 2014 r. Jego celem jest oczyszczenie terenu z azbestu poprzez stopniową jego 
utylizację, która będzie skutkować wyeliminowaniem negatywnego wpływu azbestu na 
zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska na terenie Gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 50513,33 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

W 2018 r. działaniami Programu objęto 59 gospodarstw. Zdemontowano i przekazano do 
utylizacji 8 180 m

2
 płyt falistych i płaskich zawierających azbest, pochodzących głównie                  

z pokryć dachowych. 

D. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borzechów 

   Uchwałą Nr XIII /86/16 Rady Gminy Borzechów z dnia 18 maja 2016 r. przyjęto plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borzechów, który przewiduje: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 %, 

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł  do 20 %, 

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %. 

      Na terenie Gminy Borzechów nie wykonuje się pomiarów poziomu zanieczyszczenia 

powietrza. Opierając się na wynikach stacji pomiarowej w Lublinie  przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń Pyłem PM 10 - wystąpiły w 2018 r. w ciągu 15 dni 

w okresie grzewczym. 
      W roku 2018 nie odnotowano także przekroczenia dopuszczalnego poziomy hałasu 
drogowego. Wiąże się to z faktem, że Gmina nie posiada na swoim terenie dróg krajowych, 
dróg wojewódzkich i szybkiego ruchu. Na większości odcinków przebiega ona po terenach 
rolniczych słabo zabudowanych. 

      Na terenie Gminy brak też zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska. Gmina ma 

charakter rolniczy. Największe zakłady to: Przedsiębiorstwo „IGORD” – Jerzy Podgórski, 



piekarnia w Borzechowie, stacja paliw w Kłodnicy Dolnej oraz sklepy handlowe. Skala 

produkcji w tych zakładach jest stosunkowo niewielka. Gmina nie posiada informacji o emisji 

zanieczyszczeń gazowych takich jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla i dwutlenek 

węgla. 

E. Gospodarka odpadami komunalnymi 

      Gmina własnym staraniem prowadzi działania związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi. Na 2018 rok Gmina zawarła roczną umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy  

z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym. 

     Od początku trwania nowego systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013 r.  

zapewniamy mieszkańcom: 

- pojemniki na odpady, 

- worki na odpady segregowane, 

- Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący wszystkie rodzaje   

   odpadów komunalnych, bez ograniczeń ilościowych, bez ponoszenia dodatkowych opłat 

   przez mieszkańców. 

      Z roku na rok zwiększa się ilość odebranych segregowanych odpadów komunalnych,                

co świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców odnośnie segregacji śmieci. 

     W Gminie Borzechów w 2018 roku na 1 mieszkańca statystycznie przypadało 132,73 kg 

odpadów, z czego: 

- 78,43 kg odpadów zmieszanych, 

- 27,15 kg odpadów segregowanych, 

- 27,15 kg odpadów dostarczonych do PSZOK-u. 

 

 

F. Inne działania w zakresie ochrony środowiska 

1/ Uchwałą nr XVIII/112/16 Rada Gminy Borzechów z dnia 29 grudnia 2016 r. przyjęła  
     zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na budowę   
     przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                      
     W  2018 roku Gmina udzieliła dotacji na budowę 10 nowych przydomowych oczyszczalni  
     ścieków. 
 

2/ Oczyszczanie terenu 

 Gmina utrzymuje 67,8 km dróg gminnych. 
Utrzymanie dróg, ulic, placów zabaw (10) i przystanków komunikacji publicznej (28)                    
w okresie letnim obejmuje: 

- oczyszczanie ulic, chodników, przystanków i placów zabaw, 
- koszenie poboczy, pasów zieleni wraz ze zbieraniem trawy, 
- zbieranie i wywożenie odpadów zgromadzonych w rowach i koszach ulicznych, 
- malowanie i konserwowanie ławek ustawionych przy chodnikach. 

    Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym obejmuje: 
- odśnieżanie ulic oraz podległych chodników i przystanków, 
- zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej, 
- opróżnianie koszy ulicznych. 



3/ Utrzymanie zieleni 

Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni obejmowały następujące czynności: 
- utrzymywanie klombów i rabat, 
- dokonywanie nasadzeń krzewów i kwiatów na klombach i rabatach, 
- pielęgnacja żywopłotów, 
- utrzymanie ławek i koszy przydrożnych w estetycznym wyglądzie. 

 

G. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów 

    Program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie im miejsca 

w schronisku oraz opieki weterynaryjnej, a także zmniejszenie populacji zwierząt 

bezdomnych. 

    Na realizację zadań określonych w Programie w 2018 r. wydzielono w budżecie Gminy  

kwotę 23000 zł. Środki te przeznaczono na: zapewnienie miejsca w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt, sterylizację, kastrację i uśpienie ślepych miotów oraz na dożywianie 

bezdomnych zwierząt. 

  

H. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2018 rok 

     Program został zatwierdzony przez Radę Gminy Borzechów uchwałą Nr XXV/154/17 z dnia  

28 grudnia 2017 r. Na jego realizację wydzielono w budżecie kwotę  54.000 zł. Są to środki 

pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

     W ramach Programu realizowano następujące zadania: 

- spektakle profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum                              

- zakup książek, literatury fachowej i profilaktycznej (zagrożenia XXI wieku: alkohol, papierosy,  

   hazard, gry, narkomania, bulimia, telewizja, komputery, telefony)         

- dofinansowanie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży na mecze piłkarskie                                                                 

- dofinansowanie organizacji "Opłatkowego Spotkania Seniora"  

- kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (przeprowadzono wizytacje 15 punktów).                                                      

       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzechowie podejmowała 

działania w zakresie kierowania na leczenie odwykowe.   

   Zgodnie z ustawą o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi leczenie 

odwykowe jest dobrowolne. Jednak w przypadkach kiedy osoba nadużywa alkoholu, powoduje 

rozkład życia rodzinnego, demoralizuje nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca 

spokój lub porządek publiczny Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich może wydać 

postanowienie o obowiązku poddania się tej osoby leczeniu odwykowemu. Postępowanie w tej 

sprawie Sąd wszczyna na wniosek prokuratora lub gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

    W 2018 roku do Gminnej Komisji wpłynęło 8 wniosków: 3 od członków rodzin osób 

nadużywających alkoholu, 1 od Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 2 od mieszkańców wsi, 

2 od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na koniec 2018 roku 5 spraw przekazano do Sądu 

Rejonowego w Kraśniku, 1 postępowanie było na etapie opiniowania przez lekarzy orzeczników,  

1 sprawa była w toku, 1 osoba podjęła leczenie dobrowolnie. Komisja  przesłuchała 8 osób 

podejrzanych o nadużywanie alkoholu.  

 



I . Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi  

    oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   

    2018 rok 

    Program został  przyjęty został uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 

28 grudnia 2017 r. 

Głównym celem programu współpracy było zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

poprzez realizację zadań publicznych Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie Gminy Borzechów.    

    Na dofinansowanie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie wydatkowano           

z budżetu Gminy kwotę 84 000 zł. W 2018 r. Gmina Borzechów zlecała realizację zadań na 

podstawie umowy, z zastosowaniem: trybu konkursowego oraz trybu pozakonkursowego 

(tzw. „mały grant”).   

1/ W drodze otwartego konkursu ofert Gmina zleciła realizację zadania „Wspieranie                            

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku”. Jego realizatorem był Gminny 

Klub Sportowy „PERŁA” Borzechów. W ramach tego zadania podejmowane były 

następujące działania: 

 organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn  

młodzieżowych 

 współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych  

 udział w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą.  

Na realizację tego działania Gmina przekazała kwotę 70 000 zł. 

 2/ W ramach tzw. małych grantów (tryb pozakonkursowy) przyznano 7 dotacji w łącznej 

kwocie 14000 zł na realizację następujących zadań:     

 „Tłusty czwartek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Borzechów – Koło 

Gospodyń Wiejskich w Łączkach-Pawłówku 

 „Gminny Dzień Kobiet” - Stowarzyszenie Centrum Artystyczne „Teatr w Remizie” 

 „Strażacki Piknik Odpustowy” - OSP Kłodnica Dolna 

 „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Borzechowie”  - Stowarzyszenie  

„U źródeł Chodelki” 

 „Spektakl teatralny Likwidacja oraz spotkanie z przyrodnikiem Michałem Książkiem” 

– Stowarzyszenie Centrum Artystyczne „Teatr w Remizie” 

 „Majówka w Majdanie – Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Borzechowskim. 

3/ Oprócz udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji na realizację zadań publicznych 

prowadzono też współpracę pozafinansową  z organizacjami pozarządowymi, która polegała 

na: 

 zamieszczaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów zapowiedzi 

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, a także publikowano 

relacje z ich przeprowadzenia, 

 promocja działalności organizacji pozarządowych w lokalnej gazecie, 



 udzielaniu pomocy merytorycznej i technicznej w związku z realizacją przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych, 

- przekazywaniu informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach,  

  organizowanych przez różne instytucje, 

- współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet  

  Gminy Borzechów. 

 

  V. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW W ZAKRESIE OPIEKI 

      SPOŁECZNEJ 

1.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020     

    Strategia została zatwierdzona uchwałą Nr XXIV/145/17 Rady Gminy Borzechów z dnia              

13 listopada 2017 roku. Strategia rozwiązywania problemów społecznych ukierunkowana jest 

na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi 

w szerszym obszarze polityki społecznej, jak oświata, służba zdrowia i sądownictwo.  

      Strategia obejmuje programy: 

- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

- wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,  

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

- profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,  

-współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

       Do głównych priorytetów (celów strategicznych) zalicza się: 

1/ wyrównywanie szans życiowych osób starszych i niepełnosprawnych - w ramach danego 

celu podjęto działania:  

 współpraca z PFRON poprzez udzielanie informacji oraz uzupełnianie wniosków      

w celu zdobycia dofinansowania do np. remontu łazienki,  

 udzielanie pomocy materialnej dla osób w podeszłym wieku, samotnych oraz rodzin 

osób niepełnosprawnych (zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna),  

 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem 

Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

 przeciwdziałanie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych (organizowanie 

corocznych obchodów Dnia Seniora); 

2/ wsparcie rodzin (opieka nad dzieckiem i rodziną) - podjęte działania:  

 stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieciom i młodzieży                       

w rodzinach naturalnych - pomoc finansowa (stypendia dla uczniów), rzeczowa 

(dożywianie uczniów), praca socjalna, psychologiczna wspieranie rodzin w funkcjach 

wychowawczych poprzez poradnictwo rodzinne, 

  współpraca z sądami, kuratorami, szkołami, opieką zdrowotną oraz organizacjami 

pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny; 

3/ ograniczenie skali bezrobocia oraz negatywnych jego skutków, integracja osób długotrwale 

bezrobotnych -  podjęte działania: 

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych 

poprzez angażowanie ich do programów pomocowych,  



 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom bezrobotnym i ich rodzinom, 

 współudział na zasadzie partnerstwa w realizacji programów aktywizujących 

bezrobotnych prowadzonych przez inne instytucje np. Powiatowy Urząd Pracy; 

4/ ograniczanie problemu uzależnień oraz jego skutków - podjęte działania: 

 współpraca pracowników socjalnych z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

 udzielanie wsparcia materialnego dla rodzin, członkami których są osoby 

uzależnione. 

Dla każdego priorytetu zostały wyodrębnione szczegółowe cele operacyjne ukierunkowujące 

działania społeczności lokalnej i władz samorządowych. 

     W dniu 23 listopada 2018 roku zwołano zespół oceniający, który dokonał raportu                            

z monitoringu w/w Strategii. W raporcie dokonano oceny czterech celów strategicznych: 

wyrównywanie szans życiowych osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie rodzin, 

ograniczanie skali bezrobocia oraz negatywnych skutków, integracja osób długotrwale 

bezrobotnych, ograniczanie problemu uzależnień oraz jej skutków.  

    Monitoring Strategii jest stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie 

informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Ponadto zostały 

sformułowane zalecenia dotyczące roku 2019. Za priorytet należało uznać aktywizację 

społeczną, zawodową młodzieży, a także aktywniej włączyć osoby starsze w życie społeczno-

kulturowe Gminy oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu.  

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Borzechów na lata 2018-2022 

      Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/176/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku. W celu 

właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne było dokonanie analizy 

problemów społecznych w Gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. Na 

terenie Gminy Borzechów przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie 

społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. 

Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, zamkniętym kręgu osób, gdzie 

świadkami są jedynie członkowie rodziny.  

     Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cel ten oparty jest na realizacji zadań Gminy             

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań 

profilaktycznych, wsparcie osób doświadczających przemocy oraz pracy ze sprawcami 

przemocy nad zmianą ich zachowań i postaw, tj. 

 zmniejszenie skali przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie  

dostępności pomocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec 

stosujących przemocy w rodzinie. 

      W 2018 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie brali 

udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy tzw. 

„Niebieska Karta”. Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynacja pracy wszystkich 

podmiotów wchodzących w skład zespołu. Zespół podejmuje działania profilaktyczne, 



interwencyjne, diagnozuje sytuacje rodziny oraz podejmuje działania mające przeciwdziałać 

zjawisku przemocy. GOPS Borzechów prowadzi obsługę biurową zespołu oraz pracownicy 

biorą udział w pracach merytorycznych. W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń zespołu 

interdyscyplinarnego. W ramach pracy zespołu pomocą objęto 76 osób, z 17 rodzin.  

3. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Borzechów na lata 

     2018-2020  

      Program został zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII177/18 Rady Gminy Borzechów z dnia 

22 czerwca 2018 r.   

Program adresowany jest do:  

 rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

 rodzin w kryzysie,  

 kobiet w ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży 

powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,  

 rodzin, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, kobiet, które 

otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

  kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, 

  rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

      Podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie 

takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. Rodziny zamieszkałe na terenie 

naszej Gminy przeżywające jakiekolwiek trudności w swoim funkcjonowaniu mogą 

skorzystać z szerokiego wachlarza narzędzi pomocowych oferowanych przede wszystkim 

przez instytucje publiczne. Wśród nich wymienić można między innymi wsparcie i pomoc              

w sytuacjach kryzysowych, wsparcie asystenta rodziny w przypadku trudności                                     

z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

      Znaczącym zadaniem ustawowym Gminy w zakresie wspierania rodziny jest 

wprowadzenie do pracy z rodziną asystenta rodzin, który zajmuje się równolegle                                  

z prowadzoną przez pracownika socjalnego pracą socjalna, wsparciem i aktywizacją rodziny.   

W 2018 roku w ramach otrzymanej dotacji zatrudniono 1 asystenta rodziny na okres                            

5 miesięcy od sierpnia do grudnia. Asystent pracował z 7 rodzinami, które miały problemy 

wychowawcze z dziećmi, nie radziły sobie z bieżącymi sprawami dotyczącymi prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Zadaniem asystenta rodziny było wsparcie rodziców w ich 

funkcjach wychowawczych, doradztwo w bieżących sprawach dotyczących codziennej 

egzystencji. Asystent rodziny swoją pracę wykonuje w środowisku zamieszkania rodziny 

i/lub w miejscu przez nią wskazanym. Główną formą jego pracy jest towarzyszenie 

(asystowanie). Asystowanie polega na obecności, towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, 

służeniu wsparciem poprzez wspieranie informacyjne, emocjonalne rodziny w czynnościach 

dnia codziennego. Rezultaty pracy z rodzinami zależą przede wszystkim od aktywności tych 

rodzin, woli włączenia się w realizację planu pracy oraz chęci wprowadzenia zmian w życiu 

rodzinnym. 



4.  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

     W 2018 roku w ramach Programu objęto dożywianiem 68 dzieci, których rodziny 

spełniały kryterium dochodowe. 

     Przyznana pomoc w postaci dożywiania dzieci uzasadniana jest sytuacją życiową                              

i materialną potwierdzaną treścią wywiadów środowiskowych, sporządzanych przez 

pracowników socjalnych monitorujących dane rodziny.  

5. Program specjalny „Pakiet na start” realizowany na podstawie    

    Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 

    Program był realizowany przez pracowników GOPS przy współpracy z PUP w Lublinie 

Filią w Bełżycach. Jego celem było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób 

zarejestrowanych w PUP poprzez aktywizację prowadzoną do usamodzielnienia się (w tym 

również od pomocy społecznej) oraz ich powrót na otwarty rynek pracy.  

Program był kierowany głównie dla: 

 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 osób długotrwale bezrobotnych, 

Uczestnik Programu otrzymał 1.200 zł na start, które mógł przeznaczyć na szkolenie lub kurs 

(np. kurs kasy fiskalnej), mające na celu podniesienie kwalifikacji, które gwarantowały 

podjęcie stażu, a później zatrudnienia.  

6. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy   

    społecznej  

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie, wspierając rodziny, realizuje  

ustawę o pomocy społecznej, na podstawie której zostały wypłacone świadczenia:  

1/ zasiłki stałe - dla 16 osób - są to zasiłki dla osób samotnych lub w rodzinie 

     niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności; 

2/ zasiłki okresowe - dla 8 rodzin, w tym przyznane z powodu: 

-  bezrobocia dla 4 osób; 

-  długotrwałej choroby dla 1 rodziny; 

-  niepełnosprawności dla 1 rodziny; 

- innego niż wymienione powyżej dla 2 rodzin; 

3/ dożywianie - Opłacono dożywianie dla 68 osób; 

4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne 

    - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłki stałe; 

    - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 osób pobierających świadczenia 

       opiekuńcze. 

5/ zasiłki celowe przyznano dla 36 rodzin, w tym zasiłki specjalne celowe dla 24 rodzin. 

6/ stypendia – pomoc materialna dla uczniów – 27 rodzin otrzymało wsparcie finansowe na 

      zakup materiałów niezbędnych dla ucznia, 

7/ dodatki mieszkaniowe wypłacane dla 1 rodziny; 

8/ dodatki energetyczne opłacane dla 1 rodziny; 

9/ Karta Dużej Rodziny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę  

   o Karcie Dużej Rodziny, w związku z tym w 2018 r. wydano Karty dla 6 rodzin; 



10/  Opłacono pobyt jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej; 

11/ Opłacono pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, a także od 

października 2018 r. GOPS Borzechów finansuje pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej. 

7. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego 

programu „Dobry Start” 

L.p. Rodzaj świadczenia Ilość rodzin/ 

Świadczeniobiorców 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 177 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 60 

3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 

4.  Świadczenie pielęgnacyjne  14 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka „becikowe” 

43 

6. Zasiłek dla opiekuna 7 

7. Świadczenie rodzicielskie 20 

8. Fundusz alimentacyjny 12 

9. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 2 

10. Opłacono składki ZUS za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

 

14 

12. Opłacono składki KRUS za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

8 

13.  Świadczenie wychowawcze ( 500+) 324 

14. Rządowy program „Dobry Start” 425 

 

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

     Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Borzechów: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie  

- Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej 

- Gimnazjum w Borzechowie. 

     Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019 kształtuje się 

następująco: 

        Szkoła Liczba  

uczniów  

Oddział 

przedszkolny 

Punkt  

przedszkolny 

    Razem 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa                    

w Borzechowie 

 

    137 

 

17 

 

20 

 

        174 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kłodnicy Dolnej 

 

      94 

 

26 

 

19 

 

        139 

Gimnazjum                       

w Borzechowie 

      49 

(klasy III) 

X X           49 



     

       Szkoły, mając na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, aktywnie włączają się     

w realizację projektów i programów o szerszym zasięgu, jak też podejmują przedsięwzięcia   

o charakterze lokalnym.  Zakres realizowanych projektów i programów jest bardzo szeroki,   

a tematyka zróżnicowana.   

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie   

1.  Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany przez Stowarzyszenie "Klub XXI   

wieku" w ramach Regionalnego Stowarzyszenia Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, 11 ucz. kl. IV - VII po badaniach 

diagnostycznych odbywało zajęcia z edukacji zdrowotnej, z dietetykiem, psychologiem, 

zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową; na zakończenie uczniowie otrzymali 

zestaw przyborów do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. 

2. "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu 

lubelskiego" realizowany przez Fundację VCC w Lublinie dofinansowane w ramach działania 

3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - odbyły się szkolenia dla 4 nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej (30h) i zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli  z programowania 

SCRATCH  dla 30 uczniów klas I - III (4 grupy x po 28h), 1 zajęcia wyjazdowe na UMCS 

(prezentacja robotów); szkoła w ramach projektu otrzymała 15 laptopów, 4 zestawy 

dydaktyczne. 

 3. Program "Od grosika do złotówki" pod patronatem Ministerstwa Finansów realizowany 

przez WODN - nabycie praktycznych umiejętności gospodarowania pieniędzmi, wiedzy  o 

finansowych aspektach zdarzeń z uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań; 1 

nauczyciel odbył szkolenie, otrzymał zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik ze 

scenariuszami zajęć, projekt realizowany był dla 22 ucz. kl. II. 

4. Program "Dobrze widzieć" - Fundacja Narodowego Dnia Życia - szkoła otrzymała 137 

odblaskowych kamizelek. 

 5. Program "SKS w szkole" Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego odbywały               

i odbywają się nadal  zajęcia  z piłki nożnej, piłki koszykowej oraz zapasy 2 godz. 

tygodniowo dla 20 ucz. kl. IV- VII prowadzone przez nauczyciela w-f. 

 6. Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" Fundacji BOŚ - ogólnopolski projekt edukacji 

prozdrowotnej pod honorowym patronatem Pierwszej Damy, baza wiedzy i  scenariuszy dla 

nauczycieli, 21 dzieci z oddziału przedszkolnego. 

Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej 

1/ Projekt FS "Rozwój i kreatywność drogą ku przyszłości" realizowany w okresie dwóch lat  

    szkolnych 2017/18 i 2018/19, liczba uczniów w projekcie – 73. 

    W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów: wyrównujące i rozwijające  

    z   matematyki, języka angielskiego, przyrody, z programowania oraz zajęcia skierowane   

    do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie jak: terapia ręki, psychoterapia 

    grupowa, trening umiejętności społecznych, trening słuchowy, zajęcia indywidualne  

    z neurologopedii, zajęcia psychoedukacyjne, prowadzone przez specjalistów. Ze środków 

    EFS zakupione zostały dla szkoły pomoce dydaktyczne do nauki przyrody, 4 tablice 

    interaktywne, 16 laptopów oraz urządzenie wielofunkcyjne.  



2/ Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości", liczba uczniów w projekcie – 28. 

    Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VI,. 

    W ramach projektu: 

      a/  przeprowadzono przesiewowe badania uczniów , wyniki badań przekazano rodzicom  

 w czasie indywidualnych spotkań.  

      b/ przeprowadzono  działania edukacyjne w postaci zajęć: 

 zajęcia z edukacji zdrowotnej "zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia", 

 zajęcia z dietetyki  

 zajęcia z psychologiem. 

c/ przeprowadzono zajęcia praktyczne dla uczniów po których wszyscy uczestnicy 

    biorący udział w projekcie otrzymali materiały  edukacyjne oraz narzędzia do 

    wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna). 

     Uczniowie nabyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. 

3/ Program "Czyste powietrze wokół nas", liczba uczniów – 26. 

    Program skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczyciela 

    wychowania przedszkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców 

    w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz 

    kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony 

    własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. 

4/ Program "Owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka", liczba uczniów – 60. 

    Jest to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka  

    i produktów mlecznych. Program propaguje wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe 

    poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by 

    dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety 

    program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty 

    mleczne, jak są uprawiane i produkowane. 

5/ Program "Niesamowity świat higieny jamy ustnej", liczba uczniów – 21.  

    W ramach programu dzieci brały udział w zajęciach, podczas których zdobyły niezbędną 

    wiedzę na temat higieny jamy ustnej, sposobów i częstotliwości prawidłowego 

    szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt w gabinetach  

    stomatologicznych. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od 

    najmłodszych lat. 
 

Gimnazjum w Borzechowie 

     Program „ Rozwój i kreatywność drogą ku przyszłości”, liczba uczestników w roku  

szkolnym 2017/2018 – 82.                                                                                                           

Realizacja projektu dotyczyła: 

 prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języków obcych, chemii, fizyki, biologii, 

geografii, matematyki. 

 organizacji wyjazdów warsztatowych z chemii i fizyki do UMCS, 2 wycieczek 

edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 prowadzenia zajęć wspomagających z pomocy psychologiczno – pedagogicznych dla 

uczniów z dysfunkcjami. 

 wyposażenia Szkoły w pomoce dydaktyczne: mikroskop z dostępem do komputera, 

pracownia multimedialna, zestaw pomocy do pracowni chemicznej. 

  



 VII.  BIBIOTEKA  

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie jest jedyną samorządową instytucją 

kultury na terenie Gminy. Posiada filię biblioteczną w Kłodnicy Dolnej. Misją GBP                                

w Borzechowie jest popularyzacja czytelnictwa, dbanie o rozwój kulturalny mieszkańców, 

pamięć o przeszłości oraz tworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej 

Motto Biblioteki: „Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do 

ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”.  /J. Lelewel/ 

Wizja: Biblioteka miejscem przyjaznym, służącym lokalnej społeczności, gdzie 

pielęgnowane tradycje łączą się z teraźniejszością, a różne pokolenia mieszkańców mogą się 

integrować, spełniać swoje pasje i je rozwijać. 

Na koniec 2018 r. księgozbiór wynosił 16245 książek (w 2018 r. zakupiono 683 

książki). Czytelnikami Biblioteki jest 691 osób (czyli prawie co 5 mieszkaniec Gminy jest 

czytelnikiem), którzy wypożyczyli 14022 książki (liczba wypożyczeni na 100 mieszkańców 

wynosi 384 książki). W 2018 r. Biblioteka zanotowała wzrost wypożyczeni i liczby 

czytelników.  

W 2018 r. Biblioteka organizowała zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w ramach klubu 

4h) w każdą środę w czasie roku szkolnego oraz ferie i wakacje z biblioteką. Organizowana 

była Noc bibliotek  oraz zajęcia czytelniczo-plastyczne dla klas szkolnych. Biblioteka nie 

zapomina także o osobach starszych, dla których organizowane są zajęcia rękodzielnicze                    

i kulinarne.  Dla osób mających kłopot z dotarciem do biblioteki realizowana jest akcja 

„Książka na telefon”. W 2018 r. już po raz XV odbyło się Opłatkowe Spotkanie Seniorów, 

którego współorganizatorem jest Biblioteka. Jest to okazja do spotkań samotnych                                 

i najstarszych mieszkańców Gminy, dla których przygotowywany jest poczęstunek wigilijny, 

upominki, występy orkiestry i zespołu śpiewaczego. W spotkaniu w 2018 r.  uczestniczyło ok. 

100 osób. Przy Bibliotece działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Klub Wolontariusza 

„Pozytywnie zakręceni”. Cały księgozbiór Biblioteki jest opracowany i prowadzone jest 

komputerowe wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz możliwość samodzielnego 

przedłużania terminu zwrotu. Biblioteka prowadzi także wypożyczalnię międzybiblioteczną,          

a dzięki podpisanej współpracy z bibliotekami KUL i UMCS jest możliwość wypożyczania 

książek naukowych. W bibliotece jest nowoczesny sprzęt komputerowy i bezpłatnie można 

korzystać z Internetu, drukować, skanować. Bibliotekarze służą pomocą przy obsłudze 

komputera oraz pomagają wypełniać i pisać różne dokumenty, np. życiorys, CV. Biblioteka 

włącza się w akcje charytatywne np. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz programy 

biblioteczne, np. „O finansach… w bibliotece”, „Narodowe Czytanie”. Dzięki współpracy ze 

szkołami prowadzimy akcję „Najlepszy czytelnik”. Działalność Biblioteki jest prezentowana 

w Naszej Gminie Borzechów, na stronie i blogu Biblioteki, na fanpage oraz Instagramie. 

Biblioteka zbiera także stare fotografie, które skanuje, a część zbiorów fotograficznych, 

dotyczących terenu Gminy i okolicznych miejscowości można zobaczyć na Cyfrowym 

Archiwum Tradycji Lokalnej. 



     VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

        Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt jest 

organem wykonawczym Gminy. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady 

Gminy.  

     W 2018 roku Rada Gminy Borzechów podjęła 58 uchwał. Podjęte przez Radę Gminy 

uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał               

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, którymi są:  w zakresie zgodności   

z prawem – Wojewoda Lubelski, a w zakresie nadzoru finansowego – Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Lublinie (do RIO przekazano 25 uchwał). Wojewoda Lubelski w trybie 

nadzoru stwierdził nieważność jednej uchwały Rady Gminy.  

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

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

miejscowego – również w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

    Uchwały powierzone przez Radę Gminy do wykonania Wójtowi były realizowane zgodnie 

z dyspozycjami zawartymi w poszczególnych aktach, z zachowaniem procedur i terminów 

określonych uchwałami i przepisami prawa. 

    Wójt wykonywał swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i podległych jednostek 

organizacyjnych.  

 

          IX. PODSUMOWANIE 

     Przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2018 rok skupia się – zgodnie z dyspozycją 

ustawową – głównie na zadaniach określonych w uchwałach Rady Gminy, w tym w aktach            

o charakterze strategicznym (strategie, polityki, programy).  W latach następnych zakres 

informacji przedstawianych w Raporcie może zostać rozszerzony – Rada Gminy posiada 

kompetencje do ustalenia szczegółowości przedmiotowego dokumentu. 

 

 

 
  

 

  

 


