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1. Wstęp

Szanowni Mieszkancy Gminy Sawin
Szanowni Radni,
Oddaję w Państwa ręce roczny Raport o stanie Gminy Sawin za 2021 rok. Dokument opracowano zgodnie
z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku
z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę przedstawienia
w jednym dokumencie efektów i rezultatów naszych działań. Raport może być doskonałym narzędziem dla
wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do uczciwej i dojrzałej debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju
naszej Gminy oraz o środkach i sposobach osiągania wspólnych celów. Świadomość wpływania na otaczającą nas
rzeczywistość, jej kształtowanie przy pełnym i świadomym udziale lokalnej społeczności jest największą nagrodą za
pracę dla każdego samorządowca.
Dokument, który Państwu przedkładam to efekt zespołowej pracy poszczególnych referatów Urzędu Gminy
w Sawinie, a także jednostek organizacyjnych Gminy Sawin. Stanowi on syntetyczne podsumowanie działalności
organu wykonawczego samorządu gminy w roku 2021 i obejmuje informacje na temat najważniejszych zadań,
realizowanych na rzecz naszej wspólnoty gminnej.
Zebrane materiały i dokumenty są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Opisują sytuację Gminy pod
względem gospodarki, ochrony środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą. Zmiany jakie zachodzą
corocznie w Gminie Sawin są efektem pracy wielu środowisk zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy
naszej wspólnoty. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować kilka
znaczących inicjatyw. Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne,
społeczne, oświatowe, kulturalne były realizowane w pełnym zakresie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
posłużą mieszkańcom Gminy Sawin do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania Samorządu Gminnego.
Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności Mieszkańców Gminy Sawin do lektury dokumentu,
a jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy brali czynny udział w funkcjonowaniu Samorządu w szczególności
Radnym i Sołtysom oraz tym co przyczynili się do przygotowania niniejszego raportu.

Wójt Gminy Sawin
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dariusz Ćwir
Data: 2022.05.31 09:11:53 CEST
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2. Informacje ogólne
I.

Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Sawin położona jest w województwie lubelskim, w północnej części

powiatu chełmskiego przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm z Włodawą
(rys. 1). Od północy sąsiaduje z Gminą Hańsk, od wschodu z Gminą Ruda-Huta i Gminą
Wola Uhruska, od zachodu z Gminą Wierzbica, a od południa z Gminą Chełm. Gmina
Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach, zajmuje powierzchnię
190,22

ha.

Od

1

stycznia

2022

roku

teren

Gminy

został

pomniejszony

o sołectwo Jagodne.
Rysunek. 1 Położenie Gminy
Sawin na tle województwa

II. Miejscowości,
geodezyjne

sołectwa,

obręby

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Sawin
składała

się

z

27

miejscowości

skupionych

w 19 sołectwach: Bachus, Bukowa Mała, Bukowa
Wielka, Chutcze, Czułczyce, Czułczyce – Kolonia,
Czułczyce Małe, Jagodne, Krobonosz, Łowcza, Łukówek,
Malinówka, Petryłów, Podpakule, Radzanów, Sajczyce,
Sawin, Serniawy i Średni Łan.
Na

terenie

Gminy

Sawin

zlokalizowano

28 obrębów geodezyjnych (rys. 2). Największym z nich
jest

Sawin

Najmniejszym

o

powierzchni
zaś

około

Przysiółek

o

5002,83

ha.

powierzchni

około 77,41 ha.
Rysunek. 2 Poglądowa mapa Gminy Sawin

III.

Demografia

Ludność Gminy Sawin na przestrzeni lat stale się zmniejsza. Starzejące się społeczeństwo, ujemny przyrost naturalny
i migracje niekorzystnie wpływają na sytuację demograficzną gminy. Na ostatni dzień 2021 roku teren gminy
zamieszkiwało 5440 mieszkańców. To aż o 45 osób mniej
niż w roku poprzednim (wyk. 1). Na liczbę ludności
wpłyneła liczba zgonów: 79, liczba urodzeń: 44 oraz

5670

5585

Liczba ludności zamieszkująca
Gminę Sawin na przestrzeni lat
5539

5485

ujemne saldo migracji: – 10. Liczba kobiet i mężczyzn

5440

była wyrównana i wynosi dokładnie 2720 kobiet i 2720
mężczyzn.
We wsi Łukówek odnotowano największą utratę
liczby mieszkanców w ilości 15 osób, zaś największy

2017

2018

2019

2020

2021

Wykres 1 Liczba ludności na przestrzeni lat
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przypływ odnotowano w Czułczycach, gdzie przybyło 5 osób. Niezmiennie od wielu lat Sawin jest najliczniejszym
sołectwem, pomimo tendencji spadkowej (wyk. 2). Liczba ludności na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 2113 osoby.
Najmniej zaludnioną wsią jest Przysiółek z liczbą 37 osób.
Ludność z podziałem na miejscowości
w latach 2020 - 2021

2500
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Wólka Petryłowska
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Hredków

Aleksandrówka
Bachus
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Bukowa Wielka
Chutcze
Czułczyce
Czułczyce-Kolonia
Czułczyce Małe

0

2021
Wykres 2 Ludność z podziałem na miejscowości w latach 2020-2021

IV.

Przedsiębiorczość
Gmina Sawin jest jednostką terytorialną typowo rolniczą. Rolnictwo jest jednym z głównych działów

gospodarki w gminie. Formalnie na terenie Gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne „Ostoja Bachus”.
Istnieje też szereg podmiotów działających w branży pozarolniczej. Na ostatni dzień grudnia 2021 roku odnotowano
225 osób ze statusem osoby bezrobotnej.
W 2021 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widniało 200 wpisów
niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności. W tej liczbie zawarci są aktywni przedsiębiorcy,
jak i Ci którzy z różnych przyczyn zdecydowali się tymczasowo zawiesić swoją działalność.
W ciągu roku przybyło 12 działalności gospodarczych, zaś 18 zostało zamkniętych. Tylko 7 firm w 2021 roku
zdecydowało się wznowić funkcjonowanie swojego biznesu.
Najbardziej popularnym rodzajem działalności biorąc pod uwagę PKD widniejące jako przeważające we
wpisach o CEIDG są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
a także konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
Równie dużym zainteresowaniem cieszy się branża związana z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych oraz transport drogowy towarów.
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3. Władze lokalne.
W 2021 roku Rada Gminy liczyła 15 Radnych, dokładnie tylu ilu liczyła w roku 2020 (tab.1) .
Tabela 1 Skład Rady Gminy Sawin w 2021 roku

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imię i nazwisko
stanowisko
Iwona Wołoszkiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Fedorowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Zbigniew Kloc
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wojciech Adamowicz
Radny Gminy
Łukasz Traczyński
Radny Gminy
Teresa Chlebio
Radna Gminy
Bogusława Głąb
Radna Gminy
Piotr Hawryluk
Radny Gminy
Andrzej Kędzierawski
Radny Gminy
Zbigniew Krzanowski
Radny Gminy
Maria Kubiak-Skórzewska
Radna Gminy
Ryszard Skimina
Radny Gminy
Tadeusz Starzyniec
Radny Gminy
Halina Wołoszkiewicz
Radna Gminy
Dorota Żuk
Radna Gminy
Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2022 poz. 559) do

właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej. W 2021 roku zostały podjęte 72 Uchwały (tab. 2). To o 17 więcej niż w roku poprzednim.
Tabela 2 uchwały rady Gminy Sawin podjęte w 2021 roku

lp.

data

XXIII/152/21

21 STYCZNIA

1.

2.

numer

XXIII/153/21

uchwała
W sprawie udzielenia przez Gminę Sawin pomocy
finansowej Województwu Lubelskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przejścia
dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 812 z drogami powiatowymi nr 1717L
Urszulin – Sawin i nr 1821L Sawin – Ruda wraz z
wykonaniem odcinków chodnika na drogach
powiatowych nr 1717L i 1821L
W sprawie zmiany uchwały nr XV/109/20 Rady Gminy
Sawin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin
zmienionej uchwałą nr XVIII/126/20 Rady Gminy
Sawin

XXIII/154/21

W sprawie zmiany uchwały nr XV/110/20 Rady Gminy
Sawin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin –
jednostka strukturalna „A”

4.

XXIII/155/21

W sprawie zmiany uchwały nr XV/108/20 Rady Gminy
Sawin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sawin

5.

XXIII/156/21

W sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

3.

sposób wykonania uchwały

Udzielono dofinansowania
w kwocie 45 000,00 zł

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Sawin
został podjęty Uchwałą Rady
Gminy Sawin nr XXVI/181/21
z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Sawin –
jednostka strukturalna „A”
został podjęty Uchwałą Rady
Gminy Sawin nr XXVI/180/21
z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Studium Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego zostało
uchwalone Uchwałą rady
Gminy Sawin nr XXV/172/21
z dnia 14 maja 2021roku.
Realizowano zadania z ustawy
o ochronie zwierząt zgodnie
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na terenie gminy Sawin na 2021 rok

7.

8.

21 STYCZNIA

6.

9.

Lp.

data

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sawin

XXIII/158/21

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

XXIII/159/21

W sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2021 - 2023

XXIII/160/21

W sprawie udzielenia pożyczki Regionalnemu
Towarzystwu Gminy Sawin

numer

uchwała

XXIV/161/21

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Zdrowia

15 LUTY

10.

XXIII/157/21

11.

XXIV/162/21

12.

XXIV/163/21

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetowej
Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i
organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy
Sawin
Zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy Sawin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok

13.

XXIV/164/21

14.

XXIV/165/21

W sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

15.

XXIV/166/21

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej

z przyjętym programem
Dokonano zmian
w regulaminie zgodnie
z obowiązującym prawem
i podano do publicznej
wiadomości
Zatwierdzony plan komisji
został zrealizowany w 100 %
Uchwała jest realizowana
i stanowi istotną pomoc
w dożywieniu dzieci
najbardziej potrzebujących
z Gminy Sawin
Uchwała została zrealizowana,
udzielono pożyczki na zadanie
pod nazwą” Budowa Ogrodu
Zabaw na terenie Gminy
Sawin”
sposób wykonania uchwały
Plan pracy komisji nie został
zrealizowany w całości ze
względu na nieudostępnienie
przez organ prowadzący
projektu arkusza organizacji
Zespołu Szkół w Sawinie na
rok szkolny 2021/2022. Nie
odbyło się więc jedno
posiedzenie komisji, na
którym miała być
przeprowadzona analiza ww.
arkusza. W związku z tą
sytuacją została złożona przez
Przewodniczącą Komisji
stosowna interpelacja.
Wyjaśnienia dotyczące
procedury zostały opisane
w odpowiedzi na interpelację.
Udostępnienie arkuszy w tym
czasie nie było możliwe ze
względu na trwającą
procedurę opiniowania.
Zatwierdzony plan komisji
został zrealizowany w 100 %
Uchwała weszła w życie i jest
realizowana zgodnie z jej
zapisami
Roczny program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi został
zrealizowany, udzielono
dotacji na realizację zadań
w 2021 roku
Uchwała została przyjęta
i zrealizowana z późniejszymi
zmianami
Zmiana została wprowadzona
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numer

uchwała

XXV/167/21

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sawin na lata 20212022

XXV/168/21

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania

18.

XXV/169/21

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

19.

XXV/170/21

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Gminy Sawin

20.

XXV/171/21

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

XXV/172/21

W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sawin

22.

XXV/173/21

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

23.

XXV/174/21

W zakresie przyjęcia zarządzania drogami powiatowymi
nr 1717L i 1821L celem budowy odcinków chodnika

24.

XXV/175/21

W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej
petycji

XXV/176/21

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień
złożenia wniosku

Uchwała została zrealizowana
i spełniła wymóg zawarty
w art. 7 ust. 1e ustawy
o dodatkach mieszkaniowych

XXV/177/21

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Gminy Sawin o nr działki 313/3 w Bukowie Małej

Unieważniono przetarg
z uwagi na ujawnienie
budynku na działce.
Dokonano podziału działki.

Lp.

data

16.

21.

25.

26.

14 MAJA

17.

sposób wykonania uchwały
Gminny program
przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
został przyjęty i sukcesywnie
realizowany
Uchwała jest realizowana
i spełnia wymóg
art. 50 ust 1 ustawy o pomocy
społecznej
Uchwała jest realizowana
i jest istotnym elementem
działania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Ogłoszono przetarg na
sprzedaż dz. 106 w Bukowie
Wielkiej cz. II ale nie znalazł
się nabywca – przetarg
nierozstrzygnięty
Zatwierdzony plan komisji
został zrealizowany w 100 %
Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sawin
stał się dokumentem
wiążącym i zgodnym
z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Sawin
Wprowadzono zmiany
w budżecie
Przejęto zarządzanie drogami
w celu budowy odcinka
chodnika
Petycja pozostawiona została
bez rozpatrzenia, gdyż
rozpatrywanie przez Radę
Gminy Sawin tej petycji nie
znajduje uzasadnienia
w obowiązującym stanie
prawnym

Urząd Gminy Sawin | ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

8

Władze lokalne.
Raport o stanie Gminy Sawin za 2021 rok
numer

uchwała

27.

XXVI/178/21

W sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Sawin na lata 2021-2025

28.

XXVI/179/21

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Sawin w roku szkolnym 2021/2022

XXVI/180/21

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin

XXVI/181/21

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin jednostka strukturalna „A

29.

30.

data

30 CZERWCA

Lp.

31.

XXVI/182/21

32.

XXVI/183/21

Lp.
33.

data

numer
XXVII/184/21
XXVII/185/21

35.

XXVII/186/21

36.

XXVII/187/21

37.

XXVII/188/21

38.

29 LIPCA

34.

XXVII/189/21

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sawin na lata 2021 - 2025
uchwała
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sawin na lata 2021 - 2025
W sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta Gminy Sawin z wykonania budżetu za 2020 rok
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sawin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XXIII/152/21 z dnia
21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia przez Gminę
Sawin pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu z
przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przejścia dla
pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
812 z drogami powiatowymi nr 1717L Urszulin – Sawin i
nr 1821L Sawin – Ruda wraz z wykonaniem odcinków
chodnika na drogach powiatowych nr 1717L i 1821L

39.

XXVII/190/21

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków

40.

XXVII/191/21

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Gminy Sawin w drodze bezprzetargowej

41.

42.
43.

44.

data

27 WRZEŚNIA

lp.

numer

uchwała

XXVIII/192/21

W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

XXVIII/193/21
XXVIII/194/21

XXVIII/195/21

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy sawin na lata 2021 - 2022
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych

sposób wykonania uchwały
Gminny program opieki nad
zabytkami jest w trakcie
realizacji.
Cena została określona i stała
się ceną obowiązującą
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego stał się aktem
prawa miejscowego
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego stał się aktem
prawa miejscowego
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
sposób wykonania uchwały
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Rozpatrzono sprawozdanie
Zwiększono kwotę
dofinansowania do
68 538,82 zł w wyniku
aktualizacji kosztorysu
wykonania robót.
Przyjęto projekt regulaminu
i przekazano do
zaopiniowania do Wód
Polskich
Sprzedano działkę 263
w Czułczycach - Kolonii
użytkownikowi wieczystemu.
sposób wykonania uchwały
Po uzyskaniu pozytywnej
opinii Wód Polskich dokonano
zmian w regulaminie
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
wynikających ze zmiany
ustawy Prawo Budowlane
(art. 19a)
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Uchwała została zrealizowana
i spełnia wymóg zawarty w art.
97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej
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Lp.

data

45.

numer

uchwała

XXX/196/21

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sawin

XXX/197/21

47.

XXX/198/21

48.

2 LISTOPADA

46.

XXX/199/21

XXX/200/21

49.

XXX/201/21

51.

XXX/202/21

52.

XXX/203/21

53.

XXX/204/21

Lp.

data

numer

54.

15 LISTOPADA

50.

XXXI/205/21

55.

56.
57.

58.

59.

data

8
GRUDNIA

Lp.

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
W sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym
W sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawek tej opłaty
W sprawie sposobu dokumentowania wykonania
obowiązku pozbywania się z ternu nieruchomości
nieczystości ciekłych gromadzonych
w zbiornikach bezodpływowych
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Sawin
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sawin na lata 2021 - 2025
uchwała
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

XXXI/206/21

W sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021-2030

XXXI/207/21

W sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji
społecznych

XXXI/208/21

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

numer

uchwała

XXXII/209/21

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty

XXXII/210/21

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

sposób wykonania uchwały
Wprowadzono Regulamin
w wyniku którego
wprowadzone zostały zmiany
uwzględnione w specyfikacji
przetargowej na odbiór
i zagospodarowanie odpadów
Wprowadzone zmiany zostały
uwzględnione w specyfikacji
przetargowej na odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
Przyjęcie uchwały dało
możliwość ubiegania się
o zastosowanie ulgi z tytułu
kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji od
stycznia 2022 r.
Przyjęto nowy wzór deklaracji
i zaczęto go stosować

Wprowadzono nowe wyższe
stawki opłaty na 2022 rok
Nowe zasady
dokumentowania wykonania
obowiązku zastosowano do
prowadzonych kontroli
Gmina przejęła działkę 858
w Łukówku na własność.
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
sposób wykonania uchwały
Roczny program współpracy
został przyjęty do realizacji
w 2022 roku
Uchwała została zrealizowana
i spełnia wymóg zawarty
w art. 17 ustawy o pomocy
społecznej
Wydano zarządzenie
o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych
Zmiany zostały wprowadzone
sposób wykonania uchwały
Wprowadzono zmianę stawek
opłaty podwyższonej
w przypadku braku segregacji
odpadów zgodnie
z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej
Dokonano poprawki błędu
pisarskiego w uchwale.
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XXXII/211/21

62.
63.
64.
65.

8 GRUDNIA

60.

61.

data

28 GRUDNIA

69.

XXXII/213/21
XXXII/214/21
XXXII/215/21
XXXII/216/21

numer
XXXIII/218/21

67.

68.

XXXII/212/21

XXXII/217/21

66.
Lp.

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin
i inne organy oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę
W sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
przysługujących sołtysom
W sprawie diet przysługujących radnym
W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sawin na lata 2021 - 2025

XXXIII/219/21

uchwała
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
– w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Zmieniająca uchwałę w zakresie przyjęcia zarządzania
drogami powiatowymi nr 1717L i 1821L celem
budowy odcinków chodnika

XXXIII/220/21
XXXIII/221/21
XXXIII/222/21
XXXIII/223/21

70.
71.
72.

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki
Regionalnemu Towarzystwu Gminy Sawin
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
W sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Plan został ustalony

Wprowadzono nowe stawki,
uchwała jest realizowana
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
sposób wykonania uchwały
Uchwała została zrealizowana
i spełnia wymóg zawarty
w ustawie o pomocy
społecznej
Inwestycja została wykonana
w części. Budowę chodnika
wzdłuż dróg powiatowych
1717L i 1821L przełożono na
rok 2022
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone
Zmiany zostały wprowadzone

Przy Radzie Gminy działały 4 komisje:
1. Komisja Rewizyjna w składzie: Łukasz Traczyński, Wojciech Adamowicz i Zbigniew Krzanowski
2.

Komisja Budżetowa w składzie: Halina Wołoszkiewicz, Bogusława Głąb i Zbigniew Kloc

3.

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Zdrowia w składzie: Teresa Chlebio, Piotr Hawryluk, Ryszard
Skimina i Dorota Żuk

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Maria Kubiak-Skórzewska i Andrzej Kędzierawski.
Komisje Rady Gminy Sawin mają istotny wpływ na politykę Gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na
swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce Rada Gminy na postawie prac
poszczególnych komisji podejmowała w 2021 roku strategiczne dla Gminy decyzje.
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4. Zarządzanie Gminą
Od 16 listopada 2014 roku Wójtem Gminy Sawin jest Dariusz Ćwir. W 2018 roku w wyborach
samorządowych został wybrany po raz drugi na kadencję Wójta. Do zadań Wójta należy wykonywanie uchwał Rady
Gminy Sawin, zadań określonych ustawami oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz. Wójt realizuje powierzone
zadania przy pomocy Urzędu Gminy Sawin.
Wójt Gminy Sawin wydał 81 zarządzeń (tab.3), to o 21 mniej niż w roku poprzednim. Mimo pandemii
i zamknięcia Urzędu aktywnie dbał o rozwój Gminy, poprzez szereg zaplanowanych spotkań z przedstawicielami
różnych instytucji, a także brał udział w uroczystościach lokalnych, sesjach Rady Gminy, spotykał się z inwestorami
i wykonawcami. Dodatkowo odbył szereg niezaplanowanych spotkań z mieszkańcami Gminy, którzy na bieżąco
załatwiają różne sprawy w Urzędzie. Ponadto w razie nagłych nieprzewidzianych sytuacji niejednokrotnie służył
pomocą w godzinach wieczornych a nawet nocnych. Bieżącą działalność Samorządu można śledzić na stronie
internetowej www.sawin.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Tabela 3 Lista wydanych Zarządzeń w 2021 roku

Lp.

data

numer

1.

04.01.2021

1/21

2.

18.01.2021

2/21

3.

25.01.2021

3/21

4.

25.01.2021

4/21

5.

27.01.2021

5/21

6.

16.02.2021

6/21

7.

17.02.2021

6A/21

8.

16.02.2021

7/21

9.

22.02.2021

8/21

10.

01.03.2021

9/21

11.

01.03.2021

10/21

zarządzenie
W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na
2021 rok.
W sprawie zrzeczenia się w całości
odszkodowania za nieruchomości stanowiące
dotychczas własność Gminy Sawin, przejętych na
realizację inwestycji w zakresie dróg
publicznych, które stały się z mocy prawa
własnością Powiatu Chełmskiego.
W sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego do realizacji Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sawin na rok szkolny 2021/2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Sawin w sprawie przyjęcia zmiany „Programu
współpracy Gminy Sawin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sawin na lata 2021 - 2025
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie powołania Komisji ds. wyceny
i likwidacji środków trwałych i materiałów
w Urzędzie Gminy
W sprawie określenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników
jednostek budżetowych Gminy Sawin
W sprawie wprowadzenia procedury kontroli
dotacji celowych na realizację zadań publicznych
Gminy Sawin
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Sposób wykonania zarządzenia
Wprowadzono ustalając pogotowie kasowe

Wprowadzono

Powołano Gminne Biuro Spisowe
Ustalono harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sawin na rok szkolny 2021/2022

Konsultacje zostały przeprowadzone, nie
wprowadzono uwag.

Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Powołano Komisję ds. wyceny i likwidacji
środków trwałych i materiałów w Urzędzie
Gminy
Określono maksymalne miesięczne
wynagrodzenia kierowników jednostek
budżetowych Gminy Sawin
Wprowadzono procedurę, na podstawie której
przeprowadzane są kontrole dotacji
Konkurs został ogłoszony, a oferty wybrane na

Urząd Gminy Sawin | ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

12

Zarządzanie Gminą
Raport o stanie Gminy Sawin za 2021 rok

12.

02.03.2021

11/21

13.

04.03.2021

12/21

14.

04.03.2021

13/21

15.

05.03.2021

14/21

16.

05.03.2021

15/21

17.

05.03.2021

16/21

18.

08.03.2021

17/21

19.

09.03.2021

18/21

20.

10.03.2021

19/21

21.

15.03.2021

20/21

22.

16.03.2021

21/21

23.

17.03.2021

22/21

24.

23.03.2021

23/21

na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w roku 2021
W sprawie powołania Zespołu do opracowania
projektu raportu o stanie Gminy Sawin za 2020
rok.
W sprawie ogłoszenia naboru Kandydatów na
członków Komisji Konkursowej opiniującej
oferty na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w roku 2021
W sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 r.
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza kwoty 130 000 złotych
W sprawie powołania stałej Komisji przetargowej
do przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz wprowadzeniu
regulaminu pracy Komisji
W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia wyceny nieruchomości
gminnych, które na dzień 31.12.2020 nie miały
ustalonej wartości księgowej w ewidencji
środków trwałych.
W sprawie planu kontroli w 2021 roku
dotyczących realizacji obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
W sprawie wyłączenia kart adresowych zabytków
nieruchomych z Gminnej Ewidencji Zabytków
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Sawin za 2020 r.
Uchylające Zarządzenie nr 17/21 Wójta Gminy
Sawin z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie
Planu Kontroli w 2021 roku dotyczącego
realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
W sprawie wprowadzenia Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Sawin
W sprawie określenia pracy oraz powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w roku 2021
Powołany zespół opracował projekt Raportu
o stanie gminy, który został przekazany przez
wójta organowi stanowiącemu
Ogłoszono nabór na członków Komisji
Konkursowej, w wyniku którego nie zgłosił się
żaden kandydat.
Ustalono plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz form
i specjalności kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2021
Regulamin został wprowadzony
i obowiązuje
Komisja została powołana i realizuje swoje
zadania
Powołana Komisja wykonała zalecenie
pokontrolne RIO
i dokonała wyceny nieruchomości gminnych
bez ustalonej wartości początkowej na dzień
31.12.2020 r

Przyjęto plan kontroli na 2021 rok i podano do
publicznej wiadomości.

Karty zostały wyłączone w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Lublinie, delegatura w Chełmie
Wprowadzono zmiany
Przyjęto sprawozdanie o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Sawin za 2020 r.

Z uwagi na wzrost liczby zakażeń wirusem
COVID planowane kontrole wstrzymano i
uchylono Zarządzenie.

Wprowadzono Regulamin funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Sawin
Komisja została powołana i realizowała swoje
zadania
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25.

13.04.2021

24/21

26.

14.04.2021

25/21

27.

16.04.2021

26/21

28.

19.04.2021

27/21

29.

23.04.2021

28/21

30.
31.

06.05.2021
06.05.2021

29/21
30/21

32.

21.05.2021

31/21

33.

21.05.2021

32/21

34.

11.06.2021

33/21

35.

11.06.2021

34/21

36.

17.06.2021

35/21

37.

17.06.2021

36/21

38.

25.06.2021

37/21

39.
40.

01.07.2021
05.07.2021

38/21
39/21

41.

12.07.2021

40/21

42.

12.07.2021

41/21

43.

13.07.2021

42/21

44.

29.07.2021

43/21

45.
46.

04.08.2021
04.08.2021

44/21
45/21

47.

09.08.2021

46/21

48.

16.08.2021

47/21

W sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Sawin
W sprawie powołania Komisji do
przeprowadzania na bieżąco wyceny
nieruchomości gminnych, które nie mają ustalonej
wartości księgowej w ewidencji środków trwałych
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zmieniające Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy
Sawin z dnia 02.01.2020 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Sawin
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie wprowadzenia rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony
Danych
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi Obwodowych Komisji do spraw
Referendum w referendum w sprawach odwołania
Rady Gminy Sawin przed upływem kadencji
i odwołania Wójta Gminy Sawin przed upływem
kadencji, zarządzonym na dzień 27 czerwca
2021 r.
W sprawie organizacji wykonywania zadań
w ramach powszechnego obowiązku obrony
w 2021 r.
W sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy
Sawin
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
W sprawie powołania komisji ds. stypendiów
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans o stopień
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w
sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Sajczyce
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników
Urzędu Gminy Sawin z powodu upałów
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników
Urzędu Gminy Sawin na 29.07.2021 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie zmian w planie finansowym
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
roku
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków
o udzielenie pomocy uczniom objętym
Rządowym programem pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022

Aktualizacja w związku z pismem
o konieczności aktualizacji Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie,
delegatura w Chełmie
Powołana Komisja
dokonała wyceny nowo nabytych
nieruchomości gminnych bez ustalonej
wartości początkowej
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Ogłoszono konkurs, nie wybrano kandydata ze
względu na brak zainteresowanych
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania
danych osobowych
Wprowadzono zmiany
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych
Wprowadzono zmiany
Powołano operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji do spraw Referendum
w referendum w sprawach odwołania Rady
Gminy Sawin przed upływem kadencji
i odwołania Wójta Gminy Sawin przed
upływem kadencji, zarządzonym na dzień
27 czerwca 2021
Zarządzenie zrealizowano
Zastępca Wójta Gminy Sawin został odwołany
Wprowadzono zmiany
Powołano komisję ds. stypendiów
Komisja została powołana
W dniu 25 lipca 2021 r odbyło się Zebranie
Wiejskie podczas którego wybrany został
nowy Sołtys Sołectwa Sajczyce.
Czas pracy został skrócony
Czas pracy został skrócony
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Przyjęto informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
Ustalono termin składania wniosków
o udzielenie pomocy uczniom objętym
Rządowym programem pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2021-2022
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49.

01.09.2021

48/21

50.

02.09.2021

49/21

51.

22.09.2021

50/21

52.

22.09.2021

51/21

53.

28.09.2021

52/21

54.

28.09.2021

53/21

55.

28.09.2021

54/21

56.

28.09.2021

55/21

57.

18.10.2021

56/21

58.

20.10.2021

57/21

59.

25.10.2021

58/21

60.

26.10.2021

59/21

61.

29.10.2021

60/21

62.

02.11.2021

61/21

63.

03.11.2021

62/21

64.

05.11.2021

63/21

65.
66.

08.11.2021
16.11.2021

64/21
65/21

67.

19.11.2021

66/21

68.

19.11.2021

67/21

69.

19.11.2021

68/21

W sprawie Planu Kontroli w 2021 roku
dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na
członków Komisji Konkursowej opiniującej
oferty na realizację zadań publicznych w zakresie
turystyki i krajoznawstwa w roku 2021
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie
turystyki i krajoznawstwa w roku 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w Planie
finansowym Urzędu Gminy Sawin na
28.09.2021 r.
W sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu Gminy na
2022 rok
W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym
W sprawie określenia pracy oraz powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych z zakresu turystyki
i krajoznawstwa
W sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały rady gminy Sawin
w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy
gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok”
W sprawie zmian w budżecie
W sprawie określenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników
jednostek budżetowych Gminy Sawin
W sprawie wprowadzenia zmian w Planie
finansowym Urzędu Gminy Sawin na
29.10.2021 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych odnośnie projektu Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021-2030
W sprawie zmian w budżecie gminy
W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej
w Urzędzie Gminy Sawin
W sprawie projektu budżetu na rok 2022
W sprawie zmian w budżecie
W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. kadr w Urzędzie Gminy Sawin
W sprawie wprowadzenia zmian w Planie
finansowym Urzędu Gminy Sawin
W sprawie powołania komisji przetargowej na
kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy

Od miesiąca września zaplanowano realizację
kontroli zawieszonych z uwagi na pandemię

Wprowadzono zmiany
Ogłoszono nabór na kandydatów członków
Komisji Konkursowej
Konkurs został ogłoszony, a oferty zostały
wybrane
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Opracowano materiały planistyczne do
projektu budżetu Gminy na 2022 rok
Wprowadzono zmiany
Określono pracę oraz powołano komisję
konkursową
Przeprowadzono konsultacje w dniach od
20.10.2021r. do 05.11.2021r. dotyczące
projektu uchwały, żadna uwaga ani opinia nie
wpłynęła w związku z powyższym przyjęto
program współpracy na rok 2022 uchwałą nr.
XXXI/205/21 Rady Gminy Sawin z dnia
15.11.2021r.
Wprowadzono zmiany
Określono maksymalne miesięczne
wynagrodzenia kierowników jednostek
budżetowych Gminy Sawin
Wprowadzono zmiany
W dniach 02.11.2021 -10.11.2021r odbyły się
konsultacje w sprawie wniosków do Projektu
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Nie wpłynął żaden wniosek.
Wprowadzono zmiany
Ogłoszono konkurs i wybrano kandydata
Opracowano projekt
Wprowadzono zmiany
Ogłoszono konkurs i wybrano kandydata
Wprowadzono zmiany
Powołano Komisję Przetargową na
kompleksową obsługę bankową budżetu
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Sawin i jednostek organizacyjnych Gminy Sawin
w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2025 r.

70.

01.12.2021

69/21

W sprawie wysokości stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne

71.

02.12.2021

70/21

W sprawie powołania gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej

72.

06.12.2021

71/21

73.

08.12.2021

72/21

74.

08.12.2021

73/21

75.

10.12.2021

74/21

76.

10.12.2021

75/21

77.

20.12.2021

76/21

78.

29.12.2021

77/21

79.

29.12.2021

78/21

80.

29.12.2021

79/21

81.

31.12.2021

80/21

W sprawie Planu Kontroli w 2022 roku
dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
W sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących sposobu
zagospodarowania działki gminnej o nr 844/3
w miejscowości Sawin – Gmina Sawin
W sprawie wyboru długości okresu wyliczenia
relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w Planie
Finansowym Urzędu Gminy Sawin na
10.12.2021 r.
W sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
przysługującego pracownikom Urzędu Gminy
Sawin
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W sprawie wprowadzenia zmian w Planie
Finansowym Urzędu Gminy Sawin na
29.12.2021 r.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
W sprawie zmian w regulaminie wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy
Sawin

Gminy Sawin i jednostek organizacyjnych
Gminy Sawin w okresie 01.01.2022 r. –
31.12.2025 r.
Przyjęte zostały stawki bazowe do ustalania
czynszu za najem lokali mieszkalnych
w 2022 roku
Komisja została powołana. Opiniuje
opracowania z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego

Przyjęto plan kontroli na 2022 roku i podano
do wiadomości publicznej.

Przeprowadzono konsultacje społeczne na
wniosek Rady Gminy i przedstawiono wyniki
Konsultacji Radzie Gminy
Wybrano długość okresu wyliczenia relacji
określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na
3 lata dotyczącej wyliczeń dla wieloletniej
prognozy finansowej
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono dodatkowy dzień wolny od
pracy
Wprowadzono zmiany
Wprowadzono zmiany
Powołano komisję inwentaryzacyjną
Wprowadzono zmiany

Na dzień 31 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 5414 pism, które zostały wpisane do Rejestru
Pism przychodzących, a następnie zarejestrowane w Elektronicznym Dzienniku Podawczym. Pisma wpływają
zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą e-mail oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą e – PUAP.
Ostatniego dnia 2021 roku w Urzędzie Gminy było zatrudnionych 29 pracowników samorządowych. W ciągu
roku 2 osoby odeszły na emeryturę, a 2 zrezygnowały ze świadczenia pracy. W wyniku otwartego naboru na
stanowisko Urzędnicze zostały zatrudnione 2 osoby. Ze swojej dotychczasowej funkcji Zastępcy Wójta zrezygnował
Zbigniew Raźniewski, który został odwołany Zarządzeniem Wójta Gminy Sawin nr 37/21 z dnia 25 czerwca 2021
roku. W ciągu roku Wójt zatrudniał pracowników na stanowisku pomocy administracyjnej w miarę posiadanych
potrzeb oraz występujących sytuacji wyjątkowych. Liczba takich pracowników zatrudnionych w ciągu roku to
4 osoby. W 2021 roku było zatrudnionych w sumie 12 pracowników gospodarczych, których zadaniem było dbanie
m.in. o stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz doraźne prace związane z utrzymaniem porządku. Do prac
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z zakresu robót publicznych zatrudniono 6 osób. W Urzędzie Gminy odbywały się również praktyki studenckie jak i
staże we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W ciągu roku 11 osób odbyło praktyki studenckie i szkolne, zaś
8 stażystów nabyło wiedzy i doświadczenia z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
Pracownicy Urzędu Gminy w 2021 roku wytworzyli i podjęli ok. 32 781 dokumentów i czynności (tab. 4).
Oprócz nich realizowali zadania związane z bieżącą obsługą interesantów w zakresie udzielania informacji
i rozwiązywania problemów. Wyjeżdżali na wizje lokalne i nadzorowali wszelkie działania związane z ich zakresem
obowiązków. Aby poprawić jakość wykonywanej pracy, przy tym nie obciążając budżetu gminy, pracownicy urzędu
brali udział we wszystkich możliwych, niezbędnych, bezpłatnych szkoleniach online. Podnosili również swoje
kwalifikacje biorąc udział w płatnych szkoleniach. W sytuacjach, w których petenci potrzebowali porady bądź
pomocy, starali się zawsze pomagać, a jeżeli dana sprawa nie należała do ich kompetencji, udzielali stosownych
informacji by problem został rozwiązany.
Tabela 4 Liczba i rodzaj wytworzonych dokumentów i czynności w Urzędzie Gminy Sawin w 2021 roku

decyzje administracyjne

Liczba dokumentów
i czynności
5196

umowy i porozumienia

169

sprawozdania

172

zawiadomienia

177

informacje publiczne

71

Rodzaj dokumentu

teczki przyjęte do archiwizacji

1146

dokumentacja wydzielona i wybrakowana

2256
53

wezwania
faktury

4580

protokoły

241

kontrole

79

upomnienia

985

tytuły wykonawcze

272
2

nakazy
przyjęte deklaracje

1291

zatwierdzone i wystawione karty bdo

620

wprowadzanie danych dot. ceidg

151
3

zezwolenia
pisma informacyjne

508

wydane upoważnienia

25

skierowania na badania lekarskie

36

zaświadczenia

546

wypisy i wyrysy

58

prowadzenie procedury zmiany dokumentów planistycznych

3

prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10

warunki techniczne

70
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postanowienia

10

nadzór i koordynacja inwestycji

3

zapytania ofertowe

8

przetargi

16

wnioski o fundusze zewnętrzne

16

ulgi (z tytułu kupna/dzierżawy gruntów, w spłacie zobowiązań podatkowych, inwestycyjne

28

odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego

1

wprowadzanie zmian związanych z ewidencją gruntów i budynków

520

sprawy z egzekucji administracyjnej prowadzonej przez podmiot

97

dowody księgowe

5777

dokumentacja księgowa

107

polecenia przeksięgowania

199

wyciągi bankowe (raporty)

528

sporządzone akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

63

czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego

10

wydane odpisy aktów stanu cywilnego

518

sporządzone wzmianki dodatkowych w aktach stanu cywilnego

412

sporządzanie przypisów w aktach stanu cywilnego

1594

migracja aktów do rejestru stanu cywilnego

1508

zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały

214

usuwanie niezgodności (USC)

1999

nadanie numeru pesel i zmiana

4

udostępnianie danych z rejestru pesel

88

wydane dowody osobiste

263

przyjęte zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

49

unieważnienie dowodu osobistego

29
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5. Finanse Gminy Sawin w 2021 roku
I.

Informacje ogólne
Polityka finansowa Gminy Sawin realizowana była w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie uchwalaną

przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta
jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Budżet Gminy Sawin na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/165/21 Rady Gminy Sawin w dniu
15 lutego 2021 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:
 Dochody łącznie : 27 217 721,40 zł

 Wydatki łącznie : 28 041 174,80 zł





Dochody bieżące : 26 917 721,40 zł, w tym
dochody na zadania zlecone 8 958 643,00 zł



Dochody majątkowe : 300 000,00 zł

Wydatki bieżące : 25 964 214,97 zł w tym
wydatki na zadania zlecone 8 958 643,00 zł



Planowane dochody budżetu

Wydatki majątkowe : 2 076 959,83 zł

Planowane wydatki budżetu

1%

7%

33%

32%
61%

66%

dochody bieżące

wydatki bieżące

dochody na zadania zlecone

wydatki na zadania zlecone

dochody majątkowe

wydatki majątkowe

Planowany wynik wykonania budżetu:
 Przychody budżetu : 1 500 000,00 zł
 Rozchody budżetu : 676 546,60 zł
W trakcie 2021 roku wprowadzono stosownymi uchwałami Rady Gminy Sawin i zarządzeniami Wójta Gminy
Sawin zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze: zmianami w dotacjach celowych na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, w tym w zakresie
pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, edukacji, bieżących zmian kwot dot. zadań własnych gminy
i pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Plan po zmianach przedstawia się następująco:
 Po stronie dochodów: 29 981 402,81 zł

 Po stronie wydatków: 30 804 856,21 zł





Dochody bieżące : 29 211 093,45 zł w tym
dochody na zadania zlecone: 9 698 147,64 zł



Dochody majątkowe : 7770 309,36 zł

Wydatki bieżące : 28 119 705,56 zł w tym
wydatki na zadania zlecone: 9 698 147,64 zł



Wydatki majątkowe: 2 685 150,65 zł

Urząd Gminy Sawin | ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

19

Finanse Gminy Sawin w 2021 roku
Raport o stanie Gminy Sawin za 2021 rok

Dochody budżetu po zmianach w planie

Wydatki budżetu po zmianach w planie
9%

2%
32%

31%
60%

66%

II.

dochody bieżące

wydatki bieżące

dochody na zadania zlecone

wydatki na zadania zlecone

dochody majątkowe

wydatki majątkowe

Dochody Gminy Sawin
Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2021 rok w wysokości 29 981 402,81 zł na 31.12.2021 r. została

zrealizowana w kwocie 32 087 417,43 zł co stanowi 107,02 % rocznych dochodów (w tym 11,61 %.planowanych
dochodów majątkowych 95,41% dochodów bieżących). Ze zrealizowanej sumy dochodów na dochody majątkowe
i inwestycyjne przypada kwota 3.481.407,50 zł, co stanowi 451,95 % planowanych dochodów majątkowych 2021
roku (7 770 309,36 zł), dochody związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły się kwotą 28 606 009,93 zł.,
które stanowią 97,93 % planowanych dochodów bieżących na 2021 rok (29 211 093,45 zł). Z sumy zrealizowanych
dochodów bieżących kwota 9 647 395,96 zł wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
Poniższe zestawienie (tab. 5) przedstawia realizację

planów dochodów sklasyfikowaną wg działów

klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa realizacja planu dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów
przedstawiona została w sprawozdaniu z wykonania budżetu udostępnionym na stronie internetowej Gminy Sawin.
Tabela 5 Realizacja planu dochodów w 2021 roku wg. działów

Dział

Nazwa działu

010
400

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Gospodarka Mieszkaniowa
Administracja Publiczna
Urzędy naczelnych organów
Obrona Narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody osób fizycznych, osób prawnych
i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona Zdrowia
Pomoc Społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

700
750
751
752
754
756
758
801
851
852
853

Plan dochodów po
zmianach na dzień
31.12.2021 r.
808.580,54

Dochody wykonane na
dzień 31.12.2021 r.

%
wykonania

789.965,36

97,70

233.245,00

220.239,35

94,42

581.338,00
185.944,09
1.164,00
600,00

390.539,47
176.571,42
1.164,00
600,00

67,18
94,96
100,00
100,00

600,00

600,00

100,00

5.348.411,33

5.354.217,19

100,11

11.565.007,70
488.204,21
33.054,00
1.126,186,00

14.403.306,70
445.738,84
30.870,75
1.105.328,00

124,54
91,30
93,39
98,15

331.219,94

172.320,40

52,03
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854
855
900
921
926
Razem

III.

Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

146.829,00
8.200.900,00

144.911,69
8.073.193,96

98,69
98,44

929.545,00

777.347,58

83,63

474,00

473,55

99,91

100,00
29.981.402,81

29,17
32.087.417,43

29,17
107,02

Wydatki Gminy Sawin
Ogólna kwota wydatków zaplanowana na rok 2021 rok w wysokości 30.804.856,21 zł (tab. 6) na 31.12.2021

r. została zrealizowana w kwocie 27.774.499,65 zł. co stanowi 90,16% (w tym 3,51 % wydatki majątkowe
i inwestycyjne oraz 86,65 % wydatki bieżące) planowanych wydatków. Ze zrealizowanej sumy wydatków na wydatki
majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 1.080.574,30 zł., co stanowi 40,24 % planowanych wydatków
majątkowych 2021 roku (2 685 150,65 zł), wydatki związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły się kwotą
26.693.925,35 zł., które stanowią 94,93% planowanych wydatków bieżących (28 119 705,56 zł) na 2021 rok. Z sumy
zrealizowanych wydatków bieżących kwota 9.647.395,96 zł. wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Szczegółowa realizacja planu wydatków wg. działów, rozdziałów paragrafów przedstawiona została
w sprawozdaniu z wykonania budżetu udostępnionym również wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej
Gminy Sawin.
Tabela 6 Realizacja planu wydatków w 2021 r. wg. działów

Dział
010
400
600
630
700
710
720
750
751
752
754
757
801
851
852
853
854
855
900
921
926
Razem

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka Mieszkaniowa
Działalność Usługowa
Informatyka
Administracja Publiczna
Urzędy naczelnych organów
Obrona Narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona Zdrowia
Pomoc Społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków po
zmianach na dzień
31.12.2021 r.
1.960.335,94

1.513.940,23

77,23

225.032,74

200.331,56

89,02

832.564,12
17.000,00
143.410,00
50.500,00
14.000,00
3.132.028,55
1.164,00
600,00

533.600,37
17.000,00
128.070,68
42.523,55
13.104,28
3.120.453,64
1.164,00
600,00

64,09
100,00
89,30
84,21
93,60
99,63
100,00
100,00

240.152,23

206.471,47

85,98

200.000,00
9.619.837,24
112.652,33
2.299.391,00

176.542,91
8.855.264,29
110.159,92
2.158.904,91

88,27
92,05
97,79
93,89

372.818,24

214.520,40

57,54

207.989,23
8.263.145,00

205.603,08
8.202.892,72

98,85
99,27

2.561.736,75

1.565.760,32

61,12

496.198,84

453.495,59

91,39

54.300,00
30.804.856,21

54.095,73
27.774.499,65

99,62
90,16

Wydatki wykonane na dzień
31.12.2021 r.

%
wykonania
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W każdym roku budżetowym ważną rolę odgrywają również koszty poniesione na realizowane inwestycje
jednoroczne i zadania wieloletnie. Według zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. danych Gmina
Sawin poniosła następujące wydatki (tab. 7,8).
Tabela 7 Wydatki na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan(zł)
Modernizacja budynku gminnego świetlicy wiejskiej Bukowa Wielka
20.000,91
(fundusz sołecki)
Modernizacja budynku gminnego świetlicy wiejskiej Malinówka (fundusz
12.958,92
sołecki)
Modernizacja ciągu drogi Lubelska, Wspólna w Sawinie
200.000,00
Zakup autobusu szkolnego
229.800,00
Projekt dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w miejscowości
15.000,00
Tomaszówka
Budowa wodociągu Zastawie – Klitne
1.134.355,40
Projekt, zakup i instalacja pieca ekologicznego do Szkół prowadzonych
przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
35.000,00
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży z terenu Gminy Sawin
Zakup pralki przemysłowej do prania specjalnych ubrań koszarowych dla
18.000,00
OSP na terenie Gminie Sawin
Razem : 1.665.115,23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonanie

%

20.000,91

100,00

12.958,92

100,00

30.122,70
227.550,00

15,06
99,02

14.760,00

98,40

705.452,27

62,19

0,00

0,00

15.299,40

85,00

1.026.144,20

61,63

Tabela 8 Wydatki na inwestycje wieloletnie zrealizowane w 2021 r.

Lp.
1.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Zabezpieczenie środków finansowych na
pokrycie trwałości w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w województwie lubelskim”

Plan(zł)
14.000

Wykonanie

%

13.122,28

93,60

Wydatki bieżące
2.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie

365.644,60

0,00

0,00

3.

Budowa dróg gminnych w miejscowości
Krobonosz
nr 122209L (dokumentacja projektowa)

39.852,00

30.122,70

75,59

43.226,98

10,30

Wydatki majątkowe
RAZEM

419.496,60

W 2021 r. Gmina Sawin na realizację zadań publicznych udzieliła dotacji w łącznej kwocie 3.909.008,59 zł (tab. 9).
Tabela 9 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek z poza sektora finansów
publicznych

Lp.

1.
2.

Nazwa instytucji, zadania, rodzaj udzielonych
dotacji
Miasto Chełm
Zarząd Dróg Wojewódzkich

Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan(zł)

Wykonanie

%

6.000,00

6.000,00

100,00

68.538,82

54.430,10

79,41

74.538,82

60.430,10

81,07

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

240.000,00

234.577,47

97,74

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie

120.000,00

92.908,63

77,42

360.000,00

327.486,10

90,97

53.000,00

53.000,00

100,00

Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych
1.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury
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fizycznej i sportu
Ochotnicza Straż Pożarna
2.
Ochrona zabytków
3.
Upowszechnianie turystyki
4.
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego przez jednostki z poza sektora finansów
publicznych
Stowarzyszenie „Edukator”
1.
Szkoła podstawowa
Stowarzyszenie „Edukator”
2.
Oddziały przedszkolne
Stowarzyszenie „Edukator”
3.
Specjalna organizacja nauki
Stowarzyszenie „Edukator”
4.
Specjalna organizacja nauki
Stowarzyszenie „Edukator”
5.
Dotacja podręcznikowa
Stowarzyszenie „Edukator”
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

6.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w
Sawinie
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest
7.

1.150,00
0,00
17.000,00

76,67
0,00
100,00

81.500,00

71.150,00

87,30

2.711.242,35

2.705.640,80

99,79

509.290,00

509.249,40

99,99

8.432,88

8.432,88

100,00

200.980,00

200.971,79

99,99

19.649,52

19.061,56

97,01

5.727,98

5.727,96

900,00

858,00

95,33

3.456.222,73

3.449.942,39

99,82

3.909.008,59

98,41

3.972.261,55

RAZEM

IV.

1.500,00
10.000,00
17.000,00

99,99

Wydatki z zakresu Funduszu Sołeckiego
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw

na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy
danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014

Udział procentowy z podziałem na zrealizowane
zadania

roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.
301) na wysokość środków przeznaczonych dla

2%

1% 3%

danego sołectwa decyduje liczba mieszkańców
sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku

28%

poprzedzającego rok budżetowy.

66%

W 2021 roku na realizację Funduszu
Sołeckiego przeznaczono łącznie 376 794,63 zł.
W

efekcie

końcowym Fundusz zrealizowano

w 99,95 % z wynikiem 376 601,95 zł (tab. 10).
Zebrania

wiejskie,

najwięcej

środków

remont dróg
gruntowych
remont świetlicy
wiejskiej
doposażenie
świetlicy wiejskiej
wykonanie tablic
informacyjnych
wykonanie studni
głębinowej

Wykres 3 Zrealizowane zadania ze środków Funduszu Sołeckiego
w 2021 roku

przeznaczyły na remont dróg gruntowych (wyk. 3). Jest to podyktowane faktem, że drogi o tego typu nawierzchni
wymagają sezonowych napraw. Gmina w swoim zasobie posiada ponad 370 km dróg gruntowych. Ich bieżące
utrzymanie wymaga dużych nakładów finansowych. W następnej kolejności środki zostały przeznaczone na remonty
oraz modernizacje istniejących świetlic wiejskich. Wyremontowane obiekty z całą pewnością przyczynią się do
częstszych spotkań lokalnej społeczności i zawężą relacje międzyludzkie w sołectwie.
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Tabela 10 Fundusz Sołecki i jego realizacja za rok 2021

Lp.

Nazwa Sołectwa

1.

Bachus

2.

3.

Bukowa Mała

Bukowa Wielka

4.

Chutcze

5.

Czułczyce

6.

Czułczyce Kolonia

7.

Czułczyce Małe

8.

Jagodne

9.

Krobonosz

10.

Łowcza

11.

Łukówek

12.

Malinówka

13.

Petryłów

14.

Podpakule

15.

Radzanów

16.

Sajczyce

17.

Sawin

18.

Serniawy

19.

Średni Łan

Nazwa zadania
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie
sołectwa
Remont świetlicy wiejskiej na terenie
sołectwa
Modernizacja budynku gminnego świetlicy
wiejskiej
Remont dróg gminnych gruntowych
Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont budynku gminnego świetlicy wiejskiej
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Wykonanie tablic informacyjnych
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont dróg gminnych gruntowych na terenie
sołectwa
Remont dróg gminnych gruntowych na
terenie sołectwa
Odwiert studni głębinowej
Remont dróg gminnych gruntowych na
terenie sołectwa
Remont dróg gminnych gruntowych
Modernizacja budynku gminnego świetlicy
wiejskiej
Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa
Wybudowanie studni głębinowej
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie
sołectwa
Remont świetlicy wiejskiej na terenie
sołectwa Bukowa Wielka
RAZEM:

Plan(zł)

Wykonanie

%

16 902,94

16 902,94

100,00

9 000,00

8 982,20

99,80

7 341,99

7 341,99

100,00

1500,00

1 500,00

100,00

20 000,91

20 000,91

100,00

10 800,00
18 170,66

10 800,00
18 170,66

100,00
100,00

28 218,51

28 217,90

99,99

15 000,00

15 000,00

100,00

5 706,10

5 705,76

99,99

3 000,00

2 976,00

99,20

11 930,93

11 930,93

100,00

14 790,07

14 764,62

99,83

10 800,00

10 800,00

100,00

7 323,70

7 322,31

99,98

17 513,32

17 513,32

100,00

22 725,06

22 725,06

100,00

12 958,92

12 958,92

100,00

13 856,66
5 300,00

13 856,66
5 300,00

100,00
100,00

16 480,36

16 480,33

99,99

3 254,63

3 229,37

99,22

9 000,00

8 999,99

99,99

8 687,13

8 683,80

99,96

10 000,00

10 000,00

100,00

46 952,60

46 947,33

99,99

17 654,18

17 654,18

100,00

7 925,96

7 836,77

98,87

4 000,00

4 000,00

100,00

376 794,63

376 601,95

99,95
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych

V.

W 2021 r. Gmina Sawin kontynuowała realizację założonych projektów oraz inwestycji przy udziale środków
pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania (tab. 11). Środki na zadania dotyczące min. zwodociągowania
Gminy pozyskano z Rządowych Funduszy. Kolejne lata będą możliwością rozwoju Gminy pod względem znaczącej
nowej infrastruktury dzięki pozyskanym środkom
Tabela 11 Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2020 – 2022 wydatkowane w roku 2021

Nazwa:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Program Wspierania Gmin POPEGEEROWSKICH
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Subwencja kanalizacja
Subwencja wodociągi
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”
Suma

kwota
500.000,00 zł.
1.000.000,00 zł.
546.000,00 zł.
11.337.984,00 zł.
1.643.440,00 zł.
1.194.859,00 zł.
162.510,00 zł.
338.550,00 zł.
16.723.343,00 zł

Informacja o deficycie i zadłużeniu Gminy

VI.

Całkowita kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 8.347.273,40 zł. Na niniejszą kwotę składają się
kredyty w bankach:
 BS Sawin – 2.590.000,00 zł.
 BS Sawin - 830.000,00 zł.
oraz obligacje komunalne w kwocie 5.603.820,00 zł. w Banku PEKAO S.A.
Gmina w roku 2021 nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.
Spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych regulowana była na bieżąco.
Zatem spłacono w ciągu roku kredyty i obligacje w kwocie 676.546,60 zł.
Tabela 12 Wysokość deficytu Gminy Sawin w latach 2015-2021

Wysokość

Rok

Budżet
(dochody planowane)

deficytu/nadwyżka

Wielkość długu

% zadłużenia w stosunku do
budżetu gminy

2015

17.366.234,46

+ 166.959,89

7.096.452,00

40,86

2016

23.691.682,86

-

973.741,36

8.387.053,00

35,40

2017

25.853.488,87

-

16.148,47

9.881.483,25

38,22

2018

28.426.230,72

- 2.377.090,57

11.068.096,00

38,93

2019

26.897.802,34

+

748.258,95

9.429.537,09

35,06

2020

30.290.189,12

+ 1.920.147,00

9.023.820,00

29,79

2021

29.981.402,81

+ 4.312.917,78

8.347.273,40

27,84
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Art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące
o kwotę 1 912 084,58 zł.
Gmina na koniec roku 2021 r. wypracowała nadwyżkę w kwocie 4.312.917,78 zł.

Wielkość długu i wysokość deficytu/nadwyżki w ciągu lat
11068096
9881483,25

9429537,09

8387053

9023820

8347273,4

7096452

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

wielkość długu

wysokość deficytu/nadwyżka

2 okr. śr. ruch. (wielkość długu)

Wielob. (wysokość deficytu/nadwyżka)

Wykres 4 Wielkość długu i wysokość deficytu/nadwyżki w ciągu lat
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6. Polityka Podatkowa Gminy Sawin
I.

Przychody z tytułu podatków
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sawin Nr XI/86/19 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sawin dochody z podatków
samorządowych, czyli z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych za 2021 r.

Udział procentowy wpływów podatkowych
w Gminie Sawin w 2021 r.
8%

w

Gminie

Sawin

wyniosły

2 024 882,48 zł, co stanowiło
6,3

%

wszystkich

dochodów

Gminy.

3%

Podatek rolny stanowił

46%

największe wpływy do budżetu

43%

gminy z podatków lokalnych
i
Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

wyniósł:

923 774,37

zł.

(wyk. 5). Drugim w kolejności
podatkiem o najwyższej liczbie
dochodów okazał się podatek od

Wykres 5 Wpływy podatkowe w gminie Sawin

nieruchomości w wyniku, którego

budżet gminy został zasilony na kwotę 872 911,14 zł. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 171 878,97 zł, zaś
z podatku od środków transportowych 56 318,00 zł.

II.

Opłaty lokalne
W związku z Uchwałą Rady Gminy Sawin Nr XI/63/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia

opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty i zarządzenia
jej poboru w drodze inkasa w 2021 roku powinny być pobierane opłaty targowe.
W wyniku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 opłata nie była pobierana. W ramach rekompensaty
dnia 22 marca 2021 roku zostały przekazane na rachunki gmin środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w zamian za niepobieranie opłaty od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Podstawę do wyliczenia
rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2019. Gmina Sawin otrzymała 5 793,00 zł w ramach w/w rekompensaty.
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7. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Sawin realizuje Wieloletni program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Sawin na
lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą nr XX/141/20 Rady Gminy Sawin z dnia 25 września 2020 roku. W 2021 roku tak
jak i w 2020 roku w swoim zasobie mieszkaniowym Gmina Sawin posiadała 7 lokali (tab. 13).
Tabela 13 Zasób mieszkaniowy Gminy Sawin

miejscowość

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

powierzchnia
29,50 m2
31,32 m2
2–
39,69 m 2/3- udział gminy
34,79 m2
66,55 m2
48,72 m2
40,00 m2

Sawin
Sawin
Łowcza - Kolonia
Krobonosz - Kolonia
Petryłów

Wojewoda Lubelski

w 2021 roku na mocy decyzji przyznał Gminie Sawin prawo do własności do

6 nieruchomości (tab.14).
Działka nr 858 w Łukówku stanowi drogę gminną nr 104530L. Dotychczas Gmina była posiadaczem
samoistnym tej drogi. Decyzją Wojewody stan prawny tej nieruchomości został uregulowany.
Tabela 14 Przyznane prawa do własności

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miejscowość
Łukówek

Radzanów

nr działki
858
271
287
313
292
261

Suma:

udział
1/1
8/12
1/2
1/2
1/2
2/3

powierzchnia
3,46 ha
1,01 ha
0,30 ha
0,32 ha
0,30 ha
0,58 ha
5,97 ha

W 2021 roku został zakupiony używany autobus marki VDL BOVA za kwotę 227 550,00 zł do przewozu
dzieci do szkół. Dla OSP Sawin zakupiona została pralnico – wirówka przemysłowa do prania ubrań specjalnych
i koszarowych za kwotę 15 299,40 zł. W wyniku budowy odcinka sieci wodociągowej majątek Gminy powiększył się
o sieć wodociągową o długości 2,85 km na ulicach Zastawie i Klitne w Sawinie – wartość 705 452,27 zł.
W 2021 roku Gmina Sawin pomniejszyła swoje mienie o 6 nieruchomości (tab.15). Ogółem wpływ ze
sprzedaży majątku wyniósł 104 023,73 zł brutto, 90 072,14 zł netto.
Tabela 15 Nieruchomości o które pomniejszone zostało mienie Gminy Sawin

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miejscowość

Czułczyce Duże
Czułczyce - Kolonia
Sajczyce

nr
działki
23/2
32/1
32/2
22/3
263
82/3

powierzchnia

sposób zbycia

0,42 ha
0,005 ha
0,005 ha
0,62 ha
0,48 ha
0,30 ha

Decyzja o lokalizacji inwestycji budowy drogi powiatowej
relacji Staw – Czułczyce – Kolonia - Pniówno – działki
przeszły na własność Powiatu Chełmskiego
sprzedaż
sprzedaż
sprzedaż

Gmina Sawin wydzierżawiła w sumie 10,40 ha gruntów na podstawie 12 umów. Prowadzono również na
podstawie 23 umów najem lokali użytkowych oraz namiotów.
W wieczystym użytkowaniu w Sawinie znajdują się 4 nieruchomości o sumarycznej powierzchni 2,58 ha,
które stanowią użytkowanie wieczyste osób fizycznych.
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W użyczenie osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej gmina
przekazała 28 nieruchomości położonych w: Sawinie, Łowczy, Wólce Petryłowskiej, Malinówce, Czułczycach,
Łukówku, Krobonoszy, Serniawach, Bukowie Wielkiej i w Chutczu.
Dochody netto z majątku Gminy za okres od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku wyniosły:
 84 572,14 zł – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego
 5 500,00 zł – wpływy ze składników majątkowych
 23 226,84 zł – wpływy za użytkowanie wieczyste
 188 573,50 zł – wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz tytułu dzierżawy
gruntów komunalnych
 8 336,17 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie (wyk. 6).

Udział w dochodach z majątku Gminy
odszkodowania za
bezumowne
użytkowanie
3%

sprzedaż mienia
gminnego
27%

z najem i dzierżawa
lokali użytkowych i
mieszkalnych oraz z
tytułu dzierżawy
gruntów komunalnych
61%

składniki majątkowe
2%

użytkowanie wieczyste
7%
Wykres 6 Udział w dochodach z majątku Gminy
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8. Jednostki Gminy Sawin
I.

Oświata

1) Stan organizacji i baza lokalowa
W roku 2021 gmina Sawin była organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego i Szkoły
Podstawowej w Sawinie. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 obrazuje tabela
Nr 16 i 17.
Tabela 16. Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sawin w roku szkolnym 2021/2022

Wyszczególnienie

1.

Szkoła Podstawowa w
Sawinie i oddział „0”

w tym:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów*

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

12

254

25

23

33

24

24

29

22

35

39

*Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2021r.
Tabela 17. Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w roku szkolnym 2020/2021

Wyszczególnienie

i

w tym:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów*

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Szkoła Podstawowa w
Bukowie Wielkiej i
oddział „0”

10

64

19

10

6

7

4

6

1

5

6

2.

Szkoła Podstawowa w
Czułczycach i oddział „0”

8

53

10

5

4

6

3

0

8

9

8

3.

Szkoła Podstawowa w
Wólce Petryłowskiej i
oddział „0”

9

56

13

7

4

2

6

5

8

3

8

Razem

27

173

42

22

14

15

13

11

17

17

22

*Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2021r.
Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2021/2022 obrazuje tabela Nr 18.
Tabela 18. Stan organizacji przedszkoli publicznych.

Lp.
1.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Przedszkole Samorządowe w Sawinie

Liczba uczniów*

5

89

*Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2021r.
W roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku szkolnego 2020/2021 sieć przedszkoli i szkół
podstawowych nie uległa zmianie i zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy. W szkole
prowadzonej przez Gminę naukę pobierało 3 dzieci, dla których prowadzono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w oddziale przedszkolnym 1 dziecko dodatkowo
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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2) Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę pracowało 40
nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia obrazuje tabela Nr 19.
Tabela 19. Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 (stan na dzień 30 września 2021r.)

w tym:
Zatrudnienie

Wyszczególnienie

nauczyciele
etaty

1.

Zespół Szkół w Sawinie

osoby

55,12

etaty
37,12

58

Pozostali
osoby

etaty

40

osoby

18

18

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021 zgodnie z wymogami prawa i potrzebami
poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli wydatkowana została kwota 7 500,00 zł. W ramach środków na doskonalenie zawodowe dofinansowano
w Zespole Szkół w Sawinie: studia podyplomowe w zakresie historia, język polski, pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, szkolenie bhp. Tabela Nr 20 obrazuje strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli.
Tabela 20. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 (w osobach). Stan na dzień 30 września 2021r.

Wyszczególnienie

Bez PP**

Zespół Szkół w Sawinie

WMPP*

0

40

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
** - bez przygotowania pedagogicznego
Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli obrazuje tabela Nr 21.
Tabela 21. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2021.

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Wyszczególnienie

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

0

3 (2,14 etatu)

10 (8,82 etatu)

27(26,16 etatu)

40(37,12
etatu)

Zespół Szkół w Sawinie

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 27 nauczycieli tj. 67,5 % spośród ogółu
zatrudnionych.
3) Poziom nauczania
SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTÓW
Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021r.
Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Tabela 22. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2021r. (w procentach)

Gmina
J. polski
Matematyka
J. angielski

70
49
62

Powiat

Województwo

59
40
54

61
47
63
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Tabela 23. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. szkół w 2021r. (w procentach)

rok
J. polski
Matematyka
J. angielski

Szkoła Podstawowa w
Sawinie
2021
69
50
61

Szkoła Podstawowa w
Czułczycach
2021
73
51
50

Szkoła Podstawowa w
Bukowie Wielkiej
2021
67
43
65

Szkoła Podstawowa w
Wólce Petryłowskiej
2021
74
46
68

Źródło danych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

4) Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W 2021 roku realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów
i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom
prowadzonym przez Gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia
pracowników i eksploatację budynków komunalnych.
Na podstawie art. 32 ustawy Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane
z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tabela
Nr 24.przedstawia stan realizacji tego obowiązku.
Tabela 24. Dowożenie uczniów do szkół.

Wyszczególnienie
Rok 2021
uczniowie:
1.

Niepełnosprawni

6

2.

Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły

193
199

Razem-dowożeni
3.

530 001,36 zł w tym 227 550,00 zł zakup autobusu

Nakłady (w zł)

STYPENDIA SOCJALNE, MOTYWACYJNE
Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych ale także
szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania
pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w zależności od
dochodu rodziny i zgodnie z regulaminem w kwocie od 173,60 zł do 204,60 zł. Zasiłki szkolne były wypłacane
jednorazowo w kwocie od 500,00 zł do 620,00 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody
w kwocie 144 053,69 zł oraz środki własne 36 013,43 zł.
Na

stypendia

motywacyjne

w

2021r.

Gmina

6150,00

przeznaczyła

zł.

Stypendium

w kwocie 150,00 zł przyznano 41 uczniom.
W

związku

z

Uchwałą

Nr

XVII/119/20

Rady

Gminy

Sawin

z

dnia

29

maja

2020

r.

w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin
w 2021r. wpłynęło 17 wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów. Na stypendia Gmina
przeznaczyła kwotę 3000,00 zł. Stypendium przyznano 12 uczniom oraz dla 4 uczniów zakupiono bony upominkowe.
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5) Finansowanie zadań oświatowych
W 2021r. Gmina otrzymała dla Szkoły Podstawowej w Sawinie, dotację na zakup wyposażenia w ramach
programu "Laboratoria przyszłości" na kwotę 70 000,00 zł (wkład własny – 0,00 zł). Za środki z dotacji zakupiono
m. in drukarki 3D z akcesoriami, tablice ścieralne i stoliki meblowe. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
wszystkich szkół dotację podręcznikową w kwocie 49 005,58 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 152 984,00 zł.
Na

realizację

zadań

oświatowych

Gmina

Sawin

otrzymała

subwencję

oświatową

w kwocie 4 211 290,00 zł, w ramach rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano środki z tytułu
wzrostu zadań w kwocie 12 271,00 zł oraz na zajęcia wspomagające uczniów w związku z COVID-19
kwota: 18 900,00 zł. Gmina uzyskała także dotację w ramach programu „Poznaj Polskę” 15 000,00 zł na organizację
wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sawinie ( kwota wykorzystanego wsparcia 14 720, 00 zł).
Zgodnie z umowami o przekazaniu szkół do prowadzenia Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w 2021r. Gmina przekazała dotację w kwocie
3 423 307,73 zł w tym z tytułu zajęć wspomagających dla uczniów 6714,84 zł.

II.

Dzienny Dom Senior + „Przystań”
Dzienny Dom „Senior+” „PRZYSTAŃ” w Sawinie działa od stycznia 2019 roku i realizuje zadania własne

Gminy oraz Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015 - 2020 w dalszych latach realizowany będzie Program
Wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025. Liczba miejsc dofinansowania w wyniku realizacji zadania to 15 osób. To
taka sama ilość jak

w roku poprzednim,

zaś liczba osób objętych decyzją administracyjną

środki
wydane poza
programem;
14 520,00 zł;
9,16%

wyniosła 36 osób, to o 3 więcej niż w roku
poprzednim. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 158 520,00 zł z czego ponad połowę
stanowiły

środki

własne

(wyk.7).

Wydatki poniesione na realizację
programu w 2021 roku

Aby

zrealizować prawidłowo zadanie niezbędne było
poniesienie dodatkowych kosztów, które nie
mogły zostać pokryte z dofinasowania.
W 2021 roku były prowadzone zajęcia
stacjonarne

oraz

alternatywne

formy

środki
własne;
79 920,00 zł;
50,42%

środki
z dotacji;
64 080,00 zł;
40,42%

zajęć

z uwagi na pandemię COVID19. W ramach

Wykres 7 Wydatki na realizację programu

świadczonych usług odbywały się zajęcia: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne,
aktywności ruchowej, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej, oraz prozdrowotne.
Uczestnikami były zarówno osoby zamieszkujące teren miejscowości Sawin jak i pobliskich sołectw.
W większości na zajęcia seniorzy docierali własnym środkiem transportu, ale niektórzy byli dowożeni dwa razy
w tygodniu transportem gminnym. Gminny środek transportu przeznaczony był dla osób, które nie mogły dotrzeć
samodzielnie na zajęcia.
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Do tej pory w placówce zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze godzin na stanowisku p. o. kierownika
jednostki oraz terapeuty zajęciowego. Na podstawie umów zlecenia pracuje księgowa oraz technik fizjoterapii.

III.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego.

Świetlica mieści się przy ul. Rynek 18A czynna była cały rok, przez 5 dni w tygodniu, 10 godz. dziennie, w czasie
dostosowanym do potrzeb uczestników zajęć. Świetlica dysponuje trzydziestoma miejscami statutowymi. Ze względu
na zapotrzebowanie przyjmowanych jest większa ilość dzieci. Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są: sala
kreatywności, sala zabaw - bajkolandia, sala do ćwiczeń – fitnesownia, sala kulinarna – kuchcikowo, sala
komputerowa – komputerownia oraz oddzielne toalety z łazienkami. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież
w wieku 6 - 16 lat pochodzące z terenu Gminy Sawin oraz pośrednio rodzice/opiekunowie - konsultacje ze
specjalistami (tab. 25).
Tabela 25 Liczba wychowanków biorących udział w organizowanych zajęciach w 2021 r.

Liczba dzieci
uczestniczących
w zajęciach

Liczba dzieci
zgłoszonych
w 2021
23

111

Liczba
wychowanków stali
wychowankowie
33

Liczba
wychowanków –
wolni słuchacze

W tym liczba dzieci
niepełnosprawnych

78

0

Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o program wychowawczo-terapeutyczny, zgodnie z ramowym
harmonogramem zajęć. Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy w 2021 roku: pomoc w odrabianiu prac domowych,
zajęcia plastyczne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia z zakresu socjoterapii, gry i zabawy integracyjne, zabawy ruchowe,
zajęcia komputerowe, terapia logopedyczna, zajęcia z psychologiem, zajęcia z zakresu rytmiki (wyk. 8).
48
50
40
30
20
10
0

34

6

48
39

38

29
dziewczynki

9

chłopcy

indywidualma
terapia
logopedyczna

zajęcia z
psychologiem

zajęcia
profilaktyczne

zajęcia z zakresu
socjoterapii

Wykres 8 Liczba wychowanków biorących udział w wybranych formach zajęć

W świetlicy zatrudnieni byli: wychowawcy, młodszy wychowawca oraz personel wspomagający w ramach
umów zleceń: psycholog, logopeda, księgowa.
W celu podnoszenia jakości i efektywności pracy oraz uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci, pracownicy świetlicy
stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie a także udział w szkoleniach (tab. 26).
Tabela 26. Szkolenia odbyte przez pracowników Świetlicy w roku 2021

Szkolenia stacjonarne
4

Szkolenia
e-lerningowe
2

Szkolenia płatne

Szkolenia bezpłatne

2

4

Program profilaktyczny „Chcę być szczęśliwy” realizowany był w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie
w okresie od lutego do grudnia 2021r. Założeniem programu było wspieranie podopiecznych w codziennym
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funkcjonowaniu, wskazywanie destrukcyjnego wpływu na zdrowie używek, mechanizmów obrony przed
negatywnymi wpływami rówieśników i otoczenia. Program miał również na celu zapobieganie występowaniu u dzieci
zachowań ryzykownych, wskazania do panowania nad emocjami oraz rozwój umiejętności odmawiania i radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach Programu Polskiej Akcji Humanitarnej – Pajacyk przez cały rok szkolny w świetlicy prowadzone
było dożywianie (tab. 27).
Tabela 27. Programy realizowane w świetlicy w 2021 r.

Tytuł programu

Kwota programu

Program profilaktyczny „Chcę być szczęśliwy”
Pajacyk

18.241,75 zł.
13.760,00 zł

Liczba wychowanków objęta
wsparciem
87
20

W sezonie wakacyjnym odbywały się liczne zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym z zakresu
współpracy z trenerami.

treningi jogi,
ćwiczenia
rozciągające,
relaksacyjne

spotkanie
z trenerem
personalnym

spotkanie
z mistrzem
świata w
zapasach

SPOTAKANIA
WAKACYJNE
Z TRENEREM

spotkanie
z trenerem
karate

spotkanie
z grupą
Capoeira
UNICAR
z Chełma,
prezentacja
brazylijskiej
sztuki walki

W ciągu roku było prowadzonych szereg spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych, z których chętnie
korzystali wszyscy zainteresowani.
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Tabela 28 Spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne

Do innych wydarzeń realizowanych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną można zaliczyć:


uczestnictwo w projekcie PARPA „Razem raźniej”,



uczestnictwo w projekcie PARPA opracowanie raportu „Autoewaluacja funkcjonowania Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Sawinie”,



uczestnictwo w projekcie Efekt Domina Fundacji Kulczyk,



przekazanie przez firmę FHU Cosinus plansz edukacyjnych do zajęć profilaktycznych o wartości 1050,00 zł.



konkurs Fundacji Polki Mogą Wszystko „Wielki turniej Gier Planszowych” - zajęcie III miejsca,



„Czytam. Recenzuję” - I miejsce (nagroda 500 zł, wyróżnienie nagroda 200 zł),
W czasie kiedy decyzją Wojewody Lubelskiego zajęcia stacjonarne były zawieszone, prowadzone były

z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej (01.01.2021 - 14.02.2021 oraz 29.03.2021 - 25.04.2021).
Dofinansowanie z budżetu Gminy na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie w 2021r. wyniosło
250.630,07 zł.

IV.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest instytucją pomocy społecznej funkcjonującą na terenie

gminy Sawin od grudnia 2006 r. Ośrodek zapewnia wsparcie dzienne osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną. Placówka obecnie posiada 27 miejsc
statutowych, na dzień 31 grudnia 2021 r. 27 uczestników posiadało decyzje przyznające pobyt w ośrodku oraz 2 osoby
oczekiwały na przyjęcie.
W oparciu o decyzje Wojewody Lubelskiego, w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.
zajęcia stacjonarne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie były zawieszone. Ze względu na pandemię
prowadzono zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych form zajęć. Kontakty z uczestnikami i ich rodzinami odbywały
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się przy pomocy telefonu oraz dostępnych komunikatorów internetowych. Monitorowano sytuację zdrowotną
i bytową uczestników, zachęcano do podejmowania aktywności, udzielano potrzebnego wsparcia. Ponadto wspólnie
planowano aktywność, proponowano zajęcia i udzielano instruktażu w tym zakresie. Omawiano również
i proponowano wykonanie różnych treningów i innych form aktywności. Praca zdalna odbywała się także poprzez
udostępniane posty na profilu Facebook placówki.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie, w zdecydowanej większości, (22 osoby 81,48%) są mieszkańcami Gminy Sawin, 4 uczestników to mieszkańcy Gminy Wierzbica (14, 81%) i 1 osoba jest
mieszkańcem Gminy Ruda – Huta (3,71 %). Uczestnicy z naszej Gminy i Gminy Ruda - Huta są dowożeni do
placówki dziewięcioosobowym samochodem służbowym marki Renault Trafic.
Wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie, posiadają orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Większość uczestników ŚDS
w Sawinie to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (16 osób, ok. 60 %), 11 osób (ok. 40 %) posiada
umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Tabela 29 liczba uczestników

Wiek
uczestników
18 – 30
31 – 40
41 – 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
Ogółem:

Liczba
osób
4
5
5
4
5
4
27

Znacznym
Kobiety
Mężczyźni
1
2
2
2
2
0
0
1
3
0
3
0
11
5

W tym ze stopniem niepełnosprawności
Umiarkowanym
lekkim
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
9
2
0
0

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie również pod względem rodzaju schorzenia
stanowią zróżnicowaną grupę: 11 osób (ok. 40%) – niepełnosprawność intelektualna, 13 osób (ok. 48 %) – choroba
psychiczna, 3 osoby (około 12%) – inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie zapewnia uczestnikom: terapię zajęciową, (pracownia gospodarstwa
domowego, rękodzielnicza, artystyczna, edukacyjno- komputerowa), treningi samoobsługi i umiejętności
społecznych (trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego), poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, terapia
ruchowa, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, transport uczestników, opieka
pielęgniarska, edukacja prozdrowotna oraz ciepły posiłek.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie zatrudnionych jest łącznie 9 osób, w tym 8 osób
w ramach umowy o pracę i 1 osoba na umowę zlecenie. W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
zatrudnionych jest 5 osób, pozostałe osoby zatrudnione są na części etatu. Łącznie 8 osób zatrudnionych jest
w wymiarze 6,75 etatu. W Środowiskowym Domu samopomocy są zatrudnione osoby na stanowiskach: kierownika,
instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki, pracownika socjalnego, technika fizjoterapii, kierowcy, psychologa
i księgowej.
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Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym
z administracji rządowej i w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa. Wydatki Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sawinie na 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 567 810,00 zł, zrealizowane zostały
w wysokości 567 806,61 zł (99,99 % planowanych wydatków).

V.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie
Podstawowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Sawin zajmuje się Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej powołany Uchwałą Nr IX/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Sawinie z dnia 23 marca 1990 roku.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy
oraz zadania zlecone przez administrację

Powody zgłaszania się do Gminnego Ośrodka
Pomocy
Uczestnicy pod względem rodzaju
51
schorzenia
bezrobocie
11

rządową.
Najczęstszymi

13

powodami

zgłaszania się do Gminnego Ośrodka
Pomocy

54

ubóstwo

w

Sawinie

i korzystania ze świadczeń pomocy

3
niepełnosprawność

Społecznej

społecznej

61

w

2021

roku

była

długotrwała choroba (wyk. 9). Dane
długotrwała
Niepełnosprawność intelektualna
choroba
Choroba psychiczna
0 zaburzenia
20 czynności40
Inne przewlwkłe
psychicznych60
Wykres 9 Powody zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy

Ośrodka potwierdzają, że społeczeństwo

69

Gminy „starzeje się”. Zwiększa się
80

liczba

osób

starszych,

chorych

i niepełnosprawnych, zgłaszających się do

GOPS. Osoby te potrzebują wsparcia zwłaszcza w formie usług opiekuńczych. Według analizy sytuacji na rynku
pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie na dzień 31.12.2021 r. struktura bezrobocia gminy Sawin
przedstawia się następująco: liczba bezrobotnych ogółem – 225 (w tym bezrobotnych kobiet - 107), liczba osób
uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych 40, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP do 30 roku życia 73 osoby (w tym do 25 roku życia – 38 osób), liczba
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 63 osoby.
Dane na wykresie (wyk. 10) wskazują, że
najliczniejszą

grupą osób bezrobotnych są osoby

pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Dane te

Zarejestrowani bezrobotni według stażu
pozostawania bez pracy
27%
14%

14%

15%
19%
11%

potwierdzają teorię, że osobie długotrwale bezrobotnej
ciężko jest odnaleźć się na rynku pracy i pozyskać
zatrudnienie.
Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka w roku

do 1 miesiąca
od 3 do 6 miesięcy
od 12 do 24 miesięcy

od 1 do 3 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
powyżej 24 miesięcy

Wykres 10 Zarejestrowani bezrobotni

2021 wg. plan budżetu 655 353,00 zł; został zrealizowany tylko do wysokości otrzymanych środków na wydatki
tj. w kwocie 571 695,24 zł co stanowi 87,23 %.
Wydatki bieżące Ośrodka są finansowane ze środków budżetu państwa i środków Urzędu Gminy Sawin z tego
zrealizowano w ramach: dotacji udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego plan 119 915,00 zł wydatkowano
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w kwocie 119 397,34 zł tj. 99,57 % na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne
pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, udział własny Urzędu
Gminy 535 438,00 zł, wykorzystano w kwocie 452 297,90 zł tj. 84,47 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie zatrudnia 16 osób na umowę o pracę, oraz 1 na umowę
zlecenie. W ciągu roku wydał szereg ważnych dokumentów i czynności (tab. 30).
Tabela 30 Dokumenty i Czynności wykonane w 2021 roku

Liczba wydanych decyzji/informacji
Liczba wydanych
zaświadczeń

Decyzje/
informacje ogółem

w tym decyzji
odmownych

Pomoc społeczna

423

1

24

Świadczenia rodzinne

460

21

18

Fundusz alimentacyjny

37

0

0

Świadczenia wychowawcze

595

5

3

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

27

0

0

Zaświadczenia „Czyste Powietrze”

0

0

34

Dział

1) Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka 75 +”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „ Opieka 75 +” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
dla mieszkańców Gminy Sawin w liczbie 2807 godzin. W ramach programu zakwalifikowano 10 osób z terenu
Gminy. Usługi opiekuńcze w ramach programu świadczone są przez dwie opiekunki osób starszych, które
zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Całkowity koszt 99 281,23 zł, środki własne Gminy 64 193,73 zł
pozostała kwota w wysokości 35 087,50 zł ze środków budżetu państwa. Ponadto dla osób niezakwalifikowanych do
usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka75 +” świadczone są usługi opiekuńcze ze środków własnych.
W ramach usług finansowanych ze środków własnych w 2021 roku ze wsparcia opiekunki korzystało w sumie
7 rodzin. Dodatkowy koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniósł 43 715,21 zł.
2) Realizowanie zadań z zakresu prac społecznie-użytecznych
W 2021 r. realizowano również zadania dotyczące prac społecznie-użytecznych. Osoby bezrobotne z terenu
Gminy były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie do prac zgodnie ze wskazaniem tut. Ośrodka
Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były od lutego 2021 r. do 20 grudnia 2021 roku przez dwie osoby
bezrobotne. W okresie sprawozdawczym przepracowały łącznie 1014 godzin. Osoby te pracowały nie więcej niż 40
godzin w miesiącu. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywana pracę w okresie II-XII 2021 r.
wyniósł 8442,00 zł. Wydatki były pokrywane w 100 % z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.
3) Praca socjalna
Praca socjalna to działania pracowników Ośrodka, skierowane na pomoc we wzmocnieniu oraz odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu sprzyjających ku temu warunków. Pracownik
socjalny diagnozuje sytuację rodziny oraz wspólnie określa plan pomocy. Misją pracy socjalnej jest umożliwianie
wszystkim ludziom rozwoju ich pełnego potencjału, wzbogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom, czyli inaczej
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ujmując, promowanie społecznych zmian, wspólne rozwiązywanie problemów oraz upodmiotowienie. Praca socjalna
to także ingerowanie dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi i środowiska. Działania
systemu pomocy społecznej winny przestrzegać zasady podmiotowości ludzi, która realizuje się w różnych
wymiarach, między innymi: zawodowym, rodzinnym, osobistym i publiczny.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie 2021 r pracę socjalną świadczono dla 414 rodzin w tym
wyłącznie pracę socjalną dla 290 rodzin.
W ostatnich latach nastąpiła poprawa jakości życia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, jednak
nadal widać ogromne zapotrzebowanie na wsparcie i pomoc ze strony pracowników socjalnych, aspiranta pracy
socjalnej i asystenta rodziny, a także asystenta osoby niepełnosprawnej. W ciągu ostatni lat jest widoczny
systematyczny spadek liczby interesantów korzystających ze wsparcia finansowego Ośrodka, jednak pomoc społeczna
to nie tylko pomoc finansowa osobom kwalifikującym się do pomocy zgodnie z ustawą. Pomoc społeczna to
kształtowanie postaw, samodzielności, a także rozwijanie odpowiedzialności za swoje postępowanie wśród
mieszkańców Gminy. Brak odpowiednich wzorców do naśladowania, powielanie negatywnych schematów
wyniesionych z rodzinnych domów, a także brak umiejętności rozwiązywania trudności życiowych sprawiają, że
problemy w rodzinach nawarstwiają się, a to wymaga od pracowników socjalnych, aspiranta pracy socjalnej oraz
asystenta rodziny intensywnej pracy w kierunku ich rozwiązywania przy jednoczesnym uczestnictwie osoby
wymagającej wsparcia. W ramach prowadzonej pracy socjalnej współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem
Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Służbą Zdrowia oraz szkołami z terenu Gminy Sawin.
4) Program osłonowy w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20212023
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w związku z ustanowieniem przez Rade Ministrów
wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania ”Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz osób dorosłych w pozostających w trudnej sytuacji
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:


poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,



dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, tym samym
poprawy ich stanu zdrowia,



kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

Działania realizowane w ramach programu:


Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom:
o

do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

o

uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
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o

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12.03.2004 roku w szczególności: osobom samotnym, chorym, w wieku podeszłym
lub niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt.1i 2 cytowanej
ustawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń lub dziecko korzystające z zajęć w szkole lub
przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie
posiłku, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie.
Liczba dzieci i uczniów którym ma być udzielona pomoc w tej formie nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy objętych na podstawie decyzji
administracyjnych.
Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz budżetu państwa otrzymanych w ramach
dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu’’ na lata 2019-2023.
5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Gminy Sawin na lata 2021-2025
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 realizowany
jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie we współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się sprawami przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynuje
i integruje działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sawin na lata 2021 – 2025 określa zadania jakie będą
realizowane w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program opiera się o działania
wyznaczone przez:


Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
rok 2021



Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2026



diagnozę lokalną.

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Sawin na lata 2021-2025 jest ograniczenie skali problemu przemocy w rodzinie. W ramach Programu
realizowane są następujące zadania strategiczne:
 profilaktyka i edukacja społeczna, promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy,
 zwiększenie skuteczności ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc,
 podnoszenie

kwalifikacji

służb i

przedstawicieli

podmiotów realizujących

działania

z

zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Sawin, a w szczególności do:
o

rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,

o

rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy,

o

świadków przemocy,

o

osób stosujących przemoc,

o

realizatorów Programu działających w ramach stworzonego Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji wystąpienia
przemocy.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Sawinie na lata

2021 – 2025 finansowany jest ze środków własnych Gminy. Może być również finansowany z dotacji oraz środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych dostępnych źródeł.
6) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sawin na lata 2021-2023, został opracowany w oparciu
o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 447)
zgodnie z art. 176, pkt. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letniego
gminnego programu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.
Gminny Program Wspierania Rodzin w Gminie Sawin na lata 2021-2023 zakłada stworzenie optymalnych
warunków dla poprawy jakości życia rodziny. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie
w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzania się ze swoimi problemami.
Niezbędne do tego jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji
oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Powyższe działania zwiększają szanse rodziny na prawidłowe
funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania
nowych umiejętności.
Celem programu jest Wsparcie rodzin z terenu Gminy Sawin w szczególności dla przeżywających trudności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowanego na realizacji działań
profilaktycznych oraz skutecznej interwencji. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa
socjalnego. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych finansowych w budowaniu i utrzymaniu
systemu wspierania rodziny. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez rodziców.
Działania skierowane są na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, podniesienie umiejętności społecznych oraz
umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziców, by zapewnić optymalne warunki do prawidłowego rozwoju
oraz podnieść jakość życia rodziny.
Zadania określone w programie realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości z uwzględnieniem
podmiotowości dziecka i rodziny, podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu Gminy Sawin.
Środki na realizację programu mogą pochodzić z następujących źródeł: budżet Gminy Sawin, dotacji budżetu
państwa na dofinansowanie zadań własnych, funduszy pozyskanych w ramach resortowych programów osłonowych,
środków pozabudżetowych- projekt.
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Wydatki związane z realizacją świadczeń są finansowane przeważnie ze środków budżetu państwa, jak i ze
środków budżetu gminy (tab. 31)
Tabela 31 wysokość wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń

Rodzaj świadczeń

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy,w tym
Zasiłki celowe specjalne
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Posiłek, zasiłek celowy z programu "Posiłek w
szkole i w domu"
Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy
"Za życiem"
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Świadczenia "Dobry Start"
Świadczenia wychowawcze 500+
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy
zastępczej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dla
osób pobierających zasiłek stały)
Pokrycie kosztów pobytu mieszkańców
Gminy za DPS
Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla
pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek opiekuńczy oraz specjalny zasiłek
opiekuńczy
Karta dużej rodziny
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w ramach programu " Opieka
75+"
Program operacyjny pomoc żywnościowa
2014-2020

VI.

kwota wydatków zł, w tym

Ilość

Z dotacji budżetu

Ze środków

państwa

budżetu gminy

131 888,00
82 046,00
1 650,00
-

131 888,00
82 046,00
-

1 650,00
-

0

-

-

-

72

68 841,32

55 073,06

13 768,26

1

4 000,00

4 000,00

-

516
14
978
8

2 725 346,90
4 312,00
5 313 690,96
10 337,86

2 686 367,20
4 312,00
5 302 325,00
1 018,88

38 979,70
11 365,96
9 318,98

6

40 238,20

-

40 238,20

21

10 892,28

10 892,28

-

6

176 253,66

-

176 253,66

544 składek

54 356,58

54 356,58

-

12

160,00

160,00

-

9

13 908,12

13 908,12

-

10

992815,23

35 087,50

64 197,73

1140

-

-

-

świadczeniobiorców

Ogółem

25
43
3
0

Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie w roku 2021 podobnie jak w 2020 różniła się od

dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19.
W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa, nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe
zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla
pracowników jak i osób przebywających w naszej instytucji.
Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną, w celu realizacji zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jako
samorządowej instytucji kultury jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.
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Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przedmiotem działania
ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez:
edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą, kulturą i sztuką,
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnosportowych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
opracowanie i przygotowanie do publikacji folderów, gazety lokalnej oraz innych materiałów promujących
gminę.
Wykonując powyższe zadania prowadzone były stałe formy działalności, choć w ograniczony sposób:
 próby muzyczne „Kapeli Sawińskiej” oraz solistów,
 gry i zajęcia świetlicowe (bilard, tenis stołowy, siłownia zewnętrzna),
 zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze),
 konkurs wielkanocny oraz bożonarodzeniowy realizowany za pomocą mediów społecznościowych,
 zabawy fotograficzne „Zgaduj Zgadula” realizowane za pomocą mediów społecznościowych,
 produkcja nagrań audio-video publikowanych w ramach kanału YouTube „Wieczór z muzyką” przy
współpracy z Fresh IT Piotr Królikowski,
 konkurs fotograficzny „Gmina Sawin w obiektywie” – Wiosna
 konkurs fotograficzny „Gmina Sawin w obiektywie” – Lato
 konkurs fotograficzny „Gmina Sawin w obiektywie” – Jesień
 konkurs fotograficzny „Gmina Sawin w obiektywie” - Zima (rozstrzygnięty w 2022 roku),
 kino, seanse filmowe emitowane w każdy piątek (21) oraz specjalne seanse dla Szkoły Podstawowej,
Do stałych zadań ośrodka należą:

nadzór techniczny nad
monitoringiem oraz
udostępnianie nagrań
odpowiednim służbom,

przygotowanie i
udostępnianie sali na
spotkania, zebrania,
szkolenia i imprezy
zamknięte.

nadzór nad altaną przy
siłowni

wypożyczanie namiotów
bankietowych oraz bieżące
ich naprawy.

Szczególnie ważnym elementem w życiu kulturalnym Gminy jest działalność zespołów: „Wrzos”,
„Jarzębina”, „Kapela Sawińska” oraz wielu solistów. Pomimo ograniczeń Gminny Ośrodek Kultury umożliwiał
w sposób zdalny udział zespołom i solistom w przeglądach i festiwalach poprzez produkcję konkursowych nagrań
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audio-video. Były to min.: X Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w Dorohusku, XXII Powiatowy Przegląd
Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych w Pawłowie.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne zmieniona została formuła lub zrezygnowano z organizacji imprez.
Dzień Kobiet (wykonanie i dystrybucja życzeń w formie papierowej, organizacja, nagranie i emisja koncertu
w wykonaniu „Kapeli Sawińskiej”),
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
Gminny Dzień Dziecka,
Dożynki Gminno - Parafialne,
Wyjazd promocyjny do Kazimierza Dolnego na „Święto Jesieni”,
Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
XXXI Biegi Niepodległości.
Pomimo przeciwności Gminny Ośrodek Kultury brał czynny udział w różnych przedsięwzięciach:
–

prace nad książką „Szpitalik-Przytułek w Sawinie perłą Lubelszczyzny”,

–

aktualizacja mapy turystycznej Powiatu Chełmskiego,

–

przygotowanie materiałów na wykonanie gadżetów promocyjnych przez Pocztę Polską (magnesy, kubki),

–

prace nad wydawnictwem turystycznym „Chełmskie pagóry i równiny”,

–

prace projektowe nad ścieżkami rowerowymi na terenie gminy Sawin,

–

koncert charytatywny dla Wojtka Kędzierawskiego,

–

przygotowania grafiki do Galerii Atrakcji Turystycznych na holu „Chełmskiego Parku Wodnego”

–

pomoc przy organizacji pleneru dla uczestników Dziennego Domu Senior+,

–

organizacja punktu szczepień przeciw Covid-19,

–

25 lecie koła gminnego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,

–

„IV Bieg w Barwach Jesieni w Dolinie Lepituchy”

–

otwarcie drogi w Krobonoszy,

–

10 lecie OSP w Czułczycach,

–

otwarcie parkingu i placu zabaw w Sawinie.
To są jedne z ważniejszych imprez kulturalno-sportowych. Oprócz tego odbywały się szkolenia dla rolników,

zebrania wiejskie, prelekcje i pokazy (m.in. sprzętu rehabilitacyjnego), spotkania różnych organizacji.
Szukając nowych form pracy i oddziaływania na środowisko przy realizacji poszczególnych uroczystości
Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze szkołami z terenu gminy, Gminną Biblioteką Publiczną, Warsztatami
Terapii

Zajęciowej,

Środowiskowym

Domem

Samopomocy,

Świetlicą

Socjoterapeutyczną,

Regionalnym

Towarzystwem Gminy Sawin, Klubem Strzeleckim „Strzelec” Sawin oraz Kołem Wędkarskim „Lin”.
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VII.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie
Biblioteka jako jednostka powołana i finansowana przez samorząd gminny zobowiązana jest do realizacji

zadań w dziedzinie gromadzenia i udostępniania księgozbioru oraz upowszechniania kultury. Działania podejmowane
przez bibliotekę mają prowadzić do wszechstronnego
rozwoju placówki, propagowania czytelnictwa, kultury
oraz oświaty. Na terenie gminy cele te realizuje Gminna
Biblioteka Publiczna w Sawinie.

literatura
popularno
naukowa
13%

Księgozbiór z podziałem
na kategorie
literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży
47%

Księgozbiór biblioteki liczy 14607 woluminów
w tym literatura piękna dla dzieci i młodzieży 6813 wol.,
literatura piękna dla dorosłych 5898 wol., oraz literatura
popularnonaukowa 1896 woluminów (wyk.11).

literatura
piękna dla
dorosłych
40%

Wykres 11 Księgozbiór z podziałem na kategorie

2021 roku w ewidencji czytelników było

W

zapisanych do biblioteki 501 czytelników, to o 8 osób więcej niż w roku poprzednim. Spadła liczba odwiedzin oraz
wypożyczeń księgozbioru (wyk.12).
Cyklicznie od wielu lat placówka uczestniczy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wspierającym zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych. W roku 2021
biblioteka

Działalność biblioteki w latach 2020-2021
18000

16754 16364

16000

w wysokości 5000,00 zł., w ramach

pozycji

2021

sfinansowanych

z

dotacji

ministerialnej. Ogółem w 2021 roku,
przybyło 494 nowości bibliotecznych.

5140 4611
493

dofinansowanie

której wzbogaciła się o 187 nowych

2020

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

uzyskała

W okresie czerwiec – lipiec 2021
r. biblioteka uczestniczyła w projekcie

501

liczba zapisanych
czytelników

liczba
zarejestrowanych
odwiedzin

liczba wypożyczeń
księgozbioru

”Sieć

na

kulturę”

finansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

w

ramach

programu

operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

Wykres 12 Działalność biblioteki w latach 2020-2021

20, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Zadaniem programu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat. W projekcie uczestniczyli – pracownik biblioteki oraz grupa 9 osób w wieku 11-12
lat z terenu gminy Sawin. W ramach bloku tematycznego: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych” odbyło się szkolenie online ( 31 godz.) na platformie Zoom – dla pracowników kultury oraz szkolenie
dla dzieci na platformie Teams.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne w 2021 r. nie odbywały się stacjonarne zajęcia
biblioteczne.
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VIII.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Sawinie, ul. Chełmska 5, jednostką prowadzącą jest Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Sawinie, utworzone 19.12.2003r.
Siedziba WTZ zlokalizowana jest w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:
podjazd dla wózków inwalidzkich, odpowiedniej szerokości wejście do budynku. Pomieszczenia przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienka i sanitariaty wyposażone w odpowiednie poręcze i uchwyty. WTZ
dysponuje środkiem transportu: autobusem typu Renault Master 17+1,zakupionym w 2017 roku, wyposażonym
w najazdy do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz podest ułatwiający wsiadanie
i wysiadanie osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. WTZ to placówka pobytu dziennego, czynna w dni robocze
w godz. 8.00 – 15.00, zapewniająca 30 miejsc dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Sawin i gmin
ościennych. Terapia zajęciowa prowadzona jest w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, odbywa się
w grupach 5 osobowych w 6 pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, poligraficznej, wikliniarsko florystycznej, krawieckiej, rękodzielniczej, ceramiczno – technicznej i prowadzona jest zgodnie z Planem Działalności
Warsztatu oraz planami pracy poszczególnych pracowni.
Terapia zajęciowa prowadzona jest, w zakresie rozwoju: zaradności osobistej, samodzielności społecznej,
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej (w tym wykształcania sprawności psychofizycznych niezbędnych
przy podjęciu zatrudnienia, kształcenia umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii
zajęciowej oraz podstawowych czynności życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego,
treningi z zakresu higieny osobistej i higieny otoczenia, umiejętność posługiwania się urządzeniami AGD, treningi
ekonomiczne (umiejętność posługiwania się środkami finansowymi), itp., usprawniania ruchowego (podnoszenia na
wyższy poziom sprawności fizycznej i
i utrzymywania

zdrowotnej), form komunikowania się ( umiejętność nawiązywania

kontaktów), rozwijania zainteresowań i uzdolnień, tworzenia naturalnej grupy wsparcia

i kształtowanie współżycia w grupie, umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 2021 roku zajęcia w WTZ miały charakter
ograniczony do pracy stacjonarnej oraz pracy zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna
realizowana

była

następującymi

metodami:

terapii

indywidualnej

i

wsparcia

psychologicznego,

zajęć

artterapeutycznych, filmoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, treningu ekonomicznego i w gospodarstwie domowym,
zajęć ruchowych, treningów wynikających z IPRiT oraz pracy indywidualnej z rodzicami i opiekunami.
Praca zdalna skierowana do uczestników polegała na:
przygotowaniu codziennych zadań i treningów do realizacji dla uczestników (m. in. uczenie zachowań
higienicznych w czasach zagrożenia życia i zdrowia, prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania,
wykonywania i podtrzymywania umiejętności pozyskanych w terapii zajęciowej, realizacji różnego rodzaju
treningów: porządkowych, ogrodniczych itp.
podtrzymywaniu aktywności życiowej i społecznej uczestników oraz umiejętności zawodowych przy
uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości oraz umiejętności uczestników (uczenie samodzielnego
i atrakcyjnego spędzania czasu w domu),
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udzieleniu wsparcia psychologicznego w izolacji, rozładowywaniu negatywnych napięć i emocji oraz relacji
w rodzinach podczas izolacji,
przygotowaniu zajęć z aktywności ruchowej w celu podtrzymania usprawniania fizycznego,
Narzędzia do realizacji pracy zdalnej: telefon, komputer – media społecznościowe, mail, aparaty fotograficzne
do dokumentowania pracy uczestników, skrzynki na listy – do których można dostarczyć korespondencję, filmy
instruktażowe, telewizja, książki/audiobooki, gazety itp.; kontakt w celu dostarczenia uczestnikom materiałów do
zajęć z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
W 2021 roku, było 30 uczestników Warsztatu (tab. 32).
Tabela 32 uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Wiek uczestników

Liczba
osób

16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 i więcej
Ogółem:

3
1
4
3
5
9
5
30

Średnia

Kobiety
1
1
2
1
1
6

W tym ze stopniem niepełnosprawności
Znacznym
Umiarkowanym
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
2
1
2
1
2
1
1
2
1
3
4
2
2
7
7
10

wieku uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Sawinie, wynosi 42 lata. Najmłodsza

uczestniczka Warsztatów ma ukończone 24 lata, najstarszy uczestnik – 58 lat. Liczną grupę uczestników stanowią
osoby w przedziale wiekowym 46 - 50 lat – (9 uczestników). Najmniej osób, występuje w przedziale 26 – 30
(1 osoba) i 21 - 25 (3 osoby). Uczestnikami Warsztatu jest 14 kobiet i 16 mężczyzn.
Wśród uczestników WTZ przeważają osoby ze schorzeniami sprzężonymi – 11 uczestników (schorzenia
neurologiczne, upośledzenie umysłowe, epilepsja, zaburzenia psychiczne, wada wzroku) oraz z upośledzeniem
umysłowym - 10 uczestników. Liczną grupę stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi – 5 uczestników.
3 uczestników ma schorzenie neurologiczne, 1 osoba całościowe zaburzenia rozwojowe (tab. 33).
Tabela 33 Rodzaj schorzenia i stopień niepełnosprawności uczestników

Rodzaj schorzeń uczestników
Upośledzenie Umysłowe
Choroby psychiczne
Epilepsja
Dysfunkcja narządu ruchu
Dysfunkcja wzroku
Zaburzenia słuchu, mowy, choroby słuchu
Schorzenia sprzężone
Inne, jakie: całościowe zaburzenia rozwojowe
Neurologiczne
Ogółem:

Liczba osób
10
5
11
1
3
30

Liczba uczestników ze stopniem
niepełnosprawności
Znacznym
Umiarkowanym
Kobiety
Mężczyźni Kobiety
Mężczyźni
1
1
3
5
1
2
2
4
2
2
3
1
1
2
6
7
7
10

Uczestnicy WTZ w większości legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym (12 osób)
i

podstawowym (10 uczestników). Wśród uczestników występują również osoby z wykształceniem wyższym
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– 1 osoba, średnim zawodowym i policealnym –2 osoby i ogólnokształcącym - 1 osoba. Połowa uczestników
legitymuje się ukończeniem szkoły specjalnej (podstawowej lub zawodowej). 2 osoby mają ukończone gimnazjum,
2 osoby ukończyły Szkołę Przysposabiającą do Zawodu (tab. 34).
Tabela 34 Uczestnicy według poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia

Liczba osób

1) wyższe
2) średnie zawodowe i policealne
3) średnie ogólnokształcące
4) zasadnicze zawodowe
w tym specjalne
6) podstawowe
w tym specjalne
7) gimnazjalne
w tym specjalne
8) niepełne podstawowe
w tym specjalne
9)absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Zawodu
10 )brak wykształcenia,
nie uczęszczał do szkoły
Ogółem:

Liczba uczestników ze stopniem
niepełnosprawności
Znacznym
Umiarkowanym
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety

1
2
1
12
6

1
1

1
2

1
1
1

8

-

-

1

5

10
8

3
3

1
1

4
4

2
-

2

1

1

-

-

-

-

1

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

30

6

7

7

10

W 2021 roku dwoje uczestników opuściło placówkę z powodów wskazanych w tabeli (tab.35). W miejsce
uczestników którzy opuścili placówkę zostali przyjęci nowi uczestnicy ze wskazaniami do udziału w terapii
zajęciowej, których kandydatura została zatwierdzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie do
udziału w zajęciach WTZ w Sawinie.
Tabela 35 Uczestnicy, którzy opuścili Warsztat

L.p

Płeć

Wiek

1.

Kobieta

42

2.

Mężczyzna

49

Rodzaj schorzenia
Stopień
niepełnosprawności
Zaburzenia psychiczne
umiarkowany
Schorzenie neurologiczne
umiarkowany

Przyczyna
Zmiana miejsca
zamieszkania
Skreślenie z listy
uczestników WTZ

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2021 roku było zatrudnionych 14 osób w sumie na 10,5 etatach.
Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PFRON i 10% ze środków samorządu powiatowego.
Dodatkowym źródłem dofinansowania w 2021 roku, była dotacja ze środków Gminy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie, aktywnie włączyły się również w pozyskanie funduszy na
poprawę jakości funkcjonowania uczestników WTZ. Dzięki zaangażowaniu i współpracy z samorządem Gminy
Sawin pozyskano środki finansowe na realizację dwóch zadań:
1.. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością z Gminy Sawin pozyskane z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” w wysokości 100,000 tys. zł z PFRON. Wniosek przygotowany został przez
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie i złożony przez Gminę Sawin. Celem projektu było zapewnienie
wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnością - mieszkańcom Gminy Sawin (uczestnikom Warsztatu
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sawinie poszkodowanym na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią
Covid-19.Osoby z niepełnosprawnością wskutek epidemii doświadczyły negatywnych skutków związanych
z pogorszeniem stanu zdrowa fizycznego i psychicznego. To przede wszystkim poczucie izolacji
i osamotnienia a także znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się słabą wydolnością oddechową,
krążeniową i wysiłkową oraz spadkiem siły mięśniowej. W tym celu uczestnicy skorzystali z pięciodniowego
wyjazdu rehabilitacyjnego nad morze do Trójmiasta, podczas którego zaplanowano cykl codziennych zajęć
rehabilitacyjnych i psychoterapeutycznych. Dodatkowo środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup
rowerów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w tym rowery trójkołowe, rower
sterowany ręcznie i rowery dwukołowe), sprzętu AGD (zmywarki, wyparzacza, czajników elektrycznych
i termosów); urządzeń do dezynfekcji i ochrony przeciw zakażeniu wirusem Covid-19 (profesjonalny
zamgławiacz i automatyczne stacje do dezynfekcji). Ważnym aspektem jest utworzenie miejsca rekreacji do
zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sawinie, wyposażonego
w huśtawkę, grill, stoły, ławki, siedziska oraz parasol ogrodowy z regulacją. W ramach dofinansowania
zakupiono również rośliny i krzewy do nasadzeń na terenie miejscowości Sawin. Wszyscy uczestnicy
projektu otrzymali również paczki żywnościowo – higieniczne.
2.. Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III obszar F przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Wniosek przygotowany przez WTZ na
kompleksowy remont warsztatów złożyła Gmina Sawin. Pozyskano środki finansowe w wysokości 158
889,54 zł z PFRON, Gmina Sawin zabezpieczyła wkład własny w wysokości 39 724,88 zł Wniosek
obejmował: remont pochylni i schodów wejściowych wraz z poręczami, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, remont łazienek i toalet, remont instalacji elektrycznej wraz z montażem awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego, malowanie pomieszczeń WTZ wraz z wykonaniem okładziny ściennej w korytarzu, wymianę
posadzki w pracowniach, zamontowania odbojników w korytarzu oraz ścianki modułowej. Gmina Sawin
w wyniku zamówień publicznych wyłoniła wykonawcę remontu. Aktualnie trwają prace remontowe, które
potrwają do końca maja 2022 roku. Wartość zadania po przetargu wzrosła do kwoty: 224 608,63 zł.
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9. Inwestycje
Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Sawin

I.

W 2021 roku Gmina Sawin pozyskała wiele środków z funduszy zewnętrznych, które w sposób znaczący
poprawią jakość życia mieszkańców Gminy Sawin w ciągu następnych kilku lat.
Trudna sytuacja epidemiologiczna związana z wirusem
Sars-Cov-2 uruchomiła wiele możliwości pozyskania środków
zewnętrznych. Gmina Sawin pozyskała Fundusze w wysokości
546 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Sawinie
(rys. 3). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane
Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.
Rysunek 3 Odebranie promesy przez Wójta Gminy Sawin

Z Rządowego Funduszu „Polski Ład, Program Inwestycji

Strategicznych” Gmina Sawin otrzymała 11 337 984, 10 zł na budowę wodociągów na terenie Gminy Sawin. Jest to
jedna z największych kwot uzyskanych w powiecie chełmskim. Będzie to duża inwestycja, która pozwoli na
podniesienie jakości życia mieszkańców na przeważającej części
Gminy. Do tej pory pojedyncze miejscowości miały możliwość,
podłączenia

się

do

sieci

wodociągowej.

Budowa

obejmie

miejscowości: Czułczyce, Czułczyce Małe, Hredków, Czułczyce –
Kolonia, Krobonosz, Krobonosz – Kolonia, Bukowa Wielka,
Łowcza, Łowcza- Kolonia, Malinówka, Tomaszówka i Podpakule.
Planowany okres zakończenia realizacji inwestycji, jest przewidziany

Rysunek 4 Promesa wstępna z Programu Polski Ład

na koniec 2024 roku.
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Sawin pozyskała 1 000 000, 00 zł. Środki zostały
przeznaczone na realizację inwestycji polegającej na budowie wodociągów na terenach niezwodociągowanych na
terenie Gminy Sawin – zadanie nr 1 – etap 1, sieć wodociągowa wraz ze studniami wodomierzowymi i innymi
urządzeniami na głównej sieci wodociągowej.
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – przeciwdziałanie
degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, Gmina Sawin pozyskała środki w wysokości
158 899,54 zł na remont Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie.
Ponadto Gmina Sawin w 2021 roku złożyła wnioski o inne dofinansowania, których rozpatrzenie nastąpiło
w 2022 roku. Są to:


„Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR- ów – Granty PPGR” –
kwota dofinansowania: 338 550,00 zł. Za uzyskaną kwotę Gmina zakupi sprzęt komputerowy dla Uczniów
w wieku szkolnym.



Program „Cyfrowa Gmina” – kwota dofinansowania: 162 510,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na
dostosowanie Urzędu Gminy do obowiązujących norm cyfryzacji.
Urząd Gminy Sawin | ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
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II.

Planowanie przestrzenne
Obszar Gminy jest w całości objęty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Sawin. Jego zmiana została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Sawin nr XXV/172/21 dnia 14 maja 2021 roku.
Jest to dokument określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Zapisy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium.
Przedmiotowa zmiana dopuściła przede wszystkim obszary, na których dopuszcza się lokalizację farm
fotowoltaicznych, zwiększyła tereny zabudowy ośrodków wiejskich, ale także doprowadziła zapisy studium do
zgodności z miejscowym planem.
W 2021 roku Uchwalono 2 zmiany miejscowego planu. Uchwała Rady Gminy Sawin nr XXVI/181/21 z dnia
30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sawin – jednostka strukturalna „A”, oraz Uchwała Rady Gminy Sawin nr XXVI/180/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin.
Zmiany w planie dotyczyły przeznaczeniu
terenów rolnych pod tereny zabudowy zagrodowej lub
jednorodzinnej, zalesienia i przede wszystkim pod
tereny produkcji energii – farmy fotowoltaiczne.
W wyniku zmian w planie przewiduje się lokalizację
około 9 farm fotowoltaicznych, które w przypadku
realizacji mogą stanowić istotny wpływ środków do
budżetu Gminy. Jest to niewątpliwie nowy sposób
wykorzystania gruntów niskiej klasy, na których

Rysunek. 5 Przykładowy wyrys z MPZP uchwalonego w 2021 roku

uprawa polowa nie przynosi oczekiwanych plonów.

III.

Zrealizowane Inwestycje
Ważną inwestycją zrealizowaną w 2021 roku było zadanie polegające na budowie wodociągów na terenach

niezwodociągowanych na terenie Gminy Sawin – zadanie nr 1 – etap 1, sieć wodociągowa wraz ze studniami
wodomierzowymi i innymi urządzeniami na głównej sieci wodociągowej.
W wyniku realizacji inwestycji powstało 2,85 km głównej sieci
wodociągowej i 32 studzienki wodomierzowe. Całość inwestycji zamknięto
w kwocie 705 452, 27 zł. Środki zostały pozyskane w wysokości 1 000 000,00
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota tj.
294 547,73 zł zostanie przeznaczona na budowę wodociągów na terenach
niezwodociągowanych.
Kolejną inwestycją był zakup używanego autobusu marki VDL
Rysunek 6 Autobus marki VDL BOVA

BOVA (rys. 6). Autobus posiada 47 miejsc, ABS, ASR, CD, centralny zamek,
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elektryczne lusterka, nawiewy dyszowe, ogrzewanie stacjonarne oraz podwójne szyby boczne. Koszt zakupu autobusu
wyniósł: 227 550,00 zł i był sfinansowany ze środków własnych Gminy.
Nowy autobus zastąpił wysłużony autobus marki AUTOSAN, który został sprzedany za kwotę 6765,00 zł
brutto do skupu złomu z powodu braku chętnych na jego zakup.
W wyniku współpracy Gminy Sawin z Województwem Lubelskim, zrealizowano inwestycję pod nazwą:
„Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 812 z drogami powiatowymi nr
1717L Urszulin – Sawin i nr 1821L Sawin – Ruda wraz z wykonaniem odcinków chodnika na drogach
powiatowych nr 1717L i 1821L”. Koszt realizacji inwestycji po stronie Gminy Sawin zamknął się w kwocie
54 430,10 zł i został zrealizowany ze środków własnych Gminy. Do zrealizowania całości przedsięwzięcia zostało
wykonanie odcinków chodnika, których realizacja została przełożona na 2022 rok. Całkowity koszt budowy przejścia
dla pieszych zamknął się w kwocie 108 860, 20 zł

IV.

Dokumentacje projektowe
W ciągu roku opracowano 6 dokumentacji projektowych dotyczących:
1. „Wykonania projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej we wsi Bachus w Gminie
Sawin” – koszt wykonania projektu: 23 370,00 zł brutto
2. „Projekt wykonania przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sawin ul. Kątek i ul. Ogrodowa” – koszt
wykonania projektu: 18 450, 00 zł brutto
3. „Projekt wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sawin ul. Przechodnia” – koszt wykonania
projektu: 5 250,00 zł brutto
4. „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej na ul. Wspólnej w Sawinie” –
koszt wykonania projektu: 38 130,00 zł brutto
5. „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Krobonosz
w Gminie Sawin” – koszt wykonania projektu: 39 852,00 zł brutto
6. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 1 km
w Tomaszówce (wzdłuż drogi gminnej 104536L o nawierzchni asfaltowej), gm. Sawin” – koszt wykonania
projektu: 14 760, 00 zł brutto
Dzięki opracowanym dokumentacjom projektowym, w przyszłych latach możliwe będzie wnioskowanie

o dofinansowanie na realizację tych inwestycji ze środków zewnętrznych.
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10. Ochrona Środowiska
Gmina Sawin realizuje Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sawin na lata 2013 – 2032 r.
przyjęty Uchwałą nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Sawin z dnia 17 lutego 2014 r. Program jest realizowany
w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lokalne Biuro
Projektu w Chełmie „System gospodarowania odpadami azbestowymi na
terenie Województwa Lubelskiego” podpisanym dnia 2 lutego 2018 roku.
W lutym 2021 roku, Gmina Sawin wzięła udział w 5 naborze tego
programu. Złożono 28 wniosków, zaś zrealizowano 66 wniosków z lat
poprzednich i z 2021 roku, w wyniku których odebrano i zutylizowano
łącznie 178,757 Mg odpadów zawierających azbest.

Rysunek. 7 Program usuwania azbestu

Gmina Sawin pozyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W wyniku realizacji projektu usuniętych i unieszkodliwionych zostało 62,91 Mg wyrobów zawierających
azbest z 19 nieruchomości należących do osób fizycznych i 6 nieruchomości gminnych (świetlicy wiejskie, remizy,

Procentowy udział wyrobów
azbestowych
zutylizowane wyroby azbestowe
wyroby azbestowe pozostające do utylizacji
2%

szkoła w Petryłowie).
Na terenie Gminy na dzień 31.12.2021 roku w bazie
Azbestowej zostało zarejestrowanych 4109 wyrobów (liczba
budynków z pokryciem dachowym zawierającym azbest lub
składowanego azbestu na działce). Szacunkowa ilość
wyrobów

azbestowych

do

unieszkodliwienia

wynosi

7061,05 Mg w tym u osób fizycznych 6944,87 Mg, a u osób

98%

prawnych 116,18 Mg.
Zutyliozwane wyroby azbestowe, stanowią tylko 2%
Wykres 13 Udział wyrobów azbestowych

wszystkich wyrobów azbestowych (wyk. 13). Wciąż istnieje

duża potrzeba utyliazcji tych wyrobów, co się wiąże z poniesieniem dużych nakładów finansowych. Związane są one
przede

wszystkim

z

koniecznością

wymiany

pokryć

dachowych, na które nie każdy mieszkaniec może sobie

Procentowy udział poniesionych kosztów na
realizację progarmu

pozwolić.
Na terenie Gminy Sawin realizwany był Program

2%

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Całkowity koszt poniesiony przez
Gminę na to zadanie wyniósł 31 060,96 zł. Najwiekszy koszt
stanowiły usługi polegające na odławianiu, przewożeniu oraz

98%

zakup karmy

odławanie,
przewóz i opieka
weterynaryjna

Wykres 14 udział poniesionych kosztów

opiece weterynaryjnej – 30 350,97 zł (wyk. 14). Na karmę dla zwierząt wydano 709,99 zł.
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Urząd Gminy Sawin uczestniczy w Programie „Czyste Powietrze”
i uruchomił Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób fizycznych, które wyrażają
chęć skorzystania z dofinansowania z Programu pn. Czyste Powietrze (rys. 8).
Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród Mieszkańców
Gminny Sawin. Tylko w roku 2021 wpłynęło 11 wniosków-w tym 5 na
podwyższony poziom dofinansowania i 6 wniosków o dofinansowanie na poziomie
podstawowym. Wyżej wymienione wnioski dotyczyły w głównej mierze wymiany

Rysunek 8 Logo Programu
Czyste Powietrze

pieców grzewczych oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. W ramach promocji Programu Czyste Powietrze odbyło
się spotkanie z Mieszkańcami Gminy Sawin. Ponadto w czasie festynu wakacyjnego, który miał miejsce 28 sierpnia
2021 r. zorganizowany został punkt informacyjny, w którym osoby zainteresowane dofinansowaniem miały
możliwość zadawania pytań oraz otrzymały dostęp do materiałów promujących Program.
W czerwcu 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”, do którego Gmina Sawin przystąpiła składając w dniu 13 września 2021
roku swój wniosek, który uzyskał pozytywną opinię. Wartość całkowita zadania to 39 200,00 zł, z czego
dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW wynosi 30 000,00 zł. Program ma na celu m.in. rozwój
systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolnej. Przedsięwzięcia
kwalifikujące się do realizacji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Zainteresowani rolnicy na przełomie lipca i września 2021 roku podczas naboru wniosków składali informację
o ilości posiadanych odpadów. Na tej podstawie została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. Na terenie gminy
Sawin z programu skorzysta min. 45 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie około 60 Mg
odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Realizacja zadania potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.
W maju 2021 roku rozpoczęły się prace przy rekultywacji nieczynnego Gminnego Składowiska Odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Malinówka. Rekultywacja składowiska polega na
zabezpieczeniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko. Składowisko jest
przykrywane warstwami materiałów nieprzepuszczających wody, następnie pokrywa się je warstwą glebonośną
i obsiewa roślinami. Dodatkowo zabezpiecza się studniami do badania odcieków, kominami odgazowującymi,
reperami do badania osiadania bryły. Prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym w decyzji na
rekultywację składowiska. W pierwszym etapie prowadzone były prace przygotowawcze polegające na profilowaniu
skarpy i zagęszczaniu zgromadzonych odpadów. Drugim etapem były prace wyrównawcze. W trzecim etapie prac
rekultywacyjnych wykonano warstwę nieprzesiąkalną z materiałów gliny.
Na rok 2022 zaplanowano wykonanie warstwy biologicznej, zasiew i nasadzenia drzew i krzewów
wskazanych w decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego. Przewidywany termin zakończenia prac II półrocze
2022 roku. Prace nie zostały zakończone. W wyniku realizacji zadania Gmina Sawin nie poniosła żadnych kosztów.
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11.Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi
Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Gminy
Sawin z dnia 20 listopada 2020 r., oraz zmieniony uchwałą Nr XXIV/164/21 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2021 roku.
Projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r. został
poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Sawin z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach wraz
z ww. projektem zostało umieszczone w dniu 13 października 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na
gminnej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sawin w miejscu przeznaczonym do zamieszczania
ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej
osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne
podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące Programu Współpracy Gminy Sawin
z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.
Zgodnie z Programem na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości do 70 000,00 zł. Zostały przeprowadzone konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wyłoniono 3 organizację pozarządowe.

Regionalne Towarzystwo Gminy
Sawin – 17 000,00 zł – realizacja
zadania w zakresie poprawy
dostępności i atrakcyjności
ogrodu zabaw w Sawinie.

Klub Strzelecki Strzelec Sawin –
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu –
5 000,00zł

Klub Sportowy „Sawena” Sawin
– wpieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – 48 000,00 zł
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12. Bezpieczeństwo Publiczne
I. Policja
W 2021 roku odnotowano 57 przestępstw na terenie Gminy Sawin (wyk. 14), to o 1 mniej niż w roku
poprzednim. Dominują przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież z włamaniem i uszkodzenie mienia), skierowane
przeciwko interesom rodziny (znęcanie się nad rodziną, uchylanie się od alimentów) oraz w kategorii przestępstw
drogowych (prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych kierujących i naruszających zakazy sądowe). Zauważalnym
zjawiskiem jest ciągły wzrost oszustw internetowych, gdzie pokrzywdzenia najczęściej na portalach aukcyjnych
dokonują zakupów, przekazują pieniądze za zamówiony produkt na podane konto bankowe, którego finalnie nie
otrzymują, a sprzedający urywa kontakt. Konto bankowe zazwyczaj otwierane jest na tzw. „słupa” w związku z czym
czynności śledcze są znacznie utrudnione.
Nowym przestępstwem, jakie miało miejsce było wywołanie niepotrzebnej czynności służb alarmem lub
zamachem bombowym w placówkach oświaty czy instytucjach. Sporadycznie pojawiały się przestępstwa
narkotykowe.

Rodzaje popełnionych przestępstw w 2021 roku
naruszenie miru domowego
znęcanie się nad zwierzętami
uszkodzenie ciała
niealimentacja
kradzież z włamaniem
kradzież
wywołanie niebezpiecznej czynności zamachem…
oszustwo
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie…
groźby karalne
wypadek drogowy
naruszenie zakazu sądowego
znęcanie się

1
1
1
14
3
3
2
4
13
1
4
6
4

Wykres 15 Rodzaje popełnionych przestępstw w 2021 roku

Z działań prewencyjnych przeprowadzonych w 2021 roku można wymienić m.in. egzekwowanie przepisów
ruchu drogowego, utrzymania porządku w obrębie posesji, przeciwdziałania pożarom, przestrzeganie przepisów
związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
W efekcie realizowanych przedsięwzięć skierowano do sądu 39 wniosków wobec sprawców w Gminie Sawin,
to o 5 więcej niż w roku poprzednim. Nałożono również 374 mandaty karne, dla porównania w 2020 roku wystawiono
ich zaledwie 255.
W 2021 roku odnotowano 5 przypadków przestępstw polegających na znęcaniu się nad członkiem rodziny.
Jedne zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu, a niektóre postępowania nadal są w toku. W każdym
postepowaniu podejrzani byli zatrzymywani, doprowadzano ich do prokuratury wnioskując o zastosowanie środków
zapobiegawczych. Często wobec podejrzanych stosowano tymczasowy areszt.
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W ramach procedury „Niebieskiej Karty” na terenie Posterunku Policji w Sawinie sporządzono 8 formularzy,
to o 7 mniej niż w roku poprzednim.
Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 realizacja programów
edukacyjnych została istotnie ograniczona. Pomimo to udało się przeprowadzić akcje „Bezpieczny Pierwszak”,
„Bezpieczeństwo w Cyberświecie”, „Bezpieczne Ferie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, „Narkotyki
i dopalacze” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – świeć przykładem”.
W 2021 roku w Gminie Sawin, odbyło się kilka imprez okolicznościowych. Wszystkie miały charakter imprez
niemasowych. Powyższe uroczystości odbywały się bez zakłóceń spokoju i porządku publicznego w reżimie
sanitarnym w związku z pandemią koronawirusa.
Z analizy zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym w roku 2021 na drogach publicznych przebiegających
przez teren działania tutejszej jednostki policji wynika, iż nastąpił niewielki wzrost ilości zaistniałych wypadków
i kolizji. Odnotowano 4 wypadki drogowe, w wyniku których śmierć poniosła 1 osoba. Odnotowano 16 kolizji
drogowych, to o 2 więcej niż w roku poprzednim.
W toku działań prewencyjnych zatrzymano 11 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości,
a także 2 kierujących pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto w ramach zwalczania
przestępczości drogowej ujawniono 5 kierujących posiadających sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W 2021 roku
sporządzono również 9 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Chełmie wobec nietrzeźwych rowerzystów.

II.

Ochotnicza Straż Pożarna
Ochronę przeciwpożarową Gminy Sawin sprawuje Komenda Miejska Państwowej w Chełmie przy

znaczącym wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie Gminy Sawin działa 9 jednostek OSP w tym: 6 typu „S” (posiadający pojazd) w Sawinie,
Czułczycach, Bukowie Wielkiej, Łukówku, Wólce Petryłowskiej, Serniawach i 3 typu „M” (nie posiadający pojazdu)
w Krobonoszy, Łowczy, Malinówce. OSP Sawin i OSP Czułczyce są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Jednostki są wyposażone w 4 samochody ratowniczo – gaśnicze ze zbiornikami na wodę oraz 4 tzw.
lekkie służące do przewozu osób i sprzętu ratowniczo –

Zdarzenia w latach
2020-2021

gaśniczego.

46

41

zrzeszają

214

członków

zwyczajnych, w tym 206 mężczyzn i 8 kobiet.

31

W

2020

Jednostki

16

2021 r.

na

obszarze

Gminy Sawin

zanotowano 61 zdarzeń, w tym pożary – 16, miejscowe

2021

zagrożenia – 41, alarmy fałszywe – 4. W porównaniu

pożary
miejscowe zagrożenia

3

4

o 15, miejscowe zagrożenia spadek o 5, alarmy

fałszywe alarmy
2020
Wykres 16 Zdarzenia w latach 2020-2021

do 2020 r. nastąpił spadek zdarzeń o 19 (pożary spadek

2021

fałszywe wzrost o 1) (wyk. 16).
Poszczególne

jednostki

uczestniczyły

w likwidacji zdarzeń: OSP Sawin – 37 zdarzeń

(7 pożarów, 28 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe), OSP Czułczyce – 29 zdarzeń (12 pożarów, 17
miejscowych zagrożeń), OSP Bukowa Wielka – 1 zdarzenie (1 pożar).
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Strażacy OSP uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Chełmie:

szkolenie podstawowe

szkolenie kierowcówkonserwatorów sprzetu
ratowniczego OSP

szkolenie dowódców
OSP

5 strażaków z OSP
Sawin

1 strażak z OSP
Sawin

1 strażak z OSP
Sawin

1 strażak z OSP
Wólka Petryłowska

1 strażak z OSP
Wólka Petryłowska

1 strażak z OSP
Czułczyce

Jednostki OSP przy współpracy z Urzedem Gminy w Sawinie pozyskały środki zewnętrzne na
działalność statutową w wysokości 82 600 zł z następujących źródeł: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji – 47 600 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 18 500 zł, Fundusz Składkowy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 16 500 zł.
Wydatki budżetowe gminy na działalność OSP w 2021 r. stanowiły kwotę 181 872,54 zł.

III.

Cmentarze i groby wojenne
Na ternie gminy Sawin istnieją cmentarze i groby wojenne z różnych okresów historycznych: Powstania

Styczniowego – cmentarz w Sawinie – Klitne i mogiła w Bachusie; pierwszej wojny światowej – cmentarze
w: Bukowie Małej, Bukowie Wielkiej, Czułczycach – Kolonii, Łowczy, Petryłowie; drugiej wojny światowej –
mogiła zbiorowa w Krobonoszy, groby w Łukówku, Sawinie oraz na cmentarzach parafialnych w Przysiółku
i Sawinie.
W 2021 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem tych obiektów, polegające na wykoszeniu
terenu cmentarzy wojennych. Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Sawin.
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13. Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sawinie w 2021 roku, działała w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przyjętego Uchwałą
Rady Gminy nr XXV/169/21 z dnia 14 maja 2021 roku.
Realizując program komisja w 2021 roku, odbyła 9 posiedzeń, na których omawiana była sytuacja osób
zgłaszanych przez członków rodzin. Zgłoszenia przedkładane były, ze względu na nadużywanie alkoholu
i występującą niejednokrotnie z tym związaną przemoc w rodzinie oraz zaniedbywanie podstawowych obowiązków
wobec rodziny. Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie zadań profilaktycznych oraz opiniowała
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Integralną częścią działalności GKRPA było funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków rodzin osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny w Sawinie czynny był w każdy
roboczy poniedziałek w godz. 7.30 do 12.15, w którym prowadzone było indywidualne poradnictwo i grupa wsparcia
dla osób z problemem uzależnienia prowadzone przez specjalistów problematyki uzależnień zatrudnionych przez
Komisję w Sawinie.
W 2021 roku odbyło się 50 dyżurów w formie porad terapeutycznych i dyżurów w zakresie praktycznych
umiejętności pomocy psychologicznej, indywidualnej osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi, a także
współuzależnienia, przemocy domowej czy uzależnienia od narkotyków. Udzielono 473 porady dla 29 osób 9 w tym
9 kobiet i 20 mężczyzn).
W punkcie Konsultacyjnym prowadzona jest także grupa edukacyjno-motywująca dla osób u których
występują problemy alkoholowe. Zajęcia odbywały się, raz w tygodniu w poniedziałki w okresie od 4 stycznia 2021
roku do 27 grudnia 2021 roku. Łącznie 98 godzin. Na grupę wsparcia, uczęszczało 10 osób z terenu Gminy Sawin.
W okresie sprawozdawczym, komisja prowadziła również działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie
wszelkiego rodzaju uzależnień:


Program profilaktyczny „Jak żyć zdrowo i szczęśliwie”- udział wzięło 87 dzieci - koszt
przedsięwzięcia: 18 241,75 zł



Konkurs wiedzowo-sportowy „Żyj zdrowo”- udział wzięły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej
w Sawinie – koszt przedsięwzięcia: 692,34 zł



Organizacja Dnia Dziecka i Sportu szkolnego pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia” oraz kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł 2021” skierowanego dla uczniów szkoły podstawowej w Sawinie – koszt
przedsięwzięcia: 1 163,23 zł



Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia” skierowany do
wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sawin – koszt przedsięwzięcia: 2 952,00 zł



Program profilaktyczny pt.” Wakacyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży” – udział wzięło
21 dzieci i 20 seniorów, koszt przedsięwzięcia: 7 251,39 zł
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Program profilaktyczny pt. „Chronimy dzieci przed zagrożeniami w sieci” – udział wzięło 24 uczniów
i 5 nauczycieli, koszt przedsięwzięcia: 2 800,27 zł



Organizacja Biegów Niepodległości pod hasłem „Bieg po zdrowie” – udział wzięło około 100
mieszkańców Gminy Sawin, koszt przedsięwzięcia: 1 500,00 zł



Organizacja warsztatów z zakresu cyberprzemocy oraz cyberprzestępstw skierowanych do uczniów
klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sawin - koszt przedsięwzięcia: 5 200,00 zł



Organizacja szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej – objęto 14
punktów sprzedaży - koszt szkolenia: 1 050,00 zł



Zakupiono materiały profilaktyczne m.in. alkogogle, narkogogle, IT gogle, piłeczki antystresowe,
puzzle, opaski silikonowe, balony, długopisy, notesy, które były niezbędne do wykorzystania we
wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach - koszt 9 751,80 zł

W 2021 roku, przeprowadzono szkolenie w formie warsztatów dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sawinie w zakresie przeprowadzania rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi
od alkoholu.
Komisja zaopiniowała 1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5%, oraz od
4,5% do 18%.
Wpływy z wydanych zezwoleń oraz opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju
nieprzekraczającej 300 ml w 2021 roku wyniosły: 73 980, 33 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydano kwotę 73 671,17 zł. (wyk. 17).

29387,3

zakup materiałów i wyposażenia
2290

szkolenia członków GKRPA

22201,07

zakup usług pozostałych
1459,1

Biegli sądowi (opinia + wniosek)

3333,56
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14. Lokalna Grupa Działania
Gmina Sawin jest założycielem Stowarzyszenia i przystąpiła w 2008 roku do LGD PROMENADA S 12
w 2008 roku. Członkami Stowarzyszenia z terenu Gminy Sawin są osoby prawne: Regionalne Towarzystwo Gminy
Sawin, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie oraz przedsiębiorcy i osoby
fizyczne.
W 2021 roku dzięki środkom finansowym pozyskanym z LGD przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin,
udało się stworzyć Ogród Zabaw dla dzieci na istniejącym Placu Zabaw przy Kościele w Sawinie. Pomoc przy
realizacji tego zadania, zapewniła Gmina Sawin udzielając pożyczki oraz wsparcia merytorycznego dla
stowarzyszenia. Całkowity koszt inwestycji to 100 000,00 zł przyznane ze środków PROW za pośrednictwem LGD.
Kolejną inwestycją zainicjowaną i sfinansowaną przez LGD w 2021 roku jest projekt współpracy pod
nazwą: „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”. Obejmuje budowę małej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej w gminach LGD, w tym w Sawinie nad zalewem Niwa. W ramach zadania wybudowane zostały 2 altany
rekreacyjne, grill betonowy, 2 paleniska ogniskowe, 4 stojaki rowerowe, 10 ławek półokrągłych, 8 ławo -stołów oraz
kosze na śmieci. Wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej pod urządzenia. Wartość inwestycji w Gminie
Sawin to 139 709,00 zł. Gmina Sawin w ramach współpracy z LGD przy realizacji zadania zaproponowała
urządzenia do rekreacji, wskazała teren i przekazała go w użyczenie dla LGD. Projekt inwestycji wraz z całkowitym
sfinansowaniem zadania wykonała LGD Promenada S12.
Uczestnictwo Gminy w Stowarzyszeniu LGD Promenada S12, przynosi konkretne efekty i finalnie wpływa
na rozwój gminy i jej mieszkańców oraz na atrakcyjność Gminy Sawin nie tylko na obszarze LGD ale i w regionie.
Kolejne projekty są w ocenie, a nowe nabory na tworzenie i rozwój działalności

gospodarczej

oraz rozwój

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej dla organizacji pozarządowych są i będą ogłaszane
w 2022 roku.
Poniżej zestawienie pomocy uzyskanej przez Gminę Sawin przez LGD Promenada S12 w 2021r.(tab. 36).
Tabela 36 Zestawienie uzyskanej pomocy przez Gminę Sawin

Gmina Sawin
Podejmowanie działalności gospodarczej
Lp.

Wnioskodawca

1.

Jednoosobowa działalność
gospodarcza

Lp.

Wnioskodawca

1.

Zakład Usług Leśnych „ALLDREW”

Lp.

Wnioskodawca

1.

Tytuł projektu
Naprawy maszyn rolniczych i sprzętu
ciężkiego
Rozwijanie działalności gospodarczej
Tytuł projektu

Nabór/
zakres

Kwota przyznana/ wypłacona

1/2021

60 000,00

Nabór/
zakres

Kwota przyznana/ wypłacona

Zakup nowoczesnej przyczepy wraz z
3/2021
klembankiem
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Nabór/
Tytuł projektu
zakres

Regionalne Towarzystwo
Budowa ogrodu zabaw w Sawinie
Gminy Sawin
Projekt współpracy – altany nad Zalewem Niwa
Łączna kwota pomocy:

2/2021

100 000,00
W trakcie weryfikacji w UM
Kwota przyznana/ wypłacona
100 000,00
139 709,00
399 709,00
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15. Podsumowanie
Niewątpliwie rok 2021 był czasem trudnym, w którym funkcjonowanie całej społeczności gminnej było
istotnie ograniczone przez złą sytuację sanitarno-epidemiologiczną. Realizacja wszelkich inwestycji oraz procedur
urzędowych znacząco się wydłużała, a rok to zdecydowanie za mało by w sposób znaczący poprawić sytuację Gminy.
Od lat nasza Gmina się wyludnia. Ujemne saldo migracji, ujemny przyrost naturalny oraz starzejące się
społeczeństwo stanowią główną bolączkę, na którą trudno jest znaleźć rozwiązanie. Młodzi ludzie, osiągający
zadawalające wyniki w nauce, (czego dowodem są wyniki egzaminów ośmioklasisty) mają chęć wyjechać, poznawać
świat, zdobyć wykształcenie na renomowanych uczelniach wyższych a później znaleźć wymarzoną pracę. Często chcą
wrócić, ale ze względu na brak miejsc pracy i perspektyw zostają w pełnych możliwości ośrodkach miejskich.
Mieszkańcy, na co dzień borykają się z podstawowymi problemami takimi jak: brak możliwości podłączenia
się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zły stan dróg gminnych, brak żłobków, brak miejsc pracy czy też
działalność rolnicza, która nie przynosi oczekiwanych zysków.
W 2021 roku udało się nam pozyskać środki w kwocie 11,33 mln złotych na budowę wodociągów na terenach
niezwodociągowanych. Dzięki tej inwestycji przeważająca część mieszkańców Gminy, będzie miała możliwość
podłączenia się do sieci wodociągowej. Udało nam się również, wybudować odcinek wodociągu w Sawinie na ul.
Zastawie i ul. Klitne. Zaopatrzenie ludności w wodę jest jednym z głównych i podstawowych zadań jednostki
samorządu terytorialnego, która powinna być realizowana w pierwszej kolejności. W 2021 roku zostało także
opracowanych 5 dokumentacji projektowych na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej oraz ze środków Funduszu
Sołeckiego przeznaczono 249 174,51 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Budowa dróg to również jedno
z priorytetowych zadań, gdyż to dzięki nim pogotowie ratunkowe dociera na czas, ludność dojeżdża do miejsc pracy,
sklepów, służby zdrowia, szkół, obiektów kultury czy turystyki i rekreacji. Długość wszystkich dróg gminnych można
porównać do odległości między Sawinem, a Krakowem, gdzie długość dróg utwardzonych stanowi odległość od
Sawina do Urszulina. Takie zobrazowanie pokazuje ile pracy i środków finansowych należy przeznaczyć, aby każdy
mieszkaniec Gminy przestał się martwić o przejezdność dróg w swoim sołectwie.
Jak co roku gminny budżet był ściśle zaplanowany i wiele wniosków do budżetu musiało zostać odrzuconych.
Ze względu na rolniczy charakter gminy, mało jest wpływów do budżetu. Jesteśmy otwarci na inwestorów
i wszystkich tych którzy chcą prowadzić działalności pozarolnicze na naszym terenie, chociaż ze względu na
dominujący sektor rolniczy powinniśmy przede wszystkim wspierać działania związane z przetwórstwem rolno –
spożywczym, który ze względu na lokalizację surowców byłby opcją najkorzystniejszą.
Gmina Sawin w 2021 roku pomimo pandemii, starała się wspierać i rozwijać każdego mieszkańca poprzez
różnego rodzaju zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z bogatej oferty jednostek organizacyjnych gminy
Sawin mogli korzystać zarówno seniorzy jak i dzieci oraz Ci którzy potrzebują specjalnej pomocy i opieki.
W 2021 roku udało się pozyskać wiele różnych środków zewnętrznych, dzięki którym w latach późniejszych
wspólnymi siłami będziemy dążyć do rozwoju społeczno-gospodarczego naszej Gminy.
Wyzwania gminy są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny
i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej
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Gminy. Na naszym terenie dzieje się wiele, aby być na bieżąco, dla mieszkańców prowadzimy stronę internetową
i profil facebooka, którą systematycznie uzupełniamy o najważniejsze informacje.
Dziękuję radnym i sołtysom, za współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których
część została zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację, w tegorocznym i przyszłych budżetach. Słowa uznania
i podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
gminy. Państwa codzienna pełna zaangażowania praca, to nieoceniona służba dla naszej małej ojczyzny.
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16. Spis Tabel, Wykresów i Rysunków
Spis tabel:
1. Tabela 1 Skład Rady Gminy Sawin w 2021 roku
2. Tabela 2 Uchwały rady Gminy Sawin podjęte w 2021 roku
3. Tabela 3 Lista wydanych Zarządzeń w 2021 roku
4. Tabela 4 Liczba i rodzaj wytworzonych dokumentów i czynności w Urzędzie Gminy Sawin w 2021 roku
5. Tabela 5 Realizacja planu dochodów w 2021 roku wg. działów
6. Tabela 6 Realizacja planu wydatków w 2021 r. wg. działów
7. Tabela 7 Wydatki na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku
8. Tabela 8 Wydatki na inwestycje wieloletnie zrealizowane w 2021 r.
9. Tabela 9 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla
jednostek z poza sektora finansów publicznych
10. Tabela 10 Fundusz Sołecki i jego realizacja za rok 2021
11. Tabela 11 Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2020 – 2022 wydatkowane w roku 2021
12. Tabela 12 Wysokość deficytu Gminy Sawin w latach 2015-2021
13. Tabela 13 Zasób mieszkaniowy Gminy Sawin
14. Tabela 14 Przyznane prawa do własności
15. Tabela 15 Nieruchomości o które pomniejszone zostało mienie Gminy Sawin
16. Tabela 16.Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sawin w roku szkolnym
2021/2022
17. Tabela 17. Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w roku szkolnym 2020/2021
18. Tabela 18. Stan organizacji przedszkoli publicznych.
19. Tabela 19. Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 (stan na dzień 30 września 2021r.)
20. Tabela 20. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 (w osobach).
21. Tabela 21. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2021.
22. Tabela 22. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2021r. (w procentach)
23. Tabela 23. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. szkół w 2021r. (w procentach)
24. Tabela 24. Dowożenie uczniów do szkół.
25. Tabela 25 Liczba wychowanków biorących udział w organizowanych zajęciach w 2021 r.
26. Tabela 26. Szkolenia odbyte przez pracowników Świetlicy w roku 2021
27. Tabela 27. Programy realizowane w świetlicy w 2021 r.
28. Tabela 28 Spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne
29. Tabela 29 liczba uczestników
30. Tabela 30 Dokumenty i Czynności wykonane w 2021 roku
31. Tabela 31 Wysokość wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń
32. Tabela 32 Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
33. Tabela 33 Rodzaj schorzenia i stopień niepełnosprawności uczestników
34. Tabela 34 Uczestnicy według poziomu wykształcenia
35. Tabela 35 Uczestnicy, którzy opuścili Warsztat
36. Tabela 36 Zestawienie uzyskanej pomocy przez Gminę Sawin
Spis wykresów:
1. Wykres 1 Liczba ludności na przestrzeni lat
2. Wykres 2 Ludność z podziałem na miejscowości w latach 2020-2021
3. Wykres 3 Zrealizowane zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku
4. Wykres 4 Wielkość długu i wysokość deficytu/nadwyżki w ciągu lat
5. Wykres 5 Wpływy podatkowe w gminie Sawin
6. Wykres 6 Udział w dochodach z majątku Gminy
7. Wykres 7 Wydatki na realizację programu
8. Wykres 8 Liczba wychowanków biorących udział w wybranych formach zajęć
9. Wykres 9 Powody zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy
10. Wykres 10 Zarejestrowani bezrobotni
11. Wykres 11 Księgozbiór z podziałem na kategorie
12. Wykres 12 Działalność biblioteki w latach 2020-2021
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Spis Tabel, Wykresów i Rysunków
Raport o stanie Gminy Sawin za 2021 rok
13.
14.
15.
16.
17.

Wykres 13 Udział wyrobów azbestowych
Wykres 14 udział poniesionych kosztów
Wykres 15 Rodzaje popełnionych przestępstw w 2021 roku
Wykres 16 Zdarzenia w latach 2020-2021
Wykres 17 Koszty poniesione w ramach programu

Spis rysunków:
1. Rysunek. 1 Położenie Gminy Sawin na tle województwa
2. Rysunek. 2 Poglądowa mapa Gminy Sawin
3. Rysunek 3 Odebranie promesy przez Wójta Gminy Sawin
4. Rysunek 4 Promesa wstępna z Programu Polski Ład
5. Rysunek. 5 Przykładowy wyrys z MPZP uchwalonego w 2021 roku
6. Rysunek 6 Autobus marki VDL BOVA
7. Rysunek. 7 Program usuwania azbestu
8. Rysunek 8 Logo Programu Czyste Powietrze
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