
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE 

GMINY SAWIN 

ZA 2020 ROK 
 

 

 

 

 

 

 

Sawin, maj 2021 r. 

 



Raport powstał w związku z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) 

oraz Zarządzenia Wójta Nr 11/2021 r. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do 

opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Sawin za 2020 rok. Dane wykorzystane w niniejszym 

raporcie zostały opracowane przez referaty i jednostki Gminy Sawin: 

 Urząd Stanu Cywilnego, 

 Referat Organizacyjny, 

 Referat Podatkowy, 

 Referat Finansowy, 

 Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, 

 Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi 

Inwestycji, 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 Świetlica Socjoterapeutyczna, 

 Dzienny Dom "Senior" "PRZYSTAŃ". 
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I. Ogólna charakterystyka Gminy Sawin 

Gmina Sawin położona jest w województwie lubelskim, w północnej części powiatu 

chełmskiego przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm z Włodawą. 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 

 

Rys. 1. Umiejscowienie województwa lubelskiego na mapie Polski 

 

 

Rys. 2. Umiejscowienie powiatu chełmskiego w województwie lubelskim 

 

 

 

Rys. 3. Umiejscowienie gminy Sawin w powiecie chełmskim 
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II. Władze lokalne 

Organami gminy są:  

 rada gminy – organ stanowiący i kontrolny 

 wójt – organ wykonawczy 

Od 16 listopada 2014 roku Wójtem Gminy Sawin jest Dariusz Ćwir. W 2018 r. w wyborach 

samorządowych ponownie został wybrany na funkcję Wójta. W tych samych wyborach wybrano Radę 

Gminy Sawin na kadencję 2018-2023. Zarządzeniem Nr 55/20 Wójta Gminy Sawin z dnia 3 lipca 

2020 r. został powołany Zastępca Wójta Gminy Sawin – Zbigniew Raźniewski. 

 

Tabela 1. Skład Rady Gminy Sawin (kadencja 2018-2023) 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja 

1. Iwona Wołoszkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Zbigniew Kloc Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Tadeusz Starzyniec 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

(do 30 czerwca 2020 r.) 

4. Małgorzata Fedorowicz 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

(od 30 czerwca 2020 r.) 

5. Wojciech Adamowicz Radny Gminy 

6. Teresa Chlebio Radna Gminy 

7. Bogusława Głąb Radna Gminy 

8. Piotr Hawryluk Radna Gminy 

9. Andrzej Kędzierawski Radny Gminy 

10. Zbigniew Krzanowski Radny Gminy 

11. Maria Kubiak-Skórzewska Radny Gminy 

12. Ryszard Skimina Radna Gminy 

13. Łukasz Traczyński Radny Gminy 

14. Halina Wołoszkiewicz Radny Gminy 

15. Dorota Żuk Radna Gminy 
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Uchwały Rady Gminy 

Jednym z głównych zadań Rady Gminy jest podejmowanie uchwał, które są niezbędne 

w pracy samorządu. Wszystkie podjęte uchwały przekazywane są do organów nadzoru tj. do 

Wojewody Lubelskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały stanowiące prawo miejscowe 

przekazywane są do Redakcji Dziennika Lubelskiego w Lublinie. 

Rada Gminy Sawin w 2020 roku podjęła 55 uchwał. 

 

Tabela 2. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Sawin w 2020 roku (kadencja 2018-2023) 

Lp. Nr Uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

1. XIV/97/20 14.02.2020 Przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wólce 

Petryłowskiej w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator” w Łomży 

2. XIV/98/20 14.02.2020 Przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej  

w Czułczycach w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator” w Łomży 

3. XIV/99/20 14.02.2020 Przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bukowie 

Wielkiej w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator” w Łomży 

4. XIV/100/20 14.02.2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

5. XIV/101/20 14.02.2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej 

6. XIV/102/20 14.02.2020 Wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Sawin 

7. XIV/103/20 14.02.2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

8. XIV/104/19 14.02.2020 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu 

i Zdrowia 

9. XV/105/20 29.04.2020 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok 

10. XV/106/20 29.04.2020 Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Sawin na 2020 r. 
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Lp. Nr Uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

11. XV/107/20 29.04.2020 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 

12. XV/108/20 29.04.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 

13. XV/109/20 29.04.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 

14. XV/110/20 29.04.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin-jednostka 

strukturalna „A” 

15. XV/111/20 29.04.2020 Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

16. XV/112/20 29.04.2020 Określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

17.  XVII/113/20 29.05.2020 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sawin 

18. XVII/114/20 29.05.2020 Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

19. XVII/115/20 29.05.2020 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin 

20. XVII/116/20 29.05.2020 Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

21. XVII/117/20 29.05.2020 Wyrażenia zgody na wynajem lokalu bez obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

22. XVII/118/20 29.05.2020 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych na terenie Gminy Sawin 

23. XVII/119/20 29.05.2020 Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin 

24. XVII/120/20 29.05.2020 Przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Sawin 

25. XVII/121/20 29.05.2020 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin 
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Lp. Nr Uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

26. XVII/122/20 29.05.2020 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin 

27. XVII/123/20 29.05.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

28. XVII/124/20 29.05.2020 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 

29. XVIII/125/20 30.06.2020 Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sawin 

30. XVII/126/20 30.06.2020 Zmiany uchwały Nr XV/109/20 z 29 kwietnia w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 

31. XVII/127/20 30.06.2020 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania 

32. XVII/128/20 30.06.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

33. XVII/129/20 30.06.20 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Sawin na lata 2020-2023 

34. XIX/130/20 13.08.2020 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sawin 

w roku szkolnym 2020/2021 

35. XIX/131/20 13.08.2020 nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 

36. XIX/132/20 13.08.2020 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Sawin 

z wykonania budżetu za 2019 rok 

37. XIX/133/20 13.08.2020 Nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sawin 

38. XX/134/20 25.09.2020 Likwidacji aglomeracji Sawin 

39. XX/135/20 25.09.2020 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sawin 

40. XX/136/20 25.09.2020 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sawin – jednostka strukturalna „A” 

41. XX/137/20 25.09.2020 Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 

42. XX/138/20 25.09.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 

43. XX/139/20 25.09.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin-jednostka 

strukturalna „A” 

44. XX/140/20 25.09.2020 Przyjęcia zarządzania droga powiatową nr 1717L celem 

opracowania dokumentacji projektowej 
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Lp. Nr Uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

45. XX/141/20 25.09.2020 Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sawin na lata 2021-2025 

46. XX/142/20 25.09.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

47. XX/143/20 25.09.2020 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Sawin na lata 2020-2023 

48. XX/144/20 25.09.2020 Przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania 

Wójta Gminy Sawin przed upływem kadencji 

49. XXI/145/20 20.11.2020 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin 

50. XXI/146/20 20.11.2020 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 wolontariacie na 2021 rok 

51. XXI/147/20 20.11.2020 Zmian w budżecie Gminy Sawin na 2020 rok 

52. XXI/148/20 20.11.2020 Przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i prace budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków na terenie Gminy Sawin 

53. XXII/149/20 17.12.2020 Gminnego Programu wspierania Rodzin na lata 2021-2023 

54. XXII/150/20 17.12.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

55. XXII/151/20 17.12.2020 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Sawin na lata 2020-2023 

Zarządzenia Wójta Gminy 

W 2020 roku Wójt Gminy Sawin wydał 102 zarządzenia. 

Tabela 3. Zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Sawin w 2020 roku 

Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

1. 1/2020 02.01.2020 Ustalenia pogotowia kasowego na 2020 r 

2. 2/2020 02.01.2020 Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 

3. 3/2020 02.01.2020 Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

4. 4/2020 09.01.2020 Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

wyboru ofert na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych 

w formie talonu dla klientów pomocy społecznej 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

5. 5/2020 09.01.2020 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sawin na 

lata 2020-2023 

6. 6/2020 09.01.2020 Wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 

oraz administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie 

Gminy Sawin 

7. 7/2020 10.01.2020 Wydania polecenia służbowego organizacyjnego 

8. 8/2020 14.01.2020 Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminie Sawin na rok 

szkolny 2020-2021 

9. 9/2020 14.01.2020 Wprowadzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Sawin na 

rok 2020 

10. 10/2020 14.01.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

11. 11/2020 21.01.2020 Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

wyboru ofert na transport gorących posiłków w ramach 

programu „Pomoc państwa w dożywianiu” dzieci 

w szkołach na terenie gminy Sawin 

12. 12/2020 27.01.2020 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2020 

13. 13/2020 29.01.2020 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 

14. 14/2020 29.01.2020 Organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony w 2020 roku 

15. 15/2020 03.02.2020 Wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy 

Sawin na 31.01.2020 r. 

16. 16/2020 11.02.2020 Wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy 

Sawin na 11.02.2020 r. 

17. 17/2020 11.02.2020 Zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Sawin 



RAPORT O STANIE GMINY SAWIN ZA 2020 ROK 

 

  
12 

 
  

Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

18. 18/2020 18.02.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w roku 2020 

19 19/2020 24.02.2020 Ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w roku 2020 

20. 20/2020 24.02.2020 Wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w Urzędzie Gminy Sawin 

21 21/2020 02.03.2020 Wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkołach 

podstawowych oraz wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Sawin 

22 22/2020 04.03.2020  Określenia pracy oraz powołania Komisji Konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

23 23/2020 04.03.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

24 24/2020 06.03.2020 Wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

25. 25/2020 09.03.2020 Ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów 

informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2019 r. 

26. 26/2020 11.03.2020 Powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie 

Gminy Sawin za 2019 rok. 

27. 27/2020 11.03.2020 Zawieszenia zajęć w publicznych jednostkach oświatowych na 

terenie gminy Sawin 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

28. 28/2020 13.03.2020 Powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i udzielenia upoważnienia do wydawania 

decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej 

inspektorowi ds. Świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sawinie 

29. 29/2020 20.03.2020 Skrócenia czasu pracy w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego dla pracowników Urzędu Gminy Sawin 

30. 30/2020 20.03.2020 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 

31. 31/2020 24.03.2020 Przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

za 2019 r. 

32. 32/2020 31.03.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

33. 33/2020 31.03.2020 Czasowego powierzenia obowiązków Kierownika Świetlicy 

Socjoterapeutycznej w Sawinie 

34. 33a/2020 07.04.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

35. 34/2020 09.04.2020 Odstąpienia od obowiązku wystawiania i wysyłania upomnień 

na zaległości podatkowe w Urzędzie Gminy Sawin 

36. 35/2020 16.04.2020 Odstąpienia od obowiązku wystawiania i wysyłania upomnień 

na zaległości z tytułu opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy 

Sawin 

37. 36/2020 22.04.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

38. 37/2020 28.04.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

39. 38/2020 05.05.2020 Odwołania skrócenia czasu pracy w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego dla pracowników Urzędu Gminy Sawin 

40. 39/2020 06.05.2020 Odwołania powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i cofnięcia udzielenia 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 

z zakresu pomocy społecznej inspektorowi ds. Świadczeń 

rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 

41. 40/2020 12.05.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

42. 41/2020 13.05.2020 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

43. 42/2020 13.05.2020 Przeprowadzenia nadzwyczajnej inwentaryzacji kasy i druków 

ścisłego zarachowania (śmierć kasjera) i powołania komisji 

inwentaryzacyjnej 

44. 43/2020 08.06.2020 Powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania prac 

związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 

w 2020 r. 

45. 44/2020 08.06.2020 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sawin na 

lata 2020-2023 

46. 45/2020 08.06.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

47. 46/2020 22.06.2020 Ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne 

stanowisko urzędnicze ds. Obsługi podatkowej w urzędzie 

gminy sawin 

48. 47/2020 26.06.2020 Powołania komisji ds. Oceny wniosków sołectw 

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

49. 47a/2020 30.06.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

50. 48/2020 02.07.2020 Powołania komisji ds. Stypendiów wójta gminy sawin 

51. 49/2020 02.07.2020 Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej 

w Czułczycach i powołania komisji inwentaryzacyjnej 

52. 50/2020 02.07.2020 Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej 

w Bukowie Wielkiej i powołania komisji inwentaryzacyjnej 

53. 51/2020 02.07.2020 Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej 

w Wólce Petryłowskiej i powołania komisji inwentaryzacyjnej 

54. 52/2020 02.07.2020 Udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy społecznej Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

55. 53/2020 02.07.2020 Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 

56. 54/2020 02.07.2020 Utworzenia stanowiska Zastępcy Wójta oraz zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sawin 

57. 54a/2020 02.07.2020 Zmian w regulaminie wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę 

w Urzędzie Gminy Sawin 

58. 55/2020 03.07.2020 Powołania Zastępcy Wójta Gminy Sawin 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

59. 56/2020 08.07.2020 Powołania Komisji ds. Wyceny i likwidacji środków trwałych 

i materiałów w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bukowie Wielkiej 

60. 57/2020 10.07.2020 Powołania Komisji ds. Wyceny i likwidacji środków trwałych 

i materiałów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Czułczycach 

61. 58/2020 10.07.2020 Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

62. 59/2020 10.07.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

63. 60/2020 10.07.2020 Wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy 

Sawin na 10.07.2020 r. 

64. 61/2020 14.01.2020 Odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Czułczycach 

65. 62/2020 14.07.2020 Odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Wólce Petryłowskiej 

66. 63/2020 30.07.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

67. 64/2020 30.07.2020 Wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy 

Sawin na 30.07.2020 r. 

68. 65/2020 11.08.2020 Powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Sawin na lata 2021-2031 

69. 66/2020 12.08.2020 Ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne 

stanowisko urzędnicze ds. Obsługi inwestycji w urzędzie 

gminy sawin 

70. 67/2020 17.08.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

71. 68/2020 27.08.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

72. 69/2020 03.09.2020 Wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 

73. 70/2020 17.09.2020 Zmieniające Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Sawin z dnia 

11 sierpnia 2020 r. Powołania Zespołu do opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy Sawin na lata 2021-2031 

74. 71/2020 21.09.2020 Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

I półrocze 2020 r. 

75. 72/2020 22.09.2020 Wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 

w urzędzie Gminy Sawin 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

76. 73/2020 22.09.2020 Powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

77. 74/2020 28.09.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

78. 75/2020 28.09.2020 Stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do 

dokonywania rozliczeń z kontrahentami gminy Sawin 

79. 76/2020 29.09.2020 Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu 

Gminy na 2021 rok 

80. 77/2020 06.10.2020 Obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trzecim przetargu 

81. 78/2020 07.10.2020 Powołania zespołu do wyboru instytucji finansowej w celu 

zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

82. 79/2020 08.10.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

83. 80/2020 13.10.2020 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

Rady Gminy Sawin przyjęcia „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” 

84. 81/2020 13.10.2020 Ograniczenia pracy Urzędu Gminy Sawin 

85. 82/2020 26.10.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

86. 83/2020 30.10.2020 Zasad pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Sawin 

87. 84/2020 09.11.2020 Projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok 

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sawin 

88. 85/2020 09.11.2020 Przydziału pracownikom odzieży, obuwia i środków ochrony 

indywidualnej oraz wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży 

roboczej. 

89. 86/2020 16.11.2020 Ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji do 

spraw Referendum w Sawinie oraz dla członków Obwodowych 

Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym 

zarządzonym na dzień 20 grudnia 2020 r. 

90. 87/2020 23.11.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

91. 88/2020 27.11.2020 Autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sawin na 2021 r. 

92. 89/2020 10.12.2020 Obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

w drugim przetargu 
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Lp. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

przyjęcia 
W sprawie: 

93. 90/2020 10.12.2020 Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

94. 91/2020 14.12.2020 Dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego 

pracownikom Urzędu Gminy Sawin 

95. 92/2020 16.12.2020 Przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego 

zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej 

96. 93/2020 16.12.2020 Powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji 

97. 94/2020 16.12.2020 Powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 

inwentaryzacji w drodze spisu z natury rzeczowych składników 

majątkowych objętych ewidencją i stanowiących mienie 

Województwa Lubelskiego zakupionych w ramach projektów 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie 

lubelskim” oraz „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja 

Administracji „ 

98. 95/2020 18.12.2020 Zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

99. 96/2020 28.12.2020 Wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 

100. 97/2020 30.12.2020 Wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy 

Sawin na 30.12.2020 r. 

101. 98/2020 30.12.2020 Prowadzenia gospodarki transportowej w Urzędzie Gminy 

Sawin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz ochotniczych 

straży pożarnych 

102. 99/2020 31.12.2020 Zmian w regulaminie wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace 

w Urzędzie Gminy Sawin 

Działalność urzędu gminy w 2020 r. 

Wykres 1. Ilość pism, które wpłynęły do urzędu z podziałem na lata 
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Tabela 4. Ilość czynności zrealizowanych przez pracowników w urzędu gminy w 2020 r. 

Lp. Czynność 
Liczba wydanych 

dokumentów 

1. 
Pisma przychodzące do urzędu drogą pocztową oraz dostarczone 

osobiście 
5400 

2. Pisma przychodzące do urzędu drogą elektroniczną 17128 

3. Sprawozdania PFRON, GUS itp. 23 

4. Decyzje podatkowe 3856 

5. Zaświadczenia 201 

6. 
Decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
985 

7. Sprawy różne - pisma, odpowiedzi na wnioski, zapytania 225 

8. Wezwania, postanowienia 26 

9. Ulgi podatkowe 16 

10. Potwierdzenie umów dzierżaw 14 

11. Odwołania do SKO 2 

12. 
Wprowadzanie zmian zgodnie z zawiadomieniami z ewidencji 

gruntów i budynków 
463 

13. Deklaracje podatkowe 380 

14. Upomnienia przedegzekucyjne 739 

15. Administracyjne tytuły wykonawcze 222 

16. Dowody księgowe dokumentujące wpłaty 5568 

17. 
Obsłużone wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 
85 

18. 
Zaświadczenia - Przeznaczenie terenów w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 
162 

19. 
Wydawanie Wypisów, Wyrysów z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 
57 

20. 
Wnioski o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 
32 

21. 
Odpowiedzi na pisma w sprawie opieki nad pomnikami i miejscami 

pamięci 
2 

22. Decyzje Środowiskowe 5 

23. 
Opiniowanie Rozwiązań i Projektów dotyczących Komunikacji 

Zbiorowej i przewozów taksówką – postanowienia 
4 

24. Petycje, Postulaty i Inicjatywy Obywateli 5 
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Lp. Czynność 
Liczba wydanych 

dokumentów 

25. Odebrane przyłącza kanalizacyjne 8 

26. Odebrane przyłącza wodociągowe 15 

27. 
Wydane warunki techniczne na wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego 
26 

28. 
Wydane warunki techniczne na wykonanie przyłącza 

wodociągowego 
37 

29. 
Decyzje wydanie zgody na lokalizację urządzeń w pasach dróg 

gminnych 
14 

30. Decyzje na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 3 

31. Decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 3 

32. 
Opinie w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 
5 

33. Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 9 

34. 
Opiniowanie Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie  

i wydobywanie kopalin pospolitych - postanowienia 
1 

35. Sprawozdawczość statystyczna 4 

36. Sprawozdania dla innych podmiotów 6 

37. 
Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych 

ze środków zewnętrznych – złożone wnioski 
19 

38. Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro 7 

39. Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. Euro 6 

40. Nadzór nad realizacją Funduszu Sołeckiego 19 

41. 
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód „ Aglomeracja” - 

sprawozdania 
2 

42. 
Uchwalenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 
2 

43. 
Przystąpienie do zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 
4 

44. 
Przystąpienie do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 
2 

45. Liczba wydanych decyzji administracyjnych 255 

46. 
Liczba zawartych umów na dowóz dziecka niepełnosprawnego 

przez rodziców 
2 

47. Liczba wykonanych sprawozdań 16 
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Lp. Czynność 
Liczba wydanych 

dokumentów 

48. Liczba wysłanych zawiadomień 83 

49. 
Ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek 

organizacyjnych do archiwum 
501 teczek 

50. 
Ilość dokumentacji przejętej do archiwum ze szkół przekazanych do 

prowadzenia Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży 
301 teczek 

51. Liczba teczek wypożyczonych z archiwum 107 

52. Liczba kwerend archiwalnych 6 

53. Udzielenie informacji publicznej 80 

54. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20 

55. Obsługa sesji 9 sesji 

56. Obsługa komisji wspólnych 11 

57. Obsługa komisji statutowych 13 

58. Wystawianie faktur woda i ścieki 10225 

59. Decyzje podział działek 20 

60. Deklaracje podatkowe: opłata śmieciowa, podatek rolny i leśny 348 

61. Zgłoszenia zamiaru wycinki drzew 161 

62. Wydane zaświadczenia 28 

63. 
Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz doprowadzenie wody i 

odbiór nieczystości stałych 
141 

64. Sprawozdania o mieniu itp. 18 

65. Komunalizacja 19 

66. Protokoły szacowania strat podtopień upraw 100 

67. Zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych 17 

68. Wystawione upomnienia dotyczące odpadów 179 

69. Kontrole – wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych 965 

70. 
Nabór wniosków na usuwanie azbestu z programu „Bezpieczni bez 

azbestu” 
36 

71. Wezwania do zapłaty dotyczące wody i ścieków 271 

72. Sporządzanie aktów stanu cywilnego 55 

73. 
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
6 

74. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 543 

75. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 25 
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Lp. Czynność 
Liczba wydanych 

dokumentów 

76. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 163 

77. Sporządzanie przypisów w aktach stanu cywilnego 2321 

78. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 1847 

79. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 2 

80. 
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt 

czasowy lub stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego 
157 

81. Usuwanie niezgodności 2339 

82. Decyzje w sprawach meldunkowych 4 

83. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 4 

84. 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru 

zamieszkania cudzoziemców oraz udostepnienie danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi 

58 

85. 

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych 

osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru 

zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO 

zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy 

121 

86. Wydawanie dowodów osobistych 259 

87. 
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego 
34 

88. 
Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów 

Osobistych (RDO) 
32 
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III. Demografia 

Liczba stałych mieszkańców Gminy Sawin wg. Stanu na dzień 30.04.2020 r. na podstawie 

prowadzonego przez gminę Rejestru mieszkańców wynosi 5485. W okresie od 2000 roku odnotowano 

stały spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny, fakt 

ten przedstawiają niżej podane wykresy. 

Ludność Gminy Sawin w latach 2014-2020 

Wykres 2. Liczba ludności Gminy Sawin w latach 2014-2020 

 

 

Wykres 3. Liczba mieszkańców miejscowości Sawin w latach 2014-2020 
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Wykres 4. Ludność pozostałych miejscowości w Gminie Sawin w 2020 r. 

 

Dynamika zmian wybranych danych demograficznych w okresie kadencji 2018-2020 

Wykres 5. Ludność Gminy Sawin według płci w latach 2018-2020 
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Wykres 6. Przyrost naturalny ludności Gminy Sawin w latach 2018-2020 

 

 

Wykres 7. Urodzenia żywe według płci w latach 2018-2020 

 

 

Wykres 8. Zgony według płci w latach 2018-2020 
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IV. Oświata 

Stan organizacji i baza lokalowa 

W roku 2020 Gmina Sawin była organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego, 

Szkoły Podstawowej w Sawinie oraz do 31.08.2020r. 3 szkół podstawowych w: Bukowie Wielkiej, 

Czułczycach i Wólce Petryłowskiej. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 

2020/2021 obrazuje Tabela 4 i 5. 

Tabela 5. Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sawin w roku szkolnym 2020/2021 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Sawinie  

i oddział „0” 

14 251 17 33 23 23 28 24 35 39 29 

* wychowanków 

Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2020 r. 

Tabela 6. Stan organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w roku szkolnym 2020/2021 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Bukowie Wielkiej 

i oddział „0” 

9 55 19 6 7 4 5 1 4 6 3 

2. 

Szkoła Podstawowa 

w Czułczycach 

i oddział „0” 

8 54 9 4 7 3 0 8 10 9 4 

3. 

Szkoła Podstawowa 

w Wólce 

Petryłowskiej 

i oddział „0” 

9 60 16 4 3 6 5 8 3 8 7 

 Razem 26 169 44 14 17 13 10 17 17 23 14 

* wychowanków 

Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2019r. 
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Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje Tabela 6. 

 

Tabela 7. Stan organizacji przedszkoli publicznych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów* 

1. Przedszkole Samorządowe w Sawinie 5 87 

* - wychowanków 

Źródło danych: System Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2020 r. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do roku szkolnego 2019/2020 sieć przedszkoli 

i szkół podstawowych nie uległa zmianie i zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców 

gminy. W związku z podjęciem uchwał o przekazaniu do prowadzenia 3 szkół stowarzyszeniu 

od 1 września 2020 r. nowym organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej, 

Czułczycach i Wólce Petryłowskiej jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. 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 przedszkolu 1 dziecko dodatkowo objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę 

pracowało 42 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia obrazuje 

Tabela 7. 

Tabela 8. Zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021 (stan na dzień 30 września 2020 r.) 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 
Zespół Szkół 

w Sawinie 
53,69 58 37,69 42 16 16 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020 zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota 

16 489,00 zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia Tabela 8. 
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Tabela 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku 

Wyszczególnienie Rok 2020 

1. Zespół Szkół w Sawinie 15 081,00 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Bukowie Wielkiej 
1 384,00 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Czułczycach 
24,00 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Wólce Petryłowskiej 
0,00 

Razem nakłady 16 489,00 

 

W ramach środków na doskonalenie zawodowe dofinansowano w Zespole Szkół w Sawinie: 

studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, techniki, wczesnego nauczania języka 

obcego, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, edukacji i rehabilitacji osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, fizyki, pedagogiki specjalnej, edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, biologii. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i kursach z zakresu: 

edukacji przez szachy, języka niemieckiego, logopedii. Tabela 9 obrazuje strukturę w zakresie 

poziomu wykształcenia nauczycieli. 

 

Tabela 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 (w osobach)  

wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 

Wyszczególnienie Bez PP WMPP* 

Zespół Szkół w Sawinie 0 42 

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

 

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli obrazuje Tabela 10. 

Tabela 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

Zespół Szkół w Sawinie 0 4 (3,86 etatu) 11 (9,95 etatu) 27 (23,88 etatu) 42 
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Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w sierpniu 2020 r. legitymowało się 27 

nauczycieli tj. 64 % spośród ogółu zatrudnionych. 

Poziom nauczania 

Miernikiem poziomu nauczania jest egzamin ósmoklasisty, który został przeprowadzony od 

16 do 18 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzono w formie pisemnej. Uczniowie 

przystępowali do trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego. 

 

Tabela 12. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 

 Gmina Powiat Województwo 

J. polski 67 % 59 % 60 % 

Matematyka 43 % 42 % 46 % 

J. angielski 50 % 45 % 52 % 

J. niemiecki 37 % 34 % 53 % 

Źródło danych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

 

Tabela 13. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. szkół w 2020 r. 

 

Szkoła 

Podstawowa 

w Sawinie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Czułczycach 

Szkoła 

Podstawowa 

w Bukowie 

Wielkiej 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wólce 

Petryłowskiej 

J. polski 71 % 49 % 59 % 76 % 

Matematyka 45 % 27 % 29 % 53 % 

J. angielski 57 % 18 % 33 % 68 % 

J. niemiecki - 37 % - - 

Źródło danych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W 2020 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 13 przedstawia stan realizacji tego obowiązku. 
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Tabela 14. Dowożenie uczniów do szkół 

Wyszczególnienie 

Rok 2020 

uczniowie: 

Niepełnosprawni  8 

Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły 149 

Razem-dowożeni 157 

Nakłady (w zł) 275 869,00 

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 

350,00 zł do 620,00 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 

168 687,90 zł, oraz środki własne 18 743,10 zł. 

Na stypendia motywacyjne w 2020 r. Gmina przeznaczyła 8 100,00 zł. Stypendium w kwocie 

150,00 zł przyznano 54 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 2020 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów. Na 

stypendia Gmina przeznaczyła kwotę 3 000,00 zł. Stypendium przyznano 8 uczniom. Jeden wniosek 

rozpatrzony został negatywnie, gdyż nie spełniał warunków przyznawania stypendiów. 

Finansowanie zadań oświatowych 

W 2020 r. Gmina otrzymała dla Szkoły Podstawowej w Sawinie, dotację na zakup 

wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na kwotę 

24 996,42 zł (wkład własny – 6 246,11 zł), dotację podręcznikową w kwocie 37 928,19 zł na zakup 

podręczników szkolnych dla uczniów oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 153 973,26 zł. 
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Na realizację zadań oświatowych Gmina Sawin otrzymała subwencję oświatową 

w kwocie 3 943 458,00 zł oraz w ramach rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej 

pozyskano środki na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej w kwocie 75 000,00 zł 

i na odprawy dla nauczycieli 299 424,00 zł, dla nauczycieli 500+ 32 500,00 zł. Łącznie subwencja 

wyniosła 4 350 382,00 zł 

Ponadto Zespół Szkół w Sawinie wygrał w konkursie "#OSE Wyzwanie” mobilną pracownię 

komputerową (16 komputerów przenośnych). W ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła 

+” Gmina pozyskała 44 laptopy dla szkół . 

Zgodnie z umowami o przekazaniu szkół do prowadzenia Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży w 2020 r. 

Gmina przekazała dotację w kwocie 962 149,73 zł w tym z tytułu 500 + dla nauczycieli 14 861,25 zł. 
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V. Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi 

Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/83/19 

Rady Gminy Sawin z dnia 22 listopada 2019 r. 

 

Tabela 15. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu gminy Sawin na realizację zadań publicznych w 

2020 roku oraz przebieg realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku 

Podmiot, 

który 

realizował 

zadanie w 

2020 roku 

Opis wykonania zadań w ramach przyznanych 

środków 

Kwota 

przyznanych 

środków 

zgodnie 

z umową 

Kwota 

wykorzystana 

przez 

podmiot 

Klub 

Strzelecki 

„Strzelec 

Sawin” 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez 

przeszkolenie 72 osób z zagadnień i zasad 

dotyczących strzelania, oraz poprzez modernizację 

strzelnicy. Dodatkowo 3 osoby wzięły udział 

w szkoleniu sędziowskim. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Klub 

Sportowy 

Sawena Sawin 

Zadanie zostało zrealizowane od czerwca do 

listopada 2 razy w tygodniu dla każdej grupy 

wiekowej poprzez zajęcia treningowe i rozgrywki 

w sumie dla 95 osób . Dotacje przeznaczono m.in. 

na diety zawodników, składki i opłaty ChOZPN, 

zakup sprzętu sportowego i niezbędnych 

materiałów, koszty dojazdów i transportu 

zawodników, zakup usług medycznych, koszty 

utrzymania boiska oraz koszty administracyjne. 

45 000,00 zł 45 000,00 zł 
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VI. Rolnictwo 

Powierzchnia Gminy Sawin według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Starostwo Powiatowe w Chełmie wynosi 19 018,2938 ha, i składa się z 12 601 działek ewidencyjnych 

położonych w 28 obrębach. 

 

Wykres 9. Podział gruntów w Gminie Sawin 

 

 

Gmina Sawin jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwo jest jednym z głównych działów 

gospodarki w gminie. Podział gleb położonych na terenie Gminy Sawin, z podziałem na gleby dobre, 

średnie i słabe przedstawia się następująco: 

 

Wykres 10. Podział gleb w Gminie Sawin 
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Do gleb dobrych stanowiących zaledwie 3% wszystkich gleb w gminie zaliczamy klasy 

bonitacyjne I, II i III a. Najlepszymi glebami w gminie charakteryzują się takie miejscowości jak: 

Przysiółek, Czułczyce Małe, Hredków, Krobonosz i Krobonosz Kolonia. Gleby średnie, do których 

zaliczamy przede wszystkim grunty klasy III b i IV stanowią największą cześć wszystkich gleb tj. 

57 %, natomiast gleby słabe 40 %. Do gleb słabych zaliczamy głównie użytki klasy V i VI, czyli 

grunty ustawowo zwolnione z podatku. 

Dochody z podatków samorządowych, czyli z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 

i od środków transportowych za 2020 r. w Gminie Sawin wyniosły 1 998 158,16 zł, co stanowi prawie 

7 % wszystkich dochodów gminy. 

 

Wykres 11. Struktura wpływów podatkowych 

 

 

Jak wskazuje powyższy wykres, podatek od nieruchomości w 2020 r. stanowił największe 

wpływy z podatków lokalnych do budżetu gminy. Stanowił bowiem 45 % w ogólnej kwocie wpływów 

podatkowych. Dotychczas podatek rolny plasował się na tym miejscu. Drugą pozycję zajął właśnie 

podatek rolny, stanowiąc 44 % wszystkich wpływów z tytułu podatków, następnie podatek leśny 8 % i 

podatek od środków transportowych stanowiąc 3 %. 
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VII. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

Nieruchomości nabyte 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. decyzjami Wojewody Lubelskiego przyznano 

Gminie prawo własności do 6 nieruchomości o ogólnej powierzchni 2,1353 ha: 

1. Nr 307 o pow. 0,3894 ha we wsi Petryłów; 

2. Nr 840 o pow. 0,1550 ha w Sawinie; 

3. Nr 2501 o pow. 1,3009 ha w Sawinie; 

4. Nr 812/8 o pow. 0,02 ha w Sawinie; 

5. Nr 812/11 o pow. 0,04 ha w Sawinie. 

6. Nr 820/13 o pow. 0,23 ha w Sawinie. 

Ponadto Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 24.02.2020 roku gmina nabyła udział 2/3 

w zabudowanej działce Nr 425 o pow. 0,14 ha w Sawinie przy ul. Kościelnej Nr 39. 

Aktem Notarialnym Nr 2349/2020 z dnia 30.04.2020 roku- umową darowizny oraz umową 

z dnia 04.05.2020 roku gmina nabyła od Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin działkę oznaczoną 

w ewidencji gruntów i budynków Nr 114/103 o pow. 3,7944 ha z przeznaczeniem na realizację celu 

publicznego. Przedmiotowa działka stanowi drogę lokalną i dojazdową (wewnętrzną) na osiedlu przy 

ul. Lubelskiej i ul. Wspólnej. Ponadto na działce znajduje się rozdzielcza sieć wodociągowa oraz dwa 

zjazdy z drogi powiatowej wykonane z kostki brukowej. Łączna wartość darowizny z opłatą sądową 

wynosi- 351.488,76 zł. 

Nieruchomości zbyte 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku z mienia gminy ubyła pow. 8,8007 ha. 

Postanowieniem Ns.840/18 z dnia 31.10.2019 roku Sądu Rejonowego w Chełmie osoba fizyczna 

nabyła przez zasiedzenie działkę Nr 208 o pow. 0,36 ha położoną we wsi Czułczyce obręb Czułczyce 

Duże. Gmina straciła prawo własności do przedmiotowej działki.  

Ponadto Aktami Notarialnymi umową sprzedaży z mienia gminy z 6 obrębów ewidencyjnych 

ubyło 7 działek o pow. ogólnej – 8.4407 ha oraz 2 lokale mieszkalne o pow. ogólnej 154,30 m² 

w Sawinie przy ul. Stodoły 3. 

Tabela 16. Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2020 r. 

Lp. Akt Notarialny Nieruchomość Powierzchnia Położenie Cena 
Rok 

wpłaty 

1. 

AN 85/2020 

z dnia 

03.01.2020 r. 

działka Nr 169 5,28 ha Łowcza 72 585,00 zł 2019 
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Lp. Akt Notarialny Nieruchomość Powierzchnia Położenie Cena 
Rok 

wpłaty 

2. 

AN 735/2020 

z dnia 

03.02.2020 r. 

działka Nr 139 0,51 ha Malinówka 7 232,00 zł 2019 

3. 

AN 1517/2020 

z dnia 

27.02.2020 r. 

działka Nr 127 1,6407 ha 
Bukowa 

Wielka 
23 968,00 zł 2019 

4. 

AN 2131/2020 

z dnia 

08.04.2020 r. 

działka Nr 430 0,30 ha Krobonosz 6 420,00 zł 2020 

5. 

AN 2880/2020 

z dnia 

26.05.2020 r. 

działka Nr 83/1 0,30 ha 
Sawin, ul. 

Laski 
36 518,70 zł 2020 

6. 

AN 2887/2020 

z dnia 

26.05.2020 roku 

działka Nr 125 0,23 ha 
Wólka 

Petryłowska 
4 540,00 zł 2020 

7. 

AN 6689/2020 

z dnia 

29.09.2020 roku 

działka Nr 158 0,18 ha 
Wólka 

Petryłowska 
23 762,52 zł 2020 

8. 

AN 528/2020 

z dnia 

24.01.2020 r. 

lokal 

mieszkalny  

Nr 3 

77,30 m² 
Sawin, 

ul. Stodoły 3 
140 356,00 zł 2019 

9. 

AN 2115/2020 

z dnia 

07.04.2020 r. 

lokal 

mieszkalny 

Nr 1 

77,00 m² 
Sawin, 

ul. Stodoły 3 
146 750,00 zł 2020 

Wartość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła - 287.106,00 zł, natomiast wartość 

pozostałego sprzedanego mienia wyniosła - 175.026,22 zł. Ogółem wpływ ze sprzedaży gruntów 

i lokali to kwota - 462.132,22 zł brutto. 

Dzierżawa i najem 

Zgodnie z wykazem zawartych umów obowiązujących w 2020 roku na podstawie 60 umów 

dzierżawnych wydzierżawiono- 92,05 ha w tym: 18 umów na pow. 60.6865 ha zawarto w 2020 roku. 

Na podstawie zawartych i obowiązujących w 2020 roku 19 umów gmina prowadziła najem lokali 

użytkowych w Sawinie i Łowczy-Kolonii Nr 39. Na dzień 31.12.2020 roku na stanie Gminy pozostaje 

6 zamieszkałych lokali mieszkalnych w tym: 3 mieszkania wydzielone jako socjalne na podstawie 
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umów najmu: jedno w Sawinie przy ul. Chuteckiej 5 o pow. 29,50 m² oraz 2 lokale we wsi Łowcza-

Kolonia Nr 41 o pow. ogólnej 101,34 m² (66,55 m² + 34,79 m²) oraz udział 2/3 w budynku 

mieszkalnym w Sawinie przy ul. Kościelnej 39. Wynajmowana powierzchnia wynosi-39,60 m² na 

która w dniu 04.08.2020 roku została zawarta umowa najmu na okres do 30.06.2023 roku. Ponadto na 

podstawie odszkodowań 2 osoby zamieszkują dwa mieszkania komunalne - jedno w Sawinie przy ul. 

Chuteckiej 5 o pow. 31,32 m² oraz 1 mieszkanie komunalne o pow. 40,00 m² w budynku Szkoły 

Podstawowej w Petryłowie Nr 15 ( emerytowany nauczyciel). Jako pustostan pozostaje tylko pow. 

48,72 m² we wsi Krobonosz-Kolonia 12. 

Użyczenie 

W wieczystym użytkowaniu we wsi Czułczyce-Kolonia oraz w Sawinie znajduje się 

5 nieruchomości (5 działek ewidencyjnych) na pow. ogólną-3,0746 ha, które stanowią użytkowanie 

wieczyste sześciu osób fizycznych. 

W użyczenie osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej gmina przekazała 27 nieruchomości położone w Sawinie, Łowczy, Wólce Petryłowskiej, 

Malinówce, Czułczycach obręb Czułczyce Duże, Łukówek, Krobonosz, Serniawy, Bukowa Wielka 

obręb Bukowa Wielka cz. II. Umowami użyczenia z dnia 27 sierpnia i 28 sierpnia 2020 roku trzy 

Szkoły Podstawowe (w Bukowie Wielkiej obręb Bukowa Wielka cz. I nieruchomość Nr 34 

w Czułczycach obręb Czułczyce Duże nieruchomość Nr 71 i 1/2 nieruchomości Nr 72B oraz we wsi 

Petryłów nieruchomość Nr 15) zostały przekazane nieodpłatnie w użyczenie do używania dla 

Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” 

z siedzibą w Łomży. Na dzień 31.12.2020 roku w Trwałym Zarządzie pozostał tylko Zespół Szkół 

w Sawinie przy ul. Brzeskiej 14 usytuowany na trzech działkach oznaczonych Nr 395, 396/2 i 397/2 

o pow. ogólnej 0,7639 ha.  

W dniu 27 października 2020 roku umową użyczenia nieruchomości gmina przekazała dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym 

w użyczenie na okres 5 lat część nieruchomości o pow. 200 m² w działce Nr 112/4 w Sawinie przy ul. 

Lubelskiej w celu realizacji operacji pt. ,,Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji’ 

polegającej na montażu elementów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w celu 

stworzenia miejsca wypoczynku integracji społeczności lokalnej. 

Dochody z majątku gminy 

Tabela 17. Dochody z majątku gminy za okres od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku 

Wpływy Kwota 

Sprzedaż mienia gminnego 217 991,22 zł brutto (206 719,12 zł netto) 
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Składniki majątkowe 11 070,00 zł brutto (9 000,00 zł netto) 

Użytkowanie wieczyste 1 658,56 zł 

Najem i dzierżawa lokali użytkowych 

i mieszkalnych 236 886,73 zł brutto (195 688,93 zł netto) 

Dzierżawa gruntów komunalnych 

Odszkodowania za bezumowne użytkowanie 10 753,58 brutto (10 362,65 netto) 
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VIII. Inwestycje 

Dokumenty planistyczne 

Gmina Sawin posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar całej Gminy Sawin objęty jest aktualnymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2020 zostały uchwalone dwie zmiany planów: dla obszaru Gminy i jednostki 

strukturalnej „A”. Zmiany dotyczyły przeznaczenia terenów m.in. pod: zabudowę zagrodową – 15 

obszarów, farmy fotowoltaiczne – 3 obszary, kopalnie piasku – 3 obszary, zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną z usługami i zabudową rekreacyjną – 10 obszarów. Zmiany zostały dokonane na 

podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy Sawin w roku 2019. Koszt zmiany – 55 850,00 zł. 

Ponadto w kwietniu 2020 r. zostały podjęte trzy uchwały o przystąpieniu do zmian 

dokumentów planistycznych tj. studium i planów, zmiany obejmują przede wszystkim przeznaczenie 

terenów pod farmy fotowoltaiczne – 7 obszarów, zalesienia - 2 obszary i 1 obszar pod zabudowę 

zagrodową. Planowany termin uchwalenia zmian to koniec miesiąca czerwca 2021 r. Koszt zmiany – 

55 800,00 zł. 

Następnie we wrześniu 2020 r. Rada Gminy Sawin podjęła kolejne uchwały o przystąpieniu 

do zmian ww. dokumentów planistycznych dla obszaru całej Gminy, podczas której zostaną 

uwzględnione wszystkie niezałatwione dotychczas wnioski oraz te, które zostały złożone 

w wyznaczonym terminie. Wnioski o zmianę dokumentów planistycznych dotyczą przede wszystkim 

przeznaczenie terenów pod: zabudowę zagrodową i mieszkaniową – 64 wnioski, zalesienie - 

7 wniosków, farmy fotowoltaiczne – 3 wnioski, kopalnie piasku – 2 wnioski, biogazownię rolniczą –  

1 wniosek oraz zmiana przebiegu drogi – 4 wnioski. Zgodnie z umową z projektantem, termin 

uchwalenia to II półrocze 2022 r. Wartość umowna zmiany dokumentów to kwota 107 000,00 zł 

Najważniejsze zrealizowane inwestycje i remonty 

1. W ramach realizowanych inwestycji zostały przebudowane drogi gminne: 

1) Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych Nr 104535L i 122220L we wsi Jagodne. 

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104535L o dług. 518 m o szerokości 4,0 m oraz dwoma 

mijankami o szer. 5,0 m. Przebudowa odcinka drogi nr 122220L o dług. 480m i szer.4,0 m. 

Łącznie przebudowano 998 m dróg o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa 

drogowego. Pobocza po obu stronach jezdni szer.1,0 m, tj. 0,5 m z kruszywa i 0,5 m z gruntu 

rodzimego. Łączna długość poboczy 1.996 m. Wartość inwestycji to 482 835,20 zł, otrzymano 

dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 241 417,00 zł. 
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2) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104524L Bukowa Wielka cz. I, Gmina Sawin. 

Przebudowany został odcinak drogi gminnej nr 104524L we wsi Bukowa Wielka cz. I 

o długości 998m, szerokości 4,0 m wraz z dwiema mijankami szer. 5,0 m. Pobocza po obu 

stronach jezdni szer. 1,0 m, tj. 0,5 m z kruszywa i 0,5 m z gruntu rodzimego. Droga 

o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna długość poboczy 

1.996 m. Wartość inwestycji to 287 164,80 zł, otrzymano dotację z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 143 582,00 zł. 

3) modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 122105L w miejscowości Łukówek, 

dojazdowej do gruntów rolnych. Zmodernizowano (przebudowano) odcinek drogi gminnej 

nr 122105L w miejscowości Łukówek. Podbudowa drogi z gruzu betonowego frakcji 0-60 

(warstwa dolna) o grubości 15 cm i warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 5 cm, długość odcinka 445 m, szerokość podbudowy 5,0 mb. 

Wartość inwestycji to 70 092,64 zł, otrzymano dotację celową ze środków Województwa 

w wysokości 40 000,00 zł. 

2. W ramach prac remontowych obiektów stanowiących własność komunalną Gminy Sawin, 

sposobem gospodarczym w ramach funduszu sołeckiego, realizowano: 

1) Remont oraz doposażenie świetlic wiejskich i remiz strażackich w miejscowościach: Bukowa 

Mała, Bukowa Wielka, Chutcze, Krobonosz, Łukówek, Malinówka, Petryłów, Radzanów, 

Sajczyce i Serniawy. Prace wykonywane były częściowo sposobem gospodarczym ze środków 

funduszy sołeckich. Łączna wartość robót wyniosła 134 884,78 zł. 

2) Remont dróg gruntowych prawie we wszystkich sołectwach, naprawa nawierzchni poprzez 

ulepszanie gruzem betonowym i kruszywem łamanym wraz z profilowaniem nawierzchni 

równiarką. Roboty sfinansowane zostały z funduszy sołeckich w wysokości 208 900,40 zł. 

3) Wykonano również studnię głębinową przy świetlicy wiejskiej we wsi Chutcze – koszt to  

4 500 zł ze środków Urzędu Gminy. 

4) W miejscowości Czułczyce w ramach funduszu sołeckiego zakończono budowę placu zabaw 

w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego. Koszt robót (usuwanie zakrzaczeń, niwelacja terenu, 

piasek, ogrodzenie) to 9 983,80 zł. Natomiast zakup urządzeń został sfinansowany ze środków 

zewnętrznych w wysokości 5 000,0 zł. 

Dokumentacja budowlana 

1. W roku 2020 została opracowana koncepcja na modernizację oczyszczalni ścieków w Sawinie, na 

podstawie, której zostało w roku 2021 zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej na jej 

modernizację. Koszt koncepcji to kwota 10 947,00 zł ze środków własnych Gminy. 

2. Opracowano też dokumentację na budowę parkingu przy drodze powiatowej 1717L ulica 

Spokojna (przy cmentarzu) oraz odcinków chodników w ulicy Spokojnej i ulicy Podgrabowej 
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wraz z przejściem dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 812. Łączny koszt dokumentacji to 

12 915,00 zł. Inwestorem parkingu będzie Starostwo Powiatowe w Chełmie, a przejścia dla 

pieszych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Realizacja planowana jest w roku 2021. 

Wodociągi 

Do sieci wodociągowej podłączonych jest 989 budynków mieszkalnych, tj. 53,9 %. Długość 

sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wynosi 78,78 km, natomiast liczba przyłączy wodociągowych 

wynosi - 1255 szt. W roku 2020 r inwestycje z zakresu budowy wodociągów nie były realizowane, 

poza krótkim odcinkiem sieci rozdzielczej w ul. Chełmskiej wykonanym sposobem gospodarczym. 

Stan wodociągów na terenie Gminy Sawin na koniec 2020 roku przedstawia się następująco: 

1. Wodociąg grupowy wraz z ujęciem wody w Sawinie – długość 18,5 km, 

2. Wodociąg grupowy wraz z ujęciem wody w Czułczycach – długość 6,2 km, 

3. Wodociąg grupowy wraz z ujęciem wody w Bukowie Wielkiej – długość 54,0 km 

Potrzeby w zakresie budowy wodociągów grupowych na terenie Gminy Sawin są duże, aby 

zapewnić dostęp mieszkańcom do dobrej jakości wody z wodociągu wiejskiego, należy wybudować 

około 100 km wodociągu grupowego oraz 250 szt. studzienek wodomierzowych wraz z siecią 

rozdzielczą do nieruchomości. Na budowę wodociągów opracowana jest kompletna dokumentacja 

formalno-prawna. Na realizację tej inwestycji niezbędne są środki finansowe w szacunkowej 

wysokości około 20 mln. zł.  

Nadmienić należy, że w roku 2020 pozyskano zewnętrzne środki finansowe na budowę 

wodociągu w ulicy Zastawie i Klitne oraz dokonano wyboru Wykonawcy na realizację tej inwestycji. 

Koszt budowy tych odcinków sieci to 660 000,00 zł. Inwestycja zgodnie z umową zostanie 

zakończona najpóźniej do końca października 2021 r.  

Kanalizacja 

Obecnie miejscowość Sawin posiada 31,12 km sieci kanalizacyjnej podciśnieniowo-

grawitacyjnej, w tym 22,1 km sieci grawitacyjnej. Stopień skanalizowania osady Sawin wynosi około 

85 %. W pozostałych miejscowościach, oczyszczanie ścieków odbywa poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. W roku 2020 wykonano i odebrano 8 nowych przyłączy do budynków 

mieszkalnych. Łączna liczba przyłączy wynosi 535 szt. W celu skanalizowania całej miejscowości 

Sawin, niezbędne byłoby wybudowanie około 5 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jednak na terenach 

rozproszonej zabudowy, budowa kanalizacji jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do uzyskanych 

efektów. Gospodarka ściekowa na tych obszarach rozwiązana jest i będzie poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków i szczelne zbiorniki bezodpływowe. W roku 2020 nie realizowano inwestycji 
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z zakresu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Opracowano koncepcję na modernizację gminnej 

oczyszczalni ścieków. Koszt koncepcji to kwota 10 947,00 zł. Na podstawie przedmiotowej koncepcji 

zostanie w 2021 r. opracowana dokumentacja budowlana na modernizację gminnej oczyszczalni 

ścieków. 

Drogownictwo 

Sieć dróg na terenie Gminy Sawin liczy 399,77 km, ze względu na rodzaj nawierzchni, wyróżniamy: 

 drogi twarde bitumiczne - 22,4 km; 

 drogi twarde betonowe - 4,0 km; 

 drogi ulepszone tłuczniowe - 0,6 km; 

 drogi gruntowe - 372,7 km. 

W roku 2020 przebudowane zostały odcinki dróg o łącznej długości 2 km (asfalt) i 0,5 km (tłuczeń): 

 nawierzchnia asfaltowa we wsi Jagodne na odcinku długości 1,0 km, wartość robót 

482 835,20 zł, 

 nawierzchnia asfaltowa we wsi Bukowa Wielka na odcinku długości 1,0 km, wartość robót 

287 164,80 zł, 

 nawierzchnia tłuczniowa we wsi Łukówek na odcinku 0,5 km, wartość 68 912,43 zł 

Potrzeby w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg są bardzo duże. Stan dróg 

gruntowych jest niezadawalający. Najpilniejszymi potrzebami z naprawą nawierzchni dróg 

gruntowych są remonty dróg we wsi Jagodne, Łowcza, Łukówek, Bukowa Mała, Podpakule, Bukowa 

Wielka, Krobonosz. Pilnej naprawy wymagają drogi w ilości około 10 km. Bieżące remonty dróg 

realizowane są ze środków funduszu sołeckiego. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg i chodników, przy większości dróg na 

terenie Gminy Sawin znajduje się oświetlenie drogowe. Ilość lamp oświetleniowych wynosi ogółem 

612 sztuk. Konserwacją oświetlenia zajmuje się Zakład Energetyczny w Chełmie na podstawie 

zawartej umowy. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 

Gmina Sawin przystąpiła do Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 na podstawie art.15 

ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r., 

Nr 64, poz. 427). 

Podstawa prawna członkostwa gmin w LGD: art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy PROW 
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2007-2013, zgodnie z którymi członkami zwyczajnymi stowarzyszenia (LGD oraz odpowiednio LGR) 

mogą być m.in. osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Od momentu wejścia 

w życie ustawy o RLKS gminy są członkami (zwyczajnymi) także na podstawie analogicznego 

przepisu tej ustawy (art. 4 ust. 3 pkt 1). 

Gmina Sawin jest członkiem założycielem Stowarzyszenia. Walne Zebranie Założycielskie 

odbyło się 9 kwietnia 2008 r., (Uchwała Nr XIV/80/08 Rady Gminy Sawin). Uprawnienie do 

reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu posiada Wójt Gminy Sawin (w uchwale wymieniona jest 

funkcja, nie ma wskazania konkretnej osoby). 

Członkowie Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z terenu Gminy Sawin: 

Osoby prawne: Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, 

Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie 

Przedsiębiorcy: P.W. Eksport-Import Adam Mróz, Handel Obwoźny Monika Wrona 

Osoby fizyczne: 10 osób  

Pozyskane środki PROW 2020: 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca z miejscowości Sawin - 200 000,00 zł – w trakcje realizacji 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

Wnioski 2 osób fizycznych w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski złożone w 2020 r. na 

kwotę 120 000,00 zł. 
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IX. Finanse 

Informacje finansowe 

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sawin w 2020 roku był budżet uchwalony Uchwałą 

Nr XIII/93/19 Rady Gminy Sawin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 

r., po zmianach dokonanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy Sawin oraz zarządzeniami Wójta 

Gminy Sawin, w ramach posiadanych uprawnień. 

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sawin według stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 18. Realizacja budżetu Gminy Sawin według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Plan 

po zmianach 
Wykonanie 

Realizacja 

w % 

Dochody ogółem, z tego 30.290.189,12 29.411.072,91 97,10 

dochody bieżące, w tym: 28.079.758,58 27.263.751,82 97,09 

dochody z tytułu podatku od nieruchomości 1.016.400,00 901.633,46 88,71 

dochody z tytułu udziałów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, 

CIT) 

2.532.293,00 2.460.064,02 97,15 

dochody majątkowe, w tym: 2.210.430,54 2.147.321,09 97,15 

dochody ze sprzedaży majątku 278.828,57 215.719,12 77,37 

Wydatki, z tego: 29.884.501,12 27.490.898,91 91,99 

Wydatki bieżące  27.455.217,46 26.561.617,99 96,75 

Wydatki majątkowe 2.429.283,66 929.280,92 38,25 

Wynik budżetu 

(nadwyżka+/deficyt-) 
405.688,00 1.920.174,00 X 

Nadwyżka operacyjna 

Różnica między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi 

624.541,12 702.133,83 112,42 

Przychody ogółem: 0,00 0,00  

Kredyty i pożyczki  0,00 0,00  

Rozchody ogółem: 405.688,00 405.688,00 100 

Spłaty kredytów oraz wykup papierów 

wartościowych 
405.688,00 405.688,00 100 
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Dochody 

Ogólna kwota dochodów zaplanowana w 2020 roku w wysokości 30 290 189,12 zł na 

31.12.2020 r. została zrealizowana w kwocie 29 411 072,91 zł co stanowi 97,10 % rocznych 

dochodów. Ze zrealizowanej sumy dochodów na dochody majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 

2 147 321,09 zł, co stanowi 97,15% planowanych dochodów majątkowych 2020 roku, dochody 

związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły się kwotą 27 263 751,82 zł, które stanowią 

97,09% planowanych dochodów bieżących na 2020 rok. Z sumy zrealizowanych dochodów bieżących 

kwota 10 041 724,33 zł wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej. 

Największe wpływy w dochodach własnych, Gmina Sawin osiągnęła z następujących źródeł: 

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

5 077 993,00 zł 4 733 691,79 zł 93,22 % 

Zrealizowane wpływy dotyczą dochodów podatkowych i opłat otrzymanych od osób 

prawnych i osób fizycznych, w tym podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportu; opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie robót drogowych. 

Dochody w tym dziale obejmują również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania 

należności, wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z udziału gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych realizowanych przez Ministerstwo Finansów 

i Urzędy Skarbowe. 

2. Gospodarka mieszkaniowa 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

655 486,57 zł 517 711,31 zł 78,98 % 

Zrealizowane wpływy dotyczą głównie dochodów z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych – 195 688,93 zł , sprzedaży nieruchomości – 206 719,12 zł. opłat od najemców mienia 

komunalnego za energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 51 059,56 zł., bezumowne użytkowanie 

składników majątkowych – 10 362,65 zł., dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 
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nieruchomości – 1 658,56 zł. oraz darowizn – 51 595,00 zł., odsetek – 489,48 zł., wpływy z rozliczeń 

zwrotów z lat ubiegłych- 138,01 zł. 

Nie zrealizowano w pełni planu ze sprzedaży składników majątkowych ze względu na brak 

zainteresowania zakupem wszystkich działek. 

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

245 802,00 zł 214 575,18 zł 87,30 % 

 Zrealizowane wpływy dotyczą dochodów z opłat za pobór wody, odsetek z tytułu 

nieterminowego ich regulowania oraz wpływu z tytułu kosztów i opłat sądowych oraz wpływów 

z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. 

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

820 054,00 zł 731 007,89 zł 89,14 % 

Zrealizowane zadania dotyczą opłat za odprowadzenie ścieków 278 643,67zł., odbiór 

nieczystości stałych 430 121,38 zł., dochodów z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 

1 171,58 zł., kosztów upomnienia 2 038,40 zł, wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska 

3 738,06 zł., opłata produktowa 10,40 zł., wpływy z różnych dochodów 63,96 zł.; wpływy z rozliczeń, 

zwrotów z lat ubiegłych 15 220,44 zł. 

 

Wykres 12. Dochody własne ze względu na źródło 

 

4 733 691,79 zł 

517 711,31 zł 

214 575,18 zł 

731 007,89 zł 

dochody podatkowe dochody z najmu i dzierżawy

dochody z tytułu opłaty za wodę.. gospodarka komunalna
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Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży mienia Gminy w 2020 r. przedstawiają się następująco: 

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. 77 m2 przy ul. Stodoły za cenę brutto 146 750,00 zł, 

netto 146 750,00 zł; 

2. Sprzedaż działki Nr 430 we wsi Krobonosz za cenę brutto 6 420,00 zł., netto 6 420,00 zł; 

3. Sprzedaż działki Nr 83/1 o pow. 0,30 ha w Sawinie przy ul. Laski za kwotę brutto 36 518,70 zł, 

netto 29 690,00 zł; 

4. Sprzedaż działki Nr 125 o pow. 0,23 ha położonej we wsi Wólka Petryłowska za cenę brutto 

4 540,00 zł, netto 4 540,00 zł; 

5. Sprzedaż działki Nr 158 o powierzchni 0,18 ha we wsi Wólka Petryłowska za cenę brutto  

23 762,52 zł, netto 19 319,12 zł. 

Razem na konto Urzędu Gminy z tytułu sprzedaży mienia w 2020 r. wpłynęła kwota brutto 

217 991,22 zł w tym VAT – 11 272,10 zł. netto – 206 719,12 zł. 

Jednocześnie sprzedano na złom stary samochód OSP za kwotę brutto 11 070,00 zł. netto  

9 000,00 zł. 

Razem uzyskano kwotę brutto 229 061,22 zł. netto 215 719,12 zł. 

Wydatki 

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na rok 2020 w wysokości 29 884 501,12 zł na 

31.12.2020 rok. została zrealizowana w kwocie 27 490 898,91 zł co stanowi 91,99% planowanych 

wydatków. Ze zrealizowanej sumy wydatków na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 

929 280,92 zł, co stanowi 38,25 % planowanych wydatków majątkowych 2020 roku, wydatki 

związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły się kwotą 26 561 617,99 zł, które stanowią 

96,74% planowanych wydatków bieżących na 2020 rok. Z sumy zrealizowanych wydatków bieżących 

kwota 10 037 683,84 zł wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej. 

Z przedstawionej kwoty wydatków do znaczących z nich należą: 

1. Administracja publiczna 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

2 727 939,31 zł 2 585 981,55 zł 94,80 % 

W ramach tego działu sfinansowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

związane z prowadzeniem spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, 

obrony cywilnej a także spis rolny. Poniesione wydatki na Radę Gminy oraz komisje stałe i doraźnie 
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funkcjonujące przy Radzie Gminy. Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy 

Sawin. 

2. Oświata i wychowanie 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

9 865 267,62 zł 9 456 558,62 zł 95,86 % 

Wydatki bieżące w kwocie 9 405 350,22 zł sfinansowały zadania w zakresie bieżącego 

utrzymania szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przy ZS w Sawinie, zadań bieżących 

realizowanych na podstawie porozumień między jst w związku z wychowaniem przedszkolnym, 

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, koszty odpisu na ZFŚS emerytów ze 

szkół na terenie Gminy Sawin, bieżącego utrzymania stołówki szkolnej przy ZS w Sawinie oraz 

dowożenia uczniów do szkół. 

Kwota 962 149,73 zł. stanowi zrealizowaną dotację przekazaną Stowarzyszeniu Edukator 

w Łomży w związku z przekazaniem szkół ościennych SP Czułczyce, SP Bukowa Wielka, SP Wólka 

Petryłowska pod stowarzyszenie z dniem 01.09.2020 r. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 

51 208,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i monitorów interaktywnych 

SP Bukowa. 

3. Pomoc społeczna 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

2 004 503,00 zł 1 925 777,88 zł 96,07 % 

Ze zrealizowanej sumy wydatków kwota 580 753,76 zł stanowi środki wykorzystane na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań zleconych składają się :wydatki 

na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Sawinie w kwocie 567 770,52 zł., oraz realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wydatki dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również programu 

Opieka 75+ Usługi opiekuńcze, realizacja nastąpiła w drugim półroczu 2020 r. W ramach zadań 

własnych sfinansowano: działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. Zrealizowana kwota 

147 050,00 zł dotyczy realizacji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego 

Domu Seniora +”Przystań”. 
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4. Rodzina 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

8 588 335,00 zł 8 546 389,28 zł 99,51 % 

W tym zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 8 389 634,11 zł i zostały zrealizowane 

w 99,60 % planu. Ze zrealizowanej sumy wydatków pokryto koszty wypłaty świadczeń 

wychowawczych (500+) dla 553 rodzin. Przeznaczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 

z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczeń 

i zasiłków pielęgnacyjnych ,specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 272 osób świadczeń rodzicielskich, 

zasiłku dla opiekunów itp.  

5. Gospodarka komunalna i ochrona 

Plan Wykonanie Wykonanie planu 

1 285 333,16 zł 1 234 968,75 zł 96,08 % 

Zaplanowaną na 2020 rok powyższą kwotę wydatkowano w 96,08 % . Sfinansowała ona 

koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami 

oraz wydatki poniesione na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni w gminie, oraz oświetlenie ulic, 

placów i dróg a także wydatki poniesione na bezdomne zwierzęta. Odbieranie, transport, zbieranie, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zamyka się kwotą 

530 096,51 zł. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamykają się 

kwotą 20 946,00 zł. 

Wykres 13. Wydatki ze względu na cel 

 

2 585 981,55 zł 

9 456 558,62 zł 

1 925 777,88 zł 

8 546 389,28 zł 

1 234 968,75 zł 

administracja oświata i wychowanie pomoc społeczna rodzina gospodarka komunalna
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Wynik budżetu 

Gmina Sawin na koniec roku wypracowała nadwyżkę w kwocie 1 920 174,00 zł. w tym: 

1 500 000,00 zł. środki pochodzące z rządowych funduszy inwestycyjnych na realizację zadań 

majątkowych. Art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, zgodnie z którym „na koniec 

roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy 

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 702 133,83 zł. 

Dług na koniec roku 

 Gmina w 2020 roku nie zaciągnęła kredytu długoterminowego. Całkowicie zostały 

spłacone kredyty w Banku Ochrony Środowiska oraz WFOŚiGW. Spłata zobowiązań wynikających 

z zaciągniętych kredytów bankowych regulowana była na bieżąco w związku z tym na koniec 2020 r. 

pozostało do całkowitej spłaty 9 023 820,00 zł, zatem spłacono w ciągu roku kredyty w kwocie 

405 688,00 zł. 

Kwota zadłużenia obejmuje: 

kredyt długoterminowy w BS w Sawinie 2 590 000,00 zł 

kredyt długoterminowy w BS w Sawinie 830 000,00 zł 

obligacje komunalne w Banku PEKAO S.A. 5 603 820,00 zł 

Zadłużenie stanowi 29,79 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. 
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X. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwpożarowa 

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” w Sawinie, Czułczycach, 

Bukowie Wielkiej, Łukówku, Wólce Petryłowskiej, Serniawach i 3 typu „M” w Krobonoszy, Łowczy, 

Malinówce. W listopadzie 2020 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czułczycach została włączona do KSRG. Jednostki są wyposażone w 4 

samochody ratowniczo – gaśnicze ze zbiornikami na wodę oraz 4 tzw. lekkie służące do przewozu 

osób i sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Jednostki zrzeszają 211 członków zwyczajnych, w tym 203 

mężczyzn i 8 kobiet oraz 2 członków honorowych i 3 wspierających. 

W 2020 r. na obszarze Gminy Sawin zanotowano 80 zdarzeń, w tym pożary – 31, miejscowe 

zagrożenia – 46, alarmy fałszywe – 3. 

Poszczególne jednostki uczestniczyły w likwidacji zdarzeń: 

 OSP Sawin – 39 zdarzenia (13 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe), 

 OSP Czułczyce – 36 zdarzenia (28 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń), 

 OSP Wólka Petryłowska – 1 zdarzeń (1 miejscowe zagrożenie), 

 OSP Bukowa Wielka – 5 zdarzenia (4 pożary, 1 miejscowe zagrożenie), 

 OSP Łukówek – 2 zdarzenia (1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie). 

Jednostka OSP Sawin uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Miejska 

PSP w Chełmie a OSP Czułczyce w ćwiczeniach i zabezpieczeniu rejonu JRG 2. 

Jednostki OSP pozyskały środki zewnętrzne na działalność statutową w wysokości 69 135,00 

zł z następujących źródeł: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 13 300,- zł, Komenda 

Główna Państwowej Straży Pożarnej – 6 900,00 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 25 000,00 

zł, Fundusz Składkowy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 17 100,00 zł, Powiatowy Urząd 

Pracy – 6 835,00 zł. Wydatki z budżetu gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy wyniosły 136 302,74 zł. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Posterunek Policji w Sawinie wykonuje całokształt zadań służbowych wynikających z zakresu 

czynności oraz bieżących planów na obszarze gminy Sawin. 

W 2020 roku w poszczególnych miejscowościach stwierdzono następujące ilości przestępstw: 
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Tabela 19. Zestawienie ilości przestępstw na terenie Gminy Sawin 

Miejscowość 
Przestępstwa 

2019 r 2020 r. 

Sawin 27 28 

Wólka Petryłowska 3 1 

Jagodne 1 1 

Czułczyce 3 1 

Czułczyce – Kolonia 2 0 

Hredków 1 0 

Sajczyce 3 0 

Krobonosz 0 1 

Bachus 2 3 

Bukowa Wielka 2 11 

Bukowa Mała 4 2 

Tomaszówka 0 0 

Łowcza 3 2 

Łowcza – Kolonia 1 1 

Łukówek 3 1 

Chutcze 2 0 

Średni Łan 1 1 

Podpakule 0 3 

Radzanów 0 1 

Serniawy 0 1 

Petryłów 0 0 

Malinówka 0 0 

Razem 58 58 

Z analizy powyższej tabeli wynika, że przestępczość w Gminy Sawin w 2020 r. utrzymuje się 

na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Zestawienie odnotowanych przestępstw wskazuje, iż 

powtarzają się 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 czy też posiadających decyzje o cofnięciu uprawnień). Zauważalnym 

zjawiskiem jest wzrost przestępstw internetowych gdzie pokrzywdzeni najczęściej na portalach 

aukcyjnych dokonują zakupów, przekazują pieniądze za zamówiony produkt, którego finalnie nie 

otrzymują, a sprzedający urywa kontakt. Konto bankowe zazwyczaj otwierane jest na tzw. „słupa” 

w związku z czym czynności wykrywcze są znacznie utrudnione. 
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W toku represjonowania sprawców w drodze postępowania mandatowego nałożono 255 

mandatów karnych. W ramach procedury „Niebieskiej Karty” sporządzono 9 formularzy. 

Z analizy zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym w roku 2020 na drogach publicznych 

wynika, iż stan bezpieczeństwa w tym zakresie kształtuje się korzystnie. Zanotowano 1 zdarzenie 

kwalifikujące się jako wypadek drogowy oraz 14 zdarzeń jako kolizje drogowe. 

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 oraz na 

cmentarzu parafialnym w Sawinie. 

Uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań polegających 

na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3 000,00 zł. Wykonano prace związane 

z bieżącym utrzymaniem tych obiektów na terenie gminy. 

W 2020 r. złożono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wniosek o dotację na 

bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w 2021 r. na terenie gminy Sawin w kwocie 

6 000,00 zł. Dodatkowo utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci zajmowali się pracownicy Gminy. 
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XI. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Opis działalności 

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 rządową.  

Tabela 20. Wysokość wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz sposób ich 

finansowania za rok 2020 przez gminny ośrodek pomocy społecznej w sawinie 

Lp. Rodzaj świadczeń 

Ilość 

świadczenio

biorców 

kwota wydatków w zł, w tym: 

ogółem 

z dotacji 

z budżetu 

państwa 

ze środków 

budżetu 

gminy 

1. Zasiłek stały 26 152 692,29 152 692,29 - 

2. Zasiłek okresowy 50 108 544,29 108 544,29 - 

3. Zasiłek celowy w tym: 3 3 950,00 - 3 950,00 

4. Zasiłki celowe specjalne 0 - - - 

5. 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego 

3 3 950,00 - 3 950,00 

6. 

Posiłek, zasiłek celowy 

z programu „Posiłek w szkole 

i w domu” 

74 66 300,59 58 352,32 7 948,27 

7. 
Jednorazowe świadczenie 

w ramach ustawy „Za życiem” 
0 - - - 

8. Świadczenia rodzinne 553 2 762 753,18 2 740 748,38 22 004,80 

9. Świadczenia „Dobry Start” 620 192 178,33 192 178,33 - 

10. 
Świadczenia wychowawcze 

500+ 
949 5 407 842,74 5 405 062,21 2 780,53 

11. 
Dodatki mieszkaniowe 

i energetyczne 
8 9 672,20 993,14 8 679,06 

12. 
Współfinansowanie pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej 
9 82 226,47 - 82,226,47 
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Lp. Rodzaj świadczeń 

Ilość 

świadczenio

biorców 

kwota wydatków w zł, w tym: 

ogółem 

z dotacji 

z budżetu 

państwa 

ze środków 

budżetu 

gminy 

13. 

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne (dla osób 

pobierających zasiłek stały) 

21 13 115,36 13 115,36 - 

14. 
Pokrycie kosztów pobytu 

mieszkańców Gminy za DPS 
5 139 006,83 - 139 006,83 

15. 

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne dla pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, 

zasiłek opiekuńczy oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

538 51 512,94 51 512,94 - 

16. Karta Dużej Rodziny 13 132,25 132,25 - 

17. 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

11 11 990,10 11 990,10 - 

18. 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w ramach 

programu „Opieka 75+” 

6 39 244,38 14 632,00 24 612,38 

19. 
Program operacyjny pomoc 

żywnościowa 2014-2020 
1140 - - - 

Praca socjalna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie w 2020 r. pracę socjalną świadczył dla 647 

rodzin w tym wyłącznie pracę socjalną dla 486 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. W ramach prowadzonej pracy socjalnej GOPS współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Służbą Zdrowia 

oraz szkołami z terenu Gminy Sawin.  

W związku z panującą w 2020 r. epidemią COVID-19 pracownicy socjalni i asystent rodziny 

udzielali wsparcia dla osób i rodzin przebywających na kwarantannie: w zakresie dostarczenia leków, 

żywności (3 rodziny). 
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Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 16 osób. 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1 osoba. 

 Liczba etatów – 13,25 etatów. 

Tabela 21. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

(w przeliczeniu na etaty) 

Rodzaj umowy (umowa o pracę, 

zastępstwo, zlecenie) 

Kierownik 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Główny Księgowy 0,75 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Referent 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Podinspektor 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Inspektor 2,00 etaty 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Aspirant pracy socjalnej 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Pracownik socjalny 

2,00 etaty 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Asystent rodziny 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Informatyk 0,25 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Opiekun osób starszych 

1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

2,00 etaty 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Sprzątaczka 0,25 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Asystent osoby 

niepełnosprawnej 
6 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 
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Finanse 

Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka w roku 2020 zrealizowano w kwocie 452 241,02 zł. 

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 na plan 115 500,00 zł wydatkowano 

w kwocie 115 120,80 zł, tj. 99,67 % na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, 

dodatki specjalne pracownikom socjalnym zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sawinie, 

• udziału własnego Urzędu Gminy 358 600,00 zł, wykorzystano w kwocie 337 120,22 zł, tj. 

94,01 % 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie realizował Program Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej „ Opieka 75 +” w okresie od 13.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie 

świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Sawin w liczbie 1180 godzin. W ramach 

programu zakwalifikowano 6 osób z terenu Gminy i zatrudniono na podstawie umowy o pracę 2 

opiekunki osób starszych w celu realizacji świadczonych usług. Całkowity koszt 39 244,38 zł , środki 

własne Gminy 24 612,38 zł, pozostała kwota w wysokości 14 632 ,00 zł ze środków budżetu państwa. 

W 2020 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 2020 r. do 

grudnia 2020 r. przez dwie osoby bezrobotne. W okresie sprawozdawczym przepracowały łącznie 780 

godzin. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywana pracę w okresie II-XII 

2020 r. wyniósł 6 738,00 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych Gmin w wysokości 

2 695,20 zł oraz podlegały refundacji przez PUP Chełm w wysokości 4 042,80 zł. 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie 

Opis działalności 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie są placówką pobytu dziennego dla osób 

z niepełnosprawnością. Funkcjonują od 19.12.2003 r. Zapewniają 30 miejsc dla osób z terenu Gminy 

Sawin i gmin ościennych. Terapia zajęciowa prowadzona jest w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej, odbywa się w grupach w 6 pracowniach terapeutycznych: 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 2020 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 arteterapeutycznych, filmoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, 

treningu ekonomicznego i w gospodarstwie domowym, zajęć ruchowych, treningów wynikających  

z IPRiT oraz pracy indywidualnej z rodzicami i opiekunami. 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 ramach współpracy z Urzędem Gminy w Sawinie WTZ w 2020 roku aktywnie włączył się 

również w szycie maseczek bawełnianych, 2 000 szt. uszytych maseczek przekazano za 

pośrednictwem Wójta Gminy Sawin dla mieszkańców gminy. 

Uczestnicy 

Liczba uczestników Warsztatu: 30 uczestników. Liczba kobiet: 14 i mężczyzn: 16. 

Tabela 22. Uczestnicy według wieku i płci 

Wiek 

uczestników 

Liczba 

osób 

W tym ze stopniem niepełnosprawności 

Znacznym Umiarkowanym 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

21 – 25 3 1 1 0 1 

26 – 30 1 1 0 0 0 

31 - 35 2 0 1 1 0 

36 - 40 3 0 0 2 1 

41 - 45 7 2 0 2 3 



RAPORT O STANIE GMINY SAWIN ZA 2020 ROK 

 

  
58 

 
  

Wiek 

uczestników 

Liczba 

osób 

W tym ze stopniem niepełnosprawności 

Znacznym Umiarkowanym 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

46 - 50 10 1 2 3 4 

51 i więcej 4 1 1 0 2 

Ogółem: 30 6 5 8 11 

Średnia wieku uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie wynosi 42 lat. 

Najmłodsza uczestniczka Warsztatów ma ukończone 23 lata, najstarszy uczestnik – 57 lat. Liczną 

grupę uczestników stanowią osoby w przedziale wiekowym 46 - 50 lat – (10 uczestników). Najmniej 

osób występuje w przedziale 26-30 (1 osoba) i 31-35 (po 2 osoby). 

Tabela 23. Rodzaj schorzenia i stopień niepełnosprawności uczestników 

Rodzaj schorzeń 

uczestników 

Liczba 

osób 

Liczba uczestników ze stopniem niepełnosprawności 

Znacznym Umiarkowanym 

Kobiety mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Upośledzenie 

umysłowe 
10 1 1 3 5 

Choroby 

psychiczne 
6 0 0 3 3 

Schorzenia 

sprzężone 
10 4 1 2 3 

Całościowe 

zaburzenia 

rozwojowe 

1 0 1 0 0 

Neurologiczne 3 1 2 0 0 

Ogółem: 30 6 5 8 11 

Wśród uczestników WTZ przeważają osoby ze schorzeniami sprzężonymi – 10 uczestników 

(schorzenia neurologiczne, upośledzenie umysłowe, epilepsja, zaburzenia psychiczne, wada wzroku) 

oraz z upośledzeniem umysłowym - 10 uczestników. Liczną grupę stanowią osoby z zaburzeniami 

psychicznymi – 6 uczestników. 3 uczestników ma schorzenie neurologiczne, 1 osoba całościowe 

zaburzenia rozwojowe. 
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Tabela 24. Uczestnicy według poziomu wykształcenia 

Poziom wykształcenia Liczba osób 

Liczba uczestników ze stopniem niepełnosprawności 

Znacznym Umiarkowanym 

Kobiety mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

1) wyższe 1 0 0 1 0 

2) średnie zawodowe  

i policealne 
2 1 0 0 1 

3) średnie 

ogólnokształcące 
2 0 0 2 0 

4) zasadnicze zawodowe 13 1 2 2 8 

w tym specjalne 6 0 0 1 5 

6) podstawowe 10 3 1 4 2 

w tym specjalne 8 3 1 4 0 

7) gimnazjalne 1 1 0 0 0 

w tym specjalne 0 0 0 0 0 

8) absolwenci Szkoły 

Przysposabiającej do 

Zawodu 

1 0 4 0 0 

Ogółem: 30 6 5 9 11 

Uczestnicy WTZ w większości legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym  

(13 osób) i podstawowym (10 uczestników). Wśród uczestników występują również osoby 

z wykształceniem wyższym – 1 osoby, średnim zawodowym i policealnym – 2 osoby 

i ogólnokształcącym - 2 osoby. 50% uczestników legitymuje się ukończeniem szkoły specjalnej 

(podstawowej lub zawodowej). 1 osoba ma ukończone gimnazjum, 2 osoby ukończyły Szkołę 

Przysposabiającą do Zawodu. 

Tabela 25. Uczestnicy, którzy opuścili placówkę w 2020 r. 

Lp. Płeć Wiek 
Rodzaj schorzenia 

Stopień niepełnosprawności 
Przyczyna 

1. Kobieta 29 
Upośledzenie umysłowe, 

umiarkowany 

Zmiana miejsca 

zamieszkania 

2. Mężczyzna 33 
Zaburzenia psychiczne, 

umiarkowany 

Podjęcie pracy na 

otwartym rynku pracy 

– umowa o pracę 
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Lp. Płeć Wiek 
Rodzaj schorzenia 

Stopień niepełnosprawności 
Przyczyna 

3. Mężczyzna 34 
Zaburzenia psychiczne, 

umiarkowany 

Podjęcie pracy na 

otwartym rynku pracy 

- staż 

W 2020 roku troje uczestników opuściło placówkę z powodów wskazanych w tabeli. 

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. 

Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 13 osób. 

 Liczba etatów – 10 etatów. 

Tabela 26. Kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

w przeliczeniu na etaty 
Rodzaj umowy  

Kierownik 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Księgowy 1/2 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Instruktor zawodu 1,00 etat Umowa o pracę na zastępstwo 

Instruktor zawodu 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Instruktor terapii zajęciowej 1,00 etat Umowa o pracę na zastępstwo 

Instruktor terapii zajęciowej 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Instruktor terapii zajęciowej 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Instruktor terapii zajęciowej 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Rehabilitant 1/2 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 



RAPORT O STANIE GMINY SAWIN ZA 2020 ROK 

 

  
61 

 
  

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

w przeliczeniu na etaty 
Rodzaj umowy  

Psycholog 1/4 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Pracownik socjalny 1/4 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Kierowca 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Sprzątaczka 1/2 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Zatrudnienie kadry WTZ kształtowało się na poziomie roku 2019 r., dodatkowo zatrudnienie 

utrzymał 1 pracownik w ramach umowy na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie 

wychowawczym.  

Finanse 

Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PFRON i 10% ze środków samorządu 

powiatowego. Dodatkowym źródłem dofinansowania w 2020 roku była dotacja ze środków Gminy, 

ok. 4,5% budżetu.  

Finansowanie placówki przedstawia się następująco:  

 PFRON - 614 880,00 zł. 

 Powiat chełmski - 76 636,80 zł 

 środki finansowe z Gminy Sawin - 31 650,00 zł.  

Łącznie budżet WTZ wyniósł 723 166,80 zł, który wydatkowano w całości na działalność WTZ. 

W 2020 roku WTZ pozyskał również dodatkowe środki finansowe z PFRON na program pt. 

„Bezpieczne WTZ” – skierowane na działania związane z pandemią Covid 19. W ramach dotacji 

zakupiono środki ochrony sanitarnej dla kadry WTZ oraz sprzęt do dezynfekcji i oczyszczania 

pomieszczeń na kwotę ponad 8 tys. zł. 
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Gminny Ośrodek Kultury 

Opis działalności 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie w roku 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. 

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. 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 rekreacyjno-sportowych 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: 

 gry i zajęcia świetlicowe (bilard, tenis stołowy, siłownia) 

 zajęcia muzyczne, 

 zajęcia plastyczne, 

 sekcja karate, 

 konkursy na palmę i pisankę wielkanocną, 

 wycieczki, 

 zajęcia z Zumby, 

Szczególnie ważnym elementem w życiu kulturalnym gminy jest działalność zespołów: 

„Wrzos”, „Jarzębina”, „Kapela Sawińska” oraz wielu solistów.  
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W tym roku Gminny Ośrodek Kultury umożliwiał zdalny udział zespołom i solistom  

w przeglądach i festiwalach poprzez produkcję konkursowych nagrań video. 

Z uwagi na pandemię zmieniona została formuła lub zrezygnowano z organizacji imprez.  

W zmienionej formie odbyły się: 

 Gminny Dzień Kobiet, 

 Dożynki Gminno-Parafialne, 

 Święto Niepodległości 

Pomimo przeciwności Gminny Ośrodek Kultury brał czynny udział w różnych 

przedsięwzięciach: 

 Otwarcie drogi w Chutczu 

 Wyjazdy do kina i na lodowisko podczas ferii zimowych, 

 Otwarcie drogi w Bukowie Wielkiej, 

 Redagowanie „Gazety Sawinian”, 

 Aktualizacja mapy turystycznej Powiatu Chełmskiego, 

 Narodowe Czytanie, 

 Konkursy fotograficzne realizowane za pomocą mediów społecznościowych, 

 Pracec nad wydawnictwem turystycznym „Chełmskie pagóry i równiny”, 

 Rajd Rowerowy „102 km dla Niepodległej”, 

 Turniej w brydżu sportowym par „10 Grand Prix Lubelszczyzny o Szablę Marszałka” 

 Konkurs świąteczny realizowany za pomocą mediów społecznościowych. 

Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 2 osób. 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1 osoba. 

 Liczba etatów – 2 etaty. 

Tabela 27. Kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy 

w przeliczeniu na etaty 
Rodzaj umowy o pracę 

Dyrektor 1,00 etat 
umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Instruktor kultury 1,00 etat 
umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Księgowa 10 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 
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Finanse 

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury są finansowane z budżetu gminy. W 2020 

roku wyniosły 157 110,91 zł 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 

Opis działalności 

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 2020 r. 

38 uczestników miało decyzje przyznające pobyt w ośrodku. 

W 2020 r. zajęcia stacjonarne, z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, 

decyzją Wojewody Lubelskiego dwukrotnie były zawieszone. Ośrodek nie prowadził zajęć 

stacjonarnych w okresach: 

 Od 12.03.2020 r do 26.05.2020 r. 

 Od 26.10.2020 r. do 30.11.2020 r. 

W tym czasie prowadzono alternatywne formy zajęć z uczestnikami, były to: 

 Rozmowy telefoniczne, 

 Wideo rozmowy, 

 Wizyty w środowisku domowym, 

 Zamieszczanie informacji w mediach społecznościowych. 

Pracownicy pozostawali w stały kontakcie z uczestnikami i ich opiekunami, monitorowano 

sytuację zdrowotną i socjalną. W razie potrzeby udzielano koniecznej pomocy w zakresie dostarczenia 

niezbędnych artykułów spożywczych, gotowych posiłków oraz leków. 

Uczestnicy 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie, w zdecydowanej większości, są 

mieszkańcami gminy Sawin. Dowożeni są do placówki z terenu gminy Sawin 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. 

Zdecydowana większość uczestników ŚDS w Sawinie to osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (18 osób, ok. 65 %) 8 osób (ok. 28 %) posiada umiarkowany stopień 

niepełnosprawności i 2 osoby ( ok. 7 %) lekki stopień niepełnosprawności 
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Tabela 28. Uczestnicy według płci i wieku 

Wiek 

uczestników 

Liczba 

osób 

W tym ze stopniem niepełnosprawności 

Znacznym Umiarkowanym Lekkim 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

18 – 30 4 1 2 0 0 1 0 

31 – 40 5 2 2 1 0 0 0 

41 – 30 6 4 0 2 0 0 0 

51 – 35 4 0 1 1 1 1 0 

61 – 40 7 3 1 1 2 0 0 

71 – 80 2 2 0 0 0 0 0 

Ogółem: 28 12 6 5 3 2 0 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie również pod względem rodzaju 

schorzenia stanowią zróżnicowaną grupę: 11 osób (ok. 40 %) – niepełnosprawność intelektualna, 

15 osób (ok. 54 %) – choroba psychiczna, 2 osoby (6 %) – inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. 

Wykres 14. Zestawienie uczestników ŚDS w Sawinie pod względem rodzaju schorzenia (stan na 31.12.2020 r.) 
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Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 8 osób. 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1 osoba. 

 Liczba etatów – 6,75 etatów. 

Tabela 29. Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

(w przeliczeniu na etaty) 
Rodzaj umowy 

Kierownik 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Pielęgniarka 0,50 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Instruktor terapii zajęciowej 1,50 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Instruktor terapii zajęciowej 1,00 etat 

Umowa o pracę na czas 

określony (zastępstwo w okresie 

20.01.2020 r. -30.11.2020 r.) 

Pracownik socjalny 0,50 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Psycholog 0,75 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Technik fizjoterapii 0,50 etatu 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Kierowca 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Księgowa 20 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 

Finanse 

Środki na zadania zlecone pochodziły z budżetu państwa, zostały przeznaczone na realizację 

zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie. 

Środki na zadania własne w budżecie jednostki zostały zabezpieczone w związku 

z wyznaczeniem lokalu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie na miejsce grupowej 

kwarantanny. Wydatki poniesione są związane z eksplantacją budynku tj. zużycie energii, dystrybucja 

energii, woda, ścieki, zakup węgla, częściowe koszty obsługi kotłowni oraz koszty zakupem i usługą 

wymiany drzwi i ościeżnicy w budynku. 
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Budżet placówki w 2020 r. przedstawia się następująco:  

 Zadania zlecone – 567 770,52 zł. 

 Zadania własne – 4 020,12 zł 

Łącznie budżet wyniósł 571 790,64 zł 
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Świetlica Socjoterapeutyczna 

Opis działalności 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia 

dziennego. W świetlicy odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży jak również dla członków rodzin 

wychowanków. Świetlica dysponuje 30-stoma miejscami statutowymi.  

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.  

W Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie w 2020 r. realizowany był program 

profilaktyczny „MÓW – ODCZUWAJ – UFAJ” finansowany ze środków Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program zajęć profilaktycznych realizowany był 

w Świetlicy Socjoterapeutycznej od stycznia do grudnia 2020 r. Treści programu skierowane były do 

wychowanków w wieku od 6 do16 lat. Odbiorcami programu były dzieci i młodzież pochodzące 

z rodzin borykających się z różnymi problemami takimi jak: niewydolność wychowawcza rodziców, 

uzależnienie, niepełnosprawność, zaniedbanie, ubóstwo, samotne rodzicielstwo.  

W związku z pandemią i czasowym zawieszeniem zajęć w formie stacjonarnej zrealizowanych 

zostało 27,5 godziny zajęć z psychologiem związanych z funkcjonowaniem w rodzinie, szkole 

i społeczeństwie. 

Ze względu na sytuację panującą w kraju jako jedyny zorganizowany został wyjazd do 

Zagrody Edukacyjnej Wolawce. W wyjeździe uczestniczyło 28 dzieci. Dzieci wzięły udział 

w warsztatach tradycji kulinarnej oraz w warsztatach ekologicznych: sitodruk z wykorzystaniem toreb 

wełnianych wielorazowego użytku z nadrukiem inspirowanym tradycyjną wycinanką. Wykonane 

torby dzieci zabrały na pamiątkę.  

W ramach Programu Polskiej Akcji Humanitarnej – Pajacyk przez cały rok szkolny 

w świetlicy prowadzone było dożywianie. 

Tabela 30. Programy realizowane w świetlicy w 2020 r. 

Tytuł programu Kwota programu 
Liczba wychowanków 

objęta wsparciem 

Program profilaktyczny „MÓW - ODCZUWAJ 

- UFAJ” 
12 321,27 zł 86 
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Tytuł programu Kwota programu 
Liczba wychowanków 

objęta wsparciem 

Pajacyk 12 380,55 zł 15 

W czasie ferii zimowych (13.01.2020 r. – 24.01.2020 r.) przeprowadzony został szereg zajęć 

zachęcających do planowania i organizacji czasu wolnego oraz wypełniania go w sposób 

niekonwencjonalny. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały możliwość rozwijania swoich zdolności 

i zainteresowań. 

W związku z pandemią i licznymi ograniczeniami tegoroczne wakacje upłynęły pod hasłem 

„Podróż palcem po mapie wcale nie musi być nudna”. Zrealizowany został cykl zajęć na temat 

różnych krajów ich tradycji i kultury. Spotkania te prowadzone były w formie zajęć plastycznych, 

kulinarnych, bajkoterapii, filmoterapii. 

Tabela 31. Prezenty Mikołajkowe 

Darczyńca Ilość dzieci obdarowanych prezentami 

GKRPA, SKGS 60 

Wychowankowie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach integracyjnych 

takich jak: 

 bal karnawałowy, 

 turniej gry w kręgle, 

 obchody Walentynek, 

 Dzień Kobiet, 

 Wyjazd integracyjny do zagrody edukacyjnej w miejscowości Wolawce, 

 Obchody Dnia Dziecka 

 Spotkanie z policjantem – oglądanie wyposażenia samochodu policyjnego, zajęcia 

dotyczące bezpieczeństwa 

 Obchody dnia bez samochodu – piesza wycieczka do lasu, 

 Przygotowania do narodowego czytania „Balladyny” J. Słowackiego – udział 

w wydarzeniu, 

 Organizacja Dnia Chłopaka w świetlicy, 

 dzień pieczonego ziemniaka, 

 podsumowanie wakacji, 

 wsparcie zbiórek charytatywnych (zbieramy dla Oliwiera, zbieramy dla Wojtka), poprzez 

przekazanie prac plastycznych wykonanych w Świetlicy na aukcje internetowe, 

 zbiórka plastikowych nakrętek, 

 prezenty Mikołajkowe. 
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Ponadto placówka brała udział w poniższych programach: 

 Świetlica uczestniczyła w projekcie Efekt Domina Fundacji Kulczyk dzięki czemu 

otrzymała nieodpłatnie materiały w formie broszur tematycznych czy linków do filmów do 

bardzo ciekawych zajęć Fundacja „Zaczytani” – w ramach programu świetlica otrzymała 

książki dla dzieci i młodzieży ( egzemplarze używane), 

 W ramach akcji organizowanej przez Fundację Polki Mogą Wszystko „Uratuj Święta” 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie otrzymała darowiznę celową w wysokości 

1 500,00 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie paczek żywnościowych dla 

wychowanków Świetlicy, 

 „Drukuj z uśmiechem” - akcja firmy HP i Fundacji Polsat. Firma HP od lat angażuje się 

w wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzięki uczestnictwu w tej akcji świetlica otrzymała 

nieodpłatnie dwie nowe drukarki HP Neverstop Laser o wartości 1 827,63 zł  

 Udział w ogólnopolskim konkursie Wielki Turniej Gier Planszowych organizowanym 

przez Fundację Polki Mogą Wszystko. Konkurs polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu 

gry, oraz opracowaniu do niej zasad. Gra miała być wykonana z materiałów ekologicznych 

lub pochodzących z recyklingu. Następnie należało nagrać film jak przebiegają prace 

a następnie wysłać go do fundacji. Prace nad projektem trwały 3 tygodnie. Nasza świetlica 

zajęła 3 miejsce. W nagrodę Świetlica doposażona została w duży pakiet najnowszych gier 

planszowych. Dzieci uczestniczące w pracach nad projektem otrzymały nagrody 

indywidualne.  

 Prowadzone były zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne PAH. Uczestnicy zapoznani 

zostali z globalnymi problemami takimi jak głód, brak wody pitnej w niektórych częściach 

świata, brak dostępu do edukacji, zanieczyszczenia, uchodźctwo.  

 W ramach programu profilaktycznego realizowanego przez PARPA fundacja Dobrostan 

opracowała grę INTEGRO, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi z rodzin 

z problemem alkoholowym, w różnych placówkach wsparcia dziennego. Na pisemny 

wniosek Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie otrzymała pomoc dydaktyczną 

nieodpłatnie.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną decyzją Wojewody Lubelskiego realizowanie zadań 

placówki odbywało się z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. 

W okresach 12.03.2020 r. – 21.05.2020 r. oraz 26.10.2020 r. – 12.12.2020 r. poszczególne formy zajęć 

realizowane były poprzez rozmowy telefoniczne, wideokonferencje, kontakty poprzez komunikatory 

społecznościowe, wydawanie paczek żywnościowych w reżimie sanitarnym, zamieszczanie informacji 

w mediach.  
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Uczestnicy 

Tabela 32. Liczba wychowanków biorących udział w organizowanych zajęciach 

Liczba dzieci 

uczestnicząca 

w zajęciach 

Liczba dzieci 

zgłoszonych 

w 2020 r. 

Liczba 

wychowanków – 

stali 

wychowankowie 

Liczba 

wychowanków – 

wolni słuchacze 

W tym liczba 

dzieci 

niepełnosprawnych 

124 42 49 75 0 

Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o program wychowawczo-terapeutyczny, zgodnie 

z ramowym harmonogramem zajęć. Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy w 2020 roku: 

 pomoc w odrabianiu prac domowych,  

 zajęcia plastyczne, 

 zajęcia profilaktyczne, 

 zajęcia z zakresu socjoterapii, 

 zajęcia kulinarne, 

 gry i zabawy integracyjne, 

 zabawy ruchowe, 

 zajęcia komputerowe, 

 terapia logopedyczna, 

 zajęcia z psychologiem 

 zajęcia z zakresu rytmiki. 

Tabela 33. Liczba wychowanków biorących udział w wybranych formach zajęć 

Indywidualna 

terapia 

logopedyczna 

Zajęcia 

z psychologiem 

Zajęcia 

profilaktyczne 

Zajęcia z zakresu 

socjoterapii 

Zajęcia 

z animatorem 

15 + konsultacje 

rodziców/ 

opiekunów 18 

56 49 56 71 

Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 3 osoby. 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 3 osoby. 

 Liczba etatów – 3 etaty. 
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Tabela 34. Kadra Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

(w przeliczeniu na etaty) 
Rodzaj umowy 

p.o. Kierownika 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Wychowawca 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Młodszy opiekun 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

określony 

Księgowa 20 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 

Logopeda 16 godzin x 3 miesiące Umowa zlecenie 

Specjalista BHP 24 godziny/rok  Umowa zlecenie 

Animator  78 godzin/rok Umowa zlecenie 

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. 

Tabela 35. Szkolenia odbyte przez pracowników Świetlicy w 2020 r. 

Szkolenia stacjonarne 
Szkolenia  

e-lerningowe 
Szkolenia płatne Szkolenia bezpłatne 

6 1 1 6 

Finanse 

Według sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej wykorzystano środki w kwocie 193 604,43 zł – finansowanie Gmina Sawin. 
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Dzienny Dom „Senior+” „PRZYSTAŃ” 

Opis działalności 

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 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025. Liczba miejsc dofinansowana w wyniku realizacji 

zadania: 15. Liczba uczestników objętych decyzją administracyjną: 33.  

W 2020 roku były prowadzone zajęcia stacjonarne oraz alternatywne formy zajęć  

z uwagi na pandemię COVID19. W ramach świadczonych usług odbywały się zajęcia: 

 socjalne - jeden ciepły posiłek w ciągu dnia przygotowywany w ramach warsztatów 

kulinarnych lub usługa cateringowa, korzystanie z dostępnej infrastruktury placówki, czynny 

udział w procesie adaptacji nowo-przyjętych seniorów, inicjowanie i podejmowanie działań 

mających na celu aktywizowanie i zachęcanie podopiecznych do czynnego spędzania czasu 

wolnego, pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych i przyznawaniu świadczeń 

z GOPS. W celu utrzymania prawidłowych kontaktów społecznych oraz prawidłowego 

rozpoznania potrzeb uczestników w okresie czasowego zawieszenia działalności placówki 

były prowadzone regularne rozmowy telefoniczne ze wszystkimi uczestnikami; 

 edukacyjne – spotkania ze specjalistami, ćwiczenia i warsztaty edukacyjne, edukacja 

prozdrowotna, zajęcia biblioteczne, czynny udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny”, 

zajęcia edukacyjne były prowadzone również w okresie czasowego zawieszenia działalności 

placówki, m. in. indywidualne rozmowy telefoniczne, w tym poradnictwo indywidualne, 

przekazywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (np. „ZUS dla Seniora” - magazyn 

zakładu ubezpieczeń społecznych), ćwiczeń i kart pracy, indywidualne spotkania w domu 

Uczestnika z zachowaniem reżimu sanitarnego; umieszczanie na stronie Internetowej 

Facebook, prowadzonej przez pracownika placówki, informacji edukacyjnych dla Seniorów; 

 kulturalno – oświatowe – wyjazdy do kina, spotkania integracyjne, udział „II Przeglądzie 

Kolęd i Pastorałek Seniorów”, wyjazd do Dubienki na „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, 

W okresie czasowego zawieszenia działalności placówki w ramach usług kulturalno – 

oświatowych na stronie Internetowej placówki były umieszczane linki do różnych wydarzeń 

kulturalnych, z których Seniorzy mogli dobrowolnie korzystać oraz elektroniczne formy gazet 

np. Gazeta Sawinian, jak i np. fragmenty „Balladyny” do wysłuchania; 

 sportowo – rekreacyjnym - gimnastyka dla seniora, aktywny udział w akcji #GaszynChallenge 

i pomoc potrzebującym dzieciom, w okresie czasowego zawieszenia działalności placówki 

regularnie na stronie Internetowej placówki pojawiały się propozycje ćwiczeń fizycznych 

dostosowanych do potrzeb Seniorów, z wywiadów zebranych prze telefon wynika, iż 

podopieczni chętnie korzystali z tej formy, chętnym Uczestnikom został wypożyczony 



RAPORT O STANIE GMINY SAWIN ZA 2020 ROK 

 

  
75 

 
  

również drobny sprzęt sportowy do domowego użytku, były to piłki gimnastyczne, rotery oraz 

kijki Nordic Walking; 

 aktywności ruchowej – indywidualne i grupowe zajęcia z fizjoterapeutą, masaże lecznicze. 

Zawieszenie zabiegów rehabilitacyjnych od marca do maja oraz od lipca do grudnia 

spowodowane było pandemią (COVID-19); 

 aktywizujące społecznie – wyjazdy integracyjne; zajęcia integracyjne z dziećmi z Przedszkola 

Samorządowego w Sawinie; warsztaty rękodzielnicze i wspólne wykonywanie kartek 

okolicznościowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie. W okresie czasowego 

zawieszenia działalności placówki formą aktywizacji były działania alternatywne, m.in. 

Seniorzy włączyli się w akcję szycia maseczek dla mieszkańców gminy Sawin, wszelkie 

prace, dekoracje czy wytwory jakie wykonali w domu, były fotografowane i umieszczane na 

stronie internetowej aby zachęcić i zmotywować ich do aktywnego spędzania czasu, z pomocą 

pracowników została nagrana i przekazana w formie elektronicznej „bajka świąteczna” dla 

dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sawinie, natomiast dzieci samodzielnie wykonały 

kartki świąteczne i wysłały życzenia do Naszych Uczestników, Seniorzy samodzielnie 

wykonywali kartki świąteczne i wysyłali je z życzeniami do zaprzyjaźnionych instytucji, osób 

i innych Seniorów, Seniorzy włączyli się również w akcję zorganizowaną przez lokalne 

stowarzyszenie i przekazywali domowe przetwory dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy 

im. św. Brata Alberta, włączyli się również w akcje zbierania środków na leczenie chorych 

dzieci z terenu powiatu chełmskiego i naszej gminy – w bezpieczny sposób z pomocą 

terapeutów przekazywali zrobione przez siebie dekoracje na aukcje internetowe. 

 terapii zajęciowej – codzienne zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, zajęcia 

plastyczno – techniczne, wikliniarstwo, florystyka, rękodzieło, szycie i robótki ręczne. 

W okresie czasowego zawieszenia działalności placówki Seniorom były dostarczane materiały 

do zajęć oraz produkty spożywcze do wykonywania prac ręcznych i warsztatów w domu, 

m.in. seniorzy wykonywali świąteczne ozdoby, kartki okolicznościowe, ćwiczyli sploty 

makramy, wykonywali papierowe kwiaty, haftowali, wyszywali, robili na drutach i na 

szydełku, malowali obrazy różnymi technikami, wykonywali aniołki ze wstążki i staropolskie 

„pająki”, szyli maseczki ochronne, składali serwetki, ozdabiali zwykłe przedmioty tak, aby 

nadać im nowe przeznaczenie. 

 prozdrowotne – dbanie oswój wizerunek, masaże stóp, pielęgnacja twarzy, dłoni i stóp, 

robienie naturalnych kosmetyków, warsztaty kulinarne, nauka udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, edukacja prozdrowotna; 

 Inne – kilka razy w miesiącu odbywały się pokazy filmowe, pogadanki. W ramach 

alternatywnych form przeprowadzania zajęć z Uczestnikami na stronie Internetowej Facebook 

pod nazwą „Dzienny Dom Senior + „przystań” w Sawinie” były umieszczane propozycje 

zajęć, przepisy kulinarne, najważniejsze informacje, zalecenia, prośby i apele, instrukcje oraz 
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zachęta do zajęć gimnastycznych w domu – część Uczestników samodzielnie korzystała 

z Internetu i odbierała informacje z naszej strony, inni korzystali z pomocy rodziny, gdzie 

najbliżsi, po konsultacji z pracownikami Dziennego Domu „Senior+” „PRZYSTAŃ”, 

przekazywali informacje zawarte na stronie Internetowej seniorom. 

Uczestnicy 

Uczestnikami są zarówno osoby zamieszkujące teren miejscowości Sawin jak i pobliskich 

sołectw. W większości na zajęcia docierają własnym środkiem transportu, ale niektórzy są dowożeni 

trzy razy w tygodniu transportem gminnym. Gminny środek transportu przeznaczony jest dla osób, 

które nie mogą dotrzeć samodzielnie na zajęcia. 

Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 2 osoby. 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie -2 osoby (w tym 1 osoba na 4 miesiące 

w roku - styczeń, luty, marzec, czerwiec) 

 Liczba etatów – 2 etat. 

Tabela 36. Kadra Dziennego Domu „Senior+” „PRZYSTAŃ” w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

(w przeliczeniu na etaty) 

Rodzaj umowy (umowa o pracę, 

zastępstwo, zlecenie) 

Kierownik 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Terapeuta zajęciowy 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Technik fizjoterapii 40 godzin miesięcznie 
Umowa zlecenie – 4 miesiące 

w 2020 roku 

Księgowa 40 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 

Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu seniorów z terenu Gminy Sawin należałoby 

zwiększyć liczbę miejsc w Dziennym Domu „Senior +” „PRZYSTAŃ” oraz zwiększyć zatrudnienie 

terapeuty zajęciowego oraz fizjoterapeuty. 

Finanse 

Koszt realizacji zadania w ramach Programu to ogółem 147 050,00 zł, z czego 63% to środki 

finansowe własne, natomiast 43% to środki finansowe pokryte z dotacji.  



RAPORT O STANIE GMINY SAWIN ZA 2020 ROK 

 

  
77 

 
  

Gminna Biblioteka Publiczna 

Opis działalności 

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. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie współpracuje z instytucjami i organizacjami 

społecznymi z terenu gminy Sawin. W ramach współpracy z biblioteką szkolną prowadzi akcję „Zdaj 

książkę gdzie ci wygodniej – w bibliotece szkolnej lub bibliotece gminnej”. Placówki uzupełniają 

swoje zbiory na zasadzie wymiany i depozytu księgozbioru, według potrzeb placówek. 

Ze względu na sytuację pandemiczną dwukrotnie zawieszona została działalność placówki.  

W okresie od 12 marca do 11 maja 2020 roku oraz od 7 listopada do 10 grudnia 2020 r. biblioteka 

była nieczynna. W ramach obostrzeń związanych z koronowirusem zostały zawieszone zajęcia 

biblioteczne promujące książkę i czytelnictwo. 

Liczba aktywnych czytelników zarejestrowanych w 2020 roku wynosi 493 osoby. 

Odnotowano 5140 odwiedzin w bibliotece oraz 16 754 wypożyczeń księgozbioru. 

Tabela 37. Księgozbiór GBP w Sawinie 

Rodzaj literatury Ilość woluminów 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 7 024 

Literatura piękna dla dorosłych 6 052 

Popularnonaukowa 2 437 

Ogółem 15 513 

Kadra 

 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę – 1 osoba. 

 Liczba etatów – 1 etat. 

Tabela 38. Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie 

Stanowisko pracy 
Wymiar czasu pracy  

(w przeliczeniu na etaty) 

Rodzaj umowy (umowa o pracę, 

zastępstwo, zlecenie) 

Dyrektor 1,00 etat 
Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 
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Finanse 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie uczestniczy w programie wieloletnim Ministerstwa 

Kultury pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wspierającym zakup nowości 

bibliotecznych do bibliotek publicznych. W roku 2020 placówka uzyskała dofinansowanie 

w wysokości 4 000,00 zł., w ramach której zakupiono 143 nowych pozycji z dziedziny literatury 

pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

Dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie wyniosła 

117 957,07 zł. 


