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Wstęp 
 
Raport o stanie Gminy Mełgiew za rok 2020 obejmuje podsumowanie działalności 
wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
oraz innych działań podejmowanych na rzecz mieszkańców.  
Rok 2020 to czas kiedy musieliśmy stanąć wobec nowej rzeczywistości 
ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Dz.U.2020.433) w okresie od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a od 20 marca 2020 r. aż do odwołania 
wprowadzono w Polsce stan epidemii (Dz.U.2020.491).  
Ogłoszony stan epidemii wpłynął na funkcjonowanie całego społeczeństwa.  
Skutki epidemii będą długofalowe i dotyczyć będą gospodarki i rynku pracy, życia 
społecznego, kulturalnego, a także rodzin, które funkcjonują dzisiaj w zupełnie 
innych realiach. 
W tym okresie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy 
Mełgiew. Kontakt osobisty z pracownikami był możliwy po wcześniejszym 
umówieniu wizyty w Urzędzie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, 
dezynfekcja, dystans). Preferowanymi formami kontaktu była jednak forma 
elektroniczna za pośrednictwem EPUAP lub poczty elektronicznej.  
Szkolenia, spotkania i konferencje odbywały się głównie z wykorzystaniem 
elektronicznych platform komunikacyjnych, online.  
Urząd Gminy Mełgiew oraz jednostki organizacyjne wprowadziły procedury pracy 
zdalnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i realizacji zadań, a 
także pogodzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi (opieka 
nad dziećmi). 
Urząd Gminy Mełgiew oraz Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał dodatkowe 
zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców w czasie epidemii 
COVID-19, m.in.:  
- pomoc osobom przebywającym na kwarantannie i zaopatrzenie ich w artykuły 

spożywcze,  
- dowóz posiłków seniorom oraz osobom niepełnosprawnym,  
- przekazywanie danych i wykonywanie wielu nowych obowiązków 

sprawozdawczych, 
- zakupienie przez Gminę i rozdysponowanie wśród mieszkańców maseczek 

przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Wprowadzane obostrzenia spowodowały, że działalność niektórych jednostek 
organizacyjnych ulegała czasowemu zawieszeniu, ograniczeniu lub też zmienił się 
sposób ich funkcjonowania (praca zdalna, nauka zdalna w szkołach). 
Wprowadzane ograniczenia nie wpłynęły na jakość wykonywanych usług  
i realizację zaplanowanych działań, dzięki czemu możemy obserwować dalszy 
rozwój Gminy Mełgiew. 
 



I. Gmina Mełgiew – opis i demografia 
 
 
Gmina Mełgiew to gmina wiejska na terenie województwa lubelskiego. 

Położona jest w północnej części powiatu świdnickiego i graniczy z:  
- miastem Świdnik,  
- gminą Piaski ( powiat świdnicki ),  
- gminą Wólka ( powiat lubelski ),  
- gminą Łęczna ( powiat łęczyński ),  
- gminą Milejów ( powiat łęczyński ).  
 
Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 95 km2 (wg Statystycznego 
vademecum Samorządowca), tj. 9 564  ha, co stanowi 20,39% powiatu 
świdnickiego. 
 

Teren podzielony jest na 18 miejscowości, które tworzą  21 sołectw:  
Dominów,  
Franciszków,  
Jacków,  
Janowice,  
Janówek,  
Józefów,  
Krępiec I,  
Krępiec II,  
Krzesimów I,  
Krzesimów II,  
Lubieniec,  

Mełgiew I,  
Mełgiew II,  
Minkowice,  
Minkowice Kolonia,  
Nowy Krępiec,  
Piotrówek,  
Podzamcze,  
Trzeciaków,  
Trzeszkowice,  
Żurawiki. 

 
Siedzibą władz samorządowych, tj. Urzędu Gminy, jest miejscowość Mełgiew, 
która położona jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to 
łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. 
Przez Gminę Mełgiew na odcinku 15 kilometrów, przepływa rzeka Stawka-Stoki, 
zwana także Mełgiewką, stanowiąca dopływ Wieprza.  
Na terenie Gminy Mełgiew w skład wód powierzchniowych wchodzą naturalne 
cieki wodne w postaci rzek (wody płynące) i sztuczne w postaci stawów (wody 
stojące).  
Łączna powierzchnia stawów wynosi ok. 6,36 ha.  
Naturalne zbiorniki powierzchniowych wód stojących na terenie gminy nie 
występują. 
 
Na terenie Gminy  znajduje się linia kolejowa relacji Warszawa-Lublin-Chełm.  
W granicach gminy długość tej linii wynosi 9,7 km. Jest ona dwutorowa  
zelektryfikowana. Mieszkańcy gminy posiadają jedną stację kolejową (która 
znajduje się w miejscowości Minkowice) i dwa przystanki kolejowe w Podzamczu  
i Dominowie.  
Komunikacja publiczna opiera się głównie na prywatnych działalnościach 
gospodarczych, realizujących transport zbiorowy. Kursują one w kierunku Lublina, 
Świdnika i Milejowa.  
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Ponadto na części Gminy Mełgiew (ok. 50 ha) zlokalizowany jest Port Lotniczy 
Lublin. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Me%C5%82giew_(gmina)_location_map.png 

 
Demografia  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie Mełgiew, wg ewidencji ludności, 
zameldowanych było o 89 osób więcej w stosunku do 2019 r. 
 
 Stan  

31 grudnia 2019 r., 
Stan  

31 grudnia 2020 r., 
Ogółem 9 776 9 865 

Zameldowani na stałe 9 694 9 803 

zameldowani na pobyt czasowy 82 62 

 
 
Najwięcej osób zameldowanych wg pobytu stałego jest we wsiach: 

- Krępiec  – 1 711 (2019 r. - 1658 osób na pobyt stały), 
- Franciszków – 1 201 (2019 . - 1193 osób na pobyt stały),  
- Mełgiew – 1 106 (2019 r. - 1116 osób na pobyt stały) 

 
 
W 2020 r. zameldowało się 290 osób (w 2019 r. - 255 osób),  
a wymeldowały się 127 osoby (w 2019 r. - 124 osoby), przemeldowały 62 osoby. 
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Wykaz ludności w poszczególnych wsiach Gminy Mełgiew 

Nazwa miejscowości 

liczba mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały wg ewidencji ludności (wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

liczba mieszkańców zameldowanych 
na pobyt stały wg ewidencji ludności 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) 
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

Dominów 332 346 678 323 341 664 
Franciszków 586 607 1193 591 610 1201 
Jacków 368 316 684 373 321 694 
Janowice 179 155 334 180 160 340 
Janówek 147 119 266 146 117 263 
Józefów 138 109 247 138 111 249 
Krępiec 830 828 1658 860 851 1711 
Krzesimów 253 331 584 256 336 592 
Lubieniec 56 52 108 57 50 107 
Mełgiew 593 523 1116 583 523 1106 
Minkowice 304 292 596 308 289 597 
Minkowice - Kolonia 105 104 209 104 103 207 
Nowy Krępiec 483 430 913 497 452 949 
Piotrówek Pierwszy 56 40 96 54 39 93 
Podzamcze 170 166 336 170 170 340 
Trzeciaków 95 87 182 95 91 186 
Trzeszkowice 140 137 277 144 137 281 
Żurawniki 117 100 217 122 101 223 

OGÓŁEM 4952 4742 9694 5001 4802 9803 
Wg danych ewidencji ludności Gminy Mełgiew  

Przyrost naturalny 

 2019 2020 
Urodzenia 103 87 

Zgony 76 90 

Wg danych ewidencji ludności Gminy Mełgiew  

Struktura wiekowa 
 

Ilość  mieszkańców w grupach wiekowych na dzień 31 grudnia 2020 r. (wg 
zameldowania na pobyt stały) w porównaniu do 31 grudnia 2019 r., wg danych 
ewidencji ludności Gminy Mełgiew  

Grupa wiekowa Ilość 
 2019 2020 

0-6 lat 589 590 
7-18 1414 1531 
19-59 5604 5548 
60-74 1476 1524 
75+ 571 610 

Razem 9549 9803 
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II. Władze Gminy Mełgiew  

Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt. 
Wójt jest organem wykonawczym i wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania 
określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności 
opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonanie budżetu. 
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego organizację i zasady 
funkcjonowania określa regulamin organizacyjny. 
 
W Gminie Mełgiew funkcję Wójta od dnia 22 listopada 2018 r. do nadal sprawuje 
Pani Magdalena Wójcik 
 
Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku – 178 , w tym: 
jako organ – 165 szt.  
jako Kierownik Urzędu – 13 szt.  
 
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację zadań własnych, 
zleconych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
zawartych porozumień. 
 
Działalność organów gminy jest jawna, z wyjątkiem ograniczeń jawności 
wynikających z przepisów prawa. Jawność działania organów gminy obejmuje  
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady 
gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających  
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy  
i komisji rady gminy. 
W sesjach rady uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, inne 
zaproszone osoby stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym 
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.  
 
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy.  
Do właściwości Rady Gminy należą m.in. wszystkie sprawy pozostające  
w zakresie działania gminy, a przede wszystkim: uchwalanie statutu i budżetu 
gminy, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat.  
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, który 
kieruje jej pracami. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do 
wiadomości mieszkańców.  
Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Janusz Zbigniew Oleszek. 
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy są: Pan Michał Bielak oraz Pani Renata 
Wińska.  
Właściwości Rady Gminy wyznacza art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 roku, pozostawiając w jej kompetencji wszystkie sprawy będące  
w zakresie działania gminy, poza włączeniami wynikającymi wprost z ustaw.  
Rok 2020 był drugim, pełnym, kalendarzowym rokiem pracy Rady Gminy Mełgiew 
VIII kadencji.  
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W roku 2020 odbyło się 7 zwyczajnych Sesji Rady Gminy Mełgiew, przy ogólnej 
frekwencji radnych wynoszącej 92,42% oraz 2 sesje nadzwyczajne, na których 
frekwencja wynosiła 90%. 

W stosunku do żadnej z uchwał nie zostało wszczęte postępowanie nadzorcze ze 
strony Wojewody Lubelskiego. 

W 2020 roku Rady Gminy Mełgiew podjęła poniższe uchwały: 

Nr Uchwały 
Rady Gminy 

Mełgiew 

 
Z dnia 

 
W sprawie 

XIV/110/20 30.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XIV/111/20 30.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XIV/112/20 30.01.2020 udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 
Wita w Mełgwi na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie Gminy Mełgiew 

XIV/113/20 30.01.2020 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Mełgiew w roku 2020" 

XIV/114/20 30.01.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Mełgiew w roku szkolnym 2019/2020 

XIV/115/20 30.01.2020 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych przy drogach gminnych i powiatowych 
na terenie Gminy Mełgiew 

XIV/116/20 30.01.2020 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Mełgiew 

XIV/117/20 30.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 
Mełgiew 

XV/118/20 27.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XV/119/20 27.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XV/120/20 27.03.2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu 
Sportowego Perła Mełgiew 

XV/121/20 27.03.2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju 
Gminy Mełgiew na lata 2016-2022 

XV/122/20 27.03.2020 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie 
Gminy Mełgiew 

XV/123/20 27.03.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Mełgiew 

XV/124/20 27.03.2020 w sprawie powierzenia Gminie Piaski zadania w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego 
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XV/125/20 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 
na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 

XV/126/20 27.03.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy na rok 2020 

XV/127/20 27.03.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Gminnej Komisji 
Rewizyjnej na rok 2020 

XV/128/20 27.03.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych na rok 2020 

XV/129/20 27.03.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2020 

XVI/130/20 29.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XVI/131/20 29.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XVI/132/20 29.04.2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości 

XVII/133/20 30.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum 
zaufania za rok 2019 

XVII/134/20 30.06.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2019 wraz ze 
sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym 
na dzień 31 grudnia 2019 roku 

XVII/135/20 30.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mełgiew 
za rok 2019 

XVII/136/20 30.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XVII/137/20 30.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XVII/138/20 30.06.2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mełgiew 

XVII/139/20 30.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mełgiew w miejscowości Jacków 

XVII/140/20 30.06.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Mełgiew 

XVII/141/20 30.06.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

XVII/142/20 30.06.2020 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla Przewodniczącego rady i 
radnych Gminy Mełgiew 
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XVII/143/20 30.06.2020 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 
XVII/144/20 30.06.2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, 

tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
XVII/145/20 30.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą na okres 3 lat 
XVII/146/20 30.06.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

wniesionej przez Koalicja Polska Wolna od 5G 
XVII/147/20 30.06.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Piaski zadania w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego 

XVIII/148/20 
 

07.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XVIII/149/20 07.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XIX/150/20 22.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XIX/151/20 22.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XIX/152/20 22.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w Krępcu 

XIX/153/20 22.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym 
dzierżawcą 

XIX/154/20 22.09.2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  
w miejscowości Franciszków 

XIX/155/20 22.09.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w Gminie Mełgiew w roku szkolnym 2020/2021 

XIX/156/20 22.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym 

XX/157/20 28.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XX/158/20 28.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XX/159/20 28.10.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

XX/160/20 28.10.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mełgiew 

XX/161/20 28.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji 
"Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022" 

XXI/162/20 27.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XXI/163/20 27.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 
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XXI/164/20 27.11.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 

XXI/165/20 27.11.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2021 – 2023 

XXI/166/20 27.11.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Mełgiew na rok 2021 

XXI/167/20 27.11.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mełgiew na rok 
2021 

XXI/168/20 27.11.2020 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2021 rok” 

XXI/169/20 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w Nowym Krępcu 

XXI/170/20 27.11.2020 w sprawie przyjęcia Koncepcji transportu osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie 
gminy Mełgiew 

XXII/171/20 22.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

XXII/172/20 22.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2020 

XXII/173/20 22.12.2020 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mełgiew 

XXII/174/20 22.12.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
XXII/175/20 22.12.2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 
XXII/176/20 22.12.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty 

XXII/177/20 22.12.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy 

XXII/178/20 22.12.2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Podzamczu z siedzibą w 
Podzamcze 22 gmina Mełgiew 

XXII/179/20 22.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres do 3 lat 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 

W Gminie Mełgiew w 2020 r. obowiązywały i nadal obowiązują następujące 
dokumenty strategiczne i programy : 

1) Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022 
Uchwałą nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 25 maja 2017 
została przyjęta aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 
2016-2022.  
 

Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022 jest wynikiem aktualizacji 
wcześniej obowiązującej strategii. Poprzedni dokument został przyjęty Uchwałą nr 
XX/107/09 Rady Gminy w Mełgiew z dnia 06.01.2009 roku w sprawie uchwalenia 
Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 – 2015. 

 
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mełgiew i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 
gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew, 
które zostało przyjęte uchwałą Nr XXIV/134/09 Rady Gminy Mełgiew z dnia 15 
maja 2009r. a następnie zmienione uchwałami XXIV/158/16 z dnia 28 grudnia 
2016r., XXXVII/273/18 z dnia 27 czerwca 2018r. oraz XXII/173/20 z dnia 22 
grudnia 2020r. 
 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zatwierdzony uchwałą  
nr XXI/47/87 Gminnej Rady narodowej  z dnia 29.12.1987r. (Dz. U woj. 
Lubelskiego Nr 3 poz. 69 z 1988), następnie zmieniany: 

- Uchwałą nr XIV/71/92 Rady Gminy w Mełgwi z dnia 31 marca 1992 (Dz. U woj. 
Lubelskiego Nr 5 poz. 54 z 1992 z dnia 1 czerwca 1992), 

- Uchwałą nr XXVII/134/94 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 stycznia 1994 r. 
- Uchwałą nr XXI/99/96 Rady Gminy w Mełgwi z dnia 29 października 1996  

(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 8 poz. 130 z dnia 08.05.1998), 
- Uchwałą nr XXVIII/133/97 Rady Gminy w Mełgwi z dnia 25 września 1997r. 

(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 22 poz. 183 z dnia 28.11.1997), 
- Uchwałą nr XXXIV/160/98 Rady Gminy w Mełgwi z dnia 19 maja 1998r.  

(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 13 poz. 214 z dnia 37.07.1998r.), 
- Uchwałą nr XXXIV/161/98 Rady Gminy w Mełgwi z dnia 19 maja 1998r.  

(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 13 poz. 215 z dnia 37.07.1998r.), 
- Uchwałą nr XXV/133/2001 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 lutego 2001r.  

Dz. U woj. Lubelskiego Nr 23 poz. 403 z dnia 26.04.2001r.), 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Krępiec - 

uchwała nr XVII/90/08 Rady Gminy Mełgiew  z dnia 28 sierpnia 2008r.  
(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 117 poz. 2819 z dnia 28.10.2008r.), 
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- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mełgiew Obszar 
„Lotnisko - uchwała nr XXIV/135/09  Rady Gminy Mełgiew  z dnia 15 maja 
2009r. 
(Dz. U woj. Lubelskiego Nr 91 poz. 2161 z dnia 31.07.2009r.), 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Etap I" - uchwała nr 
XVII/119/16 Rady Gminy Mełgiew  z dnia 17 maja 2016r. (Dz. U woj. 
Lubelskiego poz. 2599 z dnia 30.06.2016r.). 

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 
521/4 w Miejscowości Nowy Krępiec - uchwała nr XXXI/204/17 Rady Gminy 
Mełgiew  z dnia 29 września 2017r. (Dz. U woj. Lubelskiego poz. 4171 z dnia 
02.11.2017r.). 

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 
215, 294/2 w Miejscowości Trzeszkowice - uchwała nr XXXI/203/17 Rady 
Gminy Mełgiew  z dnia 29 września 2017r. (Dz. U woj. Lubelskiego poz. 4170  
z dnia 02.11.2017r.). 

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy 
Mełgiew w miejscowości Minkowice  Kolonia zatwierdzone uchwałą nr 
XIII/102/19 Rady Gminy Mełgiew  z dnia 19 grudnia 2019r. (Dz. U woj. 
Lubelskiego poz. 502 z dnia 16.01.2020r.), - koszt opracowania planu 
12 300zł. 

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy 
Mełgiew w miejscowości Krzesimów Północny zatwierdzone uchwałą nr 
XIII/103/19 Rady Gminy Mełgiew  z dnia 19 grudnia 2019r. (Dz. U woj. 
Lubelskiego poz. 503 z dnia 16.01.2020r.) - łączny koszt opracowania planu  
23 583,00 zł. 
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- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Mełgiew  
w miejscowości Nowy Krępiec zatwierdzone uchwałą nr XIII/104/19 Rady 
Gminy Mełgiew  z dnia 19 grudnia 2019r. (Dz. U woj. Lubelskiego poz. 504 z 
dnia 16.01.2020r.). - łączny koszt opracowania planu 17 200zł 

 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Jacków 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/189/21 Rady Gminy Mełgiew z dnia  
25 lutego 2021r. (Dz. U woj. Lubelskiego poz. 1196 z dnia 11 03.2021r.). - 
łączny koszt opracowania planu 6000zł . 
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Ponadto w trakcie procedowania są następujące plany: 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Krępiec 

sporządzany na podstawie uchwały nr XXVII/183/17 Rady Gminy Mełgiew   
z dnia 30 marca 2017r. obejmujący obszar na południe od drogi ekspresowej 
S12-17do granicy gminy, którego procedura na etapie przygotowania do 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Janowice  
i Podzamcze sporządzany na podstawie uchwały nr XXX/199/17 Rady Gminy 
Mełgiew z dnia 30 czerwca 2017r. oraz uchwały XXXII/215/17 Rady Gminy 
Mełgiew  z dnia 30 listopada 2017r. obejmujący obszary przyległe do lotniska 
w miejscowości Janowice oraz teren dawnej Spółdzielni Rolniczej w 
Podzamczu, którego procedura na etapie przygotowania do wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Minkowice 
sporządzany na podstawie uchwały nr XXXII/214/17 Rady Gminy Mełgiew  z 
dnia 30 listopada 2017r. obejmujący całą miejscowość Minkowice, którego 
procedura na etapie uzyskiwania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Mełgiew I 
sporządzany na podstawie uchwały Nr IX/67/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 
26 września 2019r. obejmujący teren istniejącej betoniarni, którego procedura 
jest na etapie uzyskiwania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości 
Franciszków sporządzany na podstawie uchwały Nr XXXIX/290/18 Rady 
Gminy Mełgiew z dnia 27 września 2018r., obejmujący teren całej 
miejscowości, którego procedura jest na etapie opiniowania projektu plan przez 
uprawnione instytucje. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Krępiec, 
sporządzany na podstawie uchwały Nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Mełgiew  
z dnia 27 września 2018r.. obejmujący teren całej miejscowości, którego 
procedura jest na etapie opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-
Architektoniczną. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Nowy 
Krępiec, sporządzany na podstawie uchwały Nr XXXIX/289/18 Rady Gminy 
Mełgiew z dnia 27 września 2018r.. obejmujący teren całej miejscowości, 
którego procedura jest na etapie opiniowania przez Gminną Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Jacków, 
sporządzany na podstawie uchwały Nr XII/89/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 
29 listopada 2019r.. obejmujący teren całej miejscowości, którego procedura 
jest na etapie rozpatrzenia złożonych wniosków. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mełgiew, 
sporządzany na podstawie uchwały Nr XII/90/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 
29 listopada 2019r. obejmujący teren miejscowości: Janówek, Janowice, 
Józefów, Krzesimów Południowy, Lubieniec, Piotrówek, Trzeciaków, 
Trzeszkowice, Żurawniki, Dominów,  Mełgiew I , Mełgiew II, Podzamcze 
którego procedura jest na etapie rozpatrzenia złożonych wniosków. 
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4) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mełgiew na lata 2017-2022 
Przyjęty Uchwałą nr XXXI/200/17 z dnia 29 września 2017 

 
Cel główny Wzrost poziomu życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji poprzez nadanie mu nowych funkcji i odbudowanie 
istniejących oraz kompleksową odnowę społeczną, przestrzenną i gospodarczą  
z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Przyjęty obszar rewitalizacji: 
Janówek, Krępiec I, Dominów oraz Mełgiew I. 
 

5) Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Mełgiew na lata 
2018-2021  
zatwierdzony Uchwałą NR III/17/18 Rady Gminy Mełgiew z dnia 28 grudnia 
2018 r. 
 

6) Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mełgiew 
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -  Zarządzenie nr 146.2018 Wójta 
Gminy Mełgiew z dnia 27 grudnia 2018. 

 
7) Roczny Program Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 
Przyjęty Uchwałą  Nr XII/93/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia  
29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” 
 

8) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mełgiew  
przyjęty Uchwałą nr VI/32/15 z 29 kwietnia 2015  ; zmiany Uchwałą nr 
XIII/93/16 z dn. 29.01.2016 oraz Uchwałą nr XV/102/16 z dn. 15.03.2016 

zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów 
cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie propozycje 
konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. 
Cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do 
poziomu z roku1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji, 
zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w 
ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%), 
redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 
rok czyli podniesienie efektywności energetycznej. 

 
9) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Mełgiew na lata 2011 – 2032 
Aktualizacja programu – luty 2011 r. 

Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Mełgiew” jest wyeliminowanie negatywnego 
oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja 
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oddziaływania azbestu na środowisko  poprzez bezpieczne usunięcie  
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.  
Cele szczegółowe  programu są następujące: 
- bezpieczne oczyszczenie terenu gminy ze stosowanych od wielu lat wyrobów 

zawierających azbest, 
- ograniczenie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych  

u mieszkańców gminy, 
- wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie,  

w określonym czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska, 
- zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 

10) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mełgiew  
Przyjęty  Uchwałą nr XXXI/205/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 września 
2017 r., zmieniony przyjętą Uchwałą Nr XVII/140/20 Rady Gminy Mełgiew z 
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Mełgiew. 
 

Najważniejsze założenia Programu to przede wszystkim określenie: 
- wymagań  w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości w tym sposób segregacji oraz obowiązki właścicieli 
nieruchomości,  

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego,  

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych  do wspólnego użytku. 

 
11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 2020 
Uchwała Nr XIV/113/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 
2020" 
 

Realizacja Programu m.in. poprzez: 
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mełgiew poprzez 

ich umieszczanie w schronisku dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej  
z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, 

- zakup i wydawanie karmy dla kotów osobom dokarmiającym bezdomne koty, 
- stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mełgiew, 
- sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz 

kotów wolno żyjących. 
 

12) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mełgiew na 
lata 2016-2023  
Przyjęta Uchwałą nr XIII/92/16 z dnia 29.01.2016 
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13) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020" 
Przyjęty  Uchwałą nr XXXIV/243/18 Rady Gminy Mełgiew z dnia 28 lutego 
2018 r. 

14) Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
 

15) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mełgiew na lata 2016-2021 
 

16) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mełgiew na 
rok 2020 

Przyjęty Uchwałą Nr XIII/109/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Mełgiew na rok 2020; 
 

17) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Mełgiew na rok 2020 
Przyjęty Uchwałą Nr XIII/108/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mełgiew na rok 2020; 

 
18) Udział w projekcie "Szansa na zmianę" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr V/31/19 Rady Gminy Mełgiew z dn. 
27 marca 2019 r.  
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IV. Finanse Gminy Mełgiew 

Dochody 

 2019 2020 

Plan dochodów budżetu 
Gminy 

49 505 669,09 zł 56 437 924,72 zł 

Realizacja planu dochodów 
budżetu Gminy 

48 100 993,38 zł 55 595 049,02 zł 

Realizacja w % 97,16%  98,50 % 

Plan dochodów bieżących 42 099 013,37 zł 46 925 839,86 zł 

Realizacja planu dochodów 
bieżących  

41 622 524,09 zł 46 091 607,43 zł 

Realizacja w % 98,87% 98,22% 

 

Główne źródła dochodów bieżących (plan) 

 2019 2020 

odpłatność za dostarczaną odbiorcom 
wodę 

845 719,39 zł 867 460,41 zł 

gospodarka mieszkaniowa i gospodarka 
gruntami i nieruchomościami (wpływy z 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy 
składników majątku gminy, wpływy z tytułu 
sprzedaży usług) 

1 223 667,12 zł 447 747,60 zł 

wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego , 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i 
opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

2 698 983,24 zł 2 358 283,20 zł 

wpływy z podatku rolnego, leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

3 019 653,28 zł 2 897 602,92 zł 

wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jst na podstawie ustaw 

413 197,97 zł 368 838,47 zł 

udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

7 734 836,72 zł 7 874 055,17 zł 

część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 
 
oraz część wyrównawcza subwencji 

6 821 564,00 zł 
 

3 398 343,00zł 

6 948 07,00 zł 
 

3 824 206,00 zł 
otrzymane dotacje celowe w zakresie 
działalności OPS 

12 287 642,07 zł 15 416 890,98 zł 
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 2019 2020 

Plan dochodów 
majątkowych 

7 406 655,72 zł 9 512 084,86 zł 

Realizacja planu dochodów 
majątkowych 

6 478 469,26 zł 9 503 441,59 zł 

Realizacja w % 87,47 % 99,90 %. 

Dochód majątkowy ze 
sprzedaży składników 

majątku 
964 850,00 zł 0,00 zł 

 
 
 
STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH 

 2019 2020 

Dostarczenie wody 762 326,85 722 949,61 zł  

Użytkowanie wieczyste, czynsz, dzierżawa 254 806,76 203 701,38 zł 

Ogółem podatek od osób fizycznych: 2 315 864,41 2 276 651,96 zł 

w tym :   
podatek od nieruchomości  911 434,71 886 775,75 zł  

podatek rolny 1 261 739,75 1 258 653,11 zł  

podatek leśny 4 601,95 4 692,06 zł  

podatek od środków transportu 138 088,00 126 531,04 zł  

Ogółem podatek od osób prawnych: 
22 552 799,48 

22 939 326,66 zł 
 

w tym :   
podatek od nieruchomości  2 453 112,75 2 253 939,79 zł 

podatek rolny 6 891,33 5 812,77 zł 

podatek leśny 37 773,00 36 406,00 zł 

podatek od środków transportu 55 022,40 59 936,00 zł 

Udziały w podatku dochodowym od osób praw. 267 920,71 278 938,17 

Udziały w podatku dochodowym od osób fiz. 7 466 916,00 7 595 117,00 zł 

opłata eksploatacyjna 213 567,42 204 679,82 zł 

subwencja oświatowa 6 821 564,00 6 948 078,00 zł 

subwencja wyrównawcza 3 398 343,00 3 824 206,00 zł 

odbiór odpadów 1 012 272,31 1 792 149,11 zł 
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Wydatki 

 2019 2020 

Plan wydatków budżetu 
Gminy 

52 857 081,91 64 296 991,54 zł 

Realizacja planu wydatków 
budżetu Gminy 

45 159 470,65 zł 52 462 164,39 zł 

Realizacja w % 85,44% 81,59 % 

Plan wydatków bieżących 40 638 596,07 zł 51 179 620,17 zł 

Realizacja planu wydatków 
bieżących  

36 255 161,47 zł 43 020 555,64 zł 

Realizacja w % 89,21% 84,06% 

 
 
 
Główne źródła wydatków bieżących 

 2019 2020 

kosztów zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę 

1 183 080,07 zł 1 602112,45 zł 

kosztów bieżącego utrzymania dróg 
gminnych 

1 126 221,09 zł 1 022 413,37 zł 

kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy 2 457 069,06 zł 2 378 603,06 zł 

oświaty i wychowania 12 101 816,18 zł 12 605 352,01 zł 

pomocy społecznej 1 590 469,81 zł 1 564 783,31 zł 

świadczeń wychowawczych 9 022 089,43 zł 11 948 909,22 zł 

odpady komunalne 1 062 260,87 zł 2 261 963,38 zł 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 927 58,23 zł 874 388,48 zł 

 
 
 
 
 2019 2020 

Plan wydatków majątkowych 12 218 485,84 zł 13 177 371,37 zł 

Realizacja planu wydatków 
majątkowych 

8 904 309,18 zł 9 441 608,75 zł 

Realizacja w % 72,88% 71,65 % 

Wydatki poniesione na obsługę 
długu 

19 353,32 zł 19 492,28 zł 
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Gmina jest  udziałowcem w: 

1) Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Mełgiew Sp. z o.o.- wartość 
udziałów 973 300,00zł (100%). 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 lipca 2012 roku, Rada 
Gminy wyraziła zgodę na utworzenie Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Mełgiew Sp. z o.o. Akt założycielski w formie aktu notarialnego 
został spisany w dniu 7 stycznia 2013 roku. Na mocy Postanowienia Sądu 
Rejonowego Lublin – Wschód z Siedzibą w Świdniku z dnia 16 października 
2013 roku, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. zostało 
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców i wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000481059. 
Cele strategiczne spółki to m.in. zapewnienie dynamicznego rozwoju 
Spółki poprzez poprawę stanu istniejących zasobów majątku trwałego  
i jego rozbudowę, związaną z porządkowaniem gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Mełgiew, świadczenie drogowych robót 
utrzymaniowych celem zapewnienia oczekiwanego komfortu podróżowania 
mieszkańców, wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów 
rzeczowych, osobowych i finansowych. 
 

2) Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. - wartość udziałów 221 600,00 zł (w 2019 r. - 
177 000,00zł ). 

 
 
Przynależność Gminy do związków/stowarzyszeń  
 

 2019 r. 2020 

Związek Gmin Lubelszczyzny 6 740,29 3 423,00 

Związek Gmin Wiejskich 3 366,29 3 729,11 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Spójności Obszaru Funkcjonalnego 
Szlaku Jana III Sobieskiego  4 100,00 4 100,00 

LGD „Dolina Giełczwi” 9 549,00 9 694,00 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Hejnałów 150,00 0,00 
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V. Stan  mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mełgiew została sporządzona 
zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych  gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r. Łączna 
wartość mienia komunalnego wynosi 114 590 692,14 zł 95 753 410,49 zł. W 
stosunku do stanu na 31.12.2019 r. jest wyższa o 18 837 281,65 zł 

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg. stanu 
brutto przedstawia poniższe zestawienie:      
                                               

Grupa Wyszczególnienie 
Stan na 31.12.2019 r. 

(zł) 
Stan na 31.12.2020 r. 

(zł) 

0 Grunty 10 222 741,77 19 542 073,86 

1 Budynki i lokale 22 491 455,09 22 476 414,32 

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49 731 526,65 55 243 052,79 

3 Kotły i maszyny energetyczne  1 810 570,97   1 810 570,97 

4 Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

  774 310,04      798 937,85 

5 Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalne branżowe 

  123 630,00      123 630,00 

6 Urządzenia techniczne 7 695 619,75 11 653 171,34 

7 Środki transportowe 957 178,92      950 028,92 

8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 1 946 377,30  1 992 812,09 

 Ogółem: 95 753 410,49 114 590 692,14 

 

Z powyższej tabeli wynika, że w 2020 r. pod kątem wartości brutto środków 
trwałych dominującą pozycję stanowią cztery pozycje: obiekty inżynierii lądowej  
i wodnej – 48,2 %, budynki i lokale – 19,6 %, grunty – 17,1 %, urządzenia 
techniczne – 10,2 %, Powyższe cztery grupy stanowią łącznie   95,1 % ogólnej 
wartości tych środków. 

Poniższa tabela grupuje środki trwałe wg. miejsca ich użytkowania w ujęciu 
wartości brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Lp. Jednostki organizacyjne 
Wartość brutto 

użytkowanego mienia 
31.12.2019 r. 

Wartość brutto 
użytkowanego mienia 

31.12.2020 
1. Jednostki oświaty 13 004 270,59 12 994 942,00 

2. Jednostka opieki społecznej      139 762,31      210 899,66 

3. Jednostki kultury     116 782,28      123 618,06 

4. Urząd Gminy 82 492 595,31 101 261 232,42 

 Ogółem: 95 753 410,49 114 590 692,14 
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Z powyższych danych wynika, że w wartości brutto środków trwałych dominuje 
udział tych środków będących w dyspozycji Urzędu Gminy Mełgiew, gdyż stanowi 
88,4 % ogólnej wartości, a w dalszej kolejności zajmują miejsca placówki oświaty 
– odpowiednio 11,3 %. 

Wartość brutto środków trwałych według poszczególnych grup 
klasyfikacyjnych, w układzie podmiotowym – będących w posiadaniu przez 
poszczególne jednostki organizacyjne, wg. stanu na dzień  31.12.2020 r. 
przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
wg klasyf. KRST 

Placówki 
oświaty 

Placówka 
opieki 

społecznej 

Placówki 
kultury 

Urząd Gminy Razem 

Grunty 69 008,40 - - 19 473 065,46 19 542 073,86 

Budynki i lokale 
 

11 029 911,62 - - 11 446 502,70 22 476 414,32 

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

   500 290,68 - - 54 742 762,11 55 243 052,79 

Kotły i maszyny 
Energetyczne 

- - -  1 810 570,97  1 810 570,97 

Maszyny, urzą- 
dzenia i aparaty 
ogólne 

       83 957,21 - -     714 980,64 798 937,85 

Maszyny, 
urządzenia i aparaty 
specjalne branż. 

- - -     123 630,00    123 630,00 

Urządzenia 
techniczne 

178 749,96 - - 11 474 421,38 11 653 171,34 

Środki  
transportu 

- - -     950 028,92 950 028,92 

Narzędzia, 
przyrządy i 
wyposażenie 
(umorz.jednoraz.) 

1 133 024,13 210 899,66 123 618,06      525 270,24  1 992 812,09 

Razem: 12 994 942,00 210 899,66 123 618,06 101 261 232,42 114 590 692,14 

 
Zmiany w składnikach środków trwałych 

W 2020 r. nastąpiły zmiany w wartościach  środków trwałych będących  
w dyspozycji jednostek. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w ewidencji  
księgowej, a także w przedstawionych zestawieniach. 

 Największe zmiany odnotowano  w Urzędzie Gminy Mełgiew.  
Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 
31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w oparciu o dokumenty  zwiększono ich wartość 
brutto o łączną kwotę 18 809 388,29 zł, co wynikało między innymi ze zwiększenia 
w grupie 0 – grunty o kwotę 9 336 633,78 zł, w grupie 2 – obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej o kwotę 5 511 526,14 zł, w grupie 4 – maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania o kwotę 24 627, 81 zł, w grupie 6 – urządzenia 
techniczne o kwotę 3 933 927,05 zł, w grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie o kwotę 2 673,51 zł. 
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Zmniejszenie nastąpiło w grupie 0 – grunty o kwotę 17 301,69 zł, w grupie 1 – 
Budynki i lokale o kwotę 16 299,49 zł, w grupie 7 – środki transportu o kwotę 
7 150,00 zł. 

Powyższe zmiany wynikły głównie z przyjmowania na stan ewidencyjny środków 
trwałych uzyskanych w wyniku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych gminy  
m. in.: 
a) wybudowanie sieci wodociągowej w Krępcu (ul. Reymonta i ul. Wyspiańskiego) 

o wartości 7 101,82 zł,  
b) budowa dróg gminnych (w Kolonii Minkowice nr 105528L, w Piotrówku nr 

105515L, w Jackowie nr 105527L, Krzesimów Trzeszkowice nr 105519L,  
w Janowicach nr 105510L) o łącznej wartości 2 942 970,33 zł,  

c) przebudowa drogi gminnej nr 105501L w Józefowie o wartości 1 347 492,63 zł,  
d) wykonanie boiska sportowego w Mełgwi I o wartości 1 163 746,55 zł,  
e) ogrodzenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Podzamcze o wartości 

20 178,00 zł.  
f) zakupiono z funduszy sołeckich dwie altany rekreacyjnej i zamontowano  

w miejscowościach Nowy Krępiec i Trzeszkowice o łącznej wartości 
30 036,81zł  

g) zakupiono zgrzewarkę Roweld (na wodociągi) o wartości 24 627,81 zł,  
h) wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy Mełgiew o wartości 98 400zł, 
i) klimatyzację w budynku świetlicy w Jackowie (z funduszu sołeckiego)  

o wartości 32 000 zł, 
 

Ponadto przyjęto na stan ewidencji w gminie instalacje solarne w ilości 392 sztuk  
o łącznej wartości 3 803 527,05 zł oraz dokupiono urządzenia do systemu 
zarzadzania pracami rady gminy o wartości 2 673,51 zł, dokonano korekty 
wartości działek zajętych pod drogi (nr 127/37, nr 127/42, nr 127/43,) położonych 
w miejscowości Franciszków w wyniku której wartość przedmiotowych działek 
zwiększyła się o łączną kwotę 35 878,88 zł. 
 
 
 DANE DOTYCZACE GRUNTÓW KOMUNALNYCH 

 Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Mełgiew według 
stanu na 31 grudnia 2019 r. była właścicielem gruntów o powierzchni 175,6447 ha 
i wartości 19 542 073,86 zł. 151,8436 ha i wartości 10 222 741,77 zł, tj. więcej  
w stosunku do 2019 r. o 23,8011 ha na wartość 9 319 332,09 zł. 
 
Stan i wielkość gruntów przedstawia poniższa tabela 

Rodzaj gruntów 
Powierzchnia 

2019 r. 
Powierzchnia 

2020 r. 
rolne 26,0071 ha 26,0071 ha 

tereny zabudowane                     18,2306 ha 18,2306 ha 

tereny rekreacyjne 3,8000 ha 3,8000 ha 

grunty pod wodami (stawami)      9,9786 ha 9,9786 ha 

pozostałe (m.in. pod drogami) 93,8273 ha 117,6284 ha 
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Zbycie oraz nabycie nieruchomości: 

W 2019 roku na stan gminy przejęto grunty o łącznej pow. 23,8620 ha:  
- w drodze zamiany ze Spółką CBM Polska w Jackowie przejęto działkę nr 802/1 

o pow. 0,0983 ha położoną w obrębie Jacków Kolonia; 
- Decyzjami Wojewody Lubelskiego przekazano na własność gminy następujące 

działki pod drogami wewnętrznymi: nr 137, nr 138, nr 156, nr 236, nr 237, nr 
238, nr 239, nr 240, nr 277, nr 279, nr 338, nr 432, nr 454, nr 720, nr 734, nr 
741, nr 26, nr 34, nr 39, nr 64, nr 65, nr 66, nr 631, nr 698, nr 513, nr 400, nr 
382  położone w obrębie Jacków Kolonia, nr 335, nr 380, nr 400, nr 407, nr 499 
położone w obrębie Krępiec, nr 169, nr 376, nr 474, nr 515, nr 582, nr 591, nr 
600, nr 612, nr 623, nr 1245/1, nr 1250/1 położone w obrębie Dominów, nr 56, 
nr 57, nr 58, nr 85, nr 179, nr 230, nr 233, nr 371, nr 387, nr 434, nr 470, nr 
494, nr 606/1, nr 606/2, nr 662, nr 689, nr 704, nr 717, nr 718, nr 727, nr 739, 
nr 748, nr 762, nr 834, nr 862, nr 900, nr 907, nr 1148, nr 1160, nr 1202, nr 
945, nr 1043, nr 1068, nr 933, nr 964, nr 1019, nr 1088 położone w obrębie 
Mełgiew I, nr 157, nr 272, nr 321, nr 349, nr 451, nr 555, nr 616, nr 700 
położone w obrębie Minkowice, nr 260, nr 271, nr 292, nr 357 położone w 
obrębie Mełgiew II,  nr 226, nr 227, nr 230, nr 248, nr 247, nr 246, nr 243, nr 
242, nr 241 położone w Lubieńcu, nr 591, nr 590, nr 586, nr 725, nr 541, nr 
585, nr 329, nr 330  położone w obrębie Janowice, nr 637, nr 646 położone w 
obrębie Józefów Kolonia, nr 313 położone w obrębie Trzeciaków, nr 113, 187, 
nr 197, nr 238/1, nr 242, nr 257/2, nr 482 położone w obrębie Trzeszkowice, nr 
22/2 położona w obrębie Franciszków, nr 436, nr 443, nr 447, nr 453 
Krzesimów Południowy; 

- w wyniku podziałów geodezyjnych dokonanych na wniosek właścicieli 
nieruchomości na własność gminy przeszły następujące działki przeznaczone 
pod drogi publiczne: nr 691/1, nr 69/10, nr 63/4, nr 72/30, nr 72/31, nr 142/20, 
nr 80/9, nr 81/6 położone w obrębie Nowy Krępiec Kolonia, nr 221/1, nr 165/12, 
nr 701/1, nr 231/1,  nr 28/6  położone w obrębie Krępiec, nr 681/5 położona w 
obrębie Dominów, nr 508/6 położona w obrębie Trzeszkowice i nr 205/1 
położona w obrębie Minkowice. 

W 2020 r.  w drodze zamiany ze Spółką CBM Polska w Jackowie z mienia gminy 
zbyta została działka nr 547/2 o pow. 0,0609 ha położona w obrębie Jacków 
Kolonia.  
 
ZESTAWIENIE GRUNTÓW WEDŁUG WŁADANIA 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia [ha] 
Stan na 

31.12.2018 r. 
Stan na 

31.12.2019 r. 
Stan na 

31.12.2020 r. 
1. Grunty w użytkowaniu wieczystym 0,9200 0,9200 0,9200 

2. Grunty oddane w trwały zarząd 4,7709 4,7709 4,7709 

3. Grunty oddane w użytkowanie i 
użyczenie 

14,1855 
 

14,1855 14,1855 

4. Grunty w dzierżawie, najmie 18,7949 18,7749 18,7749 

5. Pozostałe grunty w zarządzie 
gminy 

105,7980 113,1923 136,9934 

 RAZEM 144,4693 151,8436 175,6447 
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BUDYNKI 

W ewidencji Urzędu Gminy Mełgiew figuruje 59 budynków o łącznej wartości 
11 446 502,70 zł, są to między innymi budynki użytkowane przez gminę na 
potrzeby Urzędu Gminy, remizy strażackie, przystanki autobusowe, świetlice 
wiejskie, ośrodek zdrowia wraz z apteką w Mełgwi, budynek Przedszkola w 
Mełgwi, budynek mieszkalno-użytkowy w Mełgwi /po Policji/, budynki na terenie 
ośrodka rekreacyjnego w Nowym Krępcu, budynki gospodarcze w Podzamczu 
k/bloku mieszkalnego, budynek hydroforni w Dominowie, muszla koncertowa w 
Mełgwi, sklepy w Dominowie, Trzeszkowicach i Janowicach budynek garażu przy 
OSP w Minkowicach, budynek po byłej zlewni mleka w Żurawnikach. Ponadto w 
ewidencji księgowej jednostek (szkół) figurują budynki o łącznej wartości  
11 029 911,62 zł. 
 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ: 

Wartość środków trwałych w tej grupie  łącznie z jednostkami (szkoły) wynosi  
55 243 052,79 zł i służy do zaspakajania potrzeb ogólnowiejskich jak i 
poszczególnych jednostek. Znaczną pozycję w powyższej wielkości stanowią: 
sieci wodociągowe z przyłączami, studnie i hydrofornie, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, utwardzenia placów i chodniki, parkingi, nawierzchnie 
asfaltowe i tłuczniowe dróg gminnych, oświetlenia drogowe (lampy hybrydowe), 
zbiorniki wodne, boiska wielofunkcyjne, ogrodzenia, wypożyczalnia rowerów przy 
Urzędzie Gminy, zagospodarowanie terenu koło amfiteatru (domki, altanki, grille), 
witacze z podświetleniem, altany rekreacyjne, boisko sportowe w Mełgwi I. 
 
KOTŁY, MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE: 

W pozycjach tych ujęte są maszyny do robót drogowych (spychacz, koparko-
ładowarka Ostrówek, zagęszczarka, równiarka drogowa, odśnieżarka, skrapiarka, 
kosiarka rotacyjna, kosiarka bijakowa. Ponadto w pozycji tej ujęte są pompy 
głębinowe, zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, serwery, monitoringi na 
amfiteatrze, orliku i budynku Urzędu Gminy w Mełgwi, piece zagazowujące 
drewno, kotłownia gazowa w budynku gminy, instalacje solarne, pompy 
głębinowe, oraz inny sprzęt otrzymany w ramach projektu Wirtualne Powiaty. 
 
ŚRODKI TRANSPORTOWE: 

Na stanie ewidencji w Urzędzie Gminy jest 11 pojazdów o wartości 950 028,92 zł, 
są pomiędzy innymi: pojazdy pożarnicze, mikrobus do dowożenia dzieci do szkół, 
ciągnik, przyczepa, samochód Ził (pług wirnikowy). 
 
NARZĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE: 

W grupie tej ujęte są narzędzia i przyrządy na wyposażeniu urzędu gminy w tym 
między innymi: centrala Panasonic, kserokopiarki, nagłośnienie sali 
konferencyjnej, kopiarka. Ponadto w grupie tej ujęte są place zabaw, siłownie 
zewnętrzne, urządzenia do lokalizacji wycieków na sieciach wodociągowych i do 
wykrywania awarii wodociągowych, sprzęt do zarządzania pracami rady gminy 
(tablety, ruter, laptop) oraz sprzęt ujęty w ewidencji jednostek (szkół, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, i placówek kultury). Łączna wartość środków w tej grupie 
wynosi 1 992 812,09 zł. 



28 
 

Lp Grupa Wyszczególnienie Wartość brutto 
na 01.01.2020 r. 

zmiany Wartość brutto 
na 31.12.2020 r. Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0 GRUNTY 

 
10 222 741,77 9 336 633,78 17 301,69 19 542 073,86 

0 Szkoły     69 008,40 - -     69 008,40 
0 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
0 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
0 Ośrodek Pomocy Społecznej - - - - 
0 Urząd Gminy Mełgiew 10 153 733,37 9 336 633,78 17 301,69 19 473 065,46 

2 1 BUDYNKI I LOKALE 
 

22 491 455,09 1 258,72 16 299,49 22 476 414,32 

 1 Szkoły 11 028 652,90 1 258,72 - 11 029 911,62 
 1 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 1 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
 1 Ośrodek Pomocy Społecznej - - -  
 1 Urząd Gminy Mełgiew 11 462 802,19 - 16 299,49 11 446 502,70 
3 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I  

WODNEJ 
49 731 526,65 5 511 526,14 - 55 243 052,79 

 2 Szkoły 500 290,68 - - 500 290,68 
 2 Gminna Biblioteka Publiczna   - - 
 2 Gminny Ośrodek Kultury   - - 
 2 Ośrodek Pomocy Społecznej   - - 
 2 Urząd Gminy Mełgiew 49 231 235,97 5 511 526,14 - 54 742 762,11 
4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 

 
1 810 570,97 - - 1 810 570,97 

 3 Szkoły - - - - 
 3 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 3 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
 3  Ośrodek Pomocy Społecznej - - - - 
 3 Urząd Gminy Mełgiew 1 810 570,97 - - 1 810 570,97 
5 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY  

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 
774 310,04 24 627,81  -  798 937,85 

 4 Szkoły 83 957,21 - - 83 957,21 
 4 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 4 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
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 4 Ośrodek Pomocy Społecznej - - - - 
 4 Urząd Gminy Mełgiew 690 352,83 24 627,81 - 714 980,64 
6 5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, 

URZĄDZENIA I APARATY 
123 630,00 - - 123 630,00 

 5 Szkoły - - - - 
 5 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 5 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - - - - 
 5 Urząd Gminy Mełgiew 123 630,00 - - 123 630,00 
7 6 URZADZENIA TECHNICZNE 

 
7 695 619,75 3 957 551,59 - 11 653 171,34 

 6 Szkoły 155 125,42 23 624,54 - 178 749,96 
 6 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 6 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - - - 
 6 Urząd Gminy Mełgiew 7 540 494,33 3 933 927,05 - 11 474 421,38 
8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 

 
957 178,92 - 7 150,00 950 028,92 

 7 Szkoły - - - - 
 7 Gminna Biblioteka Publiczna - - - - 
 7 Gminny Ośrodek Kultury - - - - 
 7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - - - - 
 7 Urząd Gminy Mełgiew 957 178,92 - 7 150,00 950 028,92 
9 8 NARZEDZIA, PRZYRZAĄDY, 

RUCHOMOŚCI I WYPOSAZENIE 
1 946 377,30 165 491,63 119 056,84 1 992 812,09 

 8 Szkoły 1 167 235,98 84 844,99 119 056,84 1 133 024,13 
 8 Gminna Biblioteka Publiczna   4 880,00 - -     4 880,00 
 8 Gminny Ośrodek Kultury 111 902,28 6 835,78 - 118 738,06 
 8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 139 762,31 71 137,35 - 210 899,66 
 8 Urząd Gminy Mełgiew 522 596,73 2 673,51 - 525 270,24 
   

RAZEM 
 

95 753 410,49 
 

18 997 089,67 
 

159 808,02 
 

114 590 692,14 
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DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI 

Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Gminy Mełgiew uzyskane  
z tytułu wykonywania prawa własności przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość [PLN] 
Stan na 

31.12.2018r. 
Stan na 

31.12.2019r. 
Stan na 

31.12.2020r. 
1. Dochód z tytułu: 

 
Dzierżawa gruntów i najem lokali 

274 801,75 194 124,86 119 448,57 

 
274 801,75 

 
194 124,86 

119 448,57 

Czynsze za najem pojemników na 
śmieci 

- - - 

2. Dochody z tytułu użytkowania 
wieczystego 

2 390,04 5 040,86 2 844,96 

3. Dochody ze sprzedaży mienia 
komunalnego 

75 601,00       2,00 555,96 

4. Opłata adiacencka i renta 
planistyczna, zajęcie pasa 
drogowego 

54 662,42 91 535,37 49 086,22 

 RAZEM 407 455,21 290 703,09 171 935,71 

 
Gmina Mełgiew nie posiada innych niż własność praw majątkowych. 
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VI. Infrastruktura drogowa 

Na terenie Gminy Mełgiew możemy wyróżnić następujące drogi: 
 krajowa nr S12 / S17 
 wojewódzka nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik 
 powiatowe nr 2018 L, 2019 L, 2020 L, 2021 L, 2023 L, 2100 L, 2101 L, 

2102 L, 2103 L, 2104 L, 2105 L, 2106 L, 2113 L 
 gminne w ilości 49 szt. o długości około 100 km (w tym 60-70 km to drogi 

utwardzone – asfaltowe, pozostałe o nawierzchni szutrowej) 
 wewnętrzne 

 
 
Sieć kolejowa 

W południowej części gminy znajduje się linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa - 
Dorohusk. W granicach gminy długość tej linii wynosi 9,7 km. Jest ona dwutorowa 
i zelektryfikowana. Mieszkańcy gminy posiadają jedną stację kolejową (która 
znajduje się w miejscowości Minkowice) i dwa przystanki kolejowe w Podzamczu i 
Dominowie. 
 
 
Komunikacja publiczna 

Komunikacja publiczna opiera się głownie na: 
1) publicznych przewozach autobusowych (linia nr 5 na trasie Mełgiew – Lublin - 

Mełgiew),  
2) prywatnych busach (na trasie Lublin – Oleśniki).  
 

 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. 

W ramach umowy in-house letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i 
wewnętrznych utrzymywane jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
Mełgiew Sp. z o.o.  
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje przede wszystkim odśnieżanie, usuwanie 
oblodzeń. Natomiast letnie utrzymanie dróg – uzupełnianie w nawierzchniach 
asfaltowych ubytków masą asfaltową, wykonywanie powierzchniowego utrwalenia 
emulsją asfaltową, naprawa dróg o nawierzchniach szutrowych i żużlowych 
poprzez równanie sprzętem, wysypywanie kruszywa, żużlu, uzupełnianie ubytków, 
profilowanie dowiezionego materiału, uzupełnianie poboczy dróg, koszenie 
poboczy i przyległego terenu zielonego dróg, podcinka drzew i krzewów w pasach 
dróg gminnych i wewnętrznych, naprawy i czyszczenie chodników, udrażnianie 
systemu odwodnienia dróg (przepusty, rowy), uzupełnianie oznakowania 
pionowego. 
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Komunikacja miejska linii nr 5 na trasie Mełgiew – Lublin – Mełgiew 

W ramach zawartego porozumienia Gminy Mełgiew z Gminą Lublin realizowane 
było odpłatne świadczenie usług przewozu osób na obszarze Gminy Mełgiew na 
trasie linii nr 5 w ramach zorganizowanej ogólnodostępnej komunikacji miejskiej. 
Łączna wartość poniesionych kosztów 137 456,33 zł.  W 2019 r. koszt wynosił 
169 588,81 zł 
Linia nr 5 w okresie pademii była okresowo zawieszona i ograniczona liczba 
kursów. 

 

W 2020 r. publiczny transport zbiorowy obsługiwany przez Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o., ze względu na panującą 
pandemie został okresowo ograniczony i zawieszony. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. obsługuje również 
przewóz dzieci do szkół. 

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Remont 
drogi gminnej nr 105508 L w m. Janówek, gm. Mełgiew na odcinku od km 
0+000,00 do km 0+994,33”. Wartość 10 332,00 zł. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi gminnej ul. Wyspiańskiego od km 0+000,00 do km 0+319,20 oraz 
drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+398,71 w m. Krępiec, gm. 
Mełgiew”. Wartość 30 750,00 zł. 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowy 
drogi gminnej nr 105519 L w m. Trzeciaków, gm. Mełgiew (działka nr ew. 
171) na odcinku ok. 490 m”. Wartość 12 054,00 zł. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 105533 L w m. Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od 
km 0+000,00 do km 0+492,57”. Wartość 7 200,00 zł. 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Remont 
drogi gminnej nr 105533 L w m. Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od 
km 0+492,57 do km 0+813,83”. Wartość 4 600,00 zł. 

6. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. 
„Budowa chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej ul. Żwirki i Wigury w m. 
Franciszków, gm. Mełgiew po terenie kolejowym położonym w mieście 
Świdnik”. W 2021 roku planowane jest uzyskanie stosownego zezwolenia na 
realizację przedmiotowego zadania. 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Budowa 
podwieszonego oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej 
stacji Dominów 1 w m. Dominów, gm. Mełgiew” wraz z zakupem urządzeń 
oświetleniowych na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Wartość 10 000,00 zł. 
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8. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn. „Budowa 
odcinka sieci wodociągowej na działce nr ew. 161/4 stanowiącej drogę 
wewnętrzną w m. Franciszków, gm. Mełgiew”. Wartość 3 690,00 zł. 

9. Wykonanie wstępnego projektu podziału działek w ilości 30 szt. wraz                       
z geodezyjnym zatwierdzeniem (operat geodezyjny) celem wydzielenia 
pod poszerzenie drogi gminnej nr 105531 L ul. Skośna w m. Nowy 
Krępiec, gm. Mełgiew. Wartość 16 500,00 zł. 

10. Dokończenie zadania w zakresie „Budowa sieci nn oświetlenia drogowego 
ul. Nowej i Osiedlowej w m. Mełgiew, gm. Mełgiew”. Wartość 25 421,04 zł. 

11. Dokończenie zadania w zakresie „Dowieszenie dodatkowych opraw 
oświetleniowych typu LED wzdłuż drogi gminnej nr 105540 l ul. Wąska w 
m. Krępiec, gm. Mełgiew”. Wartość 10 721,20 zł. 

12. Wykonanie remontu utwardzonego pobocza kostką brukową wzdłuż drogi 
gminnej nr 105529 L w m. Minkowice Kolonia, gm. Mełgiew. 

13. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na potrzeby parkingu przy obiekcie 
Szkoły Podstawowej w m. Krępiec, gm. Mełgiew.  

14. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Podzamcze, gm. Mełgiew.  
15. Zakup altany narzędziowej w m. Lubieniec, gm. Mełgiew. 
16. Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwach poprzez remonty dróg 

gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego.  
 

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 r. zostały przedstawione również  
w części dotyczącej Projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, realizowane przez Gminę Mełgiew. 

 
Ponadto w 2020 r. Gmina Mełgiew współfinansowała „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2100 L Łuszczów – Janowice” – udzielona pomoc finansowa ze 
środków budżetu Gminy Mełgiew dla Powiatu Świdnickiego na realizację 
przedmiotowego zadania w wysokości 1 024 763,30 zł. 
 
Przyznano dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wita w Mełgwi 
w kwocie 100 000,00 zł na działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 
oryginalnych elementów zabytkowego układu budynku kościoła oraz ogrodzenia, 
poprzez wykonanie utwardzenia kostką brukową dojść do ołtarzy usytuowanych w 
parkanie.   
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VII. Ochrona środowiska 

Zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska w 2020 r. przedstawia 
poniższa tabela. 

Lp. Nazwa Opis Uwagi 
1 Zezwolenia na usuwanie drzew 

i krzewów 
93 szt. wydanych zaświadczeń o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu odnoście zamiaru usunięcia 
drzew z działek stanowiących własność prywatną 
znajdujących się na terenie gm. Mełgiew; 

 

10 szt. wydanych decyzji w sprawie udzielenia 
zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nie 
będących własnością Gminy Mełgiew, natomiast 
znajdujących się na terenie gm. Mełgiew 

 

11 szt. otrzymanych decyzji w sprawie udzielenia 
zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 
stanowiących własność Gminy Mełgiew 

 

3 szt. wydanych zaświadczeń, umożliwiających 
legalną sprzedaż drzewek na plantacjach / 
targowiskach 

 

2 Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
Umowa współpracy zawarta z 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego 
02.02.2018 r. na dobrowolne 
przystąpienie do bezpłatnego 
projektu pn. „System 
gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego” 

IV NABÓR : 25 maja – 03 lipca 2020 r. – przyjęto 
80 wniosków 
 

Zainteresowani 
zgłosili łącznie  
613 018,.52 m2 
wyrobów 
azbestowych z 
terenu gminy 
Mełgiew  
(co daje 192,48 
Mg) 

3 Nakazy usunięcia odpadów z 
miejsc nieprzeznaczonych do 
ich składowania lub 
magazynowania 

a) Wystosowano pisma do posiadaczy 
nieruchomości na terenie gm. Mełgiew z 
prośbą o uprzątnięcie; 

b) prowadzenie postępowań w trybie art. 26 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),  

 

4 Zezwolenia na prowadzenie, 
odzyskiwanie, 
unieszkodliwianie, zbieranie i 
transport odpadów 

a) Wydano 1 decyzję zezwalającą na 
prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu gm. Mełgiew oraz ich 
transport w celu unieszkodliwienia do punktu 
zlewnego.  

b) Wydano 2 decyzje o wykreśleniu z rejestru 
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu gm. Mełgiew oraz ich 
transport w celu unieszkodliwienia do punktu 
zlewnego. 

 

5 Ustalenie wpływu realizacji 
inwestycji na środowisko 

a) Wydano 3 decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach bez przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko 

b) Wydano 5 opinii dla przedsięwzięć 
niewymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko 

 

7 Zgłaszanie instalacji wodnych, 
których instalacja nie wymaga 
pozwolenia 

Ewidencja biologicznych oczyszczalni ścieków: 
Zgodnie z art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3 pkt 3 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska przyjmowanie 
zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków o przepustowości nie przekraczającej 
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5m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód. 
Wydanie 29 szt. zaświadczeń o braku wzniesienia 
sprzeciwu odnośnie zgłoszenia eksploatacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
usytuowanych na działkach stanowiących 
własność prywatną położonych w gm. Mełgiew 

 Rejestr działalności 
regulowanej dla podmiotów 
świadczących usługi w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości znajdujących 
się na terenie gminy Mełgiew 

Wydano 1 decyzję o wykreśleniu z rejestru 
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości znajdujących się na terenie gminy 
Mełgiew. 

 

 
Ponadto prowadzono sprawy związane  z naruszeniem stanu wody na gruncie 
oraz działania w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich m.in.  
1) zapewnienie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie gminy Mełgiew  

w 2020 r. poprzez: sterylizację i kastrację zwierząt domowych i wolno żyjących 
kotów, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt; 

2) w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew w roku 2020” poddano 
zabiegom sterylizacji/ kastracji 173 zwierzęta na łączną kwotę 24 560,00 zł   
(w 2019 r. – 162 zwierzęta na łączną kwotę20 360,00 zł); 

3) zapewnienie świadczenia usług dotyczących odbioru, transportu i utylizacji 
zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Mełgiew w 2020 r.; 

4) zapewnienia świadczenia usług odławiania bezdomnych psów z terenu gminy 
Mełgiew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku,  
w 2020 r. - kwota wydana na ten cel to 22 386,00 zł; 

5) Wniosek Zarządu Koła Wędkarskiego w sprawie odłowu bobrów z terenu 
wokół zbiorników wodnych w m. Mełgiew oraz zgłoszenia mieszkańców gm. 
Mełgiew – wniosek do RDOŚ na odstrzał 50 sztuk – decyzja z dnia 
19.11.2020r. znak: WPN.6401.6.2020.KP.KS.1; 

6) Wniosek Zarządu Koła Wędkarskiego w sprawie odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez bobry na terenie wokół zbiorników wodnych w m. Mełgiew – 
wniosek do RDOŚ–pismo z informacją z dnia 03.07.2020 r. znak: 
WPN.681.27.2020.KP – 5 485,98 zł kwota odszkodowania, 

7) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdniku poprzez 
udostępnianie nadesłanych informacji do wiadomości mieszkańcom za 
pośrednictwem sołtysów, tablic ogłoszeń oraz gminnej strony internetowej, 

8) współpraca z karmicielem kotów (zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz 
jej wydawanie zgodnie z przyznaną ilością). 

 
W 2020 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych na terenie gm. Mełgiew posiadało 20 podmiotów  
(w 2019 r. - 17 podmiotów), w tym dwóch przedsiębiorców na ich wniosek zostało 
wykreślonych z rejestru w 2020 r. – sprawozdania zerowe.  
Ze składanych kwartalnych sprawozdań wynika, że  w 2020 r. odebrały łącznie 
27 829,26 m3  ścieków bytowych pochodzących z terenu gm. Mełgiew (w    2019 r. 
odebrały 23 968,42 m3 ). 
 
 



36 
 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Mełgiew. 
 
Na terenie gminy Mełgiew występują wyroby zawierające azbest w postaci pokryć 
dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.  
Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują płyty faliste oraz 
płyty płaskie:  kod - 17 06 05* -  materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  czyli: 
- płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 
W latach 2009-2010 Gmina rozpoczęła usuwanie wyrobów z azbestem z jej 
terenu. 
W dalszych latach za pomocą funduszy z zewnątrz usuwanie azbestu z terenu 
gminy uległo znacznej intensyfikacji.  
W związku z powyższym został opracowany i przyjęty Uchwałą nr VIII/74/11 Rady 
Gminy Mełgiew z dnia 29 listopada 2011 r.  „Program usuwania  wyrobów 
zawierających  azbest z  terenu  gminy Mełgiew na lata 2011 – 2032”. 
W ww. Programie założono, że wyroby zawierające azbest z terenu gminy 
Mełgiew, ze względów organizacyjnych i finansowych, okres podział na trzy 
podokresy:  
 
- okres I:    lata 2011 – 2012  usunięcie 10% odpadów azbestu 
- okres II:   lata 2013 – 2022  usunięcie 50% odpadów azbestu 
- okres III:  lata 2023 – 2032  usunięcie 40% odpadów azbestu. 
 
Z gospodarstw gminy Mełgiew usuwane są wyroby zawierających azbest od osób 
fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020. 
 
Wg danych ze strony https://azbest.lubelskie.pl/stan-obecny w Gminie Mełgiew 
Ilość zaewidencjonowanych wyrobów zawierających azbest wynosi 9663392 Mg, 
zrealizowano 469 590 Mg, co daje 4,6% 
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VIII. Rolnictwo 

W 2020 roku w miesiącu lutym odbył się nabór wniosków w sprawie przyznania 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 01 sierpnia 
2019r. do 31 stycznia 2020 r.   

Złożono 293 wnioski przez producentów rolnych użytkujących  grunty rolne  
w gminie Mełgiew. Po otrzymaniu dotacji celowej dokonano wypłaty w łącznej 
kwocie 297 745,03 zł (w 2019 r. - 302 588,98 zł przy 293 wnioskach).   

W drugim terminie to jest miesiącu sierpniu 2020 r. wpłynęło 249 wniosków  
(w 2019 r. - 250 wniosków) o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie  
01 lutego do lipca 2020 r. Po otrzymaniu dotacji celowej dokonano wypłaty  
w łącznej kwocie 160 177,92 zł (w 2019 r. - 154 584,76 zł).  

W 2020 r. roku Gmina Mełgiew współpracowała z następującymi Kołami 
Łowieckimi podlegającymi pod Zarząd Okręgowy: Lublin. 

Obwód łowiecki nr 141 - Koło Łowieckie Nr 11 HUBERTUS 
powierzchnia całkowita: 6770 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 202 ha  
powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 
1995 r. Prawo Łowieckie 725 ha  
Województwo : lubelskie, powiat : Łęczna Nadleśnictwo: Nadleśnictwo Świdnik, ul. 
Lotnicza 4, 21-040 Świdnik  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: RDLP  
w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin Zarząd Okręgowy PZŁ : ZO PZŁ  
w Lublinie , ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin. 
Dzierżawca lub zarządca: Koło Łowieckie nr 11 „ HUBERTUS „ ul. Leopolda Staffa 
20, 20-454 Lublin  
Opis granic obwodu: od wschodu z m. Łańcuchów nurtem rz. Wieprz do m. 
Jaszczów dalej z m. Jaszczów drogą przez m. Starościce do toru kolejowego  
i torem tym w kierunku zach. do drogi biegnącej z m. Minkowice do os. Mełgiew  
i tą drogą przez m. Mełgiew, Trzeszkowice, Lubieniec, Zakrzów do Ciechanek 
Łęczyńskich  i nurtem rz. Wieprz do m. Łańcuchów. 
 
Obwód łowiecki nr 142 - Koło Łowieckie nr 7 KNIEJA 
powierzchnia 7 717 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 527 ha powierzchnia 
po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 1995 r. 
Prawo Łowieckie 6 841 ha  
Województwo : lubelskie, powiat : Łęczna Nadleśnictwo : Nadleśnictwo Świdnik, 
ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: Lublin,  
ul. Czechowska 4, Zarząd Okręgowy PZŁ : Lublin , ul. Wieniawska 10, 20-071 
Lublin. 
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Dzierżawca lub zarządca: Koło Łowieckie nr 7 „ KNIEJA „ w Lublinie , 20-071 
Lublin, ul. Wieniawska 10 . 
Opis granic obwodu: od wschodu z m. Łęczna nurtem rzeki Wieprz do nurtu rzeki 
Sławek i tą rzeką przez m. Zakrzów, Lubieniec, do m. Krzesimów; z Krzesimowa 
drogą przez Trzeszkowice, Janowicę, Nowiny do m. Łuszczów. Z Łuszczowa 
drogą do nurtu rzeki Bystrzyca i tą rzeką do rzeki Wieprz i rzeką Wieprz do m. 
Łęczna. 
 
Obwód łowiecki nr 158Koło Łowieckie Nr 8 ŁOŚ 
powierzchnia 7 757 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 1 570 ha 
powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 
1995 r. Prawo Łowieckie 6 748 ha  
Województwo : lubelskie, powiat : świdnicki Nadleśnictwo : Nadleśnictwo Świdnik, 
ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: RDLP  
w Lublinie,  ul. Czechowska 4,  20- 950 Lublin Zarząd Okręgowy PZŁ : ZO PZŁ  
w Lublinie, ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego: Koło Łowieckie nr 7 „ Łoś „  ul. 
Wieniawska 10, 20-071 Lublin   
Opis granic obwodu: od wschodu z m. Majdan Brzezicki drogą do m. Brzeziczki.   
Z m. Brzeziczki szosą do granicy administracyjnej m. Piaski i tą granicą do szosy 
Piaski- Lublin, dalej szosą przez m. Krępiec Stary, Kazimierzówkę, Kalinówkę do 
granicy administracyjnej miasta Lublin. Dalej granicą administracyjną miasta 
Lublin w kierunku północnym do torów kolejowych. Dalej torami do skraju lasu w 
m. Świdnik-Adampol i wzdłuż granicy lasu w kierunku południowym szosą dookoła 
m. Świdnik do torów kolejowych w m. Franciszków. Tymi torami przez m. 
Minkowice do pierwszego przejazdu drogowego w m. Starościce i dalej drogą 
przez m. Natalin, szosą Cyganka-Starościce do m. Majdan Brzezicki. 
 
Obwód łowiecki nr 159 - Wojskowe Koło Łowieckie nr 149  WIARUS  w 
Lublinie 
powierzchnia 4 035ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 893 ha powierzchnia 
po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 1995 r. 
Prawo Łowieckie 3 379 ha  
Województwo: lubelskie, powiat : świdnicki Nadleśnictwo : Nadleśnictwo Świdnik, 
ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: RDLP 
 w Lublinie,  ul. Czechowska 4,  20- 950 Lublin  Zarząd Okręgowy PZŁ : ZO PZŁ  
w Lublinie, ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego:  Wojskowe Koło Łowieckie nr 149 
„Wiarus” w Lublinie ul. Spadochroniarzy 5, 20-904 Lublin.  
Opis granic obwodu: od wschodu z m. Mełgiew szosą do toru kolejowego w 
Minkowicach i torem w kierunku zachodnim do granic m. Świdnik, płn granicą 
miasta i lotniska do m. Świdnik Duży i do szosy Lublin-Łuszczów w m. Turka, dalej 
szosą do m. Łuszczów, z m. Łuszczów drogą przez m. Nowiny, Janowice do m. 
Mełgiew. 
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Obwód łowiecki nr 174 - Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie 
powierzchnia 1 1864 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 1 786 ha 
powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 
1995 r. Prawo Łowieckie 1 1033 ha  
Województwo: lubelskie, powiat : lubelski  Nadleśnictwo : Nadleśnictwo Świdnik, 
ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: RDLP  
w Lublinie,  ul. Czechowska 4,  20- 950 Lublin Zarząd Okręgowy PZŁ: ZO PZŁ  
w Lublinie, ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin  
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego: Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie,  
ul. Wieniawska 10, 20 -071 Lublin. 
 
Powszechny Spis Rolny 
 
W okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. miał miejsce Powszechny Spis 
Rolny 2020.  
Wójt Gminy Mełgiew powołał Gminne Biuro Spisowe, które zajmowało się 
koordynacją spisu rolnego na terenie Gminy Mełgiew.  
Na terenie gminy pracowało trzech rachmistrzów spisowych.  
Rolnicy mieli kilka możliwości na spisanie się:  
• metodą samospisu internetowego  
• metodą wywiadu telefonicznego,  
• metodą wywiadu bezpośredniego.  
Z uwagi na panującą pandemię preferowana była forma samospisu internetowego 
lub wywiadu telefonicznego.  
W Urzędzie zostało utworzone stanowisko komputerowe do samospisu, dla 
rolników, którzy mieli problem w dostępie do sprzętu lub internetu. 
Do spisu było 859 gospodarstw, a udział wzięło 856 gospodarstw. 
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IX. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
W 2020 roku na terenie Gminy Mełgiew funkcjonowało 20 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych (w 2019 r. – 19 punktów) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy).  

Nie ma punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 55 aktualnych zezwoleń (w 2019 r. – 52 
zezwolenia). 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy (na podstawie złożonych 
oświadczeń przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych) oraz wpływy z opłaty za koncesje alkoholowe przedstawia poniższa 
tabela. 

 2019 r. 2020 r. 
do 4,5% zawartości alkoholu 
oraz na piwo 

1 807 583,82 zł 1 819 299,48 zł  

powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) 

165 935,45 zł 186 921,10 zł 

powyżej 18% zawartości 
alkoholu   

1 092 061,39 zł  1 148 278,78 zł  
 

Wpływy z opłaty za koncesje 
alkoholowe 

66 795,76 złotych 75 831,41 złotych 

 

X. Działalność gospodarcza 
Urząd Gminy Mełgiew (jako  organ rejestrowy) 

 2019 r. 2020 r. 

wpisy  do Centralnej Ewidencji  i 
Informacji Działalności Gospodarczej 

33 17 

wpisy o zmianę wpisu w CEIDG oraz 
innych danych 

148 87 

wpisy o zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej 

46 34 

wpisy o wznowienie wykonywania 
działalności gospodarczej 

25 22 

wpisy  o wykreślenie przedsiębiorcy z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 
31 

 
14 
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Według raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie na terenie 
gminy pod względem przeważającego rodzaju wykonywania działalności 
gospodarczej, przedstawia się następująco : 

43.39 Z  - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 
47.91 Z  – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej  
   lub Internet 

45.20 Z  - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  
   motocykli   

49.41 Z  – Transport drogowy towarów  
43.33 Z  – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  
47.99 Z  – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  

   straganami i targowiskami   
43.31 Z  – Tynkowanie  
43.34 Z  -   Malowanie i szklenie  
43.99 Z  - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  

    niesklasyfikowane  
43.32 Z  -   Zakładanie stolarki budowlanej  
43.99 Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, 
43.91 Z -  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
43.21 Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych  
43.22 Z - Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  
i klimatycznych   
41.20 Z-  Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych  
43.91 Z-  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
47.19 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach 
45.11 Z -  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek   
43.29 Z -  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
47.89 Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach 
43.12 Z -  Przygotowanie terenu pod budowę  
43.11 Z -  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 
45.32 Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli  
43.11 Z -  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 
47.11 Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 
przewagą żywności,  napojów i wyrobów tytoniowych  
25.62 Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych  
45.19  - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego 
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XI. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
Liczba mieszkańców w roku 2020  na podstawie danych pochodzących ze 
złożonych deklaracji dot. gospodarki odpadami komunalnymi wynosiła 9 108  
(w 2019 r. – 8821 mieszkańców). 
 
W styczniu 2020 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za jednego mieszkańca wynosiła 10,00 zł w przypadku odpadów zbieranych 
selektywnie i 14,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie. Stawki te 
ustalone zostały w Uchwale Nr IV/24/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 stycznia 
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.  
Od lutego 2020 r. obowiązywały stawki  18,00 zł od jednej osoby w przypadku 
odpadów zbieranych selektywnie oraz 36,00 zł w przypadku odpadów zbieranych 
nieselektywnie. Stawki zostały przyjęte przez Radę Gminy Mełgiew 19 grudnia 
2019 r. Uchwałą Nr XIII/99/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty wprowadziła nowe wysokości stawek za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
W 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Postępowanie prowadzone 
było w trybie przetargu nieograniczonego. W terminie przewidzianym do składania 
ofert wpłynęła 1 oferta – firmy Remondis Świdnik Sp. z o.o., z którą została 
podpisana umowa na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. na kwotę 
brutto – 1 181 400,00 zł. W 2020 r. przeprowadzono kolejne postępowanie, na 
które wpłynęła również jedna oferta od firmy Remondis Świdnik Sp. z o.o., z którą 
zawarta została umowa na okres od 1 września2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. na 
kwotę 2 293 034,15 zł brutto. 
 
Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2020 w Gminie Mełgiew, z uwzględnieniem odbierania i zagospodarowania 
(odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania) odpadów komunalnych. Łączny koszt 
funkcjonowania systemu – 2 242 198,38 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych – 2 159 714,23 zł; pozostałe koszty (w tym 
administracyjne) – 82 484,15 zł.  
 
 
 

Wpływy w 2020 r. Wydatki 2020 r. Bilans 

1 801 767,95 zł 2 242 198,38 zł - 440 430,43 zł 
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Informacja o ODEBRANYCH odpadach komunalnych 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych  [Mg]   
2019 r. 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych  [Mg]   
2020 r. 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne 
1684,760 1928,90 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 2,070  

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektr. i elektroniczne inne 
wymienione w 200121,200123,200135  

1,760 4,28 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektr. i elektroniczne inne wym. w 
200121,200123, zawier.niebezp.składniki 

2,280 5,37 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 54,780 61,84 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji   64,90 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 93,920 183,34 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach 

29,460 81,74 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony   0,96 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 80,520 175,06 

15 01 02 Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 60,920 83,92 

15 01 04 Odpady opakowań z metali 1,590  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe   1,62 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowego 51,850 103,06 

17 01 02 Gruz ceglany 6,240  

17 09 04  
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  

 0,64 

17 01 07  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06  

 1,14 
 

15 01 06 Zmieszane odpady Opakowaniowe   

15 01 07 Opakowania ze szkła 131,730 169,22 

16 01 03 Zużyte opony 10,720 36,38 

SUMA 2 212,600 2 907,64 

 
 
Gmina Mełgiew otrzymała środki z o dotacji z priorytetowego programu "Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej" 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 19 765,00 zł. Odebrano razem 39,53 tony odpadów z działalności 
rolniczej. 

 
Ponadto w związku z trwającą pandemią, w okresie od  października do grudnia I 
2020 r. odebrano 117 kg odpadów  z izolatoriów domowych za które zapłacono 
2 114,34 zł.  
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XII. Sieć wodociągowa, gazowa i cieplna, 
energetyczna i telekomunikacyjna 

 
Sieć wodociągowa 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę odbywa się za pomocą wodociągów 
wiejskich.  
 
W Gminie Mełgiew eksploatowanych jest 5 ujęć wody:  
Trzeszkowice,  
Nowy Krępiec, 
Podzamcze,  
Jacków,  
Dominów. 
 
Woda   z ujęć  Podzamcza i Trzeszkowic jest poddawana uzdatnianiu poprzez 
proces odżelaziania.  
 
Długość eksploatowanej sieci wodociągowej na dzień 31.12.2020r. wynosiła 
143,28 km, przyłączy 118,88 km. 

Ilość  przyłączy na dzień 31.12.2020r -  2889 szt.  (na dzień 31.12.2019 r. – 2829) 
 

Miejscowości podłączone do wodociągu: 

Franciszków, Jacków, Janowice, Janówek, Józefów, Krępiec, Krzesimów, 
Lubieniec, Mełgiew, Minkowice, Minkowice Kol., Nowy Krępiec Piotrówek, 
Podzamcze, Trzeszkowice , Żurawniki  i część Dominowa. 

 

Koszty zakupy wody  

 2019 2020 

Ilość Koszt Ilość Koszt 

PK "Pegimek Świdnik Sp. 
z o.o. 

145 572 m3 536 098,67 166 229 m3 713 964,66 

MPGKi M Łęczna Sp. z 
o.o. 

2 387 m3 10 013,45 1 580 m3 11 116,63 

Gmina Milejów 3 726 m3 9 132,12 1 436 m3 14 546,68 

Ogółem 151 685 m3 555 244,24 169 245 m3 739 627,97 

 
Pobór wody z własnych ujęć to 377 557 m3. 
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Jakość wody jest na bieżąco monitorowana w ramach kontroli własnej przez 
pracownika Urzędu Gminy Mełgiew oraz Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Świdniku. 
 
Koszty ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
z tytułu korzystania z wód (usługi wodne) przede wszystkim ze względu na pobór 
wód podziemnych lub wód powierzchniowych.  
 

  2019 2020 
Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 
105 356,00 66 471,00 

 
 

Sieć gazowa i cieplna 

Sieć cieplna opiera się wyłącznie na lokalnych kotłowniach lub indywidualnych 
urządzeniach grzewczych, które zasilane są paliwem stałym lub gazem ziemnym. 
Jeżeli chodzi o sieć gazową, to większość miejscowości jest już zgazyfikowana.  
Gaz dla potrzeb gminy Mełgiew pobierany jest z dwóch gazociągów: gazociągu 
relacji Świdnik - Łęczna i gazociągu relacji Świdnik -Krasnystaw. Główne ciągi 
sieci gazowej przebiegają wzdłuż dróg i tworzą zamknięty układ pierścieniowy. 
Miejscowościami, które jeszcze nie posiadają sieci gazowej, są Krzesimów I i 
Krzesimów II. Natomiast miejscowość Minkowice i Dominów są tylko częściowo 
zgazyfikowane. 
W Gminie Mełgiew funkcjonują jeszcze kotłownie i urządzenia grzewcze, które 
opalane są paliwem stałym.  
 

Sieć energetyczna 

Przez teren gminy przebiegają sieci elektryczne wysokiego, średniego oraz 
niskiego napięcia. Na tym terenie znajduje się także 89 napowietrznych stacji 
transformatorowych i 6 wnętrzowych. 
Obsługa elektroenergetyczna gminy Mełgiew odbywa się za pośrednictwem sieci i 
urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. posiadającego koncesję na 
przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną. Bezpośrednio gmina Mełgiew 
zasilana jest za pośrednictwem sieci średniego napięcia w wykonaniu 
napowietrznym których źródłem zasilania są: GPZ Świdnik oraz GPZ-ty 
zlokalizowane poza terenem gminy – GPZ Łęczna, GPZ Biskupice.  
Sieć napowietrzna i kablowa SN zasila stacje transformatorowe w wykonaniu 
słupowym i wnętrzowym.  
Sieć rozdzielcza niskiego napięcia oraz przyłącza wykonana jest jako 
napowietrzna oraz kablowa.  
Przez teren gminy przebiegają linie napowietrzne 110 kV relacji:  
– GPZ Świdnik – GPZ Abramowice  
– GPZ Świdnik – GPZ Biskupice  
– GPZ Świdnik – GPZ WSK II  
– GPZ WSK II – GPZ WSK I 
– GPZ WSK I – GPZ Lublin 400  
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Sieć telekomunikacyjna 

Gminę Mełgiew obsługują dwie firmy telekomunikacyjne, Telekomunikacja Polska 
S.A. i Netia Telekom. Centrale tych operatorów zlokalizowane są w miejscowości 
Mełgiew.  
W przypadku operatorów telefonii komórkowej na terenie gminy korzystać 
możemy ze wszystkich dostępnych w Polsce sieci telefonii komórkowej (m.in. 
Orange, Play, Plus, T-Mobile). 
Obecnie prawie wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z 
Internetu, który kupują od operatorów. Na terenie gminy występuje sieć lokalna z 
dostępem do Internetu poprzez usługę WP3.  
 
 
 

XIII. Edukacja 

System oświatowy Gminy Mełgiew w 2020 r. przedstawiał się następująco: 
1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi  

 

 
 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie 
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3. Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu 
 

 
 
4. Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie 

 

 
 
 

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dominowie 
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6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu 
 

 
 

Przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne. 
 
Ponadto, w gminie w 2020 r. funkcjonowały dwa przedszkola niepubliczne, tj.: 
1) Przedszkole Niepubliczne Edyta Szostakiewicz w Mełgwi, ul. Partyzancka 19  
2) Przedszkole Niepubliczne Dorota  Galant w Mełgwi,   ul. Partyzancka 22  
 
Na utrzymanie szkół w 2020 r. przeznaczono 11 481 425,35 zł, z czego kwota 
6 947 615 zł to kwota subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa  
(w tym 140 000 zł zwiększenie subwencji z rezerwy subwencji na pomoce 
dydaktyczne do pracowni biologicznych i 49 000 zł na dofinasowanie zakupu 
Internetu i sprzętu do realizacji nauki zdalnej dla nauczycieli). 

W 2019 r. wydatki gminne na oświatę wynosiły 10 947 554,58 zł , z czego kwota 
7 493 055,91 zł to kwota subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Dotacja przedszkolna w 2020 r. to  2 067 316,90 zł z czego kwota 223 794 zł to 
kwota dotacji przedszkolnej, przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 
608 uczniów w klasach I – VIII w  szkołach podstawowych (2019 r. - 610 uczniów)  
150 wychowanków w oddziałach przedszkolnych (2019 r. – 137 wychowanków) 
 

 2019 
 

2020 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

Liczba 
uczniów w 
oddziałach 
przedszkol. 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba uczniów 
w oddziałach 
przedszkol. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MEŁGWI 177 28 185 31 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W JACKOWIE 138 27 147 29 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PODZAMCZU 44 8 32 6 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII WÓJCIK W KRĘPCU 142 37 152 35 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOMINOWIE 114 16 110 19 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAWORZNIAKÓW W KRZESIMOWIE 132 21 132 30 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EDYTA SZOSTAKIEWICZ 55 55 60 60 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BARTUŚ" 21 21 20 20 
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W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka niemieckiego, 
angielskiego, a dodatkowego języka obcego – hiszpańskiego.  
 
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach ogółem jest zatrudnionych  157 nauczycieli, z czego 
67 pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 90 w niepełnym wymiarze 
czasu pracy.  
Pracowników administracji i obsługi w szkołach jest 19 osób. 
 
Poniższa tabela przedstawia etaty zatrudnionych w szkołachnauczycieli. 

Nazwa szkoły / placówki 
r. szk. 

2019/2020 
r. szk. 

2020/2021 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MEŁGWI 24,02 23,61 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W JACKOWIE 18,25 18,41 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PODZAMCZU 10,99 9,63 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII WÓJCIK W KRĘPCU 24,72 26,5 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOMINOWIE 18,67 18,58 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAWORZNIAKÓW W KRZESIMOWIE 18,08 17,39 

 
 
Koszty utrzymania szkół (obejmują wydatki ponoszone przez szkoły na 

funkcjonowanie placówki oświatowej m.in. opłaty, wynagrodzenia itp.) 
 

  2019 2020 
Szkoła Podstawowa Mełgiew 3 105 374,02 2 882 308,41 zł 

Szkoła Podstawowa Dominów 1 624 418,69 1 904 641,43 zł 

Szkoła Podstawowa Podzamcze 1 071 363,74 1 037 001,58 zł 

Szkoła Podstawowa Krzesimów 1 649 649,06 1 773 974,01 zł 

Szkoła Podstawowa Jacków 1 551 768,90 1 721 218,36 zł 

Szkoła Podstawowa Krępiec 1 944 980,17 2 162 281,56 zł 

Razem 10 947 554,58 11 481 421,35 

Subwencja 6 820 162,00  

 
 
Wójt w 2020 r. przyznał stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 64  
uczennic i uczniów na łączną kwotę 45 000 zł (w 2019 r. 38 uczennic/uczniów na 
łączną kwotę 20 400 zł). 
 
W gminie funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy a także do szkół 
i placówek na terenie Świdnika, które organizuje Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne.  
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W 2020 r. kontynuowano programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” 
zapewniające dzieciom z klas I-III owoce oraz mleko w szkole, celem 
ukształtowania wśród dzieci trwałego nawyku spożywania zdrowej żywności.  
Od roku szkolnego 2017/2018 obydwie inicjatywy objął wspólny program dla szkół, 
obejmujący uczniów klas I–V, w ramach którego dzieci otrzymują warzywa, owoce 
i produkty mleczne kilka razy w tygodniu. 

W 2020 roku gmina wnioskowała o udzielenie dotacji na zakup podręczników, 
materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych do użytku w roku szkolnym 2020/2021. 
Na ten cel pozyskano i rozliczono 68 151,28 zł. W roku szkolnym 2018/2019 
gmina na ten cel pozyskała i rozliczyła 56 467,38 zł.  

W roku 2020 gmina otrzymała 223 794,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 156 
wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wieku do lat 5.   W roku 
2019 gmina na ten cel otrzymała 218 868,00 zł. 
 
Bezpośrednio z ustawy Prawo oświatowe na gminę nałożony jest obowiązek 
prowadzenia świetlic, które pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą nad dziećmi 
oczekującymi na zajęcia lub po ich zakończeniu. 

Tereny sportowe przy szkołach to:  
1) boisko Orlik 2012 przy SP w Mełgwi  
2) boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych w Krępcu, Krzesimowie, 

Dominowie, Jackowie 
 
Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się 
promocją zdrowia i edukacją zdrowotną m.in.: 

 Przeprowadzanie bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu 
gm. Mełgiew – zorganizowanie 5 mammobusów. 

 Działania informacyjne  
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XIV. Projekty współfinansowane ze środków 
zewnętrznych, realizowane przez Gminę 
Mełgiew w 2020r. 

 

1) „Mobilny LOF” (współfinansowanie ze środków UE w ramach ZIT LOF, 
RPO WL 2014-2020). 
Wartość rozliczonych środków przez Gminę Mełgiew: 6 729 135,56 zł, 
dofinansowanie: 4 495 249,51 zł  
Zakres projektu: przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Mełgiew, 
ustawienie stojaków Bike&Ride w miejscowościach Mełgiew, Jacków  
i Franciszków, budowa ok. 6,3 km drogi rowerowej w Mełgwi, 
Franciszkowie i Jackowie wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L, 2021L, 
wykonanie 130 punktów oświetlenia energooszczędnego przy trasie 
Jacków-Mełgiew, wykonanie 400 m chodników w Mełgwi, ustawienie wiat 
przystankowych  
i wykonanie peronów przy istniejących przystankach, budowę chodnika  
o długości ok. 150 m (przy CBM Polska) wraz z indywidualnym zjazdami 
wzdłuż ul. Lubelskiej w Jackowie, budowa oświetlenia ulicznego LED   
w Jackowie (od ul. Lubelskiej do SP w Jackowie oraz do stacji  
w Minkowicach) oraz przy ul. Lipowej we Franciszkowie. 
Okres realizacji: 24.03.2014 – 31.12.2020 (zgodnie z Wnioskiem  
o dofinansowanie – uwzględnia okres przygotowania Studium wykonalności 
[przygotowania projektu]). 
Stan realizacji: inwestycja zakończona (planowane jest rozszerzenie 
inwestycji w 2021 r.) 
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2) „Przebudowa drogi gminnej nr 105501 L w miejscowości Józefów na 
odcinku 990 m” (współfinansowanie ze środków UE w ramach PROW 
2014-2020).  
Wartość projektu (wg końcowego rozliczenia): 543 853,93 zł, 
dofinansowanie: 346 054,00 zł  
Zakres projektu: Przebudowa na odcinku do połączenia z drogą powiatową 
nr 2019L, przede wszystkim poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, 
zgodnie z wymaganiami dla ruchu dwukierunkowego i ustaleniami MPZP 
oraz wyregulowanie istniejących zjazdów do wysokości projektowanej 
nawierzchni oraz wykonanie obustronnych poboczy gruntowych  
o szerokości 0,75 m, umocnionych kruszywem. 
Okres realizacji: 10.10.2019 – 30.12.2020. Stan realizacji: inwestycja 
zakończona 
 

 
 
 

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 105527L w 
miejscowości Jacków, gm. Mełgiew na 
odcinku od km 0+000,00 do km 1+333,73”  
Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 
Wartość projektu: 1 098 720,94 zł, 
dofinansowanie:  659 232,00 zł 
Okres realizacji: październik 2019 – czerwiec 
2020 
Stan realizacji: inwestycja zakończona 
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4) „Przebudowa drogi gminnej nr 105515L w 
miejscowości Piotrówek, gm. Mełgiew na 
odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00”  
Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych) 
Wartość projektu:  507 906,98 zł, 
dofinansowanie:  304 744,00 zł 
Okres realizacji: październik 2019 – czerwiec 
2020 
Stan realizacji: inwestycja zakończona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 105519L w miejscowości Krzesimów, 
gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+985,00” 
Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
Wartość projektu: 396 151,76 zł, dofinansowanie:  237 691,00 zł 
Okres realizacji: październik 2019 – czerwiec 2020 
Stan realizacji: inwestycja zakończona 
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6) „Przebudowa drogi gminnej 
nr 105528 L w miejscowości 
Minkowice, gm. Mełgiew na 
odcinku od km 0+000,00 do 
km 0+876,77”  
Dofinansowanie z  Funduszu 
Dróg Samorządowych) 
Wartość projektu: 447 141,74 
zł, dofinansowanie 
312 999,00 zł 
Okres realizacji: 2020 rok 
Stan realizacji: inwestycja 
zakończona 
 
 
 
 
 
 

7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez 
przebudowę drogi gminnej nr 105510 L nr ew. 195 w miejscowości 
Janowice, gm. Mełgiew” na odcinku 700 m (współfinansowanie ze 
środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 
Wartość projektu: 367 363,94 zł, dofinansowanie 198 000,00 zł 
Okres realizacji: wrzesień 2020 rok 
Stan realizacji: inwestycja zakończona 
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Przed   Po  
 
 

8) „Przebudowa istniejącego boiska 
sportowego w miejscowości 
Mełgiew” (współfinansowanie ze 
środków budżetu państwa w 
ramach Programu Sportowa 
Polska 2020) 
Wartość projektu: 1 101 446,55 zł, 
dofinansowanie: 339 600,00 zł  
Zakres projektu: przebudowa 
boiska piłkarskiego poprzez 
budowę zaplecza sanitarno-
szatniowego i oświetlenia w miejscowości Mełgiew  
w następującym zakresie rzeczowym: budowę kontenerowego zaplecza 
sanitarno-szatniowego (w tym zapewnienie instalacji elektrycznych  
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych), budowę oświetlenia boiska typu LED 
 (w tym montaż szafki zasilająco-sterownizej ZK-SO, linii kablowych i 
słupów oświetleniowych), budowa trybun (koszt niekwalifikowalny), 
zagospodarowanie terenu (w tym budowa chodnika zapewniający dostęp 
do boiska wraz z budową drogi pożarowej z nawrotem) 
Okres realizacji: 11.03.2020 - 31.12.2020 r. 
Stan realizacji: inwestycja zakończona 
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9) „Nowa jakość w edukacji” 
(współfinansowanie ze środków 
UE w ramach ZIT LOF, RPO WL 
2014-2020).  
Wartość projektu: 605 744,08 zł, 
dofinansowanie: 463 275,30 zł 
Zakres projektu: zajęcia 
wyrównawcze i rozwijające z 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i językowych oraz 
doradztwo edukacyjno – 
zawodowe dla uczniów SP Mełgiew, Jacków, Krzesimów, Podzamcze  
i Dominów. Szkolenie dla nauczycieli "Technologie informacyjno-
komunikacyjne w pracy dydaktycznej". Zakup wyposażenia do pracowni 
matematyczno-przyrodniczych oraz wyposażenia komputerowego 
Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.10.2020 
Stan realizacji:  projekt zakończony. 
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10) Projekt „Zdalna Szkoła” (współfinansowanie ze środków UE w ramach 
PO PC 2014-2020). 
Wartość projektu: 59 970 zł, dofinansowanie: 59 970 zł 
Zakres projektu: zakup 30 sztuk laptopów dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Mełgiew na potrzeby zdalnego nauczania w okresie 
pandemii Covid-19 
Okres realizacji: kwiecień 2020 r.  
Stan realizacji: projekt zakończony 
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11) Projekt „Zdalna Szkoła +” (współfinansowanie ze środków UE  
w ramach PO PC 2014-2020). 
Wartość projektu: 73 833,21 zł, dofinansowanie: 73 833,21 zł 
Zakres projektu: zakup 33 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin 3+ 
uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Mełgiew na 
potrzeby zdalnego nauczania w okresie pandemii Covid-19 
Okres realizacji: maj-czerwiec 2020 r.  
Stan realizacji: projekt zakończony 
 

12) „OZE w gminie Mełgiew I” (współfinansowanie ze środków UE  
w ramach RPO WL 2014-2020).  
Wartość projektu zgodnie z umową: 5 513 517 zł, dofinansowanie:  
4 326 415 zł 
Zakres projektu: zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 
fotowoltaicznych, pomp ciepła c.w.u. oraz kotłów na pellet w 
gospodarstwach domowych na terenie gminy. 
Okres realizacji: 21.08.2019 - 31.12.2021 (zgodnie z Wnioskiem o 
dofinansowanie – uwzględnia okres przygotowania Studium wykonalności 
[przygotowania projektu]). 
Stan realizacji: w 2020 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy 
 

13) „OZE w gminie Mełgiew II” (współfinansowanie ze środków UE w 
ramach RPO WL 2014-2020).  
Wartość projektu zgodnie z wnioskiem: 5 481 462,60 zł, dofinansowanie: 
4 301 187 zł 
Zakres projektu: zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 
fotowoltaicznych, pomp ciepła c.w.u.  oraz kotłów na pellet w 
gospodarstwach domowych na terenie gminy. 
Okres realizacji: 21.08.2019 - 31.12.2021 (zgodnie z Wnioskiem o 
dofinansowanie – uwzględnia okres przygotowania Studium wykonalności 
[przygotowania projektu]). 
Stan realizacji: w 2020 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy 
 

14)  „Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum 
Społeczności Lokalnej” (współfinansowanie ze środków UE w ramach 
RPO WL 2014-2020).  
Wartość projektu zgodnie z umową: 802 347,28 zł, dofinansowanie: 
459 673,97 zł 
Zakres projektu: W budynku świetlicy wiejskiej w Janówku zostaną 
przeprowadzone następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, 
stropu ostatniej kondygnacji użytkowej i fundamentów; wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej; modernizację instalacji c.o. - montaż grzejników i 
zaworów termoregulacyjnych; montaż kotła na pellet; montaż elektrycznych 
podgrzewaczy c.w.u., wymianę oświetlenia na oświetlenie 
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energooszczędne typu LED; montaż instalacji odgromowej; system 
zarządzania energią; dostosowanie wejścia głównego dla osób z 
niepełnosprawnościami i zakup schodołazu. 
Okres realizacji: 24.10.2018 – 31.12.2022   (zgodnie z Wnioskiem o 
dofinansowanie – uwzględnia okres przygotowania Studium wykonalności 
[przygotowania projektu]) 
Stan realizacji: inwestycja w przygotowaniu 
 

15)  Projekt „Budowa sali gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy 
szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. Mełgiew 
(współfinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu 
Sportowa Polska 2020). 
Wartość projektu: 1 942 944,08 zł, dofinansowanie: 971 472,04 zł 
Zakres projektu: budowa sali gimnastyczno-sportowej wraz z łącznikiem 
przy szkole podstawowej w Dominowie  oraz wyposażenie jej w wszelkie 
podstawowe urządzenia i infrastrukturę, niezbędne do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w szkole (m.in.: ławki, drabinki gimnastyczne, 
drążki, materace, lina do wspinania, drabina sznurowa, równoważnia, 
kozioł, odskocznia, skrzynia, tablice do koszykówki z obręczą, bramki z 
siatką, słupki do siatkówki z siatką). Powierzchnia użytkowa 
projektowanego budynku wynosi 417,99 m2, a jego kubatura 3420,91 m3. 
Wysokość budynku: 11,86 m. Nowy obiekt sportowy będzie służył 
rozwijaniu zainteresowania sportem i ruchem wśród dzieci i młodzieży. Za 
pomocą projektowanego łącznika szatnie i sanitariaty będą skomunikowane 
z salą gimnastyczną. 
Okres realizacji: 2021  
Stan realizacji: w listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Ministrem 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (prace rozpoczęte w 2021 r.) 
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16) Projekt „Transport dla osób  
z potrzebą wsparcia w Gminie 
Mełgiew” tzw. usługa door-to-door 
(współfinansowanie ze środków UE w 
ramach PO WER 2014-2020). 
Wartość projektu: 392 143,75 zł, 
dofinansowanie: 392 143,75 zł  
Zakres projektu: zakup pojazdu 9-
osobowego dla transportu osób 
starszych i z niepełnosprawnością oraz 
nieodpłatne świadczenie usługi 
bezpłatnego transportu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych (tzw. 
usługa door-to-door) dla pełnoletnich mieszkańców gminy Mełgiew  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - tj. dla osób  
z niepełnosprawnością ruchową lub inną niepełnosprawnością utrudniającą 
poruszanie się lub cierpiącą na inne nieorzeczone przypadłości 
utrudniające poruszanie się (np. ze względu na wiek). Usługa będzie 
świadczona na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej. 
Okres realizacji: 2021 - 2022 
Stan realizacji: w grudniu 2020 r. jako pierwsza Gmina w Polsce 
podpisaliśmy umowę z PFRON. 
 

17) Projekt „Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew” 
(współfinansowanie ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020). 
Wartość projektu: 3 490 790  zł, dofinansowanie: 2 412 334 zł  
Zakres projektu:  modernizacja 609 punktów świetlnych punktów 
oświetlenia zewnętrznego, budowa oświetlenia drogowego w m. Nowy 
Krępiec,  budowa oświetlenia drogowego w m. Trzeszkowice, budowa 
oświetlenia podwieszonego do istniejącej linii napowietrznej stacji Kol. 
Krępiec 2 i 3 (ul. Spokojna), budowa oświetlenia drogowego w m. Krępiec 
przy ul. Św. Droga, budowa oświetlenia drogowego w m. Mełgiew przy ul. 
Lubelska. Łącznie wybudowanych zostanie 179 punktów oświetlenia, 
razem ze zmodernizowanymi - 788 punktów oświetlenia. 
Okres realizacji: 2020 - 2022 
Stan realizacji: w listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Zarządem 
Województwa Lubelskiego, rozpoczęto i zakończono budowę oświetlenia w 
Trzeszkowicach. 
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18) „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew” (współfinansowanie ze 
środków UE w ramach PROW 2014-2020). 
Wartość projektu: 2 513 343,92 zł, dofinansowanie: 1 256 672 zł  
Zakres projektu: przebudowa i budowa sieci wodociągowej  
w miejscowościach Franciszków i Trzeszkowice (od ujęcia wody do 
hydroforni) o łącznej długości 3250 m. Z nowo przebudowanej infrastruktury 
korzystać będzie co najmniej 130 gospodarstw domowych. Ponadto 
inwestycja zakłada budowę 2 nowych ujęć wody: w Nowym Krępcu i 
Podzamczu. 
Okres realizacji: 2021 - 2022 
Stan realizacji: w trakcie oceny (w 2020 r.) 
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19) „Budowa wodociągu w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew - etap IV 
i V oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” (współfinansowanie ze 
środków UE w ramach PROW 2014-2020). 
Wartość projektu: 3 893 746,74 zł, dofinansowanie: 2 000 000 zł. 
Zakres projektu: budowa wodociągu w miejscowości Dominów o łącznej 
długości ok. 3559 m oraz 8 indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków na potrzeby gospodarstw domowych oraz 1 ekologicznej 
oczyszczalni ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie 
Okres realizacji: 2021 - 2022 
Stan realizacji: w trakcie oceny (w 2020 r.), inwestycja częściowo 
rozpoczęta przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. 
 

 
 

20) „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w m. 
Franciszków, gm. Mełgiew” (współfinansowanie ze środków UE - EFRR w 
ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020) 
Wartość projektu: 32 472,00 zł, dofinansowanie: 22 061,08 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie oświetlenia drogowego wydzielonego w pasie drogi 
wewnętrznej ul. Lipowa w m. Franciszków, gm. Mełgiew. 
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Podsumowanie pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Mełgiew 

Środki zewnętrzne  2020 r. 

Mobilny LOF (ZIT LOF, RPO WL 2014-2020) 2 072 316,37 
Przebudowa drogi gminnej nr 105501 L w miejscowości 
Józefów na odcinku 990 m (PROW 2014-2020) 346 054,00 
Przebudowa drogi gminnej nr 105527L w miejscowości 
Jacków, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 
1+333,73 (FDS) 

659 232,00  
otrzymane dofinansowanie 

Przebudowa drogi gminnej nr 105515L w miejscowości 
Piotrówek, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do 
km 0+990,00 (FDS) 

304 744,00  
otrzymane dofinansowanie 

Przebudowa drogi gminnej nr 105519L w miejscowości 
Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do 
km 0+985,00 (FDS) 

237 691,00 
otrzymane dofinansowanie 

Przebudowa drogi gminnej nr 105528 L w miejscowości 
Minkowice, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do 
km 0+876,77 (FDS) 

312 999,00  
otrzymane dofinansowanie  

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105510 L nr ew. 
195 w miejscowości Janowice, gm. Mełgiew” (FOGR) 

 
 

198 000,00 
„Budowa sieci wodociągowej w m. Jacków i rozbudowa 
infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulica 
Świerkowa w m. Franciszków, gm. Mełgiew” (RFIL) 491 290,04 
Przebudowa istniejącego boiska sportowego w 
miejscowości Mełgiew (Program Sportowa Polska 2020) 339 600,00 

Nowa jakość w edukacji” (ZIT LOF, RPO WL 2014-2020) 463 275,30 

Projekt „Zdalna Szkoła” (PO PC 2014-2020) 59 970,00 

Projekt „Zdalna Szkoła +” (PO PC 2014-2020) 73 833,21 

OGÓŁEM 5 559 004,92 

 
 
Inwestycje, który realizacja odbywać się będzie w 2021 r. 
 

Środki zewnętrzne   
OZE w gminie Mełgiew I (RPO WL 2014-2020) – 
realizacja inwestycji w 2021 r. 4 326 415,00 
OZE w gminie Mełgiew II” (RPO WL 2014-2020) – 
realizacja inwestycji w 2021 r. 4 301 187,00 
Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby 
Centrum Społeczności Lokalnej (RPO WL 2014-2020) – 
inwestycja w przygotowaniu 459 673,97 
Budowa sali gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy 
szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. 
Mełgiew (Programu Sportowa Polska 2020) - realizacja 
inwestycji w 2021 r. 971 472,04 
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Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie 
Mełgiew” tzw. usługa door-to-door (PO WER 2014-2020) 
– realizacja w 2021 r. 392 143,75 
Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew” (RPO WL 
2014-2020) – zrealizowane w m. Trzeszkowice, dalsza 
realizacja w 2021 r. 2 412 334,00 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew” (PROW 2014-
2020) – realizacja w 2021 r. 1 256 672,00 
Budowa wodociągu w miejscowości Dominów, gm. 
Mełgiew - etap IV i V oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków” (PROW 2014-2020) – realizacja w 2021 r. 2 000 000,00 

 
 
Ponadto w 2020 r. ogłoszono postępowania: 
1. Adaptacja na Gminny Żłobek budynku przy ul. Kościelnej 7 w Mełgwi 

(rozstrzygnięcie w 2021 r.) 
2. OZE w Gminie Mełgiew (rozstrzygnięcie w 2021 r.) 
3. Budowa Sali gimnastyczno-sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w 

miejscowości Dominów gm. Mełgiew (rozstrzygnięcie w 2021 r.) 
 
Ponadto w 2020 r. Gmina Mełgiew zrealizowała m.in.: Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Jacków i rozbudowa infrastruktury  
w zakresie sieci wodociągowej ulica Świerkowa w miejscowości 
Franciszków, Gmina Mełgiew  
Zadanie finansowane ze środków I transzy z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w pełnej kwocie w wysokości 491 290,04 zł (z nadzorem inwestorskim) 
 

                 
Jacków       Franciszków
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XV. Fundusz sołecki 
 

Lp
. 

Sołectwo Przedsięwzięcia realizowane w 2020 r. 
Dostępne w 

2019 r. 
Kwota (zł) 

2020 r. 
Wykonanie 
(zł) 2020 r. 

Wykonanie  
% 2020 r. 

1. Dominów 

1. 
Zakup i montaż oświetlenia drogi 
gminnej   10 000,00  9 995,62  99,96%  

2. 
Docieplenie zewnętrzne budynku 
remizo-świetlicy  21 549,71  21 500,00  99,77%  

3. 
Zakup rolet do okien w budynku 
remizo-świetlicy   1 600,00  1 600,00  100,00%  

Razem Sołectwo Dominów 30 799,42 33 149,71 33 095,62 99,84% 

2. Franciszków 

1. Modernizacja sieci wodociągowej   30 000,00  29 458,60  98,20%  

2. Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa   5 000,00  5 000,00  100,00%  

3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej   1 956,20  1 186,17  60,64%  
Razem Sołectwo Franciszków 34 297,80 36 956,20 35 644,77 96,45% 

3. Jacków 

1. 
Wykonanie placu zabaw przy 
świetlicy   0,00 0,00 0,00% 

2. 
Zakup i montaż klimatyzatorów do 
świetlicy  32 000,00  32 000,00  100,00% 

3. Zakup kruszywa na drogi gminne   1 149,71  1 137,75  98,96%  
Razem Sołectwo Jacków 30 182,06 33 149,71 33 137,75 99,96% 

4. Janowice 
1. 

Remont pomieszczeń w budynku 
remizo-świetlicy w Janowicach 
wraz z montażem oświetlenia  

 
17 734,61  17 734,61  100,00% 

  
2. 

Montaż progu zwalniającego na 
drodze gminnej nr 105509L 

 
 

2 000,00 1 948,32 97,42% 

Razem Sołectwo Janowice 18 760,90 19 734,61 19 682,93 99,74% 

5. Janówek 

1. 
Zakup kruszywa na remonty dróg 
gminnych 

 
1 000,00  999,99  100,00% 

2. 
Remont drogi gminnej (poszerzenie 
poboczy) 

 
0,00  0,00  0,00%  

3. 
Spotkanie integracyjne 
mieszkańców  1 596,72  0,00  0,00%  

4. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
przebudowy budynku świetlicy  14 514,00 14 514,00 100,00% 

Razem Sołectwo Janówek 15 914,18 17 110,72 15 513,99 90,67% 

6. Józefów 1. 

Organizacja dla dzieci imprezy 
okolicznościowej (choinka) wraz z 
konkursem plastycznym  1 600,00  

 
0,00  0,00% 

2. 
Adaptacja garażu świetlicy na 
pomieszczenie socjalne  14 882,47 14 882,47 100,00% 

Razem Sołectwo Józefów 15 159,63 16 482,47 14 882,47 90,29% 

7. Krępiec I 
1. 

Wykonanie oświetlenia przy ulicach 
Krępca I  0,00 0,00 

0,00% 
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2. 
Podwieszenie oprawy typu LED na 
ul. Wąskiej-6 szt  

 
9 189,60 9 189,60 100,00% 

3. 

Dodatkowe podwieszenie oprawy 
typu LED przy skrzyżowaniu ul. 
Wąskiej i Święta Droga  1 531,60 1 531,60 100,00% 

  4. 

Przeniesienie lampy hybrydowej ze 
skrzyżowania ul. Wąskiej i ul. 
Święta Droga we wskazane miejsce 
na ul. Wierzchowickiej  2 460,00 2 460,00 100,00% 

5. 
Utwardzenie kostką parkingu przy 
SP w Krępcu  13 353,35 13 350,00 99,97% 

Razem Sołectwo Krępiec I 24 625,82 26 534,55 26 531,20 99,99% 

8. Krępiec II 

1. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy dróg 
gminnych (ul. Wyspiańskiego oraz 
łącznika z ul. Spokojną, ul. Asnyka 
i ul. Krasińskiego)  24 000,00 24 000,00 100,00% 

2. 
Zakup kruszywa na remonty dróg 
gminnych  6 000,00 

 
5 983,95 99,73% 

3. 

Zakup i montaż lustra na 
skrzyżowaniu dróg gminnych ul. 
Czereśniowej i ul. Święta Droga  956,20 956,00 99,98% 

4. 
Utwardzenie kostką parkingu przy 
SP w Krępcu  6 000,00 6 000,00 100,00% 

Razem Sołectwo Krępiec II 34 297,80 36 956,20 36 939,95 99,96% 

9. Krzesimów I 
1. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy dróg 
gminnych nr 105533L   3 800,00 3 800,00 100,00% 

2. 

Docieplenie budynku remizo-
świetlicy (wspólne przedsięwzięcie 
z Krzesimów II)  8 839,02 8 839,02 100,00% 

Razem Sołectwo Krzesimów I 11 661,25 12 639,02 12 639,02 100,00% 

10. Krzesimów II 
1. Zakup i montaż lustra   0,00 0,00 0,00% 

2. 

Docieplenie budynku remizo-
świetlicy (wspólne przedsięwzięcie 
z Krzesimów I)  23 688,92 23 688,92 100,00% 

Razem Sołectwo Krzesimów II 21 470,42 23 688,92 23 688,92 100,00% 

11. Lubieniec 

1. 
Zakup i montaż lustra  

600,00 600,00 100,00% 

2. 

 
Zakup altany narzędziowej 

 
7 391,20 7 391,20 100,00% 

3. 

Zakup huśtawki drewnianej i 2 szt. 
Ławek 

 
1 337,00 1 337,00 100,00% 

4. 
Zakup grilla trójnogiego  

697,00 697,00 100,00% 

5. 

Zakup wyposażenia i akcesoriów do 
altanki (stół, krzesła, naczynia, 
szafka) 

 
996,30 996,30 100,00% 

6. 

Zakup materiałów na utwardzenie 
placu 

 
434,92 434,00 99,79% 

7. 

Spotkanie integracyjne 
mieszkańców 

 
0,00 0,00 0,00% 
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Razem Sołectwo Lubieniec 10 632,32 11 456,42 11455,50 99,99% 

12. Mełgiew I 

1. 

Wykonanie projektu i oświetlenia 
na ulicy Polna i Ogrodowa oraz 
wykonanie oświetlenia ulicy Nowej 
i Osiedlowej  30 341,04 30 336,39 99,98% 

Razem Sołectwo Mełgiew I 28 055,60 30 341,04 30 336,39 99,98% 

13. Mełgiew II 

1. Odwodnienie dróg w sołectwie  17 036,73 17 036,48 100% 

2. 
Zakup kruszywa na remonty dróg 
gminnych  7 000,00 6 980,25 99,72% 

3. 

Zakup środków ochrony roślin i 
wykonanie prac odchwaszczających 
przy drogach  1 500,00 1 478,00 98,53% 

Razem Sołectwo Mełgiew II 23 802,67 25 536,73 25 494,73 99,84% 

14. Minkowice 

1. 
Zakup  wyposażenia sportowego dla 
młodzieży z Minkowic 

 
2 500,00 2 499,99 100,00% 

2. 
Zakup kruszywa na remonty dróg 
gminnych 

 
4 000,00 3 997,50 99,94% 

3. 
Zakup i ułożenie kostki brukowej 
przy budynku remizo-świetlicy  20 686,14 20 686,14 100,00% 

4. Zakup tablicy ogłoszeniowej  1 313,86 1 313,00 99,93% 

5. 

Zakup środków ochrony roślin i 
wykonanie prac odchwaszczających 
przy remizo-świetlicy, zakup paliwa 
oraz usługi serwisu kosiarki oraz 
ciągnika  547,57 547,32 99,95% 

Razem Sołectwo Minkowice 26 100,63 29 047,57 29 043,95 99,99% 

15. 
Minkowice 

Kolonia 1. 

Budowa chodnika przy drodze 
gminnej 

 
15 299,87 15 294,82 99,97% 

Razem Sołectwo Minkowice Kolonia 13 959,20 15 299,87 15 294,82 99,97% 

16. Nowy Krępiec 
1. 

Dokończenie prac związanych z 
budową chodnika przy ulicy 
Spacerowej (droga gminna 
105531L)  19 956,20 18 451,84 92,46% 

2. 
Budowa altany na terenie parku 
przy zalewie w Nowym Krępcu  14 000,00 14 000,00 100,00% 

3. 
Utwardzenie kostką parkingu przy 
SP w Krępcu  3 000,00 3 000,00 100,00% 

Razem Sołectwo Nowy Krępiec 34 297,80 36 956,20 35 451,84 95,93% 

17. Piotrówek 
1. 

Poprawa infrastruktury drogowej w 
miejscowości Piotrówek 

 

 10 939,04 9 999,90 91,41% 

Razem Sołectwo Piotrówek 10 117,85 10 939,04 9 999,90 91,41% 
18. 

  
Podzamcze 1. 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 
(zakup i montaż)  20 178,09 20 178,00 100% 

Razem Sołectwo Podzamcze 18 452,22 20 178,09 20 178,00 100% 

19. 
Trzecia-

ków 

1. Zakup kruszywa na poprawę stanu 
technicznego dróg gminnych  0,00 0,00 0,00% 

2. Zakup i montaż lustra (obok 
AGROMIXU)  600,00 600,00 100,00% 

3. Zakup i montaż ławki i kosza na 
śmieci (przystanek)  1 300,00 1 300,00 100,00% 
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4. Zakup tabliczek informacyjnych 
przy drogach gminnych  325,95 319,80 98,11% 

5. 
Dokumentacja projektowa na 
budowę/przebudowę drogi gminnej 
nr.105519L w m. Trzeciaków  13 000,00 12 054,00 92,72% 

Razem Sołectwo Trzeciaków 14 130,69 15 225,95 14 273,80 93,75% 

20. 
  

Trzeszko-
wice 

 
1.  Zakup i montaż altany wiejskiej  16 036,81 16 036,81 100% 

2. 
Zakup paliwa do traktora i środków 
ochrony roślin  1 000,00 1 000,00 100% 

Razem Sołectwo Trzeszkowice 15 776,99 17 036,81 17 036,81 100% 

 
21. 

 
Żurawniki 

1. 

Dokończenie prac związanych z 
termomodernizacją budynku 
remizo-świetlicy  5 000,00 5 000,00 100% 

2. 
Wykonanie wejścia do budynku 
remizo-świetlicy  0,00 0,00 0,00% 

3. 
Zakup stołów i krzeseł do budynku 
remizo-świetlicy  0,00 0,00 0,00% 

4. 
Zakup naczyń do kuchni w budynku 
remizo-świetlicy  4 893,35 4 888,53 99,90% 

5. 
Zakup mebli kuchennych do 
budynku remizo-świetlicy  5 000,00 5 000,00 100% 

Razem Sołectwo Żurawniki 13 753,42 14 893,35 14 888,53 99,97% 

OGÓŁEM 

446 248,67 
WYKORZYS

TANIE  
97,55 % 

tj. 435 332,79 

 
 
483 313,18   475 210,89 98,32% 
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XVI. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi 

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań z zakresu 
pomocy społecznej, a w szczególności: 

1) prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, 
okresowych, celowych  i specjalnych celowych; 

2) kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni oraz 
opłacanie lub dofinansowanie opłat za pobyt; 

3) wydawanie decyzji na posiłki i opłacanie ich kosztów; 
4) opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby 

korzystające z pomocy i kwalifikowanie do ww. świadczeń; 
5) potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych; 
6) świadczenie pracy socjalnej; 
7) realizacja programów i projektów, w tym osłonowych, wynikających  

z rozeznanych potrzeb; 
8) pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową 

pomoc w zakresie udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb życiowych, 

9) udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń 
losowych bądź sytuacji kryzysowych. 

 

Świadczenia z pomocy społecznej 

W 2019 r. przyznano pomoc w ramach zadań zleconych i własnych w zakresie 
pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania dla 314 osób a 193 rodziny (w 2018 r. - 311 osób a 195 rodzin). 
 
Nazwa świadczenia Ilość 

odbiorców 
Kwota (łącznie) Ilość 

odbiorców 
Kwota (łącznie) 

 2019 2020 

Zasiłek stały 
36 osób (366 
świadczeń) 

214 688, 07 zł 32 osoby (355 
świadczeń) 

207 469,56 zł 

Zasiłek okresowy 65 osób (334 
świadczenia) 

136 164, 26 zł 66 osób (335 
świadczenia) 

132 520,50 zł 

Zasiłek celowy 
 
sprawieniu pogrzebu oraz 
pochówku szczątków 
ludzkich 

67  osoby 56 781,80  zł 90 osób 55 660,31 zł 
 
 
 
4 200,00 zł 

Kierowanie do Domu 
Pomocy Społecznej 

9 osób 251 305,61 zł 10 osób 260 908,75 zł 

Program wieloletni „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania” realizowany był 
w latach 2014–2020. 

objęto pomocą 
224 osób 
W ramach 
tego zadania 
28 dzieci 
korzystało z 
dożywiania 

przyznano posiłki 
na kwotę 
144619,14 zł. 
Koszt – 16 415,15 
zł. Ogółem koszt 
całego zadania 
148 869, 14 zł. z 

objęto pomocą 
171 osób 
W ramach tego 
zadania 24 
dzieci korzystało 
z dożywiania 
bez wywiadu na 

przyznano posiłki 
na kwotę 
68 754,92 zł 
Koszt – 6 877,84 
zł. Ogółem koszt 
całego zadania 
68 754,92 zł z 
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bez wywiadu 
na wniosek 
dyrektorów 
szkół 

tego budżet 
Wojewody                          
89 321, 00 zł oraz  
59 548,14 zł 
budżet Gminy 

wniosek 
dyrektorów 
szkół. 

tego budżet 
Wojewody                          
41 252,95 zł oraz  
27 501,97  zł 
budżet Gminy 

Pomoc materialna dla 
uczniów 

122 decyzje 
administracyj
ne 

66 386,60zł 76 uczniów   na łączną 
kwotę: 
74 482,65 zł 

Usługi opiekuńcze zwykłe 
(Zaspokajanie 
codziennych potrzeb  
Opieka higieniczna  
Zapewnienie, w miarę 
możliwości, kontaktów 
podopiecznego z 
otoczeniem 
Zabiegi pielęgnacyjne 
zalecone przez lekarza 
 

Liczba 
przyznanych 
decyzją 
administracyj
ną godzin – 
482 

Środki finansowe  
pochodziły z 
dotacji celowej 
budżetu państwa  
i wyniosły na całe 
zadanie 9 002, 54 
zł. Rodzina 
ponosiła 
odpłatność za 
przyznane 
specjalistyczne 
usługi w 
wysokości 675, 
20zł. zgodnie 
Uchwałą Rady 
Gminy Mełgiew 

4 osoby - 
liczba 
przyznanych 
decyzją 
administrac. 
godzin – 424 

Środki finansowe 
na całe zadanie 
wyniosły 8 320,39 
zł. Rodzina 
ponosiła 
odpłatność za 
przyznane  usługi 
w wysokości 
612,00 zł.  – 
zgodnie z 
Uchwałą Rady 
Gminy Mełgiew 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

jedna 
rodzina, 
posiadająca 
niepełnospra
wne dziecko 

Środki finansowe  
pochodziły z 
dotacji celowej 
budżetu państwa  
i wyniosły na całe 
zadanie  
6 120, 00 zł. 
Rodzina ponosiła 
odpłatność za 
przyznane 
specjalistyczne 
usługi w 
wysokości  
918, 00zł zgodnie 
Uchwałą rady 
Gminy Mełgiew 

jedna rodzina, 
posiadająca 
niepełnospraw
ne dziecko  
Liczba 
przyznanych 
decyzją 
administrac. 
godzin – 176 

Środki finansowe  
pochodziły z 
dotacji celowej 
budżetu państwa  
i wyniosły na całe 
zadanie                  
5 984,00 zł. 
Rodzina ponosiła 
odpłatność za 
przyznane 
specjalistyczne 
usługi  w 
wysokości                    
1 496,00 zł  - 
zgodnie z 
Uchwałą Rady 
Gminy Mełgiew. 

Praca socjalna Pomocą 
objęto 314 
osób w 182 
rodzinach 

 Pomocą objęto 
153 rodziny 

 

Udzielenie schronienia   3 osoby z 
terenu Gminy 
Mełgiew 
przebywały w 
Schronisku dla 
Osób 
Bezdomnych 
im. Brata 
Alberta w 
Świdniku 

Koszt utrzym. 
tych osób w 
Schronisku to 
10 837,00 zł. 
Odpłatność za 
przyznanie 
schronienia -  
1 031,33 zł.  - 
zgodnie z 
Uchwałą Rady 
Gminy Mełgiew. 
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Świadczenia rodzinne 
 
 2019 2020 

Ilość łączna kwota Ilość łączna kwota 
Zasiłki rodzinne 
wraz z 
dodatkami 

378 rodzin 963 696,23zł; 347 rodzin 861 499,00 zł 

Zasiłki 
pielęgnacyjne 

190 osób 456 283,00zł 197 osób 510 894,00 zł 

świadczenia 
pielęgnacyjnego 

36 osób 601 434,00zł 36 osób 777 486,00 zł 

specjalnego 
zasiłku 
opiekuńczego 

4 osób 31 000, 00zł 7 osób 51 973,00 zł 

zasiłku dla 
opiekuna 

6 osób 44 640, 00zł 5 osób 38 440,00 zł 

jednorazowej 
zapomogi z 
tytułu urodzenia 
się dziecka 

72 osób 72 000, 00zł 59 osób 59 000,00 zł 

świadczenia 
rodzicielskiego 

19  rodzin 209 444,00 zł. 20 rodzin 219 750,00 zł 

składek 
emertalno – 
rentowych 

 100 117, 00zł  137 007,00 zł 

 
 

Program „Za życiem” 

Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich 
rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji 
niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, 
powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Jednym z elementów Programu „Za życiem" jest jednorazowe świadczenie 
pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4 000,00 zł. Świadczenie to 
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 
Ponadto można ubiegać się m.in. o: świadczenia opieki zdrowotnej dla kobiety i jej 
dziecka, pomoc asystenta rodziny, pomoc w wypełnianiu codziennych 
obowiązków domowych dla rodzin opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym. 
W grudniu 2020r. o przyznanie świadczenia „Za życiem” wpłynął jeden  
wniosek, tj. o pomoc zwróciła się 1 rodzina - wypłata świadczenia „Za 
życiem” w wysokości 4 000,00 zł. nastąpiła w miesiącu styczniu 2021r.  
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Świadczenia wychowawcze (500+) i Dobry Start (300+) 
 
Z dniem 1 lipca 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi przejął realizację 
zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (500 +) i Programu Dobry Start (300+). 
W roku 2020 r. o przyznanie świadczenia 500+ wpłynęło 128 nowych wniosków co 
oznacza, że pomocą objęto 1975 dzieci (odstąpienie od składania ponownego 
wniosków). W związku z realizacją pomocy w postaci świadczenia 
wychowawczego wydatkowano kwotę 11 788 571,72 zł. 
Natomiast o przyznanie świadczenia 300+ wpłynęły 983  wnioski co oznacza, że 
o pomoc zwróciło się 907 rodzin. Pomocą objęto 1422 dzieci. W związku z 
realizacją pomocy w postaci świadczenia z Programu „Dobry Start” wydatkowano 
kwotę 426 300,00 zł. 

 
 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 53 sprawy związanych z dłużnikami 
alimentacyjnymi (w 2019 r. - 50 spraw). 

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z funduszu 
alimentacyjnego skorzystały 28 rodziny (w 2019 r. - 43  rodziny), wypłacono 
świadczenia na łączną kwotę 225 300,00 zł (w 2019 r. - 250 028, 00 zł). 
Należne kwoty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zwrócone przez 
dłużników alimentacyjnych (łącznie z ustawowymi odsetkami) wyniosły 111 677,79 
zł (w 2019 r. - 115 579,80 zł), z tego przekazano na: 

- dochód Budżetu Państwa 32 788,30 zł (łącznie z zaliczką alimentacyjną  
i odsetkami; w 2019 r. - 94 824,97 zł) 

- dochód  własny  Gminy Mełgiew 22 985,27 zł (łącznie z zaliczką alimentacyjną; 
w 2019 r. - 20 754,83 zł). 

 

Karta Dużej Rodziny 
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

W roku 2020 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi wydali kartę 
„Karta Dużej Rodziny” 28  rodzinom tj. 71 osobom (w 2019 r. – 118 rodzinom tj. 
580 osobom) 

 
Regionalna Karta Dużej Rodziny 

Dnia 20 maja 2014r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr 
CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej 
Rodziny”. 

W dniu 26 czerwca 2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą 
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Mełgiew a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, dzięki któremu 
wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie naszej Gminy będą 
mogły ubiegać się o Regionalną Kartę Dużej Rodziny, a tym samym korzystać  
z ulg i uprawnień znajdujących się w zasięgu regionu lubelskiego.  

Samorządowa Karta Dużej Rodziny 

W dniu 26 czerwca 2014r. Radni Gminy Mełgiew podjęli Uchwałę  NR XXX/208/14 
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mełgiew Programu „Rodzina Trzy 
Plus”. Program jest jednym z elementów polityki społecznej realizowanej przez 
samorząd Gminy Mełgiew na rzecz wszystkich rodzin wielodzietnych 
zamieszkujących na terenie naszej Gminy.  

W roku 2020 r., tak jak i w 2019 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mełgwi nie wydali kart  „Rodzina Trzy Plus”. Dzięki podpisanym 
Porozumieniom o współpracy rodziny te mogą korzystać ze zniżek w:  
- Piekarnia „Grela” w Mełgwi - 10% na zakup pieczywa,  
- Księgarnia Libro w Świdniku – 10 % każdorazowy zakup,   
- Apteka „Gemini” Mełgiew  - 5% każdorazowy zakup,  
- Sklep FOCUS w Świdniku – zniżka 15% na artykuły szkolne i papiernicze, 10% 

zniżki na zabawki i foto, 5 % zniżki na kalkulatory, zegarki, karty pamięci oraz 
artykuły markowe; 

- Przedszkole niepubliczne Wesołe Przedszkole – zniżka 50 % na czesne na 2 i 
kolejne dziecko  

- Przedszkole niepubliczne Bartuś – pierwszy miesiąc bezpłatny; 
- Kostiumowa kraina – wypożyczalnia strojów karnawałowych, historycznych i 

ludowych – 20% na wypożyczony strój. 
 
 
 

Pozostała działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi 

Działalność Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Mełgiew. 

 

W 2020 roku odbyły się 4 ogólne posiedzenia całego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Mełgiew. Na posiedzeniach Zespołu omawiane  było zjawisko przemocy w 
rodzinie występujące na terenie Gminy Mełgiew.  

W 2020r. na terenie Gminy Mełgiew zostało wszczętych 19 procedur „Niebieskie 
Karty” (w 2019 r. – 37 procedury).  Ogółem w roku 2020 prowadzono 32  
postępowania procedury „Niebieskiej Karty” (19 z roku 2019 oraz 13 z 2020). W 
roku 2020 powołano 12 grup roboczych które przeprowadziły 85 posiedzeń. Do 
końca roku 2020 podczas pracy Zespołu interdyscyplinarnego zakończono 22 
procedury „Niebieskiej Karty” - 13 procedur NK zakończono  z powodu ustania 
zjawiska przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy, 
natomiast 9 procedur NK zakończono powodu braku zasadności podejmowanych 
działań.  
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W 2020r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy m.in. złożyli 2 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, 
skierowali 5 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego przez mieszkańców 
Mełgwi  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Mełgiew.  

Ponadto w roku 2020r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi 
rozpowszechniali materiały profilaktyczne dotyczące zjawiska przemocy w 
placówkach oświatowych na terenie Gminy, jak również były dostępne w siedzibie 
Ośrodka oraz podczas uroczystości Dożynek Parafialno-Gminnych. 

 

Wsparcie rodziny poprzez usługę asystenta rodziny 
 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi był realizatorem resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2020 r. „Asystent 
Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Dzięki udziale w programie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi pozyskał kwotę 1 700,00 zł  (w 2019 r. - 
20 178, 00 zł), która została przeznaczona na jednorazowy dodatek dla asystenta 
rodziny. W 2020r. zmieniono formę dotowania asystentów rodziny. Przyznano 
asystentom rodziny jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę w okresie 
pandemii. 

Do głównych zadań asystenta należało udzielanie pomocy rodzinom w poprawie 
ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Zatrudniony asystent rodziny w czasie 
swojej pracy objął wsparciem i pomocą 15 najbardziej potrzebujących pomocy 
rodzin mających problemy z władzą rodzicielską lub niezaradnością życiową. 
Asystent objął swoja pracą 37 dzieci. W roku 2020 w pieczy zastępczej 
przebywało 9 dzieci. W trakcie roku pieczę opuściło 4 dzieci, 3 wróciło do rodziny 
biologicznej, 1 dziecko uzyskało pełnoletność i zakończyło naukę.  

 

Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej 

W roku 2020 odbyły się 3 posiedzenia Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej.  
W posiedzeniach Zespołu brali udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mełgwi. Osoby z zewnątrz nie były zapraszane z uwagi na obostrzenia 
spowodowane pandemią koronawirusa. Podczas posiedzeń Zespołu szczegółowo 
omawiana była sytuacja rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  
bytowej. Poruszana była również sytuacja bytowa osób samotnych lub innych 
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zespoły są okazją do zgłoszenia 
przez pracowników innych instytucji rodzin wymagających wsparcia.  
 

Rodzina wspierająca 

W Gminie Mełgiew od miesiąca sierpnia 2018r. została zawarta Umowa z rodziną, 
która pełni funkcję rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca przy współpracy  
z asystentem rodziny wspiera oraz pomaga rodzinie przeżywającej trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
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W 2020 r. kontynuowano współpracę z rodziną wspierającą. Rodzina wspierająca 
objęła swoim wsparciem jedną rodzinę biologiczną. Rodzina wspierająca 
współpracuje z asystentem rodziny.  

 
 

Realizacja Projektów socjalnych 

W 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi nie zrealizowano projektów 
socjalnych. Uniemożliwiła to pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane. 
 

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020 

Gmina Mełgiew w 2020 r. ponownie przystąpiła do realizacji Programu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pn. „Opieka 
Wytchnieniowa” – edycja 2020. Program realizowany jest w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Program adresowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których 
członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 
czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i 
wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych wykorzystali  limit  240 godzin opieki 
wytchnieniowej. Z opieki wytchnieniowej w naszej Gminie skorzystało  
15 opiekunów (w 2019 r.- 7 opiekunów). W 9 przypadkach opieka wytchnieniowa 
dotyczyła opiekunów dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
natomiast 6 kolejnych przypadków dotyczyło opiekunów osób dorosłych  z 
orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Całkowity koszt realizacji zadania (tak jak w 2019 r.) wyniósł 50 400, 00zł, z czego 
40 320, 00 zł stanowiły środki finansowe otrzymane w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,  natomiast 10 080, 00 zł  stanowił 
wkład własny Gminy Mełgiew. 

 
Program „Wspieraj Seniora” – edycja 2020 

Program „Wspieraj Seniora” ma na celu dofinansowanie w zakresie realizacji 
usługi wsparcia na rzecz Seniorów. Usługa wsparcia polega w szczególności na 
dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób  
w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 
zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej  
70 roku życia. 
W roku 2020 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi 
realizowali Program Wspieraj Seniora. Pomocą zostało objętych  6 osób. Kwota 
dotacji która została wykorzystana na realizację Programu Wspieraj Seniora  
wyniosła  2 144,48 zł.          
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Pomoc dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin w Gminie Mełgiew 

Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku oraz przy 
udziale Kuratorium Oświaty w Lublinie 7 dzieci z terenu Gminy Mełgiew 
uczestniczyło w całkowicie bezpłatnych koloniach letnich. Organizatorem kolonii 
był LUTUR w Lublinie. Kolonie odbywały się w miejscowości Okuninka. Atrakcją 
kolonii były wycieczki, zabawy, gry oraz konkursy. 
 

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Praca socjalna w naszym ośrodku polega również na pomaganiu rodzinom  
i osobom w sposób niematerialny. Pomagamy osobom wyjść z konfliktu, znaleźć 
najlepsze rozwiązanie trudnej sytuacji zorganizować pomoc specjalistyczną, 
pomagamy w leczeniu uzależnień. W roku 2020 pracownicy socjalni wystąpili  
z wnioskiem do GKRPA o podjęcie leczenia odwykowego wobec 8 osób.   
 

Pomóż dzieciom przetrwać zimę 

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi nie przystąpił do akcji Pomóż 
Dzieciom przetrwać Zimę z uwagi na fakt, iż akcja była znacząco okrojona przez 
panującą pandemię.  
 

Wolontariat 
 
Od kwietnia 2016r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi działa Klub 
Wolontariatu. W 2020r. był  jeden wolontariusz, który systematycznie wspierał 
osoby potrzebujące, pomagał dzieciom mającym problemy w nauce matematyki. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi informuje mieszkańców Gminy o 
możliwości przystąpienia do wolontariatu za pośrednictwem strony internetowej 
oraz ogłoszeń zawieszonych w lokalnych instytucjach (szkoły, przychodnia, Urząd 
Gminy). 

 
Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu Gminy Mełgiew w ramach 
Programu Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 

W roku 2020 Gmina Mełgiew przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi 
uczestniczyła w Programie Pomoc Żywnościowa na lata  2014-2020. Program 
skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społeczne, oraz których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z 
pomocy społecznej, tj. kwoty 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 
kwoty 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. 
W ramach Podprogramu w 2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mełgwi wydali 296 skierowań obejmując pomocą 701 osób. W paczce 
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żywnościowej którą można otrzymać w ramach Podprogramu 2019 w przeliczeniu 
na 1 osobę znajdują się następujące produkty spożywcze: groszek z marchewką 
3,2 kg,  koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 
1,80 kg, sok jabłkowy klarowny 4l, makaron jajeczny 4,5 kg, makaron 
kukurydziany bezglutenowy 1 kg ryż biały 3 kg, kasza gryczana 1,5 kg, herbatniki 
maślane 0,8 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg, szynka 
drobiowa 2,7 kg,  pasztet wieprzowy 0,48 kg, filet z makreli w oleju 1,53 kg, cukier 
biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg. 
 
 

Szlachetna paczka 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mełgwi w 2020r. nawiązał także współpracę z 
wolontariuszami „Szlachetnej Paczki”. Do akcji zgłoszono 20 rodzin, z czego 11 
otrzymało wsparcie. Rodziny zostały obdarowane kuchenkami, pralkami, 
laptopami, pościelą, meblami, bonami podarunkowymi do sklepów, chemią, 
produktami spożywczymi.  
 
 

Projekty unijne 

„Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, 
Mełgiew, Piaski” 
 
Od miesiąca października 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi jest 
realizatorem  projektu  pt. „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w 
Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 
11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności 
do zatrudnienia - 40 osób (średnio 28 kobiet i 12mężczyzn), wykluczonych,  
korzystających z pomocy społecznej lub zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (z Gmina Mełgiew 10 kobiet).  
W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystali z następujących form 
wsparcia: 

1) Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, poradnictwo psychologiczne  
oraz indywidualny plan działania (10 osób);  

2) Udział w pracach  społecznie użytecznych (7osób)  polegających na pracach 
porządkowych w Urzędzie Gminy w Mełgwi oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mełgwi; 

3) Warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych (10osób); 
4) Szkolenia zawodowe - wraz z materiałami szkoleniowymi, wyżywieniem, 

zwrotami kosztów dojazdu i stypendiami szkoleniowymi: 
a) Kurs florystyczny – 1osoba; 
b) Kurs opiekunka dziecięca – 3 osoby; 
c) Kurs prawo jazdy kat. B – 6 osób; 
d) Kurs opiekun osób starszych – 6 osób; 
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e) Kurs komputerowy 10 – osób; 
5) Trzy miesięczne staże zawodowe (wraz ze zwrotami kosztów dojazdu i opieki 

nad osobą zależną i stypendiami stażowymi.- staże rozpoczęły się w grudniu 
2019r. – wzięło w nich udział 10 osób. 

6) Praca socjalna i zasiłki celowe. 
7) Z każdym uczestnikiem została zawarta umowa na wzór kontraktu socjalnego. 
8) Warto podkreślić, że jeden z uczestników projektu podjął zatrudnienie w 

ramach umowy o pracę w warsztatach Terapii Zajęciowej w Mełgwi. 

Wartość projektu to kwota 154 721,49 zł, z czego dofinansowanie z funduszy 
europejskich wynosi 134 713,09 zł, wkład własny wynosi 20 008,40 zł. 

 

Realizacja projektu „Szansa na zmianę” 

Od 1 kwietnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi jest również 
realizatorem projektu współfinansowanego z funduszy europejskich pod nazwą 
„Szansa na zmianę”. Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych z terenu 
gminy Mełgiew. Mogą w nim wziąć udział osoby powyżej 18 r.ż. zarejestrowane  
w Urzędzie Pracy bądź poszukujące pracy. Projekt  jest realizowany od 1.04.2019 
r. do 31.03.2022 r. Każdego roku może w nim wziąć udział 8 osób. 
W roku 2020 w projekcie wzięło udział 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn) 
zamieszkujących Gminę Mełgiew. Podczas udziału w projekcie każdy z 
Uczestników miał zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, 
wypłatę zasiłków szkoleniowych przez cały okres trwania projektu (rok). Następnie 
Uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, 
szkoleniach zgodnych z ich oczekiwaniami oraz predyspozycjami. Cztery 
uczestniczki wzięły udział w kursie gastronomicznym, czterech uczestników 
szkoliło się w zakresie technologii robót budowalnych. Trójka  uczestników z 
ośmiu podjęła 3 miesięczny staż zawodowy. Jedna z uczestniczek, w trakcie 
trwania projektu, podjęła zatrudnienie. 
Wartość projektu to kwota 726 509,86 zł, wkład własny  wynosi 94 762,16 zł. 
 
Realizacja projektu „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych OPS 
w Mełgwi”   

Od 1 października 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi realizuje projekt 
pod nazwą „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych OPS w Mełgwi”. 
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych 
polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług 
socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 18 miesięcy tj. 
01.10.2020r.- 31.03.2022r. 
W wyniku wdrożenia projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiła zmiana 
systemu organizacyjnego. W ramach projektu wprowadzone zostały rozwiązania 
optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych 
pracowników.   
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Ponadto w ramach projektu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi  
otrzymają wsparcie szkoleniowe 
W roku 2020 pracownicy OPS mogli również skorzystać z konsultacji prawnych. 
Koszty zadań to kwota: 51 550,00 zł.  
Wartość projektu: 387 187,50 zł  – trwałość projektu 18 miesięcy po zakończeniu. 

 
Punkt konsultacyjny 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi działa punkt konsultacyjny 
„Niezapominajka”, raz w miesiącu dyżury pełnią psycholog oraz radca prawny. 
Udzielanie porad jest bezpłatne. W 2020 r. z pomocy radcy prawnego skorzystało 
10 osób. Z kolei z pomocy terapeuty - 6 osób.  
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XVII. Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi jest samorządową instytucją kultury 
działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej/ tekst jednolity Dz.U.Nr.110 z 1997 
r.poz.721. z późn. zm./. Zadania GOK określa Statut i Regulamin Organizacyjny. 

Misją instytucji jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu jakim 
jest kultura. Realizowana jest ona poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, 
edukacyjną i społeczną. Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy  
w sprawy kultury umożliwia funkcjonowanie placówki w sposób odpowiadający na 
potrzeby środowiska. 

W ramach działalności edukacyjnej w ofercie GOK znajdują się zajęcia stałe: 
- wokalne - 3 zespoły 
- nauka gry na pianinie, gitarze, perkusji, keyboardzie, instrumentach dętych 
- zespoły tańca nowoczesnego - 4 grupy 
- grupa paradna - Mażoretki 
- rozwoju zdolności wokalno-muzycznych (Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, 

kapela i Zespół Śpiewaczy Podzamcze) 
- aktywizacji osób 50+ (Koło Seniora Nr 1 w Mełgwi) 
- obserwatorium astronomiczne. 
 

Do działalności GOK należy również: 
- organizacja wystaw, przygotowanie dekoracji i scenografii na uroczystości  

i imprezy okolicznościowe; 
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz reportażowej do wydarzeń 

kulturalnych zamieszczanych na stronie GOK; 
- administrowanie i aktualizowanie strony GOK www.gokmelgiew.pl, na której 

dokumentujemy wszystkie działania organizowane przez placówkę; 
- nawiązywanie poprzez portal społecznościowy facebook.com/gokmelgiew sieci 

kontaktów z osobami zainteresowanymi działalnością GOK i informowanie na 
temat działań, imprez i wydarzeń organizowanych w ośrodku. 

 

 GOK angażował się w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy 
z innymi podmiotami, takimi jak: szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, KGW, 
parafia, Koło Seniora Nr.1 w Mełgwi, sołectwa, Starostwo Powiatowe, Komenda 
Powiatowa Policji w Świdniku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Okręgowy, Zarząd Główny OSP RP w Warszawie ,jednostki OSP RP z 
terenu naszej gminy, inne ośrodki kultury nie tylko z powiatu Świdnickiego oraz 
WTZ SIS z Mełgwi i DPS w Krzesimowie. 

GOK zrealizował przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, 
edukacyjnym i społecznym (koncerty, przeglądy, wystawy, ferie zimowe, bal 
karnawałowy dla dzieci, akcja krwiodawstwa i in.), a m.in.: 
- VI Kolędowanie Mełgiewskie (Orszak Trzech Króli) 
- VIII Noworoczny Koncert Kolęd 
- Ferie zimowe w GOK Mełgiew 
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- XX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych 
- Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz 

Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Świdniku 
- XXVII Konkurs na Palmę Wielkanocną" oraz "Konkurs z Jajem, czyli moja 

pisanka" 
- Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka i Rodziny pod patronatem Wójta 

Gminy Mełgiew pt. "Kreatywna rodzinka #zostańwdomu 
- Wystawa pokonkursowa „Powiat Świdnicki w kadrze” 
- Dożynki Parafialno-Gminne w Mełwi i konkursy na "Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy" oraz kulinarny na "Kluchy mełgiewskie" 
- Akcje krwiodawstwa 
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W 2020 r. działalność GOK była ograniczona ze względu na obowiązujące 
obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w związku z czym podejmowano 
działania online, a min.: 

- grupa "Zajęcia plastyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi" na Facebooku 
dla wszystkich uczestników zajęć GOK, której zadaniem jest edukacja 
plastyczna oraz wymiana doświadczeń, pomysłów na prace i rękodzieło. 

- opracowanie rodzinnej gry "ZnaMy się?" do bezpłatnego pobrania na stronie 
www GOK; 

- koncert w kwarantannie – klip muzyczny pt. "Gdy smutku wiatr" przygotowany 
w całości zdalnie przez członków Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew; 

- zajęcia taneczne M.G. Squad i grupy Mażoretek online: filmik z układem 
tanecznym do samodzielnego opanowania, kontakt z instruktorami 
udzielającymi porad i wskazówek odnośnie domowych treningów; 

- udostępnianie materiałów do nauki gry na instrumentach, kontakt telefoniczny i 
emailowy instruktorów z uczniami; 

- opracowanie i udostępnienie online ankiety "Uczestnictwo w ofercie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mełgwi w kontekście pandemii COVID-19" skierowanej do 
Mieszkańców Gminy Mełgiew i wszystkich odbiorców GOK. Po zniesieniu 
ograniczeń związanych z uczestniczeniem w kulturze GOK pragnie wrócić z 
najlepszą, dopasowaną do potrzeb odbiorców ofertą - oczywiście z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych dotyczących reżimu 
sanitarnego. Dlatego też pyta o obawy i potrzeby w tej anonimowej ankiecie 
(dostępnej do 16.07.2020 r). Przeprowadzone badania mają również ukazać, 
jakich zmian należy dokonać w instytucji kultury aby oferta, jaką 
przedstawiamy społeczeństwu była bezpieczna, atrakcyjna i wynikała z jego 
potrzeb. 
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Na terenie Gminy Mełgiew zarejestrowane są nw. koła gospodyń: 
 
Lp. Nazwa KGW oraz przedstawiciel Adres siedziby KGW 

1. KGW w Krępcu „Sąsiedzki Krępiec” 
P. Janina Bielak 

Krępiec,  ul. Wyspiańskiego 13, 
21-040 Świdnik 

2. KGW w Józefowie  
P. Henryka Latała -Bąk 

Józefów  60 a 
21-007 Mełgiew  

3. KGW w Jackowie 
P. Marianna  Golon  

Jacków 111 
21-007 Mełgiew 

4. KGW w Lubieńcu 
P. Ewa Sagan 

Lubieniec 21 
21-007 Mełgiew 

5. KGW w Janówku  
P. Justyna Krysa 

Janówek 43 
21-007 Mełgiew 

6. KGW w Janowicach  
„ JANOWICZANKI „ 
P. Monika Pachuta 

Janowice 137  
21-007 Mełgiew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

XVIII. Biblioteki  

W Gminie Mełgiew działają trzy placówki biblioteczne: Gminna Bibliotek Publiczna 
i 2 Filie biblioteczne w Krępcu i Krzesimowie.   

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi organizator ma 
osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury . 

Przy GBP Mełgiew działa Izba Pamiątek Regionalnych mieszcząca się w budynku 
starego kościoła . Muzeum działa też w formie wirtualnej. 

Stan księgozbiorów ogółem w 2020 r. to 20854 (w 2019 r. to 22510 wol.) 
 
Koszt poniesiony na  zakup książek w 2020 r. to 16 691,21 zł – (2019 r. - 
17 924,00 zł) oraz zakup ministerialny – 4 800,00 zakupiono razem 630 wol.  
(w 2019 r. – 4 650,00 zł).  
Dodatkowo zbiór Biblioteki uzupełniają czasopisma dostępne w  wersji 
elektronicznej w Bibliotece głównej, które są wypożyczane  do domu oraz 
dostępne w czytelni na miejscu.  Wśród nich znajdują się  dzienniki ,tygodniki , 
kolorowe czytadła, magazyny dla młodzieży .  

Czytelnictwo 

Placówka 2019 2020 

GBP Mełgiew 510 468 

Filia Krępiec 115 124 

Filia Krzesimów 167 162 

Razem 792 754 

 
Popularnością cieszą się wypożyczenia audiobooków w Mełgwi  34 udostępnień. 
W  GBP Mełgiew można skorzystać z komputerów na miejscu z których 
skorzystało -97 osób 
 
Wypożyczenia 2019 

Nazwa Biblioteki Dorośli Dzieci Inna Czasopisma Razem 

GBP Mełgiew 10900 2635 1463 1216 16214 

Filia w Krępcu 1560 659 369 527 3115 

Filia w Krzesimowie 411 513 2257 - 3181 

Razem 12871 3807 4089 1743 22510 

 
Wypożyczenia 2020 

Nazwa biblioteki Dorośli Dzieci Inne Czasopisma Razem 
GBP Mełgiew 9338 3463 1278 1169 15248 +34 

aud. 15282 
Filia w Krępcu 1566 510 330 432 2838 

Filia w Krzesimowie 272 489 1627 - 2388 
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Razem 11176 4462 3235 1601 20508 
Funkcjonuje również Izba Pamiątek Regionalnych do lekcji i spotkań historii  
o regionie . 

Ponadto Biblioteka współpracuje z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w 
Krzesimowie oraz uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mełgwi, ze 
wszystkimi szkołami podstawowymi na terenie gminy oraz z przedszkolami. 

 
Środki pozabudżetowe pozyskane w 2020 r.: 

- Projekt 7- edycja ,,Mała książka- wielki człowiek ‘’ skierowanego do dzieci  
w wieku 3 do 6 lat . 

- Program wieloletni o udzielenie dofinasowania na zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek. 

- Projekt cyfrowe GOK-I w ramach, którego Biblioteka uzyskała sprzęt 
komputerowy z pełnym oprogramowaniem w ilości 5 laptopów. 

- Uruchomienie programu Mak + w Filii Bibliotecznej w Krępcu . 
- Projekt matematyczny do e-Fundacji niestety nie uzyskaliśmy dofinasowania. 
- Projekt Niepodległa z Programu wieloletniego - Wystawa historyczno-

edukacyjna  niestety nie uzyskaliśmy dofinasowania. 
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XIX. Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
 

1) OSP Dominów,  
 

 
 
2) Janowice 
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3) OSP Krępiec 
 

 
 

 
4) OSP Krzesimów 

 
 
 

5) OSP Mełgiew 
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6) OSP Minkowice 
 

 
 
 

7) OSP Trzeszkowice 
 

 
 
 
 
 
Z ww. jednostek: 
1) 2 jednostki - Krępiec i Janowice - nie dysponują żadnym pojazdem 

pożarniczym, 
2) 2 jednostki - Trzeszkowice i Minkowice - włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo–Gaśniczego (KSRG). 
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Lp. Jednostka 

Ilość członków / 
ilość członków 

zdolnych do 
udziału w 

działaniach 
ratowniczo - 
gaśniczych 

Ilość i rodzaj pojazdów 
pożarniczych 

Ilość zdarzeń w 
2019 r. z podziałem 
na P/MZ/AF (pożar, 

miejscowe 
zagrożenie, alarm 

fałszywy) 

Wybrany sprzęt stanowiący wyposażenie 
jednostki 

Inne istotne 
informacje 

1. Trzeszkowice 44 / 17 

1 pojazd średni gaśniczy 
MAN,  

 
1 pojazd średni gaśniczy 
Mercedes Atego, zbiornik 
na wodę o poj. 2500 litrów 

 
1 pojazd lekki gaśniczy 
VW Transporter, bez 

możliwości prowadzenia 
samodzielnych działań 

gaśniczych, do przewozu 
ratowników i sprzętu 

P – 25 
MZ – 18 
AF – 2 

Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa 
technicznego LUKAS, pilarki do cięcia 

drewna i betonu, agregaty 
prądotwórcze, pompy szlamowe do 
wody brudnej, agregat oddymiający, 

torba medyczna PSP R-1, defibrylator, 
aparaty powietrzne do pracy w 

zadymieniu 

Zakup 
fabr.nowego 

samoch.pożar. 
MAN, orynnowanie 
budynku, remont 

garaży 

2. Minkowice 45 / 16 

1 pojazd ciężki gaśniczy 
Tatra, ze zbiornikiem na 
wodę o poj. 8500 litrów 

 
1 pojazd lekki gaśniczy 

Ford Transit 
 

1 pojazd średni gaśniczy 
Star ze zbiornikiem na 
wodę o poj. 2000 litrów 

P – 19 
MZ – 13 
AF – 1 

Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa 
technicznego HOLMATRO, pilarki do 

cięcia drewna i betonu, agregaty 
prądotwórcze, pompy szlamowe do 
wody brudnej, agregat oddymiający, 

torba medyczna PSP R-1, defibrylator, 
aparaty powietrzne do pracy w 

zadymieniu 

Remont schodów 
w remizie, 

oświetlenie i 
tynkowanie garażu 

3. Dominów 53 / 24  

1 pojazd średni gaśniczy 
Magirus ze zbiornikiem na 

wodę o poj. 2500 litrów 
 

1 pojazd średni gaśniczy 
Volvo, ze zbiornikiem na 
wodę o poj. 2000 litrów 

P – 7 
MZ – 10 
AF – 1 

Agregat prądotwórczy, pompa 
szlamowa, pilarki do drewna, torba 

medyczna PSP R-1 

ocieplenie 
budynku remizy  
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4. Krzesimów 40 / 10 
1 pojazd średni gaśniczy 
DAF ze zbiornikiem na 
wodę o poj. 2000 litrów 

P – 4 
MZ – 0 
AF – 0 

Agregat prądotwórczy, pompy 
szlamowe, pilarka do drewna, torba 
medyczna  PSP R-1, motopompa 

MAMUT 

Instalacja 
oddymiająca 

garaż, ocieplenie 
stropu i 

podmurówki, 
wykonanie szafek 

na ubrania   

5. Mełgiew 32 / 11 

1 pojazd średni gaśniczy 
Star ze zbiornikiem na 
wodę o poj. 2500 litrów 

 

P – 1 
MZ – 2 
AF – 1 

Agregat prądotwórczy, pompa 
szlamowa, pompa do wody czystej, 

pilarka do drewna 
Brama garażowa 

6. Krępiec 25 / 0 brak 
P – 0 

MZ – 0 
AF – 0 

brak  

7. Janowice 19 / 0 brak 
P – 0 

MZ – 0 
AF – 0 

brak 
Remont instalacja 

elektryczna  
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XX. Współpraca Gminy Mełgiew z organizacjami 
pozarządowymi 

 
Na terenie Gminy funkcjonują m.in.. stowarzyszenia i kluby:  
1) Stowarzyszenie Wsi Franciszków  
2) Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa”  
3) Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie 
4) Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „DĄB” w Krzesimowie 
5) Gminno-Strażacki Klub Sportowy Płomień Minkowice 
6) Ludowy Klub Sportowy "Perła" Mełgiew 
7) Uczniowski klub sportowy "Krzesimów" w Krzesimowie 

Rada Gminy ustaliła następujące zadania priorytetowe, które mogły być zlecane 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w zakresie: 
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 

ust. l pkt 13 ustawy); 
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4, ust. l pkt 

14);  
3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

(art. 4 ust. l pkt 15 ustawy); 
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. l pkt 

16 ustawy);  
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. l pkt 17 ustawy); 
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 

1 pkt 18 ustawy); 
7) ratownictwa i ochrony ludności (art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy). 
 
W marcu  2020 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań. Na ten cel 
przeznaczono kwotę 109 000,00 zł. Konkurs został odwołany Zarządzeniem nr 
50.2020 Wójta Gminy Mełgiew z dnia 8 kwietnia 2020 r. z uwagi na ogłoszony 
stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się 
koronawirusa SARS-CoV-2, uniemożliwiających realizację zadań będących 
przedmiotem konkursu.  
Ponowny konkurs ogłoszono w miesiącu lipcu 2020 r. Podział środków 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Nazwa zadania Podział środków  
w 2020 r.  

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych (art. 4 ust.1 pkt.13 ustawy) 

4.000,00 zł 

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania (art. 4 ust. l pkt 14); 

2.000,00 zł 

3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy) 

5.000,00 zł 

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy) 

4.500,00 zł 

5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
(art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy) 

35.000,00 zł 

6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego (art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy) 

4.000,00 zł 
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7. Ratownictwa i ochrony ludności 
(art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy) 

10.000,00 zł 

 Łącznie  64 500, 00 zł. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu i przyznane dotacje. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Beneficjenci zadania Kwota dotacji 
Informacja 

o rozliczeniu 
dotacji 

Konkurs na realizację działań z zakresu rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych działalności wspomagającej. 

1. Stowarzyszenie 
„Razem dla 

Krzesimowa” 

Rozwój społeczności 
lokalnej poprzez 

zorganizowanie warsztatów 
pielęgnacji roślin 

Adresatami zadania byli 
mieszkańcy gminy 

Mełgiew.  

3 600,00 zł dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie 

Konkurs na realizację działań z zakresu działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,  
oświaty i wychowania 

2 Fundacja 
Nowoczesny 

Konin 

Klockowe L- maszyny – 
warsztaty techniczne dla 
dzieci 

Adresatami zadania byli 
mieszkańcy gminy 
Mełgiew. 

1 000,00 zł Zadanie nie 
zostało 
zrealizowane z 
powodu obostrzeń 
spowodowanych 
panującą 
pandemią choroby 
covid-19, 
wystosowano 
wezwanie do 
złożenia 
sprawozdania, 
dotacja zwrócona 
nieterminowo w 
dniu  01.03.2021 r. 
wraz z odsetkami 
w wysokości 10,00 
zł. 

Konkurs na realizację działań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

  
Nie wpłynęła żadna oferta 

 
Konkurs na realizację działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

  
Nie wpłynęła żadna oferta 

 

Konkurs na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1. Ludowy Klub 
Sportowy „Perła” 

w Mełgwi 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej ” 

Adresatami zadania byli 
zawodnicy Klubu, a 

także dzieci nie 
zrzeszone, które mogły 

uczestniczyć 
w zajęciach. 

 21 000,00 dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie 

2. Stowarzyszenie 
GSKS Płomień 

Minkowice 

Szkolenie Sportowe dzieci i 
młodzieży w boksie oraz 

udział we 
współzawodnictwie 

sportowym 

Adresatami zadania była 
grupa dzieci z terenu 

Gminy Mełgiew w wieku 
od 7do 18 lat. 

7 000,00 dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie  
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Konkurs na realizację działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

1. Stowarzyszenie 
„Pomocy Szkole i 
Ekorozwoju Wsi” 
w Krzesimowie 

Razem dla przyrody” – 
edukacja ekologiczna 
mieszkańców Gminy 

Mełgiew 

Adresatami zadania były 
dzieci z grup 

przedszkolnych oraz 
uczniowie  szkół 

podstawowych z terenu 
Gminy Mełgiew, ich 

rodzice i nauczyciele. 

4 000,00 zł dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie 

Konkurs na realizację działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 

1. Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w 
Minkowicach 

Ćwiczenia z udzielania 
pomocy w sytuacji 

kryzysowej technicznego i 
gaszenia pożarów 

Adresatami zadania były 
dzieci w wieku 

szkolnym, osoby dorosłe 
z terenu gminy Mełgiew 
oraz członkowie OSP 

Minkowice. 

6 250,00 zł dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie 

 
OGÓŁEM PRZYZNANE: 

 
42 850,00 

 

 
WYKORZYSTANO ŁĄCZNIE 

 
41 850,00 

 

 

Dotacje w trybie pozakonkursowym (udzielone na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 
 
W tabeli poniżej znajduje się informacja o dotacjach udzielonych w trybie 
pozakonkursowym, tzw. „mały grant”: 

 

 
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w m.in. postaci: 

1) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Projekt 
uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Beneficjenci zadania Kwota dotacji Informacja 
o rozliczeniu 

dotacji  

1. Polski Związek 
Wędkarski Koło 
nr 73 w Mełgwi; 

Wakacje z wędką dzieci i młodzież z terenu 
gminy Mełgiew, jak i ich 

rodzice. 

2 000,00 zł dotacja 
rozliczona 

prawidłowo, 
w terminie 

2. Stowarzyszenie 
Wsi Franciszków 

Prowadzenie  aktywności 
fizycznej dorosłych i 

seniorów 

seniorzy i osoby dorosłe 
z terenu gminy Mełgiew. 

 
2 280,00 zł 

Zadanie nie 
zostało 
zrealizowane z 
powodu obostrzeń 
spowodowanych 
panującą 
pandemią choroby 
covid-19. Dotacja 
zwrócona w całości 
na podstawie 
rozwiązania 
umowy 
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internetowej Gminy Mełgiew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mełgiew 
w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag; 

2) udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o 
dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych; 

3) przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych 
szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje, a także 
pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej 
i ponadregionalnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

XXI. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
Mełgiew Sp. z o.o. 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w gminie Mełgiew, 21-007 ul. Partyzancka 42, 
zostało zawiązane na mocy Aktu Założycielskiego sporządzonego w formie aktu 
notarialnego REPERTORIUM A Nr 118/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. Zawiązanie 
Spółki przez Wójta Gminy Mełgiew było następstwem Uchwały NR XVI/104/12 
Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej 
Sp. z o.o. i docelowego powierzenia jej wykonywania zadań własnych Gminy w 
obszarze użyteczności publicznej. 
Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie działalności służącej 
zaspokajaniu ważnych potrzeb społeczności lokalnej oraz tworzeniu korzystanych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. Celem spółki jest 
prowadzenie działalności związanej, w szczególności z prowadzeniem 
przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, rozwojem 
przedsiębiorczości orz zarządzaniem nieruchomościami na rzecz społeczności 
oraz samorządu terytorialnego. 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. jest spółką kapitałową 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000481059 
Zgodne z aktualnym wpisem do KRS wiodącym przedmiotem działalności GPK 
Mełgiew wg PKD jest: 36,00 Z Pobór i Uzdatnianie i dostarczanie wody. 
Jako przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy KRS wymienia min.: 
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 
42.11.Z Roboty związane z budowa dróg i autostrad 
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenu zieleni; 
49.31.Z Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski 
81.29.Z Pozostałe sprzątanie. 
W roku obrotowym 2020 funkcję Prezesa Spółki w okresie od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2020 r. pełniła Pani Magdalena Kuca. 
 
GPK Mełgiew Sp. z o.o. podjęło w 2020 r. działania zmierzające do realizacji 
zadania polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej w m. Dominów, przy 
pomocy środków zewnętrznych pochodzących m.in. z ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 
Przedmiotową inwestycję określoną w projekcie budowlanym podzielono na etapy, 
w 2020 r. zrealizowano: 
1) budowę sieci wodociągowej w m. Dominów gm. Mełgiew (odcinek W47-W52 

o długości ok. 510,19 m) – roboty odebrane protokolarnie; 
2) budowę sieci wodociągowej w m. Dominów gm. Mełgiew II (odcinek W52-W56 

o długości ok. 477,38 m)  - roboty odebrane protokolarnie. 
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Sytuacja kapitałowa GPK Mełgiew 
 

Udziałowiec Ilość udziałów Wartość 
nominalna 
udziałów 

Udział % 
 

Gmina Mełgiew 9733 973 300 100% 
 

 

 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew świadczy usługi na rzecz Gminy 
Mełgiew, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie: 

- utrzymania zieleni i drzew, czystości i porządku oraz bieżącym utrzymaniu 
cmentarzy, miejsc pamięci i pomników, utrzymaniu nawierzchni dróg gminnych 
i wewnętrznych na terenie gminy oraz konserwacji lamp hybrydowych  
i budynków będących własnością Gminy Mełgiew. Usługa została zlecona na 
podstawie art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – 
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zamówienie z wolnej ręki. Wartość zamówienia na 2020 r. (postępowanie 
przeprowadzone w 2019 r.):: 145 485,00 zł netto / 178 946,55 zł brutto; 

- bieżącego utrzymania terenów mienia komunalnego, dróg gminnych i 
wewnętrznych oraz wodociągów gminnych na terenie Gminy Mełgiew. Usługa 
została zlecona na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 12 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.) – zamówienie z wolnej ręki. Wartość zamówienia na 2020 r. 
(postępowanie przeprowadzone w 2019 r.): 1 052 682,93 zł netto /  
1 294 800,00 zł brutto. 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew oferuje usługi m.in.: 
- odbiór nieczystości płynnych własnym wozem asenizacyjnym o pojemności  

13 000 litrów, 
- projektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- zimowe i letnie utrzymanie dróg, 
- projektowanie i wykonawstwo dróg, chodników, zjazdów, 
- wynajem ciągnika rolniczego New Holland T7.170. 
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XXII. Zabytki w Gminie Mełgiew 

Najcenniejsze zabytki gminy Mełgiew oraz mogiły indywidualne, zbiorowe, 
cmentarze z okresu powstania styczniowego, I i II wojny światowej, a także 
pomniki i tablice pamiątkowe to miejsca, które stanowią skarbnicę historii i są ujęte 
w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wymienić z nich można m.in.: 
 
1. Zespół kościoła parafialnego w Mełgwi, w skład którego wchodzą obiekty: 

- stary kościół wzniesiony w latach 1726-1730, którego fundatorem był Jacek 
Stoiński - sędzia ziemski Lubelski, właściciel Podzamcza. Obecnie mieści 
się w nim muzeum regionalne (Izba Pamiątek Regionalnych,  

- nowy neogotycki kościół pod wezwaniem św. Wita wybudowany w latach 
1906-1910, 

- dzwonnica murowana wzniesiona w koricu XVII klasycystyczna, w której 
znajdowały się niegdyś cztery dzwony zrabowane podczas I wojny 
światowej, 

- brama z kapliczką św. Jana Nepomucena; 
 

 
 

2. Zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu 
W południowej części wsi Podzamcze położony jest zespół pałacowo-
parkowy. Przy skrzyżowaniu stoi murowana barokowa kapliczka św. Jana 
Nepomucena, a obok, po prawej brama do parku. 
Pałac pochodzi z początku XVIII wieku. Jego budowę rozpoczął w 1730 roku 
ówczesny właściciel dóbr mełgiewskich – Jacek Stoiński. Rozbudowę pałacu 
kontynuowali następcy Jacka: syn – Dominik i wnuk – Feliks. W tzw. okresie 
Stoińskich zespół pałacowy w Podzamczu przybrał kształt barokowej 
rezydencji podmiejskiej. Do zespołu pałacowego w Podzamczu należą także: 



99 
 

resztki murowanego ogrodzenia, brama otwierająca się na ogród, główna 
brama wjazdowa. 
Obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. 
 

 
Fot. Udostępniona przez G.Chowicki 

3. Zespół dworsko-parkowy w Krępcu 
Najcenniejsze obiekty tego zespołu to: murowany młyn wodny, dom młynarza, 
spichlerz drewniano-murowany. Pozostałości parku ocenia się na wiek XIX. 
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4. Zespół pałacowo-parkowy w Krzesimowie 
W skład zespołu wchodzą następujące obiekty: 
- Pałac został wybudowany w pierwszej połowie XIX w. z inicjatywy 

ówczesnych właścicieli Krzesimowa, państwa Stamirowskich. 
Obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej otoczony jest rozległym 
parkiem z pięknymi okazami starych drzew. Całości dopełniają stawy  
i ogrody kwiatowe, 

- Oficyna powstała w pierwszej połowie XIX w., tuż po wybudowaniu pałacu 
(obecnie jest zamieszkana). Stanowiła ona budynek mieszkalny dla rządcy 
oraz służby pracującej we dworze, 

- Park krajobrazowy – stworzony został w połowie XIX w. 
- Obiekty gospodarcze pochodzą z przełomu XIX i XX w. Należą do nich: 

murowany czworak z ok. 1920 r. (obecnie dom nr 2) i obora (obecnie 
chlewnia), oraz murowany spichlerz i suszarnia chmielu. 
 

 
 

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/2121111058176855/photos/a.2121111131510181/2200511233570170/?type=3&theater 
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5. Murowany młyn wodny z 1934 roku, następnie elektryczny;  
 

  
 

6. Cmentarz z kaplicą cmentarną wybudowana w 1872 roku przez Franciszka 
Sawickiego - właściciela Krępca. Na  cmentarzu znajdują się groby innych 
okolicznych właścicieli ziemskich m. in. Dreckich z Krzesimowa, Jana 
Rzeczycy Koźmiana - właściciela Wierzchowisk. 
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Groby i cmentarze wojenne 
- Cmentarz wojenny żołnierzy Austro-Węgier i Rosji poległych w 1915 r.,  

w Krzesimowie, 
- Mogiła żołnierzy polskiego z 1939 roku, w Podzamczu, 
- Mogiła nieznanego żołnierzy polskiego z 1939 roku, w Jackowie, 
- Mogiła żołnierzy polskiego z 1944 roku, w Minkowicach (przy lesie), 
- „Mogiły" zbiorowa - kopiec i obelisk poświęcony pamięci więźniów politycznych, 

żołnierzy, organizacji niepodległościowych, walczących o wolną Polskę, 
więzionych i zamordowanych w obozie NKWD i UB w Krzesimowie w latach 
1944-45, w Krzesimowie. 

 
 
Pomniki 
 
- Pomnik na kopcu usypany ok. 1863 r. z okazji przejazdu przez Mełgiew 

Tadeusza Kościuszki, w Mełgwi. 
- Pomnik bohaterom poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-

45, w Mełgwi, ul. Partyzancka 42. 
- Pomnik z krzyżem ku czci pomordowanych przez Niemców w 1941 r., w 

Krępcu. 
- Pomnik ku czci wymordowanych przez hitlerowców w latach 1941-44 ok. 30 

tys. Polaków, Żydów, Rosjan i obywateli innych narodowości, przywiezionych z 
obozu zagłady na Majdanku, w Krępcu (w lesie). 

- Pomnik Wojownikom Niepodległości w roku 1863, w Minkowicach (w lesie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


