RAPORT O STANIE
GMINY MICHÓW
ZA ROK 2021

Wójt Gminy Michów
Urząd Gminy w Michowie

Opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
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Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Michów w roku 2021.

Informacje ogólne
Gmina Michów to gmina wiejska położona w północnej części województwa lubelskiego, ok.
50 km na północ od Lublina. Gmina Michów jest jedną z 13 gmin powiatu lubartowskiego.
Sąsiaduje z gminami: od wschodu z gminą Firlej, od północy z gminą Kock i Jeziorzany, od
zachodu z gminą Baranów z powiatu puławskiego, a od południa z gminą Kamionka
i Abramów. Całkowita powierzchnia gminy Michów wynosi 136,0 km². Największą
powierzchnię zajmują użytki rolne - 77,3 %, następnie lasy - 18,1 % , tereny zabudowy –
2,3%, nieużytki – 0,9 %, a wody – 0,5 %.
Rys historyczny
Początki Michowa sięgają średniowiecza, kiedy to funkcjonował jako śródleśna osada
(niektóre źródła wymieniają datę jego lokacji na rok 1494 lub 1499). Pewne jest, że w I poł.
XVI występuje już jako miasto. Pierwszymi właścicielami byli Michowscy herbu Gryfita. To
im Michów zawdzięcza prawa miejskie w roku 1531, kościół, szpital i szkółkę. Michowscy
Michowa byli blisko związani z ojcem poezji polskiej Janem z Czarnolasu, za sprawą ożenku
Wojciecha z Krystyną – córką poety. Po okresie krótkiej prosperity, zawieruchy wojenne
XVII w. w Rzeczpospolitej nie ominęły również Michowa, który został spalony
najprawdopodobniej przez wojska J.Rakoczego. Po śmierci ostatniego z Michowskich Franciszka w 1732 r., osada przeszła w posiadanie Ewy Szaniawskiej, Kasztelanki Lubelskiej,
a następnie drogą darowizny lub sprzedaży w ręce oo. jezuitów z Lublina. Dzięki nowym
właścicielom Michów otrzymał w 1745 roku prawa miejskie tzw. magdeburskie z rąk króla
Augusta. Oznaczało to otrzymanie przywileju na 5 jarmarków i herbu. Był to topór św. Józefa
w lilii z napisem „plectit et aedificat” (ukarał i buduje). Po kasacji zakonu w 1773 r. Michów
przeszedł w posiadanie Anny z Sapiechów Jabłonowskiej, potem Ignacego Potockiego, by na
początku XIX w stać się własnością rodziny Piotrowskich. Położony z dala od większych
miast, pozbawiony dróg bitych, bez rozwiniętego przemysłu, miał Michów typowo rolniczy
charakter. Jedyne co go wyróżniało spośród podobnych miasteczek Lubelszczyzny, to
ożywiony handel i w miarę rozwinięte rzemiosło. Po upadku powstania styczniowego w 1869
r. Michów stracił prawa miejskie, i został przydzielony do gminy Chudowola, której siedziba
pozostała w Michowie. Pierwszym wójtem nowej gminy został Tomasz Jankowski z Ostrowa,
a pisarzem Mateusz Szczygieł - michowianin. Oprócz Michowa gminę Chudowola tworzyły
wsie: Węgielce, Ostrów, Katarzyn, Mejznerzyn, Meszno, Rudzienko. W 1865 r. zaborcy
założyli w Michowie sąd gminny, który działał do 1921 r. Burzliwe i tragiczne wydarzenia
obu wojen w XX wieku nie ominęły Michowa. Zbrodnicza ideologia faszystowska
unicestwiła prawie połowę mieszkańców Michowa, głównie pochodzenia żydowskiego
a wraz z nimi zniknęła synagoga, łaźnia a nawet kirkut.
Herb gminy Michów
Gmina Michów posiada własny herb. Tarcza herbu jest czerwona. Widnieje na niej topór
w wieńcu, ponieważ patronem był i jest do tej pory św. Józef – cieśla.
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Położenie administracyjno-geograficzne i sieć osadnicza.
Gmina Michów położona jest w zachodniej części powiatu lubartowskiego. Pod względem
fizjograficznym (wg J. Kondrackiego) obszar gminy Michów położony jest w środkowej
części mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska zajmującej południowy fragment Niziny
Południowopodlaskiej, stanowiącej wschodnią część prowincji Nizin Środkowopolskich.
Wysoczyzna po stronie południowej graniczy bezpośrednio z lessową krawędzią Wyżyny
Lubelskiej, natomiast od północy przylega do pradoliny dolnego odcinka Wieprza. Siedzibą
gminy jest Michów, odległy od Lublina o około 50 km. Powierzchnia gminy wynosi 136,00
km2 . W jej skład wchodzi 29 sołectw: Aleksandrówka, Anielówka, Budki, Chudowola,
Elżbietów, Gołąb, Gołąb Kolonia, Giżyce, Gawłówka, Katarzyn I, Katarzyn II, Krupy,
Michów, Mejznerzyn, Meszno, Miastkówek, Młyniska, Natalin, Ostrów, Podlodówek, Rawa,
Rudno, Rudzienko I, Rudzienko II, Rudzienko Kolonia, Trzciniec, Wypnicha, Węgielce,
Zofianówka. Sieć osadnicza w gminie jest dość rozproszona.

Kierownictwo Urzędu Gminy Michów

Wójt Gminy Michów – Janusz Jankowski
Zastępca Wójta Gminy – Jarosław Radomski
Sekretarz Gminy – Artur Karpiński
Skarbnik Gminy – Danuta Wiak

Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy – Roman Adamczyk
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy- Krystyna Szymanek
3

Komisje Rady Gminy:
1. Komisja Rewizyjna:
Roman Aftyka – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Durczak – Członek Komisji
Robert Janek – Członek Komisji
Andrzej Trojak – Członek Komisji
Mirosław Łoboda – Członek Komisji
2. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Robert Janek – Przewodniczący Komisji
Henryk Kukier – Członek Komisji
Mariola Szczuchniak – Członek Komisji
Wiesław Nogalski – Członek Komisji
Renata Żeleźnik – Członek Komisji
3. Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego
Mirosław Łoboda – Przewodniczący Komisji
Roman Adamczyk – Członek Komisji
Krystyna Szymanek – Członek Komisji
Ewa Włodarczyk – Członek Komisji
Marian Wicha – Członek Komisji
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Katarzyna Jóźwiak – Przewodnicząca Komisji
Henryk Kukier – Członek Komisji
Zbigniew Gradziński – Członek Komisji
Mariola Szczuchniak – Członek Komisji
Katarzyna Durczak – Człoenk Komisji
5. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zbigniew Gradziński – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Jóźwiak – Człoenk Komisji
Roman Aftyka – Członek Komisji
Marian Wicha – Członek Komisji
Krystyna Szymanek – Członek Komisji
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Demografia
Na terenie Gminy Michów łączna liczba mieszkańców na stałe zameldowanych na
koniec 2021 roku wynosiła 5785, w tym 2899 mężczyzn i 2886 kobiet. Osób zameldowanych
na pobyt stały i czasowy na koniec 2021 roku było 5833 , w tym 2922 mężczyzn i 2911
kobiet. Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Miejscowość
m.stałe m.czasowe kobiety mężczyźni Razem
Aleksandrówka
65
0
33
32
65
Anielówka
52
0
27
25
52
Budki
67
0
34
33
67
Chudowola
135
2
63
74
137
Elżbietów
127
0
69
60
127
Gawłówka
113
0
56
57
113
Giżyce
168
2
81
89
170
Gołąb
277
0
131
146
277
Gołąb-Kolonia
40
0
21
19
40
Katarzyn
196
5
104
97
201
Kolonia Giżyce
26
0
14
12
26
Krupy
37
2
22
17
39
Kruszyna
18
1
10
9
19
Lipniak
30
0
13
17
30
Mejznerzyn
337
3
150
190
340
Meszno
138
1
62
77
139
Miastkówek
139
0
76
63
139
Michów
1571
18
807
782
1589
Młyniska
75
0
44
31
75
Natalin
93
0
41
52
93
Ostrów
80
0
37
43
80
Podlodówek
161
0
82
79
161
Rawa
208
2
104
106
210
Rudno
471
1
236
236
472
Rudzienko
437
0
214
223
437
Rudzienko-Kolonia
154
4
80
78
158
Trzciniec
159
0
93
66
159
Węgielce
148
1
73
76
149
Wólka Michowska
45
0
21
24
45
Wypnicha
174
5
92
87
179
Zofianówka
44
1
23
22
45
Razem
5785
48
2911
2922
5833
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W 2021 r. na terenie Gminy były 44 urodzenia, w tym 19 kobiet i 25 mężczyzn.
Zgonów zanotowano 98, w tym 47 kobiet i 51 mężczyzn. 55 osób z terenu Gminy zmieniło
stan cywilny poprzez zawarcie małżeństwa. Ogółem w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Michowie sporządzono 79 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony).
Wykonano także 354 migracje aktów do Rejestru Stanu Cywilnego i wydano 600 odpisów
aktów. Zostało wydanych 251 dowody osobistych i przyjęto 45 zgłoszeń o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego. Z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
udostępniono 379 danych jednostkowych oraz wydano 145 zaświadczeń.
Z danych ewidencji ludności wynika, że odnotowano łącznie 112 zgłoszeń
zameldowania lub wymeldowania , usunięto 98 niezgodności danych w rejestrze PESEL oraz
nadano 2 numery PESEL na podstawie odrębnych przepisów.

Budżet Gminy Michów za rok 2021

Dochody :
Wartość

Lp. Nazwa dochodu

1

2

Dochody ogółem
W tym :
Dochody bieżące :

33.618.030,12

Procent
wykonania
100

30.106.115,50

89,55

- podatek dochodowy od osób fizycznych i
prawnych

2.735.888,00

9,09

- subwencje z budżetu państwa (ogólna
,oświatowa, równoważąca)

10.148.508,00

33,71

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące

9.607.497,41

31,91

- pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty
lokalne, wpływy z najmu, wpływy od spadków i
darowizn, czynności cywilnoprawne)

7.614.222,09

25,29

Dochody majątkowe:
- Środki z budżetu Unii Europejskiej dot.

3.511.914,62

10,45
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realizacji projektów unijnych

Wydatki:
Wartość

Lp. Nazwa wydatku
Wydatki ogółem
W tym
Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(pracownicy urzędu, szkół,przedszkola, OPS,,
obsługi wodno-kanalizacyjnej, dróg gminnych,
dowozu uczniów, OSP)
- dotacje ( udzielone dla stowarzyszeń na
realizację zadań własnych gminy)
- realizacja zadań statutowych związanych
działalnością publiczną oraz zaspakajaniem
podstawowych potrzeb mieszkańców gminy w
zakresie gospodarki komunalnej, utrzymaniem
dróg gminnych i budynków użyteczności
publicznej, wydatki pozapłacowe jednostek
oświatowych oraz innych jednostek podległych
Gminie Michów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej)
- obsługa długu (odsetki od kredytów i obligacji
komunalnych)

1

Wydatki majątkowe:
- dotacje na inwestycje
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

2

I.

27.875.163,52

Procent
wykonania
100

26.905.320,45
12.470.572,41

96,52
46,35

397.395,66

1,48

5.354.421,52

19,90

8.568.800,54

31,85

114.130,32

0,42

969.843,07
33.000,00
936.843,07

3,48
3,40
96,60

Informacja dodatkowa do wydatków z tytułu udzielonych dotacji:
W 2021 roku udzielone zostały dotacje :
Z budżetu gminy:
a) Gminna Biblioteka Publiczna – 250.625,19
b) Gminny Ludowy Klub Sportowy – 79.000,00
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c)
d)
e)
f)

Uczniowski Klub Sportowy „Michowiak” – 5.499,38
Uczniowski Klub Sportowy w Rudnie – 4.801,40
Towarzystwo Przyjaciół Michowa – 9.500,00
Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi Michowskiej – 8.989,69

Ze środków Unii Europejskiej:
a) Towarzystwo Przyjaciół Michowa – 38.980,00
II.

Informacja dodatkowa do wydatków majątkowych

Realizacja przedsięwzięć finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 w 2021 roku.
Lp.

Nazwa Projektu
Wydatki majątkowe

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Modernizacja infrastruktury wodociągowej
Gminy Michów – przebudowa i
modernizacja uzdatniania wody w
miejscowości Natalin, modernizacja
przepompowni wody w m. Mejznerzyn oraz
rozbudowa sieci w miejscowościach
Anielówka-Katarzyn
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Instalacja OZE jako element poprawy
środowiska naturalnego w gminie Michów
Wykonanie wydatków na 31.12.2021
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Michów
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Modernizacja infrastruktury wodociągowej
Gminy Michów-przebudowa Stacji Ujęcia
Wody w miejscowości Anielówka oraz
budowa i przebudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Rudno, Krupy, Węgielce,
Ostrów
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gminie
Michów
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Wydatki bieżące
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Wartość planu
na 31.12.2021
8.055.462,06

Wykonanie na
dzień 31.12.2021
729.257,44

9.600,00
567.143,51

9.600,00
9.600,00
0,00

6.236.461,80

0,00
719.657,44

0
515.387,00

719.657,44
0,00

586.869,75

0,00
0,00

140.000,00

0,00
0,00

243.356,25

0,00
127.111,75

1.

Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gminie
Michów
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.

243.356,25

127.111,75
127.111,75

Realizacja programów, projektów lub zadań pozostałych
Wydatki majątkowe
1.

Adaptacja modernizacja pomieszczeń ZSO
w Michowie na potrzeby przedszkola
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.

Plan na
31.12.2021 r.
571.963,00

Wykonanie
5.166,00
5.166,00

Wynik budżetu:
1)
Planowany wynik budżetu (różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu)
jako nadwyżka wynosi 1.341.251,03.
Wykonany wynik budżetu jako nadwyżka wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 5.742.866,60.
Znaczny wzrost nadwyżki budżetu wynika z tego iż w grudniu 2021 Gmina otrzymała
wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 2.546.580,00 na zadania inwestycyjne w
zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2)
Planowana nadwyżka operacyjna ( różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi ) wynosi 2.322.662,42 a wykonana nadwyżka operacyjna wg stanu na dzień
31.12.2021 wynosi 3.200.795,05
Nadwyżka operacyjna jest niezbędna do realizacji inwestycji gminnych i do spłaty długu.
Im większa nadwyżka tym większe bezpieczeństwo płynności finansowej.

Dług gminy:
Dług gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 6.750.000,00.
w tym:
- wykup obligacji komunalnych
- 5.100.000,00
- kredyt w BS Przysucha – 1.200.000,00
- kredyt w BS Michów – 450.000,00

Podatki
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Jednym z dochodów własnych gminy są wpływy z podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości, naliczanych dla osób fizycznych i osób prawnych.
W ewidencji osób fizycznych referatu podatkowego zarejestrowanych jest 5965
płatników podatku. W 2021 roku zostało wystawionych 6127 nakazów płatniczych, w tym
2403 na podatek rolny, 549 na podatek leśny, 42 na podatek od nieruchomości oraz 3133
nakazów na łączne zobowiązanie pieniężne. W trakcie roku podatkowego zostały wystawione
436 decyzje w sprawie korekty naliczonego podatku, w tym: 214 dotyczyło podatku rolnego,
9 podatku leśnego, 5 podatku od nieruchomości, 208 łącznego zobowiązania pieniężnego.
Liczba i struktura gospodarstw indywidualnych w roku 2021.
Grupy obszarowe
<5 ha
5-10 ha
10-20 ha
20-40 ha
>40 ha
RAZEM

Liczba gospodarstw
1855
401
96
12
4
2368

Udział [%]
78,34
16,93
4,05
0,51
0,17
100

W ewidencji podatkowej osób prawnych w 2021 roku zarejestrowanych było 50
osób prawnych, które w styczniu każdego roku składają deklarację na podatek rolny, leśny
lub od nieruchomości. W ubiegłym roku podatkowym wpłynęło 22 deklaracji na podatek
rolny, 6 deklaracji na podatek leśny, oraz 44 deklaracje na podatek od nieruchomości. Przy
każdej z deklaracji przeprowadzono analizę pod względem zgodności zgłoszonych gruntów i
budynków ze stanem faktycznym.
Wymiar podatków zajmuje się ponadto wydawaniem zaświadczeń dotyczących
potwierdzenia posiadanych gruntów (w 2021 roku wydano 275 zaświadczenia na
indywidualny wniosek podatnika) oraz wydawaniem zaświadczeń
i odpowiedziami na
wnioski o udostępnienie danych otrzymanych od Placówek Terenowych KRUS, Ośrodków
Pomocy Społecznej, Policji, Urzędów Gmin i innych instytucji.Wprowadzanesą także do
ewidencji otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie zmiany w ewidencji gruntów
i budynków w 2021 roku otrzymano
i wprowadzono 458 zmian.
Ponadto w 2021 roku wydano 18 decyzji w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w
podatku rolnym na łączną kwotę: 51.427,50 zł. Kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła: 39.741,85
zł natomiast zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie
lub utworzenie gospodarstwa rolnego wyniosły: 11.685,67 zł.

Wykaz inwestycji i działań inwestycyjnych w gminie Michów podejmowanych w 2021r.
W miesiącu sierpniu zostały złożone 2 Wnioski o dofinansowanie z programu „Polski Ład”:
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1. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów – etap I, ciąg drogowy
Mejznerzyn-Chudowola-Wolka Michowska.
Realizacja zadania inwestycyjnego w formule ”zaprojektuj i wybuduj” polegająca na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót
budowlanych.
Termin realizacji: 18 miesięcy z zastrzeżeniem, że dokumentację projektową należy
wykonać w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, natomiast roboty budowlane
i montażowe w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót.
Koszt zadania 6 000 000 zł brutto
PFU zakłada wykonanie w ramach robót budowlanych nawierzchni drogowych
asfaltowych w ciągu drogi gminnej nr 103183L o długości 4050mb oraz ciągu drogi
gminnej nr 112618L o długości 1 900mb, wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej
nr 809 w m. Mejznerzyn i drogi powiatowej 1507L w m. Wólka Michowska.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Michów – etap II, Przebudowa drogi
we wsi Gołąb.
Realizacja zadania inwestycyjnego w formule ”zaprojektuj i wybuduj” polegająca na:
Etap I – wykonanie prac projektowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” odcinek A
– droga gminna bez numer położona w m. Gołąb na działce nr ewid. 76 od
zaprojektowanej drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr ewid. 1018 do drogi
wojewódzkiej nr 809 relacji Lublin - Krasienin - Przytoczno działka nr ewid 1020, z
włączeniem do tej drogi. Długość odcinka ok 190 m;
Odcinek B – droga wewnętrzna położona w m. Gołąb na działce nr ewid. 1024 od
zaprojektowanej drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr ewid 1023 do drogi
powiatowej 1513L położonej na działce nr ewid. 1028 z włączeniem do tej drogi.
Długość odcinka 320 m.
Etap II – wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej
wewnętrznej na odcinku o długości 2,4 km – roboty wykonane zgodnie z projektem
budowlanym które obejmują: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wycinka krzewów;
wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej i jezdni o szerokości 3,5 m na
wielowarstwowej podbudowie; odmulenie istniejących przepustów pod koroną drogi;
umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw;
wykonanie oznakowania pionowego; zabezpieczenie kabli sieci teletechnicznej
osłonowymi rurami dwudzielnymi Ø110mm.
Koszt zadania wg wniosku: 2 350 000,00zł brutto
3. Dnia 04.08.2001r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewoda Lubelskim a Gminą
Michów w sprawie udzielenia w 2021r. dofinansowania ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni
i poboczy drogi gminnej nr 103192L w miejscowości Zofianówka”.
Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosił 640 041,43 zł
Kwota dofinansowania 320 020,00 zł
Udział własny 320 021,43 zł
Roboty budowlane polegały na: wzmocnieniu istniejących nawierzchni poprzez
ułożenie dwóch warstw mineralno-asfaltowych. Warstwa wyrównawcza o gr. 3 cm i
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warstwa ścieralna gr. 3 cm. W celu podparcia krawędzi jezdni, istniejące pobocza
zostaną wyprofilowane i umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 16 cm.
4. 14 grudnia 2021r. została podpisana umowa na realizację inwestycji w ramach
projektu współfinansowanego z PROW pn.: Modernizacja infrastruktury
wodociągowej Gminy Michów – przebudowa stacji ujęcia wody w m. Anielówka,
budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krupy, Węgielce, Ostrów” na
inwestycję pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Krypy i WęgielceOstrów”.
Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że prace
projektowe do 6 miesięcy i roboty budowlane 6 m-cy.
Koszt zadania: 514 000,00 zł brutto
5. Przystąpiono do realizacji zadania w ramach projektu „OZE w Gminie Michów” tj.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnych, instalacji pomp
ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Michów.
Zadanie nr 1 dostawa i montaż 229 zestawów instalacji fotowoltaicznych na
budynkach prywatnych oraz 5 szt. na budynkach użyteczności publicznej.
Koszt zadania: 2 925 116,85 brutto
Zadnie nr 2 dostawa i montaż 38 kompletów zestawów instalacji solarnych
Koszt zadania: 379 079,50 zł
Zadanie nr 3 dostawa i montaż 14 kotłów na biomasę
Koszt zadania: 209 577,14 zł
Zadanie nr 4 dostawa i montaż 12 szt. aerotermalnych pomp ciepła
Koszt zadania: 127 847,50
6. Przebudowana została droga gminna gruntowa we wsi Budki na odcinku 750m.
Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna). Szerokość drogi 3,5 m. Umocniono pobocza kruszywem łamanym
stabilizowanym mechanicznie grubości 5 cm o szerokości 2 X 0,75m.
Koszt robót: 144 601,88 zł brutto

Pomoc społeczna
Polityka społeczna gminy ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Podstawowym aktem prawnym warunkującym działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która określa zarówno zasady
i formy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, jak i wymogi dotyczące zatrudnienia
pracowników socjalnych oraz ich kwalifikacje.
Działania Ośrodka opierają się również na dokumentach programowych określających
długofalowe działania w kierunku niwelowania problemów społecznych.
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Do powyższych dokumentów należą:
• „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michów na lata 2017 – 2025”,
przyjęta uchwałą Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Michów z dnia 10 sierpnia 2017 roku;
• „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Michów na lata 2021-2024” przyjęty uchwałą Nr XXVI/155/2021
Rady Gminy Michów z dnia 29 stycznia 2021 r;
• „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” przyjęty uchwałą Nr
VII/36/2019 Rady Gminy Michów z dnia 29 marca 2019 r.
1. Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie w 2021 r.
Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę:
9 387 532,86 zł w tym środki własne gminy 1 063 209,84 zł, dotacja: na zadania zlecone:
7 840 059,34 zł i na dofinansowanie zadań własnych: 484 263,68 zł.
Rozdział
zgodnie z
klasyfikacją
budżetową

Nazwa

Wydatki
wykonane

Plan

w tym:
dotacja

środki Gminy

Dział 852 Pomoc społeczna
85202

Domy pomocy społecznej

255 000,00

203 882,41

0,00

203 882,41

85203

Ośrodki wsparcia

5 000,00

2 325,00

0,00

2 325,00

85205

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

15 500,00

15 033,53

15 033,53

0,00

132 500,00

117 004,89

84 900,00

32 104,89

45 000,00

32 104,89

0,00

32 104,89

0,00

0,00

0,00

85213

85214

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne (za osoby
pobierające zasiłki stałe)
Zasiłki i pomoc w naturze
w tym:
zasiłki celowe i
specjalne celowe
pochówki
zasiłki okresowe

87 500,00

84 900,00

84 900,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

187 000,00

182 326,56

182 326,56

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

672 279,00

616 866,63

134 103,59

482 763,04

85228

Usługi opiekuńcze

249 700,00

226 923,44

0,00

226 923,44

92 000,00

86 145,46

65 900,00

20 245,46

85230

Program „Posiłek w szkole i
w domu” (zasiłki celowe i
posiłki w szkole)
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Dział 855 Rodzina
85501

Świadczenia wychowawcze

5 653 000,00

5 628 814,12

5 628 814,12

0,00

85502

Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny

2 216 400,00

2 184 379,77

2 184 379,77

0,00

Karta Dużej Rodziny

190,00

140,00

140,00

0,00

Wspieranie
Rodziny, w tym:

77 229,00

74 948,47

8 079,00

66 869,47

Asystent rodziny

71 150,00

68 869,47

2 000,00

66 869,47

Świadczenia dobry strat
(300 plus)

6 079,00

6 079,00

6 079,00

0,00

28 000,00

26 596,13

0,00

26 596,13

22 900,00

20 646,45

20 646,45

0,00

85503
85504

85508
85513

Rodziny zastępcze
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne (za osoby
pobierające świad. opiek.)

2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
Pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w 2021 r. objęto 168
rodzin. Liczba osób w rodzinach - 371, co stanowi 6,36% ogółu mieszkańców gminy, w tym:
- pomoc pieniężną otrzymało – 95 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 198,
- pomoc niepieniężną 40 rodzin, liczba osób w rodzinach – 106,
- pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 50 rodzin, liczba osób w rodzinach - 133 osób.
Główne powody przyznawania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba (102 rodziny),
ubóstwo (90 rodzin), niepełnosprawność (60 rodzin), bezrobocie (49 rodzin), alkoholizm (41 rodzin),
potrzeba ochrony macierzyństwa ( 13 rodzin), w tym potrzeba ochrony wielodzietności (11 rodzin),
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
(16 rodzin).
Rodzinom udzielono następujących form pomocy:

•
•
a)
b)
c)
d)
•
•
•

zasiłek celowy i pomoc w naturze (zasiłek celowy, celowy specjalny, zasiłek celowy na zakup
posiłku lub żywności) – 84 rodzinom na kwotę – 100 017,00 zł.
zasiłek okresowy – 39 rodzinom na kwotę - 87 085,00 zł. w tym z powodu:
bezrobocia – 30 rodzinom, na kwotę – 67 276,00 zł
długotrwałej choroby – 9 rodzinom, na kwotę - 8 895,00 zł
niepełnosprawności – 5 rodzinom, na kwotę - 7 087,00 zł
innego powodu – 2 rodzinom, na kwotę – 3 827,00 zł
zasiłek stały – liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 32 na kwotę –
180 152,00 zł w tym: 29 - osobom samotnie gospodarującym, 3 - osobom pozostającym w
rodzinie;
schronienie w schronisku dla osób bezdomnych – 1 osobie, koszt pobytu w schronisku 2325,00
zł;
współfinansowano pobyt w DPS dla 7 osób z terenu gminy Michów, koszt pobytu
to kwota - 203 882,00 zł,

• usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy korzystało 20 osób. Łączny koszt wynagrodzeń
z tytułu umów - zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w 2021 r. wyniósł –
226 804,84 zł.
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• posiłki w szkole – liczba dzieci, które korzystały z posiłku – 42 (liczba wydanych
posiłków to 2810, za kwotę – 10 748,00 zł).
3. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny:

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w ramach przyjętego Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Gminy
Michów z dnia 29 marca 2019 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20192021.
Głównym celem programu był rozwój zintegrowanego i kompleksowego wsparcia rodziny
oraz wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez realizację celów szczegółowych tj.:
Zapobieganie
powstawaniu
sytuacji
kryzysowych
wymagających
interwencji
oraz rozwiazywanie już istniejących.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.
Poprawa jakości sprawowanej opieki przez biologicznych rodziców.
3.1 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny.
W 2021 r. asystent rodziny współpracował z 15 rodzinami, w których było 27 osób dorosłych i 42
dzieci.

3.2 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego
poradnictwa.
W 2021 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie działał Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny, w którym można było skorzystać z poradnictwa specjalistycznego:
- psychologicznego - z tej formy pomocy skorzystało 3 rodziny objęte wsparciem
asystenta rodziny;
- prawnego - z porad prawnych skorzystało 3 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny.
3. 3 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta.
W 2021 r. asystent rodziny uczestniczył w następujących szkoleniach:
- ,,Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Praktyczne aspekty stosowania RODO”,
- seminarium okresowe z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych,
-,,Praca z rodziną biologiczną – standaryzacja dokumentacji”.
3. 4 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej:
W 2021 roku gmina współfinansowała pobyt 5 dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych spokrewnionych. Poniesione wydatki na ten cel to kwota – 26 596,13 zł.
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3.5 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
Monitoring sytuacji dziecka prowadzony był na bieżąco przez asystenta rodziny
lub pracowników socjalnych w 11 rodzinach, liczba osób w rodzinach - 35, w tym 26 dzieci.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W trakcie roku 2021 r. Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego przekazanych zostało 17
formularzy Niebieska Karta – A wszczynających procedurę, w tym 14 formularzy założonych przez
przedstawicieli Policji, 3 - przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzonych zostało 13 grup roboczych.
Łącznie w 2021 r. odbyło się 82 posiedzenia grup roboczych.
Procedurą „Niebieskie Karty” objęte były 23 rodziny, liczba osób w rodzinach - 84.
W trakcie 2021 r. wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o
zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy zostało zakończonych 15 procedur „Niebieskie Karty”.

5. Karta Dużej Rodziny.
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny oraz rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r.
w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów
graficznych
oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Poniższa tabela przedstawia:
Wyszczególnienie

p

Liczba

1.

Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR, z tego

11

1.1.1

dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty

9

1.1.2

dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie

2

1.1.3

dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty

0

1.1.4

dla których zamówiono duplikat Karty

0

1.2

zakończonych wydaniem decyzji odmownej

0

2.

Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny

11

3.

Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z tego:

39

Rodziców/małżonków

18

Dzieci

21

Liczba wydanych KDR

39

4.

5. Świadczenia rodzinne.
Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych w 2021 roku wyniosła
1 785 813,69 zł., w tym:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - liczba świadczeń - 7816, łączna kwota – 877 096,69 zł.
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• świadczenia opiekuńcze - liczba świadczeń - 1 400, łączna kwota - 792 395 zł.
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeń – 27, łączna kwota - 27 000 zł.
• świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń - 101, łączna kwota – 89 322 zł.
6. Zasiłek dla opiekuna.
W 2021 r. - zasiłek dla opiekuna pobierała jedna osoba. Liczba wypłaconych świadczeń
– 12, łączna kwota 7440 zł.
7. Realizacja Funduszu Alimentacyjnego.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów w roku 2021 wypłacono 349 świadczeń, na kwotę 148
450 zł.
Zobowiązania finansowe wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r. posiadało:
•

z tytułu zaliczek alimentacyjnych 7 dłużników alimentacyjnych,

•

z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36 dłużników,
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa wg. stanu na dzień
31.12.2021 r. stanowiło kwotę:

•
•

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 79 118,29 zł.
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 791 661,94 zł.

•

z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 827 892,10 zł.
W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych oraz działań podjętych
przez Ośrodek:
- z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 48 391,24 zł.
Z w/w kwoty na dochody budżetu państwa przekazano 42 908,15 zł, w tym 34 683,54 zł. –
odsetek od wpłaconych kwot.
Natomiast na dochody budżetu gminy przekazano 5 483,09 zł.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę w wysokości 2679,40 zł.
8. Świadczenie wychowawcze.
Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń wychowawczych w 2021 roku wyniosła
5 579 461,27 zł. Łącznie ze wsparcia Programu Rodzina 500+ w Gminie Michów, w roku
2021 skorzystało 1040 dzieci.
9. Jednorazowe świadczenie pieniężne z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin za „Za życiem”.
Wypłacono jedno jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się żywego
dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu na kwotę - 4000 zł.
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10. Inne działania Ośrodka:
10.1 Wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”.
W 2021 r. wydano 15 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste
powietrze”.
10.2. Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym FEAD
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie przy dystrybucji w/w żywności
współpracował z PCK
w Lubartowie (wydano 2 skierowania dla 7 osób), ze
Stowarzyszeniem Sympatyków Ziemi Michowskiej (wydano 35 skierowań dla 85 osób) oraz
Towarzystwem Przyjaciół Michowa (wydano 45 skierowań dla 109 osób). Wsparcie
zaplanowano dla 201 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających
przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał
220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
10.3 Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
W 2021 r. w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbywały się dyżury
psychologa (terapeuty uzależnień) i prawnika.
Z porad psychologa skorzystało 19 osób (liczba osób w rodzinach 66). Nadmienić
należy, że niektóre osoby z tej formy pomocy korzystały cyklicznie.
Prawnik udzielił 72 godziny dyżurów. Podczas tych dyżurów udzielonych zostało
56 porad prawnych, które dotyczyły następujących dziedzin prawa:
- prawo cywilne – 37 porad
- prawo rodzinne i opiekuńcze – 7 porad
- prawo administracyjne – 4 porady
- prawo karne – 6 porad
- prawo ubezpieczeń społecznych – 2 porady

opr. Anna Jabłońska
Stypendium szkolne
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z
budżetu państwa.
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych
świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Świadczenia pomocy
materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach
szkół
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Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł
miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku
szkolnym.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 528 zł/netto na
osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy
społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
W 2021 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.
80 wniosków, a w okresie od września do grudnia 2021 r.- 69 wniosków.
Decyzji przyznających stypendium szkolne wydano łącznie 149.
Decyzji odmownych nie było.
Łączna kwota na jaką wydano decyzje wyniosła: 92 700,00 zł z czego 20 % to wkład
własny gminy, czyli 23 175,00 zł.
Porównując te dane z danymi z lat poprzednich zauważa się tendencję spadkową
zarówno w ilości składanych wniosków jak i środków wydatkowanych na ten cel.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHOWIE ZA 2021 R.
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michowie działała
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020
r.
Niestety ze względu na pandemię nie odbyło się większość zaplanowanych imprez
sportowo-rekreacyjnych, konkursów i innych działań profilaktycznych wspieranych przez
Komisję. Odbyły się m. in.: XIX Edycja Halowej Piłki Nożnej, Noc Świętojańska w
Michowie , Piknik Rodzinny w Rudnie, Dzień Pieczonego Ziemniaka w Katarzynie i w
Węgielcach.
Komisja wsparła także działalność Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
w Michowie poprzez zakup siatek do bramek na boisko Orlik w Rudnie .
W każdy wtorek miesiąca w świetlicy OPS w Michowie odbywały się spotkania
i mitingi grup AA „Być człowiekiem” i Al-Anon „Odrodzenie”. Oprócz spotkania
w grupach osoby uzależnione i współuzależnione mogą również skorzystać bezpłatnie
z pomocy psychologa oraz prawnika.
Komisja współpracowała także ze Stowarzyszeniem „Odnowa” z Lubartowa.
Jest to stowarzyszenie abstynenckie zrzeszające i wspierające osoby uzależnione
i współuzależnione (także z terenu gminy Michów). Stowarzyszenie zorganizowało w lipcu
rowerowy Rajd Trzeźwościowy. Komisja wsparła imprezę poprzez dofinansowanie .
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Komisja dofinansowała także wyjazd dzieci i młodzieży z ZSO
wycieczkę nad morze.

w Michowie na

W ciągu roku na leczenie odwykowe skierowanych zostało 19 osób.

Zabytki Gminy Michów
Na terenie gminy Michów, zgodnie z opracowaną w 2017 r. Gminną Ewidencją
Zabytków, mamy 37 zabytków architektonicznych i 170 stanowisk archeologicznych.
Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy Michów to:
•
•
•
•
•
•
•

Kościół parafialny w Michowie
dzwonnica z bramą i murem wokół zespołu kościelnego w Michowie
drzewostan i cmentarz przykościelny w Michowie
kaplica cmentarna Korwin – Piotrowskich w Michowie
kościół parafialny w Rudnie wraz z wyposażeniem,
dzwonnica z bramą i murem wokół zespołu kościelnego w Rudnie,
drzewostan i cmentarz przykościelny w Rudnie.

Stanowiska archeologiczne natomiast to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej
w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych, wycinek
przestrzeni, w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym
je kontekstem. Stanowiska archeologiczne są zabytkami nieruchomymi, będącymi
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności
człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich
śladów, albo zabytkami ruchomymi, będącymi tym wytworem.
Zabytki archeologiczne podlegają ochronie bez względu na stan zachowania
Ze względu na ich położenie wyróżnia się:
•
•

stanowisko widoczne na powierzchni ziemi (wyróżniające się formy terenowe).
stanowisko znajdujące się pod poziomem gruntu (cmentarzyska, osady).

Na terenie naszej gminy wśród stanowisk archeologicznych przeważają stanowiska, które
funkcjonują jako ślady osadnicze z okresu pradziejowego i rozproszone są na obszarze całej
gminy.
Dziedzictwo kulturowe naszej gminy to ważny czynnik życia i działalności jej
mieszkańców. Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości ale także cennym
elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania obecnego otoczenia. W celu
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zachowania tego dorobku Rada Gminy Michów w dniu 30 października 2020 r. podjęła
Uchwałę XXIII/133/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Michów na lata 2021 - 2024.

Oświata
Gmina Michów jest organem prowadzącym czterech publicznych placówek oświatowych:
•
•
•
•

Przedszkole w Michowie
Szkoła Podstawowa w Katarzynie
Szkoła Podstawowa w Rudnie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
Na kolejnych stronach przedstawiono działalność wyżej wymienionych placówek.
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Finansowanie oświaty w 2021 roku
Subwencje i dotacje oświatowe
L.
p

Nazwa
placówki

Subwencja
oświatowa
otrzymana w 2021
roku

Dotacje z budżetu państwa

Dotacja na
zakup
podręcznikó
w

Dotacja „Laboratoria
Przyszłości”

1

Zespół Szkół
Ogólnokształc
ąc. w
Michowie

2.767.949,08

38.282,96

79.800,00

2

Szkoła
Podstawowa
w Rudnie

1.765.231,74

17.254,26

60.000,00

3

Szkoła
Podstawowa
w Katarzynie

385.327.48

2.118,60

4

Przedszkole w
Michowie
RAZEM

241.090,70
5.159.599,00

57.655,82

139.800,00

Dotacja
Przedszkolna”

Dotacja
„Poznaj
Polskę”

Dotacja „Aktywna
tablica”

7.000,00

Ogólna
kwota
subwencji i
dotacji

Środki z budżetu
gminy

2.806.232,04

1.780.731,16

1.892.503,00

1.273.373,61

23.536,00

410.982,08

683.592,77

104.441,00

345.531,70

663.543,02

5.541.748,82

4.314.740,56

39.717,00

167.694,00
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10.000,00

10.000,00

7.000,00

Wydatki jednostek oświatowych w 2021 roku

Lp

1

2
3
4

Nazwa jednostki
oświatowej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Michowie
Szkoła Podstawowa w
Rudnie
Szkoła Podstawowa w
Katarzynie
Przedszkole w Michowie
RAZEM

Wydatki na płace
i pochodne od
płac
3.853.874,71

Wydatki
pozapłacowe

Wydatki Razem

733.088,49

4.586.963,20

2.715.702,14

450.174,47

3.165.876,61

946.659,64

147.915,21

1.094.574,85

901.653,03

107.421,69

1.009.074,72

8.417.889,52

1.438.599,86

9.856.489,38

Przedszkole w Michowie

Przedszkole w Michowie jest jedyną, samodzielną placówką wychowania przedszkolnego na
terenie Gminy, działającą nieprzerwanie od 1946 roku. Obecnie Przedszkole ma charakter
wielooddziałowy. W roku 2021 podobnie jak w ostatnich latach zorganizowano w Placówce 4
grupy dzieci, w tym trzy w budynku Przedszkola i jedna w ZSO w Michowie (utworzona z
funduszy unijnych w 2012r.). Przedszkole było czynne w godz. od 7.00 do 16.00. Każdy
oddział funkcjonował w innych godzinach: I grupa od 7.00 do 16.00, II grupa 8.30 lub 9.00
do 14.00, III grupa 8.00 do 14.00, IV grupa 8.00 do 13.00 lub 13.30, uwzględniając tym
samym potrzeby rodziców, obowiązujące normy prawne i względy ekonomiczne.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 przebiegała w sposób stacjonarny i w następujących
etapach: 1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 1marca: 72
osoby 2.Przyjmowanie dzieci nowych od 1 marca do 21 marca 2021: wpłynęło 25 wniosków.
Zakwalifikowano 24 dzieci i tyle samo przyjęto do przedszkola. 1 osoba nie została
zakwalifikowana, gdyż otrzymała 0 punktów i w związku z tym, została skierowana do
realizacji wychowania przedszkolnego w SP w Katarzynie, gdyż była to jej placówka
obwodowa.
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Zgodnie z informacjami podanymi do SIO na dzień 30 września 2021r. struktura grup
przedstawiała się następująco:
Grupę I stanowiły 3-4 latki w liczbie 25 dzieci,
Grupę II stanowiły 4-5 latki w liczbie 25 dzieci,
Grupę III stanowiły 5-6 latki w liczbie 22 dzieci,
Grupę IV stanowiły 5-6 latki w liczbie 24 dzieci.
Razem zapisanych było 96 dzieci, w tym 3 latki-18, 4 latki-28, 5 latki-23, 6 latki-27.
Z pobytu 5 godzinnego czyli w zakresie minimum programowego (bezpłatnego) korzystało
54 osoby. Powyżej minimum programowego czyli powyżej 5 godz. dziennie 54 osoby, w tym
12 6-latków, które korzystały z bezpłatnych dodatkowych godzin przedszkolnych. GRUPA I:
18 osób na 5 godz, 7 osób powyżej 5 godz. GRUPA II: 10 osób na 5 godz, 15 osób powyżej 5
godz. GRUPA III: 2 osoby na 5 godz, 20 osób powyżej 5 godz. GRUPA IV: 24 osób na 5
godz. (bez możliwości przedłużania).
Niemal wszystkie przedszkolaki z grup I-III spożywały w Placówce dwa posiłki dziennie, z
wyjątkiem 3 dzieci, natomiast 1 dziecko objęte było tylko śniadaniem. Z grupy IV
usytuowanej w ZSO, 2 dzieci nie korzystało z obiadów szkolnych. Refundacją obiadów z
Ośrodka Pomocy Społecznej objęta była tylko 1 osoba.
Dojeżdżało do Placówki autobusem szkolnym 7 osób z kierunku Miastkówka i 2 z kierunku
Trzcińca oraz 1 osoba z Węgielc.
Praca dydaktyczno opiekuńczo wychowawcza odbywała się zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego oraz z zatwierdzonym zestawem programów na dany rok
szkolny. Realizowaliśmy również w minionym roku programy autorskie pracowników
Przedszkola:
-Program Ekologiczny dla Przedszkola w Michowie - Anny Tokarzewskiej,
-Program adaptacyjny „W trosce o uśmiech dziecka” - Wioletty Kutnik,
-Program „Grupowych zajęć logopedycznych” – Bogusławy Nastaj.
Ponadto od 1 września 2021 wdrażamy nowy program napisany przez 3 nauczycielki naszej
Placówki pod nazwą Program profilaktyczny dla Przedszkola w Michowie „Nasz
przedszkolak-bezpieczny i zdrowy” autorstwa: Wioletty Kutnik, Ewy Wesołowskiej i
Krystyny Śliczniak Piecyk, który obejmuje swoim zakresem trzy obszary: bezpieczeństwo,
zdrowe odżywianie oraz profilaktykę wad postawy. Celem programu jest wykształcenie u
dzieci postawy prozdrowotnej, która będzie wynikała z ich wiedzy, umiejętności i nawyków,
ale także świadomości tego, co dobre i korzystne dla zdrowia własnego i zdrowia innych osób.
Pracę z dziećmi, podobnie jak w poprzednich latach prowadziła kadra pedagogiczna z
kwalifikacjami w zakresie wychowania przedszkolnego w liczbie 6 osób, zatrudnionych na
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pełny etat, w tym dyrektor przedszkola. Dodatkowo zatrudnione były osoby w wymiarze
niepełnym do realizacji zajęć dodatkowych i wspomagających w liczbie 2 -3 osób. Personel
administracyjno-obsługowy składał się z 7 osób, w tym 1 na ½ etatu. Łączna liczba
zatrudnionych w Placówce ok. 16 osób.

W roku 2021 odbywały się w Przedszkolu w Michowie następujące zajęcia dodatkowe:
-język angielski - 2 x w tygodniu zajęcia we wszystkich grupach,
-religia - 2 x w tygodniu w 2 grupach starszych,
-zajęcia logopedyczne profilaktyczne w 2 grupach młodszych,
-zajęcia logopedyczne korekcyjne dla dzieci z dysfunkcjami określonymi po badaniu
logopedycznym w Przedszkolu lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 23-25 osób,
-zajęcia logopedyczne indywidualne zgodnie z Opinią lub Orzeczeniem- dla 4-3 osób ,
-zajęcia rewalidacyjne dla 3 osób z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do
czerwca 2021),
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Pedagogicznej dla 7-5 osób,

zgodnie

z

Opiniami

Poradni

Psychologiczno-

-zajęcia z pedagogiem prowadzone doraźnie we wszystkich grupach przedszkolnych do
czerwca 2021.
Łącznie w ciągu roku realizowano 3 orzeczenia i 7-8 opinii w sprawie objęcia dzieci pomocą
psychologiczno pedagogiczną w Przedszkolu.

Istotnym aspektem pracy dydaktycznej nauczyciela przedszkola jest diagnozowanie rozwoju
dzieci uczęszczających do placówki. Poziom rozwoju podopiecznych analizowany jest na
początku roku, a następnie kontrolowany w miesiącach marzec-kwiecień. Obserwacja
przedszkolaków prowadzona jest na podstawie arkuszy monitoringu opracowanych w naszej
Placówce, a obejmujących następujące obszary: rozwój poznawczy, rozwój percepcji
słuchowo-wzrokowej, sprawność ruchową, rozwój społeczny i emocjonalny. Analiza
mocnych i słabych stron określa kierunek wspomagania danego dziecka oraz całej grupy.
Diagnoza przedszkolna w formie pisemnej, ustnej lub on-line przedstawiona była wszystkim
rodzicom w miesiącach październik- listopad. Ponadto o osiągnięciach, o poziomie rozwoju
dzieci, a także o problemach informowały nauczycielki podczas rozmów, konsultacji
indywidualnych z rodzicami. Dodatkowo dla 6-latków wychowawczynie przygotowały
„Informacje o gotowości dziecka do nauki w szkole”, przedstawione rodzicom w wersji
pisemnej do 30 kwietnia 2021. Nauczycielki przedszkola udzielały również pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez bieżącą pracę z dzieckiem, indywidualne rozmowy o
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kierunkach pracy z dzieckiem z rodzicami, rozmowy o bieżących problemach oraz
wnioskowały o konsultacje specjalistyczne. Odbywały się również rozmowy wspierające
rodziców z wychowawcą i dyrektorem, mające na celu ustalanie przyczyn problemów i
wsparcia dla dziecka czyli wypracowanie indywidualnego systemu motywującego.

Działalność Przedszkola w 2021 roku odbywała się w cieniu pandemii. Nadal szereg
zaplanowanych, wspaniale funkcjonujących dotychczas działań nie mogło się odbyć, pojawiły
się nowe, odmienne lecz nie zawsze spełniające oczekiwania wszystkich.
Obowiązywały nas ograniczenia wynikające z wytycznych MEN, MZ i GIS oraz określone
specjalne procedury zapewniające bezpieczeństwo w Placówce i ochronę przed
rozprzestrzenianiem się COVID-19 w dokumencie pt.”Szczegółowe zasady obowiązujące w
Przedszkolu w Michowie w okresie zagrożenia wirusem COVID -19”. Zgodnie z tymi
procedurami wszyscy pracownicy Przedszkola, rodzice/opiekunowie, oraz dzieci,
zobowiązani byli do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. Omówione tam zasady
określały obszary funkcjonowania przedszkola w tym szczególnym okresie, takie jak:
1)Przygotowanie placówki wraz z prowadzonym monitoringiem prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania
powierzchni dotykowych. 2)Funkcjonowanie przedszkola w podwyższonym reżimie
sanitarnym, to m.in. stosowanie zakazu wchodzenia do placówki osób z zewnątrz, nawet
rodziców, możliwe było wejście tylko w szczególnych sytuacjach i po uwzględnieniu
pewnych warunków oraz z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.
3)Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, m.in. stosowane były wejścia grupowe
dzieci, zachowywanie dystansu społecznego. Dzieci odbierane były przez pracownika
przedszkola i przez niego rozbierane w szatni. 4)Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych,
to m.in. znajomość i przestrzeganie powyższych zasad, a przede wszystkim nie posyłanie
dziecka do Placówki w przypadku jego choroby lub współdomowników. 5)Obowiązki
pracowników, to m.in. dystansowanie społeczne, dezynfekcja rąk przy wejściu do
Przedszkola, stosowanie środków ochrony osobistej udostępnionych w Przedszkolu w
zależności od preferencji osobistych, zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną,
zakaz zgłaszania się do pracy z objawami chorobowymi.
W kolejnych rozdziałach tego dokumentu ujęto obowiązki dyrektora placówki, posiłki,
procedurę izolacji w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanków lub pracowników.
Ponadto stosując się do zalecenia ograniczenia przebywania wszystkich osób w jednym
miejscu, nadal obowiązywały nas zmiany w ramowym rozkładzie dnia przedszkolnego,
obejmujące zmiany godzin zajęć dydaktycznych w grupach, ze względu na zróżnicowanie
czasu korzystania z placu przedszkolnego.
W celu zapoznania rodziców z powyższymi zasadami funkcjonowania Przedszkola w
Michowie we wzmożonym reżimie sanitarnym, przeprowadziłam przed początkiem roku
zebrania organizacyjne w dwu grupach:
1) dla dzieci nowo przybyłych, gdzie omówiłam organizację przedszkola w szerszym
zakresie,
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2) dla dzieci uczęszczających wcześniej do Placówki, gdzie przypomniałam tylko
najważniejsze zasady funkcjonowania przedszkola.
Również przed początkiem roku zorganizowałam zajęcia adaptacyjne adresowane do dzieci
przychodzących po raz pierwszy do Przedszkola. Zajęcia odbyły się w dniach 27, 30 i 31
sierpnia 2021r. Zajęcia te, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Należy stwierdzić, iż praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w roku 2021 trwała
niemal nieprzerwanie stacjonarnie. Jednakże w tym czasie czyniliśmy przygotowania do
ewentualnej pracy zdalnej, której określone zasady i procedury były znane kadrze
pedagogicznej, między innymi, takie jak:
-ustalanie możliwości pracy zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem dziecka,
-przesyłanie zajęć dla dzieci rodzicom poprzez ustalony kontakt,
-komunikacja dyrektora z kadrą pedagogiczną poprzez wdrożony Program Miscrosoft Teams,
meile lub telefony. Możliwość sprawdzenia funkcjonowania tych zasad mieliśmy w okresie
od 29.03-16.04.2021r. podczas zawieszenia działalności Przedszkola w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju. Nauczyciele zatrudnieni w Placówce
prowadzili zajęcia w sposób zdalny, po ustaleniu kanału informacyjnego z rodzicami. Z pracy
wykonywanej w domu on-line przekazywali tygodniowe lub miesięczne sprawozdania dla
Dyrektora, stanowiące potwierdzenie świadczenia pracy.

Z pracą zdalną powiązane były też 2 zagadnienia innowacyjne realizowane w Placówce w
2021roku: wdrażanie programu do zdalnej edukacji i komunikacji oraz szukanie nowych form
współpracy z wykorzystaniem kontaktu zdalnego.
Podsumowując wprowadzenie tych innowacji można wysnuć następujące wnioski:
1.Program Teams wykorzystywano w przedszkolu do zdalnej komunikacji Rady
Pedagogicznej oraz do komunikacji Rady Rodziców z Dyrektorem. Programu nie
wykorzystano do zdalnej edukacji.
2. Poszukując nowych form współpracy z wykorzystaniem kontaktu zdalnego
wprowadziliśmy przygotowywanie filmów, z krótkim programem artystycznym z okazji Dnia
Babci i Dziadzia, jak również z okazji Dnia Mamy i Taty wraz z umieszczeniem na
facebooku przedszkolnym.
Podczas minionego roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskich programach profilaktycznych i
akcjach, które edukowały dzieci oraz uatrakcyjniały ofertę przedszkola. Wśród nich należy
wyróżnić trzy programy edukacyjno-zdrowotne propagowane przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną, a wśród nich:
-Program "Skąd się biorą produkty ekologiczne",
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-Program „Czyste powietrze wokół nas” ,
-Program ”Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”.
Każdy z nich o różnych walorach zdrowotnych:
pierwszy miał na celu zwiększanie świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz
budowania właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat;
drugi kształtowanie asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego
zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi oraz zwiększenie wiedzy
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego;
trzeci program obejmował wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowania, poznanie
zagrożeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną i podniesienie świadomości nt. dbania o
higienę osobistą oraz troski o zdrowie własne i innych.
Po raz kolejny przedszkolaki brały udział w akcji MEN "Szkoła do hymnu", dzieci odśpiewały
hymn narodowy przed dniem 11 listopada. W tym roku tylko grupa III reprezentowała
Przedszkole.
Reagując na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, a przede wszystkim w podziękowaniu za
obronę naszej Ojczyzny, dzieci z grup starszych włączyły się do akcji ,,Kartka dla obrońców
granic” pod patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Chętne dzieci rysowały kartki w
ramach podziękowania dla żołnierzy wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych RP, żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji- pełniących służbę w
zagrożonych miejscach polskiej granicy. Kartki zostały przez wychowawców zaadresowane i
przesłane pocztą na wskazany adres.
Mając na uwadze wspieranie rozwoju czytelnictwa, z wielkim entuzjazmem uczestniczyliśmy
pilotażowo w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,, Mały Miś w świecie wielkiej
literatury” realizując Moduł I – Czytam razem z Małym Misiem, którego głównym celem jest
rozwijanie czytelnictwa, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków
czytelniczych. Ponadto po raz pierwszy w naszej Placówce została zorganizowana akcja
charytatywna dla Domu Dziecka z inicjatywy nauczycielki przedszkola p. K. Śliczniak
Piecyk, nazwana przez pomysłodawczynię, "Świąteczna paczka dla domu dziecka” . Zbiórka
ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i liczne prezenty przekazała koordynator do
Domu Dziecka w Przybysławicach.
Program uroczystości w roku 2021 był stopniowo modyfikowany, dostosowywany do zmienionych
warunków epidemicznych. Imprezy ogólno przedszkolne nabrały charakteru grupowego. Spośród
uroczystości, które odbyły się w grupach można wyróżnić:
-Obchody Dnia Głośnego Czytania w Przedszkolu,
-Obchody Dnia Głośnego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej,
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-Pasowanie przedszkolaków-przyjęcie do grona przedszkolaków nowych dzieci,
-Obchody „Światowego Dnia Pluszowego Misia” w Gminnej Bibliotece Publicznej,
-Zabawa Andrzejkowa z wróżbami,
-Wizyta Świętego Mikołaja,
-Bal karnawałowy.
Oprócz imprez grupowych, odbyło się kilka uroczystości ogólnoprzedszkolnych: Dzień
Przedszkolaka, obchody Dnia Niepodległości, Dzień Dziecka i uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Pierwszą z nich o raz pierwszy uroczyście obchodziliśmy Dni Przedszkolaka",
pojawiły się takie formy jak: przemarsz z kolorowymi balonikami pod Urząd Gminy i
przekazanie na ręce Pana Wójta rysunków z marzeniami dzieci, a następnie zabawa na
dmuchańcach przygotowanych na placu przedszkolnym.
Obchody Dnia Niepodległości świętowaliśmy poprzez zapalenie zniczy w miejscach pamięci
narodowej w naszej miejscowości, a następnie odbyliśmy się spacer z biało-czerwonymi
balonami ulicami Michowa. Z kolei na podwórku przedszkolnym odbyły dwie uroczystości
Dzień Dziecka z atrakcjami typu loteria i nagrodami dla wszystkich dzieci oraz uroczyste
zakończenie roku szkolnego wraz z pożegnaniem dzieci odchodzących do Szkoły. Natomiast
Święta rodzinne, takie jak Dzień Babci i Dziadzia oraz Dzień Mamy i Taty ochodziliśmy online, poprzez nagranie przygotowanego programu artystycznego, a następnie umieszczenie na
facebooku nagrania przez Dyrektor przedszkola.
Formy teatralne niestety w niewielkim stopniu uatrakcyjniły życie przedszkolne. Ze względu
na sytuację epidemiczną zaproponowałam realizację programu artystycznego poprzez
technologię cyfrową. Dzieci oglądały on-line spektakle Teatrzyku Kukiełki z igiełki pt.
"Smok Wawelski" i „Kwiat paproci” z udostępnionego linku.

Podczas całego roku uczestniczyliśmy w konkursach zewnętrznych: 1)w ogólnopolskim
konkursie plastycznym Maludas, w którym należało wykonać pracę dowolną techniką nt.
"Ochrona środowiska". Reprezentowało nas 6 osób. 2)w wojewódzki konkursie plastycznokonstrukcyjny organizowanym przez Przedszkole w Puchaczowie na temat "Przedszkolak
Przyjacielem Natury"pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Pracę przestrzenną
pt."Moje Przedszkole"w formie makiety z wykorzystaniem surowców wtórnych i darów
natury wykonały trzy dziewczynki z grupy IV pod kierunkiem wychowawczyni.
Konkursy ogłoszone przez Przedszkole odbyły się niestety tylko w grupach, nie było
konkursów ogólnoprzedszkolnych. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w Konkursie
literackim pt. „Znamy i lubimy wiersze Jana Brzechwy” i w Konkursie ekologicznym
"Przyjaciel przyrody".
Współdziałani Przedszkola ze środowiskiem w tym trudnym czasie, miała niewielki zakres:
uczestniczyliśmy w święcie ,,Pieczonego ziemniaka” w Szkole Podstawowej w Katarzynie,
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przygotowywaliśmy elektroniczne kartki świątecze z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
współpracowaliśmy z Towarzystwem Przyjaciół Michowa w zakresie publikacji artykułów o
Przedszkolu w „Głosie Michowa” i w„Wiadomościach znad Rudy”:.
W ostatnim roku kalendarzowym zorganizowaliśmy jedną wycieczkę wyjazdową do parku przy
Muzeum w Kozłówce.
Plan budżetowy Przedszkola w Michowie na 2021 r. określono kwotą 1 059 023,00 zł,
natomiast zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 1 009 074,72 zł, z czego na płace
przeznaczono 877 766,03 zł, zaś wydatki pozapłacowe wyniosły 131 308,69 zł. Ponadto
zakupiono z dotacji i subwencji brakujące zabawki (samochody i gry dydaktyczne) na kwotę
ok. 2000zł. Na kwotę 5.000 zł zakupiono artykuły do zajęć plastyczno-technicznych w
Przedszkolu.
Opracowanie:
Anna Tokarzewska
Dyrektor Przedszkola w Michowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W KATARZYNIE

Szkoła Podstawowa w Katarzynie jest wyjątkową placówką z terenów wiejskich.
Nasza szkoła jest tak zwaną małą szkołą. Jest sercem wsi i pełni funkcję nie tylko
dydaktyczną i wychowawczą, ale również kulturotwórczą.
Demonstrujemy, że szkoła wiejska może mieć coś do zaoferowania. Dzięki różnym
przedsięwzięciom szkoła kształci, rozwija, wychowuje, uczy, przygotowuje do twórczej

i

aktywnej postawy w społeczeństwie.

Plan budżetowy Szkoły Podstawowej w Katarzynie na 2021 r. wyniósł 1.103.389,78
zł z kolei wydatki ogółem wyniosły 1.094.574,85 zł z czego na płace 946.659,64 zł, zaś
wydatki pozapłacowe wyniosły 147.915,21 zł.

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Katarzynie było zatrudnionych średnio
9 nauczycieli, co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 7,38.
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Z podziałem na stopnie awansu zawodowego przedstawiało się to w sposób następujący:
•

5 osób (3,61 etatu) - nauczycieli mianowanych,

•

4 osoby (3,77 etatu) - nauczycieli dyplomowanych.

Jeden nauczyciel mianowany uzupełniał etat z innej szkoły w wymiarze 5/22 tyg.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych na przełomie całego 2021 r.
wynosiła 7 osób (w zależności od okresów zatrudnienia), co stanowiło 3,90 etatu.
(1 woźna, 1 konserwator/palacz c.o., 1 pomoc nauczyciela przedszkola, 1 pracownik
kancelaryjny, 3 palaczy c.o. - w okresie zimowym od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.)

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 w szkole uczyło się 53 uczniów, w tym:
•

28 w klasach I - III

•

25 w oddziale przedszkolnym

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 w szkole uczyło się 39 uczniów, w tym:
•

21 w klasach I-III

•

18 w oddziale przedszkolnym.

Zajęcia w szkole odbywały się w 5 oddziałach, w tym:
•

3 klasy ogólnodostępne,

•

2 oddziały przedszkolne (3,4,5-latki oraz kl. „0”- 6-latki).

W roku 2021 język angielski odbywał się w klasach od oddziału przedszkolnego do kl. III
szkoły podstawowej.

W poprzednim roku wszyscy uczniowie byli promowani do kolejnych klas programowo
wyższych.
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Klasy są nieliczne, sprzyja to indywidualizacji pracy. Grono pedagogiczne składa się z
kilku osób, co sprzyja współpracy i podejmowaniu wspólnych działań. Łatwiej

można

wprowadzać zmiany w zarządzaniu.
Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Do dyspozycji uczniów
jest 8 sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica, stołówka, sala komputerowa i niepełnowymiarowa
sala gimnastyczna. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w odpowiednich rozmiarów
stoliki, krzesła i regały umożliwiające zostawianie podręczników i ćwiczeń w szkole.
Szkoła posiada również 3 tablice interaktywne oraz 1 projektor multimedialny.
Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolna sala gimnastyczna. W niej odbywają się
wszystkie ważne uroczystości, m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku
pracy szkoły. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych.

Biblioteka szkolna jest wyposażona w sprzęt multimedialny.
Na koniec roku 2021 zbiory biblioteczne liczyły:
- 810 książek,
- 3 książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach
dźwiękowych;
- 61 książek i innych materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w formatach
audiowizualnych
- 51 zestawów podręczników
Natomiast kategorie wiekowe czytelników przedstawiały się następująco:
- do 6 lat – 18 czytelników
- od 7 do 9 lat – 20 czytelników
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W placówce właściwie sprawowana jest opieka nad uczniami. Tworzone są warunki
harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego. Udzielono uczniom pomocy psychologiczno–
pedagogicznej w formie zajęć, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć
wyrównawczych i rozwijających i rytmiki. Głównym celem zajęć rozwijających jest
wyławianie utalentowanych uczniów, nauka dykcji oraz ruchu.

Dzieci do Szkoły Podstawowej w Katarzynie są dowożone autobusami wynajętymi
przez Organ Prowadzący. Miejscowości, które są objęte dowozem to: Węgielce, Anielówka,
Katarzyn, Chudowola, Mejznerzyn.
Ilość dzieci objętych dowozem szkolnym w okresie od stycznia do czerwca: 27 dzieci, zaś
od września do grudnia: 20 dzieci.

Opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci zgłoszone do świetlicy szkolnej oraz dzieci
dojeżdżające.

Zestawy obiadowe dla uczniów są dostarczane ze stołówki przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Michowie. Z obiadów średnio korzystało 30 uczniów.

Programy profilaktyczne, współpraca z innymi instytucjami
•

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michowie – w 2021 roku 1 uczeń
korzystał z bezpłatnych obiadów.

•

Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie.

•

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w
Michowie (GKRPA).

•

Współpraca z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Michowie w ramach opieki
profilaktycznej.

•

Współpraca z gabinetem dentystycznym znajdującym się w ZSO w Michowie.
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•

Uczniowie ze szkoły podstawowej (klasy I-III) uczestniczyli w projekcie „Program
dla szkół” zapewniającym uczniom bezpłatne mleko, owoce i warzywa.

•

Współpraca z Radą Rodziców, działającą przy Szkole Podstawowej w Katarzynie.

W szkole odbywały się różne imprezy oraz uroczystości okolicznościowe:
- Dzień pieczonego ziemniaka –zorganizowany dla dzieci z całej gminy.
- Ognisko z okazji Dnia Wiosny oraz Dnia Dziecka
- Bal przebierańców/ Zabawa choinkowa
- Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty
- Dzień Kobiet
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- Dzień Ziemi (zdalnie)
- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
- „Mama i Ja- najpiękniejsze chwile” (wystawa prac plastycznych)
- Poetycki poranek „Czytanie na śniadanie”
- Szkolna kampania społeczna „Dzieci listy piszą”
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Zabawa andrzejkowa, tańce, wróżby i zabawy
- Akcja MEiN „Kartka dla obrońców granic” „Murem za polskim mundurem”
- Akcja „Narodowe czytanie” oraz „Szkolne czytanie”
- Akademia z okazji Święta Niepodległości (11 listopada)
- Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
- Mikołajki -wspólne obdarowywanie się drobnymi podarunkami
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- Kalendarz adwentowy - każdego dnia adwentu, na przerwie po pierwszej lekcji losowane
były upominki sponsorowane przez część pracowników naszej szkoły.
- Dzień Babci i Dziadka – wykonanie laurek dla babć i dziadków.
- Palmy wielkanocne - nasza szkoła zainicjowała wykonywanie kilkumetrowych palm.
Uczniowie każdej klasy pod opieką katechetki wykonują 2 – 3 metrowe palmy, które w
Niedzielę Palmową wspólnie z rodzicami niosą w procesji.
- 3 Maja – uroczysta akademia, udekorowanie budynku szkoły.
- Ślubowanie uczniów klas I
- Dzień Pluszowego Misia
Konkursy międzyszkolne oraz klasowe:
- Konkurs recytatorski „Marcowa Poezja”
- Konkurs „Ortografia w naszej klasie”
- Konkurs „Mistrz Matematyki”
- Konkurs na najładniej prowadzony zeszyt (kl. II i III)
- Konkurs „Kartka Świąteczna Wielkanoc z życzeniami po angielsku”
- Projekt pracy plastycznej: „Czyste powietrze wokół nas”
- Konkurs „Najładniejsza palma Wielkanocna”
- Konkurs plastyczny „Majowa Matka Boża” oraz ”Mój różaniec” (kl. I i II)
- Parafialny konkurs plastyczny w ramach przygotowań do I Komunii Świętej „Zaproszenie
na Mszę Świętą”
- Konkurs plastyczny „Obraz ziarnem malowany” (kl. II i III)
- Konkurs pięknego czytania lektur
- Konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową z życzeniami po angielsku (kl. I-III)
Konkursy wojewódzkie, powiatowe, ogólnopolskie:
- Powiatowy konkurs plastyczny – „Jan Paweł II – nasz Papież” (organizowany przez Szkołę
podstawową nr 4 w Lubartowie) wysłano 12 prac z klasy III.
- XI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z
KRUS wypadkom zapobiegamy” (jedna uczennica zdobyła III miejsce)
- X Wojewódzki konkurs plastyczny i literacki organizowany przez MDK Krasnystaw „ Mój
Anioł” „Spotkanie z Aniołem” (jedna uczennica otrzymała drugą nagrodę)
- Konkurs plastyczny organizowany przez Biuro Poselskie Krzysztofa Hetmana w Lublinie
„Kartka Bożonarodzeniowa”
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Wycieczki i wyjazdy szkolne:
- wycieczka do Kocka na cmentarz wojskowy (11 listopada)
- wyjazd Mikołajkowy do Puław na spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką oraz seans filmowy
w Kinie
- wycieczka do Kazimierza Dolnego
W szkole zostały wykonane prace remontowe takie jak:
1.Malowanie pomieszczeń szkolnych, w tym:
a. Malowanie łazienki górnej (ściany i sufit)
b. Sala nr. 21 (malowanie lamperii, ścian i sufitów)
2. Konserwacja ogrzewania.
3. Naprawa dachu (częściowe krycie papą)
4. Drobne prace konserwatorskie, polegające na sprawdzeniu sprawności urządzeń i mebli
(dokręcanie śrub, podklejanie elementów).
5. Kompleksowe prace porządkowe wewnątrz budynku oraz na terenie przyszkolnym.
Alina Krupa – dyrektor szkoły
Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie
Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie jest placówką oświatową wiejską prowadzoną
przez Gminę Michów.
W roku 2021 nie wszystkie plany oraz zamierzenia mogły być zrealizowane ze względu na
panującą w dalszym ciągu epidemię wywołaną SARS CoV-2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, wszystkie szkoły musiały dostosować się do panującej rzeczywistości i do
wprowadzonych wytycznych m.in. nauka w systemie zdalnym, wytyczne sanitarne itd., co w
konsekwencji miało swój wpływ na działalność oświatową szkoły.

Plan budżetowy Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie na 2021 r. wyniósł
3.271.861,26 zł, z kolei wydatki ogółem wyniosły 3.165.876,61 zł z czego płace wyniosły
2.715.702,14 zł, zaś wydatki pozapłacowe wyniosły 450.174,47 zł.
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W 2021 r. w tutejszej szkole było zatrudnionych 26 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne
etaty stanowiło 23,94.
Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu:
Stopnie awansu

W roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2021/2022

(styczeń – sierpień 2021 r.)

(wrzesień – grudzień 2021 r.)

osoby

etaty

osoby

etaty

Nauczyciel stażysta

0

0

0

0

Nauczyciel kontraktowy

3

2,79

4

2,01

Nauczyciel mianowany

8

7,03

8

7,60

Nauczyciel dyplomowany

15

14,22

15

14,21

Razem

26

24,04

26

23,84

W trakcie roku z dwoma nauczycielami rozwiązano stosunek pracy, z jednym za trzymiesięcznym
okresem

wypowiedzenia,

zaś

z

drugim

na

mocy

porozumienia

stron

w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dlatego na ich miejsce w roku
szkolnym 2021/2022 zatrudniono 2 nowych nauczycieli.
Liczba

zatrudnionych

pracowników

niepedagogicznych

(administracja

i

obsługa)

na przełomie całego 2021 r. wynosiła 17 osób, co w skali roku stanowiło 13,56 etatu. Część
zatrudnienia stanowili pracownicy sezonowi (palacze c.o.) zatrudnieni na okres krótszy niż 6 miesięcy,
z jedną osobą rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron, ponieważ odeszła na
emeryturę, a z jedną podpisano umowę o pracę.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 zajęcia w szkole odbywały się w 10 oddziałach
ogólnodostępnych, a łącznie uczyło się 181 uczniów, z czego 89 dziewcząt i 92 chłopców, w tym: 142
uczniów w 8 oddziałach (kl. I-VIII) oraz 39 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych (3,4,5-latki oraz 6latki).
Taka sama ilość dzieci i uczniów tzn. 181 (91 dziewcząt i 90 chłopców) uczyła się w I półroczu
roku szkolnego 2021/2022, a zajęcia również odbywały się w 9 oddziałach ogólnodostępnych i 1
oddziale integracyjnym, w tym: 137 uczniów w 8 klasach ogólnodostępnych oraz 44 dzieci w 2
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oddziałach przedszkolnych, z czego 6-latki realizowały roczne przygotowanie przedszkolne w
utworzonym po raz pierwszy w naszej szkole oddziale integracyjnym.
W 2021 roku wszyscy uczniowie byli promowani do klas programowo wyższych.
W pierwszym półroczu 2021 r. (II semestr roku szkolnego 2020/2021) z nauczania
indywidualnego korzystał tylko 1 uczeń, który w czerwcu ukończył szkołę podstawową.
W szkole odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego (oddziały przedszkolne i kl.
I-VIII) oraz dodatkowego języka niemieckiego (kl. VII-VIII).
W roku szkolnym 2020/2021 języka angielskiego uczyło się 180 uczniów, a języka
niemieckiego 39 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022 języka angielskiego uczyło się 181
uczniów, zaś języka niemieckiego 31 uczniów.
Wszyscy absolwenci kl. VIII - 20 uczniów zdało egzamin końcowy.

Wyniki egzaminu w klasie VIII w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzane przez OKE w
Krakowie (typ wymagań standardowy) przedstawiały się następująco:

Język polski
staniny

%

Matematyka
staniny

100
Szkoła

3

49

%

Język angielski

Język niemiecki

staniny

staniny

100
2

29

%
100

2

36

%
100

9

98

Gmina

43

32

47

98

Powiat

59

45

56

96

Województwo

61

47

63

58

Kraj

60

47

66
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Wśród 20 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty 5 uczniów posiadało opinie w
sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym dwie osoby miały
dysleksję rozwojową, co w znaczny sposób wpłynęło na powyższe wyniki.

W 2021 r. Dyrektor szkoły przyznał Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe w kwocie 4.070,00 zł, z tym że:
•

za I semestr roku szkolnego 2020/2021 (przyznane w styczniu 2021 r.):
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−

stypendium naukowe otrzymało 5 osób w kwocie: 1.110,00 zł,

•

zaś za II semestr roku szkolnego 2020/2021 (przyznane w czerwcu 2021 r.):

−

stypendium naukowe otrzymało 14 osób w kwocie: 2.960,00 zł.

W ubiegłym roku nie wypłacono stypendium za osiągniecia sportowe.

Stołówka szkolna funkcjonowała przez cały rok, jednak ze względu na pandemię
w niektórych miesiącach była ograniczona ilość dzieci uczących się w systemie stacjonarnym, co też
miało znaczenie przy ilości wydawanych posiłków. W 2021 r. ze stołówki szkolnej korzystało średnio
112 uczniów oraz 3 pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, co przedstawiało się
następująco:
−

w miesiącach styczeń – czerwiec: 90 uczniów i 3 pracowników,

−

w miesiącach wrzesień – grudzień: 146 uczniów i 3 pracowników.
Dzieci 5 i 6-letnie oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko

w Rudnie byli objęci dowozem szkolnym. Dzieci były dowożone do szkoły dwoma autobusami,
wynajętymi przez Organ Prowadzący w drodze przetargu, z pobliskich miejscowości wchodzących do
obwodu szkoły. Opiekę nad dziećmi i uczniami w trakcie dowożenia pełnią nasi pracownicy –
opiekunowie dzieci w drodze do szkoły. Jedna trasa obejmuje miejscowości: Podlodówek - Las
Gołębski - Aleksandrówka - Gołąb – Wypnicha – Elżbietów – Kol. Rudno, zaś druga trasa: Giżyce –
Krupy – Wólka Michowska – Kol. Rawa – Rawa – Rudno. W roku szkolnym 2020/2021 (styczeńczerwiec) objętych dowozem szkolnym było 126 osób, zaś w roku szkolnym 2021/2022 (wrzesieńgrudzień) było 125 osób. Jednak ze względu na nauczanie zdalne ta ilość różniła się w poszczególnych
miesiącach.

Opieką świetlicową objętych było 139 osób w roku szkolnym 2020/2021 oraz 116 osób w roku
szkolnym 2021/2022. Poza tym za dodatkową opłatą dzieci z oddziału przedszkolnego (3,4,5-latki)
korzystały z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin. Było to średnio
15 osób na miesiąc, a wpłacone środki zasiliły budżet szkoły o kwotę ponad 2 tys. zł.

W szkole funkcjonowała biblioteka szkolna, z której mogli korzystać uczniowie jak również
nauczyciele

naszej

szkoły.

Prowadzona

była

przez

dwóch

nauczycieli

bibliotekarzy

z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnionych w wymiarze 22/30 etatu (w zastępstwie za nieobecnego
nauczyciela). Łącznie z biblioteki korzystało 161 czytelników.
Na koniec 2021 roku zbiory biblioteczne liczyły:
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- 14 261 książek,
- 28 książek i innych materiałów na nośnikach elektronicznych w formatach dźwiękowych,
- 5 książek i innych materiałów na nośnikach elektronicznych w formatach tekstowych,
- 217 zestawy podręczników,
- 2 prenumerowane tytuły dzienników i czasopism („Kumpel”, „Świetlica w szkole”).

W ubiegłym roku na obiektach sportowych tzw. „ORLIK” trwały zajęcia sportowe
prowadzone przez animatorów sportowych zatrudnianych przez Urząd Gminy w Michowie. Poza tym
z kompleksu boisk sportowych korzystają również kluby sportowe działające na terenie naszej gminy
tj. Uczniowski Klub Sportowy „RUDNO” oraz GLKS Michów.

W ramach realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych obszarów
działalności szkoły podejmowano następujące zadania:
•

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubartowie
- spotkanie z psychologiem i przeprowadzenie zajęć aktywizujących do samodzielnego
wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
- stały kontakt telefoniczny dotyczący wydawanych opinii i orzeczeń naszym uczniom.

•

Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie polegająca na realizacji programów promocji
zdrowia. Ponadto ze względu na epidemię szkoła prowadziła bieżącą realizację działań
oświatowo-zdrowotnych związanych z ochroną zdrowia publicznego.

•

Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie i Puławach – wydawanie opinii
o uczniach oraz stały kontakt z kuratorem sądowym dotyczącym dzieci i uczniów
z problemami wychowawczymi objętych nadzorem kuratorskim.

•

Współpraca z Policją polegająca na prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
i uczniów naszej szkoły, udział policjanta na egzaminie na kartę rowerową oraz w miarę potrzeb
stały kontakt telefoniczny.

•

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michowie dotycząca:
- udziału pedagoga szkolnego w grupie roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
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- współdziałania z asystentem rodziny na temat rodzin dysfunkcyjnych objętych nadzorem
kuratora,
- finansowania obiadów szkolnych dla dzieci naszej szkoły - średnio w roku szkolnym
2020/2021 - 6% oraz w 2021/2022 - 10% uczniów korzystało z bezpłatnych obiadów.
•

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Michowie –
dofinansowanie do spotkań o tematyce profilaktycznej oraz do wyjazdów w czasie ferii
zimowych w kwocie 1.924 zł.

•

Współpraca z NZOZ w Rudnie mająca na celu objęcie dzieci i uczniów naszej szkoły opieką
przez pielęgniarkę szkolną.

•

Współpraca z NZOZ „TOPMED” w Samoklęskach w ramach profilaktyki stomatologicznej.

•

Współpraca z Gabinetem Chorób Wewnętrznych i Medycy Pracy z siedzibą w Kocku
w ramach profilaktycznych badań lekarskich pracowników i kandydatów do pracy.

•

Współpraca z ADREM Beatą Jurecką z siedzibą w Końskowoli w sprawie nieodpłatnego
dostarczania uczniom kl. I-V produktów owocowo-warzywnych oraz mleka i przetworów w
ramach „Programu dla szkół” prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa i
Ministerstwo Edukacji.

•

Współpraca z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) w
zakresie

kompleksowego

wsparcia

szkoleniowo-doradczego

w

ramach

doskonalenia

zawodowego nauczycieli. Ponadto w II półroczu 2021 r. 9 nauczycieli na czele z Dyrektorem
Szkoły rozpoczęło udział w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w
ramach projektu „Lekcja:Enter”, który miał na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w
zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w ich
pracy edukacyjnej.
•

Współpraca

z

innymi

placówkami

oświatowymi

w

ramach

oferty

edukacyjnej

i doradztwa zawodowego.
•

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Michowa w ramach informacji i promocji szkoły
(zamieszczanie

artykułów

i

zdjęć

do

czasopisma

„Wiadomości

znad

Rudy”

z bieżącej działalności szkoły).
•

Współpraca ze Spółdzielnią uczniowską (sklepikiem) oraz Samorządem uczniowskim
działającymi na terenie szkoły.

•

Współpraca z Radą Rodziców, działającą przy naszej szkole, polegająca m.in. na
dofinansowaniu do imprez i wycieczek szkolnych, nagród książkowych na koniec roku. We
wrześniu 2021 r. na placu szkolnym wspólnie zorganizowano Festyn Rodzinny,
a zebrane środki zasiliły konto Rady Rodziców .
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W 2021 roku szkoła korzystała również z programów finansowanych z dotacji celowej:
•

Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoła skorzystała z dotacji na wyposażenie szkoły w
podręczniki,

materiały

edukacyjne

i

materiały

ćwiczeniowe

dla

uczniów

i dokonała zakupu na kwotę ponad 16 tys. zł.
•

W okresie IX-XII 2021 r. w szkole odbywały się zajęcia wspomagające dla uczniów klas IVVIII

w

celu

pomocy

w

opanowaniu

i

utrwalaniu

wiadomości

i

umiejętności

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych po nauczaniu zdalnym.
•

Dzięki przedsięwzięciu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”, 44 uczniów z kl. IV-VII dostało
dofinansowanie w kwocie 9.652,80 zł do wycieczki zorganizowanej w grudnie 2021 r. w Góry
Świętokrzyskie.

•

Z kolei w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu
terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, szkoła w 2021 r. przystąpiła
do długoletniego programu „Laboratoria przyszłości”, a dzięki środkom finansowym
uzyskanym z tego programu dokonała zakupów pomocy dydaktycznych na kwotę 60 tys. zł

Udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (niektóre z nich zakończyły się
wyróżnieniem bądź nagrodą):
•

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „OLMPUS” (udział kl. IV-VI)

•

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” (udział kl. IV-VI)

•

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zdrowe Odżywianie”

•

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Od Serca” (w kategorii klas pierwszych
II miejsce i III miejsce)

•

Konkurs na rymowankę pt. "Bezpieczny pieszy"

•

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Pokaż mi swój niemiecki na co dzień” (I i III
miejsce)

•

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną – Marszałek Województwa
Lubelskiego

•

Konkurs Wyzwanie InstaLing mający na celu intensywną, interaktywną pracę ze słownictwem
angielskim

•

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni „Europejski Quiz
Finansowy” (awans do kolejnego etapu)

•

Konkurs „Być jak ona” poświęcony Irenie Sendlerowej

•

Konkurs fotograficzny „Cała Polska jest Puszczą Białowieską”

•

XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne”
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•

XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny – „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat KRUS
wypadkom zapobiegamy”

•

Ogólnopolski konkurs Twórczości Plastycznej „Nałęczów w oczach dziecka”

•

Półfinał Powiatu Lubartowskiego w Piłce Nożnej Chłopców w Rudnie

•

Finał Powiatu Lubartowskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w Kamionce

•

Międzyszkolny językowy konkurs plastyczno-cyfrowy „Moja wycieczka do USA!”

•

Konkurs „Mój Przyjaciel-Pluszowy Miś” organizowany przez Bibliotekę Publiczną
w Jeziorzanach

•

Powiatowy Konkurs Plastyczny im. Zbigniewa Herberta

•

Plastyczny Konkurs Wojewódzki „Ozdoba Bożonarodzeniowa- Bombka”, „Aniołek”, „Kartka
Świąteczna- wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia”

•

Konkursy przedmiotowe kuratoryjne (j. polski, j. angielski,

historia, biologia, chemia,

matematyka)
Udział uczniów w programach i projektach edukacyjnych:

•

Projekt „Let’s celebrate European Day of Languages” w ramach Europejskiego
Programu Edukacyjnego eTrinning - uczniowie kl. IV wykonali pocztówki z Polski

•

Projekt ogólnopolski „Apostcard from a pen pal” – uczniowie kl. VI i VII nawiązali
współpracę korespondencyjną z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie

•

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”Innowacja pedagogiczna

•

Projekt Edukacyjny „Ortoas”

•

Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”

•

Projekt edukacji i aktywacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach
podstawowych (klasy 0-3) – Ogólnopolska „Akcja Zdrowo i Sportowo”

•

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka (edycja 2021/2022)

•

Projekt „Dźwięki wolności”, który miał na celu propagowanie polskiej kultury,
tradycji i historii (warsztaty plastyczno-muzyczne)

•

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

•

Ogólnopolski projekt „Mała książka - wielki człowiek”- promocja czytelnictwa w kl. I

•

Akcja MEN „Szkoła pamięta” mająca na celu upamiętnienie ważnych rocznic,
wydarzeń i postaci historycznych

•

Akcja MEN „Szkoła do hymnu” – symboliczne odśpiewanie hymnu o godz. 11.11

•

Akcja MEN „Razem na Święta” – pomoc potrzebującym
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•

Akcja „Kartki dla obrońców granic”- przygotowanie przez uczniów kartek
z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia dla pełniących służbę na naszej wschodniej
granicy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy Straży granicznej i Policji

Udział szkoły w akcjach charytatywnych:
•

zbiórka karmy dla zwierząt (akcja MEN „Razem na Święta”)

•

zbieranie plastikowych nakrętek - „Nakrętki dla Ninki” (akcja „Razem na Święta”)

•

udział w ogólnopolskim programie „Zbieramy baterie i telefony”

•

udział w akcji „Góra grosza”.
W szkole na bieżąco są prowadzone różnego rodzaju prace porządkowe, a większe prace

remontowe odbywają się w okresie wakacyjnym, głównie w zostały wykonane m.in. następujące
czynności:
• Remonty sal dydaktycznych
−

kompleksowy remont sali lekcyjnej nr 12 - malowanie ścian, parapetów, sufitu, osłon na
grzejniki oraz wymiana lamp oświetleniowych, zakup i założenie nowych karniszy i nowych
firanek, zakup biurka nauczycielskiego, krzesełek i blatów do stolików.

• Remonty bloków żywieniowych
−

malowanie ścian i sufitów w kuchni, zapleczu kuchennym oraz w magazynie żywnościowym;

−

wymiana lamp oświetleniowych.

• Remonty pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
−

malowanie ścian i sufitów w łazienkach i sanitariatach.

• Inne remonty bądź prace konserwatorsko-porządkowe
−

malowanie korytarza dolnego i przedsionka;

−

malowanie balustrady przy schodach oraz mycie schodów karcherem przy wejściu głównym
do budynku szkoły;

−

czyszczenie oraz malowanie impregnatem ławek przed szkołą;

−

przegląd oraz naprawa stolików i krzesełek uczniowskich oraz szafek w klasach;

−

przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w budynku (wymiana uszkodzonych świetlówek,
gniazd i wyłączników);

−

przegląd słupków, bramek i siatek na boisku szkolnym;

−

malowanie i renowacja placu zabaw;

−

malowanie ogrodzenia przed szkołą;

−

wykonanie przeglądu i naprawa oświetlenia przy boisku „Orlik”
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−

wykonanie prac porządkowych na placu szkolnym (poza „Orlikiem”) – rekultywacja
powierzchni zielonych, wykonanie wykopu pod skocznię w dal, uzupełnienie skoczni
piaskiem oraz zasianie nowej trawy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MICHOWIE
Przestawiając Państwu informację dotyczącą działalności ZSO w Michowie za rok 2021,
chciałabym nadmienić, iż wszystkie dane poparte w poniższym raporcie są działalnością
naszej placówki w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021 i I semestru roku szkolnego
2021/2022.

EDUKACJA:
W roku szkolnym 2020/2021 ZSO rozpoczęło pracę funkcjonując jako 13 oddziałów
Szkoły Podstawowej (5 oddziałów – 93 uczniów – edukacja wczesnoszkolna), pozostałe
oddziały to klasy IV – VIII – 179 uczniów. Łącznie 272 uczniów Szkoły Podstawowej.
W roku szkolnym 2020/2021 w ZSO w Michowie funkcjonował 1 oddział integracyjny i 1
oddział sportowy.
Do oddziału integracyjnego uczęszczało 19 uczniów ( 10 dziewczynek i 9 chłopców), a do
oddziału sportowego uczęszczało 24 uczniów.
W 2021 r. Szkołę Podstawową im. B. Westerplatte, ukończyło 40 uczniów klas ósmych (18
dziewczynek i 22 chłopców).
Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonuje 13 oddziałów – 266 uczniów
(133 dziewczynki i 133 chłopców), 5 oddziałów klas I- III, 8 oddziałów klas IV – VIII.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE:
Szkoła:
Skala staninowa dla populacji zdających egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:
j. polski – 40 % - stanin 1 – najniższy ( nauczyciel przygotowujący obie klasy – Bożena
Szwargolińska ).
matematyka – 34 % - stanin 3 – niski ( nauczyciele przygotowujący – Janina Gajownik,
Elżbieta Kowalska ).
j. angielski – 52 % - stanin 4 – niżej średni ( nauczyciel przygotowujący – Małgorzata
Barszcz ).
Język polski:
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Klasa A – 40 % - stanin 1 – najniższy,
Klasa B – 41 % - stanin 1 – najniższy.
Matematyka:
Klasa A – 36 % - stanin 3 – niski,
Klasa B – 32 % - stanin 3 – niski.
Język angielski:
Klasa A – 58 % - stanin 4 – niżej średni,
Klasa B – 46 % - stanin 3 – niski.
Język polski – niżej niż w kraju, województwie, powiecie, gminie.
Matematyka – niżej niż w kraju, województwie, powiecie, wyżej niż w gminie.
Język angielski – niżej niż w kraju, województwie, powiecie, wyżej niż w gminie.
Mediana – wynik środkowy w badanej grupie, poniżej i powyżej którego znajduje się po
około 50 % wyników:
Język polski:
Klasa A – 40 %
Klasa B – 39 %
Szkoła – 40 %
Matematyka:
Klasa A – 34 %
Klasa B – 28 %
Szkoła – 28 %
Język angielski:
Klasa A – 57 %
Klasa B – 46 %
Szkoła – 47%
Rozstęp wyników – różnica między maksymalnym a minimalnym wynikiem:
Język polski: max. – 73%, min. – 11% = różnica 62%.
Matematyka: max. – 92%, min. – 8%= różnica 84%.
Język angielski: max. - 100%, min. – 4% = różnica 96%.
Odchylenie standardowe – rozrzut wyników wokół średniej wyników:
Język polski: klasa A – 17, klasa B – 17, szkoła – 17.
Matematyka: klasa A – 21, klasa B – 18, szkoła – 20.
Język angielski: klasa A – 30, klasa B – 27, szkoła – 29.
Najwyższe wyniki indywidualne
Język polski
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Klasa A
G. G. – 69% - stanin 7, wysoki.
Klasa B
J. J. – 73% - stanin 8, bardzo wysoki
K. D. – 69% - stanin 7, wysoki.
T. K. – 67% - stanin 7, wysoki.
Matematyka
Klasa A
B. L. – 92% - stanin 9, najwyższy.
T. O. – 64% - stanin 8, bardzo wysoki.
W. K. – 60% - stanin 7, wysoki.
K. K. – 56% - stanin 7, wysoki.
Klasa B
T. K. – 84% - stanin 9, najwyższy.
Język angielski
Klasa A
B. B. – 98% - stanin 9, najwyższy.
B. L. – 96% - stanin 9, najwyższy.
G. G. – 93% - stanin 9, najwyższy.
M. K. – 89% - stanin 9, najwyższy.
J. P. – 89%, stanin 9, najwyższy.
W. K. – 87% - stanin 8, bardzo wysoki.
K. K. – 87% - stanin 8, bardzo wysoki.
C. S. – 84% - stanin 8, bardzo wysoki.
T. O. – 78% - stanin 7, wysoki.
Klasa B
J. J. – 100% - stanin 9, najwyższy.
S. K. – 96% - stanin 9, najwyższy.
K. B. – 75% - stanin 7, wysoki.
P. T. – 73% - stanin 7, wysoki.

Najniższe wyniki indywidualne
Język polski
Klasa A
K. Z. – 13%
R. Z. – 13%
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Klasa B
B. G. – 11%
M. B. – 13%
Matematyka
Klasa A
N. G. – 12%
D. M. – 12%
K. S. – 12%
W. K. – 16%
K. Z. – 16%
R. Z. – 16%
Klasa B
M. B. – 8%
B. G. – 16%
P. K. – 16 %
P. K. – 16 %
Z. P. – 16%
D.W. – 16%
Język angielski
Klasa A
R. Z. – 15%
W. K. – 16%
Klasa B
B. G. – 4%
M. B. – 13%
P. K. – 18 %
Najniższe wyniki z języka polskiego wynikają statystycznie z rozłożenia wyników:
- wyniki powyżej 50 % uzyskało tylko 13 uczniów;
- wyniki poniżej 50%, ale nie niżej niż 40% uzyskało 7 uczniów;
- wyniki poniżej 40%, ale nie niżej niż 30% uzyskało 5 uczniów;
- wyniki niższe niż 30% uzyskało aż 15 uczniów;
- wyniki niższe niż 30%, ale nie niższe niż 20% uzyskało z tego aż 11 uczniów;
- wyniki niższe niż 20% uzyskało 4 uczniów.
Podsumowanie: Wyniki powyżej 50% to tylko 13 uczniów, aż 27 uczniów uzyskało wyniki
poniżej 50%, a to nie podnosi wyników w żaden sposób tylko je ściąga w dół.

W 2021 r. w ZSO w okresie od stycznia do sierpnia 5 uczniów szkoły podstawowej
posiadało orzeczenia z PPP, a w okresie od września do grudnia 11 uczniów szkoły
podstawowej.
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Dyrektor ZSO w Michowie przyznała w 2021 r w drugim sem. roku szkolnego 2020/2021 na
stypendium za wysokie wyniki w nauce 30 uczniom SP na łączną kwotę: 6 288 zł, natomiast
w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 stypendium za wyniki w nauce otrzymało 21
uczniów SP na łączną kwotę 4440,00 zł.
Ze względu na panująca w kraju pandemię nie były organizowane rozgrywki sportowe ,
w związku z czym nie przyznano uczniom stypendiów za wyniki sportowe.
Łącznie za rok 2021 wypłacono uczniom kwotę 10 728,00 zł.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty:

W 2021 r. nie było żadnych kontroli przeprowadzanych przez Kuratorium Oświaty
w Lublinie.

Kierunki Polityki Oświatowej Państwa:

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
- Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów.
- Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
osób dorosłych.
- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
- Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.
- Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych, dotyczących
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. Nowy
kierunek, który pojawił się w rozp. MEiN z 16 grudnia 2020 zmieniającego rozp. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19.
- NOWY, WPROWADZONY 21 MAJA 2021: Działania w zakresie wsparcia
wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią.
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ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ –
SEMESTR II 2020/2021
•

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszyscy uczniowie ZSO zostali
objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Mieli możliwość korzystania z różnego
typu zajęć: wyrównawczych, rozwijających oraz kół zainteresowań. Zajęcia cieszą się
dużą popularnością i ze względu na dużą liczbę chętnych prowadzone są w grupach
(w niektórych przypadkach odbywają się co drugi tydzień). W II semestrze zajęcia te
odbywały się stacjonarnie i zdalnie.
Rodzaj zajęć

L.p.

Ilość uczniów
uczestniczących w zajęciach

1.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

52

2.

Koło muzyczne

11

3.

Klub sportowy

84

4.

Kołoekologiczne

8

5.

Zajęcia wyrównawcze z biologii

7

6.

Koło plastyczne

6

7.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki
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8.

Zajęcia rozwijające z matematyki

8

9.

Zajęcia wyrównawcze z historii

16

10.

Zajęcia wyrównawcze z chemii

3

11.

Zajęcia rozwijające z chemii

8

12.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

39

13.

Warsztaty ortograficzne

16

14.

Rewalidacja

4

15.

KlubMłodegoHistoryka

8
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16.

Klub Młodego Informatyka

17

17.

KlubMłodegoLingwisty

20

18.

Zajęciawyrównawcze z fizyki

8

19.

Logopeda

15

20.

Koło szachowe

6

21.

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna -

1

22.

Zajęciawyrównawcze z edukacjiwczwsnoszkolnej

11

23.

Warsztatykaligraficzno – lektorskie

6

24.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

9

25.

Teatr Biblijny Jeremiasz

16

I semestr 2021/2022
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszyscy uczniowie ZSO zostali objęci
pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Mieli możliwość korzystania z różnego typu zajęć:
wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych.
L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość uczniów
uczestniczących
w zajęciach

1.

Rewalidacja

11

2.

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

3

3.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

13

4.

Zajęcia dydaktycznopolskiego

20

5.

Klub sportowy

82

6.

Klub Młodego Informatyka

8

7.

Zajęcia logopedyczne

24

8.

Terapia rozwojowa osób z autyzmem

2

wyrównawcze

51

z

języka

9.

Warsztaty kaligraficzno- lektorskie

46

10.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

10

11.

Warsztaty ortograficzne

21

W I semestrze uczniowie kl. VII- VIII korzystali z zajęć wspomagających z języka polskiego,
języka angielskiego i matematyki.

KONKURSY W 2021 r.

W II semestrze 2020/2021 r.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w
konkursach przedmiotowych dla szkół
podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty (polonistyczny, historyczny biologiczny, chemiczny, matematyczny, języka
angielskiego).
Konkurs
Konkurs historyczny dla
uczniów szkół
podstawowych województwa
lubelskiego organizowany
przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty

Nagrodzeni i nauczyciele przygotowujący
Finalista etapu wojewódzkiego – Mateusz Marzec kl. VII a
Nauczyciel przygotowujący – p. Barbara Jankowska

XXXX Konkurs recytatorski- Wyróżnienie – Nikola Wałach kl. VI b
etap powiatowy
Nauczyciel przygotowujący – Grażyna Janisz
XIV Ogólnopolski Konkurs
Literacki „I ty możesz zostać
baśniopisarzem”

Udział - Nikola Wałach kl. VI b

Ogólnopolski konkurs
literacko – plastyczny

Udział - Nikola Wałach kl. VI b

Nauczyciel przygotowujący – Grażyna Janisz

Nauczyciel przygotowujący – Grażyna Janisz
Hasło XXI edycji „Społeczna
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Krucjata Miłości”

Nauczyciel przygotowujący – Maryla Gadzała

Ogólnopolski Konkurs
Matematyczno-Literacki
„Matematyka fraszką,
wierszem i limerykiem

Udział – Weronika Mazurek, Bartosz Aftyka, Nikola
Wałach
Nauczyciel przygotowujący – Janina Gajownik
Udział - Gabriela Janusz, Weronika Mazurek, Zuzanna
Targońska,

Kangur 2021

Konkurs Poetycki –
„Limeryk w Koronie”

Nauczyciel przygotowujący – Janina Gajownik, Elżbieta
Kowalska, Maryla Gadzała
Udział: Gabriela Janusz
Nauczyciel przygotowujący – Janina Gajownik
Udział- kl. VI b

Klasowy konkurs literaki na
najciekawsze opowiadanie

Nagrodę otrzymała Julita Opoka
Organizator- Grażyna Janisz

Szkolny konkurs na pisankę
wielkanocną

Uczniowie kl. I- VII
Nauczyciel przygotowujący – p. Maryla Gadzała

W I semestrze 2021/2022 r.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych dla szkół podstawowych
województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
(polonistyczny, historyczny, fizyczny, geograficzny, matematyczny, języka angielskiego).

Konkurs

Uczestnicy i nauczyciele przygotowujący
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Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświatyjęzyk angielski

1.Mateusz Marzec - kl. VIII a
2. Oliwia Zagrodnik kl. VIII b
3. Szymon Kołodziejczyk - kl. VIII b
4. Mikołaj Kukier - kl. VIII b
5. Hubert Karpiński - kl. VIII a
6. Targońska Natalia – kl. VIII b
Nauczyciele przygotowujący: p. I. Karpińska, K. Kawka

Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświaty-

•

Mikołaj Kukier kl. VIII b zakwalifikował się do II
etapu – nauczyciel. p. Iwona Karpińska

•

Mateusz Marzec kl. VIII a- zakwalifikował się do II
etapu nauczyciel – p. Barbara Jankowska

historyczny
Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświaty - polonistyczny

1.Barszcz Jakub - VIII b
2.Zagrodnik Oliwia - VIII b
3.Marzec Mateusz - VIII a
4. Kołodziejczyk Szymon VIII b
Nauczyciele przygotowujący: p. B. Morawska, G. Janisz

Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświaty - geograficzny

1. Barszcz Jakub - VIII b

Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświaty- fizyczny

1.Kołodziejczyk Szymon - kl. VIII b

2. Zagrodnik Oliwia - kl. VIII b
Nauczyciel przygotowujący –p. K. Karpiński

Nauczyciel przygotowujący –p. K. Karpiński
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1. Karpiński Hubert - VIII a
Konkurs przedmiotowy
organizowany przez
Lubelskiego Kuratora
Oświaty- matematyczny

2. Kołodziejczyk Szymon - VIII b
3. Zagrodnik Oliwia - VIII b
Nauczyciel przygotowujący- p. E. Kowalska
Wyróżnienie:
Kategoria wiekowa kl. I—III
Zofia Sukniak kl. III
Kategoria szopka- realizacja zbiorowa (rodzinna)

XXIII Powiatowy Konkurs
Plastyczny- „ Opowieści
wigilijne”

I nagroda Nikola Misiurek kl. IV z rodziną
Do wystawy zakwalifikowano szopki uczennic:
Nikoli Wałach kl. VII b,
Julity Opoki kl. VII b,
Natalii Milczek kl. VII a
Nauczyciel przygotowujący do konkursu- p. M. Gadzała
1. Nikola Wałach kl. VII b

XXIII Powiatowy Konkurs
Literacki- „ Opowieści
wigilijne”
Nauczyciel przygotowujący- p. G. Janisz
Szkolne konkursy
czytelnicze
Lubartowski Ośrodek
Kultury
konkurs –„Zmiany Wokół

KL. II i III
Nauczyciel odpowiedzialny p. A. Białas

Nikola Wałach kl. VII b – wyróżnienie
Nauczyciel przygotowujący do konkursu- p. M. Gadzała

Mnie „
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ZAWODY:
Z powodu przejścia na zdalne nauczanie zawody sportowe zostały odwołane.
Inne działania:

II semestr 2020/2021

p. Mariusz Morawski
• Pomysł „List pochwalny do rodziców” uczniów wyróżniających się w działaniach i
projektach pozalekcyjnych organizowanych przez wychowawcę;
• Udział w kampanii społecznej „Jak miło Cię widzieć, nie tylko słyszeć”. Promowanie
włączania kamerki podczas lekcji zdalnych;
• Projekt edukacyjny „Osiedlamy pszczoły”, wykonanie budek dla pszczół murarek;
• Zorganizowanie wycieczki nad morze dla uczniów ZSO (odbudowanie relacji
rówieśniczych po nauce zdalnej połączonej z aktywnym wypoczynkiem nad polskim
morzem oraz odwiedzenie miejsc związanych z historią Polski i naszego patrona
Bohaterów Westerplatte;
• Zorganizowanie pikniku ekologicznego na zakończenie roku szkolnego, pogawędki
dotyczące zdrowego odżywiania, ekologii, gry i zabawy sprawnościowe, quiz
ekologiczny – czerwiec 2021 .
p. Beata Jankowska
− Dzieci w obrazach Tadeusza Makowskiego ,
− Dzień pustej klasy.
I semestr 2021/2022
•
•

uczniowie klasy VI wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem grafiki
komputerowej i umieścili je w gablotach przy placu zabaw koło kościoła,
w klasach IV-VIII przeprowadzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia podczas,
którego wybrano klasowych Mistrzów Tabliczki Mnożenia,

•

przygotowano wystawę na temat Stefana Wyszyńskiego i zaprezentowano ją podczas
uroczystości parafialnej,

•

udekorowano klasy okazji Święta Odzyskania Niepodległości,

•

przygotowano tematyczne wystawy w klasach z okazji Dnia Papieskiego, Święta
Odzyskania Niepodległości, Dnia Babci i Dziadka,
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•

Klasa VII a pod opieką p. E. Zielińskiej nagrała film z życzeniami oraz krótką scenkę
teatru cieni związaną z Narodzeniem Chrystusa ( film został udostępniony na stronie
Facebooka i platformie Teams

AUTORSKIE PROGRAMY ZSO W 2021 r.

- program "Godziny wychowawcze ze światem " Polska Akcja Humanitarna ( M. Morawski),
- program Doradztwa zawodowego dla klas VII - VIII (M. Morawski),
- program zajęć pozalekcyjnych - wyrównawczych z matematyki dla kl. V i VIII SP
w Michowie ( K. Karpiński),
- program zajęć wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - kl. I
( J. Targońska ),
- program zajęć gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej dla uczennicy kl. I ( A. Białas),
- program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym ( K. Smolińska),
- program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem (K. Smolińska);
- program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim (K. Smolińska),
- program edukacyjno - terapeutyczny :"Adaptacja szkolna dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi " - realizacja 2021-2023. (K. Smolińska),
- program poprawy wyników kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych (B. Szwargolińska, E. Kowalska, J. Gajownik, I. Karpińska, K. Kawka),
- program zajęć logopedycznych ( M. Kowalska),
- program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSO w Michowie ( II sem. roku szklnego
2020/21), "ZDROWY CZŁOWIEK - ZDROWA PLANETA",
- program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSO w Michowie (I sem. roku szkolnego
2021/2022),
Hasła przewodnie:
RODZINA, ROZWÓJ, KOMPETENCJE, POSTAWY, BEZPIECZEŃSTWO,
EKOLOGIA( Rada Rodziców ZSO ),
- program "Mediacje Rówieśnicze " - (pedagog: K. Goluch),
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- "Czytam , piszę i mówię dla życia" ( B. Morawska),
- Program rozwoju szkoły na lata " Szkoła kreatywna" 2018-2023 ( B. Morawska);
- "Program pracy z uczniem zdolnym w ZSO w Michowie" (B. Morawska),
- Program " Zostań laureatem" (B. Morawska),
- Program pracy świetlicy szkolnej "Opieka przemyślana i ciekawa" (B. Morawska),

PROJEKTY EDUKACYJNE W ZSO W 2021 r.

1. Projekt „KROKUS” – projekt międzynarodowy realizowany przez Żydowskie
Muzeum Galicja w Krakowie wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o
Holokauście. Sadzenie jesienią żółtych krokusów na znak pamięci dzieci
pochodzenia żydowskiego oraz innych narodowości zamordowanych podczas
II wojny światowej. Odbudową jest cykl lekcji wychowawczych poświęconych
zagładzie Żydów polskich, a szczególnie dzieci oraz gazetka na korytarzu.
2. Projekt edukacyjny "Osiedlamy pszczoły", wykonanie budek dla pszczół
murarek
3. Udział w projekcie „Akcja Żonkile” – z okazji Powstania w Getcie
Warszawskim uczniowie włączyli się w ogólnopolską akcję i wykonali żonkile
na znak pamięci.
4. Udział kl. III a w projekcie czytelniczym „Czytam z klasą – lekturki z pod
chmurki” edycja II ekologiczna – moduł I „ Mała chmurka w krainie drzew”.
5. Uczniowie kl. VI a - realizowali projekt "Kopuła geodezyjna"

WYCIECZKI I WYJAZDY:

Wyjazdy edukacyjne w II sem. roku szkolnego 2020/2021

Termin

Trasa

Organizatorzy

Michów- MikoszewoTrójmiasto-Michów

Mariusz Morawski

Klasy
V a,
VI a,
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07.06.-10.06.2021.

Małgorzata Barszcz

VI b,

Małgorzata Kowalska

VII a,

Jacek Jankowski

VII b,

udział rodzica Małgorzaty
Opoki jako opiekuna grupy

VIII a,
VIII b

Jacek Jankowski
23.06.2021 r.

Wycieczka przedmiotowa
do tartaku w Mesznie

Małgorzata Barszcz

Va

Radosław Remiszewski

23.06.2021 r.

Lublin- (Aquapark, kino)

Mariusz Morawski

Vi a

Ewa Wronowska

VII b

Małgorzata Kowalska

VIIIa

Elżbieta Kowalska
24.06.2021 r.

Lublin (kino, laser city)

Grażyna Janisz

VII b,
VIII b

Rodzic- Grzegorz Piecyk

•

Wyjazdy edukacyjne sem. I roku szkolnego 2021/2022

Termin

Trasa

12.11.2021r.
klasowy wyjazd do Strefy
Wysokich Lotów oraz do
Multikina na film pt.
„Wyszyński, zemsta czy
przebaczenie”.
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Organizatorzy

Klasy

p. E. Kowalska

VIII b

ks. G. Lipiński

BIBLIOTEKA I STOŁÓWKA SZKOLNA

Z biblioteki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie – w roku szkolnym 2020/2021 średnio
272 uczniów oraz pracownicy szkoły, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 średnio 266
uczniów SP. W bibliotece jest około 20.000 książek, 394 zbiorów audiowizualnych.
Prenumerowanych jest osiem czasopism dla uczniów i nauczycieli.

W 2021 r. biblioteka pracowała w wymiarze 30 godzin tygodniowo, w I sem. roku szkolnego
2021/22 w wymiarze 27 godzin tygodniowo. We wszystkich klasach szkoły podstawowej
realizowane były zajęcia edukacji czytelniczej.
W II sem. roku szkolnego 2020/2021 przeprowadzono 30 lekcji bibliotecznych.
Na początku tego semestru przeprowadzono ewidencję i wypożyczenie podręczników
wszystkim uczniom szkoły. W klasach I -III zanotowano wzrost średnich wypożyczeń, na
niższą liczbę wypożyczeń klas IV - VIII wpłynęły miesiące pracy zdalnej.
Łącznie wypożyczono uczniom i pracownikom – 1633 książek, odnotowano 609 odwiedzin
uczniów w czytelni.
Natomiast w sem. I roku szkolnego 2021/2022 łącznie wypożyczono uczniom
i pracownikom 2095 książek i odnotowano 1612 odwiedzin uczniów w czytelni.

W 2021 r. zakupiono 1399 podręczników za kwotę 32 285,38 zł oraz 153 książki za kwotę
2056,25 zł.

W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna.

W II sem. 2020/2021 roku średnio dziennie stołowało się 129 osób w tym:
- 95 uczniów ZSO w Michowie;
- 29 uczniów SP w Katarzynie, obiady są dowożone przez ZSO w Michowie;
- 5 pracowników.
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W sem. I roku szkolnego 2021/2022 natomiast stołowało się średnio dziennie 149 osób
w tym:
- 106 uczniów ZSO w Michowie;
- 19 uczniów SP w Katarzynie, obiady są dowożone przez ZSO w Michowie;
- 6 pracowników.

Świetlica przy ZSO w Michowie – sem. II 2020/2021 i sem. I 2021/2022

Nadrzędnym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami
i po ich zakończeniu, a także podczas doraźnych zastępstw z powodu nieobecności
nauczycieli.
Z opieki świetlicowej korzystają także uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć
dodatkowych.
W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 opieką świetlicową byli objęci wszyscy
uczniowie dowożeni do szkoły, tj. 108 uczniów, w tym 1 dziecko z oddziału przedszkolnego
oraz 33 uczniów z Michowa i okolic, których rodzice pracują i wypełnili kartę zgłoszenia
dziecka do świetlicy. Najliczniejszą grupą uczniów przebywających w świetlicy są dzieci
z klas I –III i oddziału przedszkolnego, jest ich 58.
Opiekę nad dziećmi sprawowało w tym okresie 11 wychowawców, codziennie w godzinach
między 12.25 – 14.00 , kiedy w świetlicy przebywa najwięcej dzieci w świetlicy pracowało
4 nauczycieli.
Od 22 marca 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r., nauczyciele świetlicy sprawowali opiekę nad
uczniami uczącymi sie zdalnie ze szkoły.
Natomiast w I sem. roku szkolnego 2021/2022 opieką świetlicową objętych było 98 uczniów,
w tym 1 dziecko z oddziału przedszkolnego oraz 36 dzieci z Michowa i okolic.
Opiekę nad dziećmi sprawowało w tym okresie 10 wychowawców, codziennie w godzinach
między 12.25 – 14.00 , kiedy w świetlicy przebywa najwięcej dzieci w świetlicy pracowało
4 nauczycieli.
Najliczniejszą grupę uczniów przebywających w świetlicy stanowią dzieci klas I -IV zapisanych 74, systematycznie uczęszcza ok. 60.
Świetlica ściśle współpracowała z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną
i wychowawcami klas.
Zajęcia w świetlicy prowadzone były zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej.
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SPRAWY KADROWE W 2021 r. :
Informacja za rok 2021

1. Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników II sem 2020/2021:

Zatrudnienie

W tym:

Wyszczególnienie

nauczyciele

etaty

osoby

etaty

osoby

pozostali

etaty

osoby

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

48,30

53

32,67

34

15,63

16

w Michowie

2. Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego II sem 2020/2021:

Stopnie awansu zawodowego
Lp.

Poziom wykształcenia

nauczyciel
stażysta

nauczycie
l

nauczyciel

nauczyciel

mianowany

dyplomowan
y

kontrakto
wy
1

Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

2

-

2

8

23

-

-

-

1

Tytuł zawodowy licencjata
z przygotowaniem pedagogicznym
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1. Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników I sem 2021/2022:

Zatrudnienie

W tym:

Wyszczególnienie

nauczyciele

etaty

osoby

etaty

osoby

pozostali

etaty

osoby

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

48,73

50

31,73

33

17

17

w Michowie

2. Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego I sem 2021/2022:

Stopnie awansu zawodowego
Lp.

Poziom wykształcenia

nauczyciel
stażysta

nauczycie
l
kontrakto
wy

1

nauczyciel

mianowan
y

dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

2

nauczyciel

-

2

7

23

-

-

-

1

Tytuł zawodowy licencjata
z przygotowaniem pedagogicznym

REMONTY W ZSO W 2021 r.

W okresie wakacyjnym w 2021 r, w szkole przeprowadzono szereg prac remontowo –
przygotowawczych, wykonano następujące prace:
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I. Remonty sal dydaktycznych :
- wymieniono kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach (usługa zlecona
zewnętrzna na podstawie zaleceń po przeglądzie kominiarskim;
- przeniesienie gabinetu pedagoga szkolnego do pracowni nauczania indywidualnego gabinet
nr 51.;
- przeniesienie klasopracowni plastycznej do sali 29;
- przeniesienie klasopracowni muzycznej do sali 59.
Inne remonty - prace wykonane systemem gospodarczym przez pracowników szkoły:
- przygotowanie pomieszczenia nr 38 na gabinet wicedyrektora;
- przeniesienie gabinetu intendenta do pomieszczenia numer 39;
- przygotowanie pomieszczenia nr 15 na gabinet pielęgniarki szkolnej;
- przeniesienie gabinetu dyrektora i sekretariatu na druga kondygnacje budynku (zmiany
związane z włączaniem przedszkola w Michowie do budynku szkolnego).
- odnowienie konstrukcji drewnianych na szkolnym placu zabaw.

W związku z przeniesieniem gabinetów i sekretariatu niezbędna była modernizacja przyłączy
internetowych oraz przeniesienie centrali telefonicznej i modernizacja przyłączy
telefonicznych.
REALIZACJA BUDŻETU 2021 r.:
Plan finansowy wydatków ogółem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 2020 r. – 4 715
984, 96 zł;
Wydatki : 4 586 963, 20 zł.
W tym:
Plan finansowy na wynagrodzenia dla pracowników: 3 853 874,71 zł
Wydatki pozapłacowe: 733 088, 49 zł

FUNDUSZ SOŁECKI
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Fundusz sołecki odgrywa ważną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich,
przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł
znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości
naszych sołectw.
W roku 2021 z funduszu sołeckiego wydatkowano 252.885,08 z czego 24,288 % tj.
kwota 61.420,73 zł zostanie zwrócona z budżetu państwa w 2022 roku.
Opis wykonanych w 2021 r. przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego
z podziałem na poszczególne sołectwa:
L.p.
1.

Sołectwo
Aleksandrów
ka

2.

Anielówka

3.

Budki

4.

Elżbietów

5.

Gawłówka

6.

Gołąb

7.

Gołąb kol.

8.

Katarzyn I

9.

Katarzyn II

10.

Meszno

Zadanie
1) Remont drogi gminnej – wysypanie
tłuczniem
Razem sołectwo Aleksandrówka
1)Plac zabaw dla dzieci
Razem sołectwo Anielówka
1) Zakup działki
2) Koszty administracyjne
Razem sołectwo Budki
1)Remont pomieszczeń w remisie OSP
Razem sołectwo Elżbietów
1) Tłuczeń na remont dróg gminnych
Razem sołectwo Gawłówka
1) Budowa drogi gminnej TrzemuśniaPoprzeczki
2) Tłuczeń na remont dróg gminnych
Razem sołectwo Gołąb
1)Remont drogi gminnej – wysypanie
tłuczniem
2) Tablica informacyjna
Razem sołectwo Gołąb kol.
1)Tłuczeń na remont dróg
Razem sołectwo Katarzyn I
1) Budowa budynku gospodarczego na
potrzeby świetlicy wiejskiej w Katarzynie
Razem sołectwo Katarzyn II
1)Artykuły do wyposażenia i wykończenia
wiaty blaszanej, która stanowi Świetlicę
Wiejską
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Wykonanie
10.736,00
10.736,00
10.286,00
10.286,00
2.698,00
2.698,00
10.355,85
10.355,85
13.021,99
13.021,99
9.635,05
9.635,05
7.297,11
1.869,80
9.166,91
12.695,42
12.695,42
9.726,27
9.726,27
9.636,32

11.

Miastkówek

12.

Michów

13.

Młyniska

14.

Chudowola

15.

16.

17.

18

19.

Rudzienko I

Rudzienko
kol.
Trzciniec

Wypnicha

Węgielce

20.

Rudzienko II

21.

Zofianówka

22.

Rawa

Razem sołectwo Meszno
1)Tłuczeń na remont dróg
Razem sołectwo Miastkówek
1)Doposażenie świetlicy OSP
2) zagospodarowanie zieleni
3) Zakup i remont ławek
4) 4 kwietniki
Razem sołectwo Michów
1)remont remizy strażackiej
Razem sołectwo Młyniska
1) Zakup działki
Razem sołectwo Chudowola
1) kostka brukowa, piach, cement
2)Tłuczeń na remont dróg
Razem sołectwo Rudzienko I
1) Zakup działki
Razem sołectwo Rudzienko kol
1) Usługa wykonania ogrodzenia działki
gminnej oraz artykuły do wykonania
ogrodzenia
Razem sołectwo Trzciniec
1) Naczynia na doposażenie Remizy
2) Art. do wykonania wieńca
dożynkowego i transport
3) Podkaszarka i paliwo
4) Kostka brukowa, cement, piach, usł.
remontowa
5) Okna 3 szt.
6) Dmuchawa gazowa
Razem sołectwo Wypnicha
1)Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w budynku
po byłej szkole
2) Paliwo i artykuły do kosiarki
Razem sołectwo Węgielce
1)Remont dróg – wysypanie tłuczniem
Razem sołectwo Rudzienko II
1) ogrodzenie działki
Razem sołectwo Zofianówka
1) Zakup ławek i stołu do altanki
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9.636,32
13.879,24
13.879,24
1.821,30
112,50
1933,80
11.266,68
11.266,68
0
15.000,00
15.000,00
0

15.185,52

15.185,52
1.560,30
400,51
998,03
10.678,12
1.000,00
631,00
15.267,96
13.659,60
300,00
13.959,60
14.164,99
14.164,99
0

23.
24.

Giżyce
Podlodówek

25.

Mejznerzyn

2) Zakup ławek i koszy na plac zabaw
3) Remont zabytkowych kapliczek
Razem sołectwo Rawa
1) Remont dachu remizy OSP
1)Remont dróg gminnych – wysypanie
tłuczniem
1)Remont dróg gminnych – wysypanie
tłuczniem
OGÓŁEM

2.500,00
14.499,63
16.999,63
0
14.777,31
22.492,54
252.885,08

OSP na terenie Gminy Michów
Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest 13 jednostek OSP w tym czynnych i
działających jest 9 Michów, Elżbietów, Chudowola, Krupy, Młyniska, Giżyce, Gołąb oraz
Wypnicha i Mejznerzyn. W Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego jest tylko OSP
Michów, natomiast zarejestrowanych jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym
6 jednostek - Michów, Elżbietów, Chudowola, Giżyce, Gołąb i Wypnicha.
Liczba wszystkich członków wynosi 415, w tym kobiet 48. Funkcjonuje 1 kobieca
drużyna pożarnicza licząca 11 członkiń.
Jednostki OSP wyposażone są w samochody pożarnicze – 4 średnie i 4 lekkie oraz
sprzęt i środki ochrony indywidualnej, pozwalające na udział w akcjach ratowniczych.
Odpowiednie przeszkolenie, badania oraz ubezpieczenie pozwalają strażakom ochotnikom
brać udział w działaniach ratowniczych. W roku 2021 mamy przeszkolonych 18 dowódców,
6 naczelników, 133 strażaków ratowników, 13 kierowców konserwatorów sprzętu
ratowniczego, 8 z zakresu ratownictwa technicznego, 17 z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy, 4 z zakresu działań przeciwpowodziowych, 8 z zakresu współpracy z Lotniczym
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Pogotowiem Ratowniczym, 1 pilarz do stali i betonu. Środki z Samorządu Gminy na
dofinansowanie działań OSP na 2021 r. wynosiły 399 378,97 zł. Z tych środków wypłacono
ekwiwalenty, sfinansowano remonty, szkolenia, badania, pokryto koszty zakupu paliwa,
dofinansowano zakup wyposażenia strażaków. Zużycie paliwa przez okres 2021 r. wyniosło
3738 litrów. Jest to zużycie przez wszystkie jednostki OSP. Pobrane ekwiwalenty za działania
ratownicze oraz ćwiczenia za 2021 r. to kwota 8 596,00 zł. Stopniowo jest uzupełniane
wyposażenie jednostek w sprzęt, ubrania oraz niezbędne wyposażenie, aby poszczególne
jednostki mogły brać udział w zdarzeniach pożarniczych. Wymagania w wyposażeniu
jednostek zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego jest ustalane
przez KSRG. Corocznie odbywają się inspekcje gotowości bojowej i zauważone braki w
wyposażeniu jednostki muszą być uzupełnione.
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) do zadań własnych gminy należy współpraca i działalność
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotem współpracy Gminy Michów w roku 2021 była realizacja zadań
publicznych, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców gminy, wspieranie rozwoju kultury, lokalnych wydarzeń kulturalnych i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Projekt programu został skonsultowany z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy w dniu 27.11.2020 r. w trybie uchwały Nr
XLIX/245/2010
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXIV/141/2020 Rady Gminy
Michów
z dnia 4 grudnia 2020 roku.
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Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą
a organizacjami pozarządowymi, dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych
w sferze zadań publicznych.
Celami szczegółowymi programu było: wzmacnianie działań organizacji
pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez
wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą, integracja
podmiotów realizujących zadania publiczne, wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych
i podmiotów, zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych, wspieranie
rozwoju ekonomii społecznej.
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
w budżecie gminy Michów na 2021 rok przeznaczono kwotę w wysokości 109 000,00 zł.
W 2021 r. ogłoszono dwa konkursy na realizacje działań z zakresu działalności pożytku
publicznego.
1. Pierwszy konkurs.
W dniu 19 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Michów
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w ramach dotacji z budżetu gminy Michów w kwocie
90 000,00 zł.
W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie w drodze
Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Michów z dnia 8 lutego 2021 r. powołana została
komisja konkursowa. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 3 oferty, które zostały
złożone przez następujące organizacje:
Gminny Ludowy Klub Sportowy Michów
L.p.

Tytuł zadania

1.

1. Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną klasa A
wg kalendarza LZPN.
2. Organizacja XIX edycji rozgrywek w piłce nożnej halowej.
3. Organizacja turniejów i mistrzostw gminy w piłce nożnej,
siatkowej, tenisie stołowym.
4. Organizacja Gminnych Igrzysk Rekreacyjno - Sportowych.

Wnioskowana kwota
dotacji
79 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Michowiak”
1.

1. Organizacja międzyszkolnego turnieju w piłce ręcznej dla 5 500,00 zł
uczniów szkół podstawowych.
2. Organizacja międzyszkolnego turnieju w piłce nożnej halowej
dla uczniów szkół podstawowych.
3. Organizacja międzyszkolnych mistrzostw w piłce nożnej halowej
dla uczniów szkół podstawowych.
4. Organizacja międzyszkolnego turnieju w piłce siatkowej
dziewcząt.
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5. Organizacja mistrzostw gminy w tenisie stołowym dla uczniów
szkół podstawowych (dziewcząt).
6. Organizacja Gminnych biegów przełajowych dla uczniów szkół
podstawowych.

Uczniowski Klub Sportowy Rudno
1.

1. Organizacja turnieju w piłce nożnej dla uczniów klas IV-VI 5 500,00 zł
szkół podstawowych.
2. Organizacja turnieju w piłce nożnej dla uczniów klas VII-VIII
szkół podstawowych.
3. Organizacja międzyszkolnego turnieju w piłce siatkowej
chłopców.
4. Organizacja mistrzostw gminy w tenisie stołowym dla uczniów
szkół podstawowych (chłopców).
5. Organizacja turnieju w badmintonie dla uczniów szkół
podstawowych.
6. Organizacja „Dnia Sportu dla Dzieci”.

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe
oferty. Wójt Gminy dokonał wyboru ofert podpisał umowy z oferentami.
Na zadania realizowane przez GLKS Michów została przyznana dotacja w kwocie 79 000,00 zł, na zadania realizowane przez UKS „Michowiak” przyznano dotację w kwocie 5 500,00
zł,
na zadania realizowane przez UKS Rudno przyznano kwotę – 5 500,00 zł
Wysokość przyznanych dotacji – 90 000,00 zł.
Rozliczenie dotacji
Z oceny sprawozdań i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane
z realizacją zadania, stwierdzono prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.
Kwota wykorzystanych dotacji w ramach realizacji zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej – 89 300,78 zł.
2. Drugi konkurs.
W dniu 12 maja 2021 r. Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Michów ogłoszony
został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w ramach dotacji z budżetu gminy Michów w kwocie
19 000,00 zł.
Zarządzeniem Nr 52/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Wójta Gminy Michów powołana
została komisja konkursowa do zaopiniowania ofert. W ramach ogłoszonego konkursu
wpłynęło 5 ofert, które zostały złożone przez następujące organizacje:
Towarzystwo Przyjaciół Michowa
L.p.
1.

Tytuł zadania

Wnioskowana kwota
dotacji
Zapoznanie z historią życia ludzi zamieszkujących teren naszej 3 000,00 zł
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2.
3.

gminy rodów Żelkowskich, Korwin-Piotrowskich, których
doczesne szczątki znajdują się na tutejszym cmentarzu.
Potańcówka jak dawniej.
4 000,00 zł
Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Michów.
2 500,00 zł

1.

Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej
Wspieranie amatorskiego przedsięwzięcia artystycznego pod 4 500,00 zł

2.

nazwą „Chór nadzieja” w upowszechnianiu, promocji i
popularyzacji twórczości ludowej, patriotycznej i sakralnej.
Organizacja koncertów.
Adaptacja założeń ogrodów profesjonalnych do możliwości 4 490,00 zł
ogrodów i ogródków przydomowych na terenie gminy
Michów.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała oferty
złożone przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa oraz Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi
Michowskiej. Wójt Gminy dokonał wyboru ofert i podpisał umowy.
Na zadania realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa została przyznana dotacja
w kwocie - 9 500,00 zł, na zadania realizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi
Michowskiej przyznano dotację w kwocie – 8 990,00 zł.
Wysokość przyznanych dotacji – 18 490,00 zł.
Rozliczenie dotacji
Kwota wykorzystanych dotacji w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 18 489,69 zł.
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Współpraca pozafinansowa Gminy Michów w 2021 r. z organizacjami
pozarządowymi polegała na:
- konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radę Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć tj.: organizacja wspólnych imprez kulturalnych,
imprez sportowo – rekreacyjnych.
Działania Gminy Michów nakierowane były na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców.
COVID-19
W ramach akcji #szczepimysię w 2021 r. do gminy Michów trzykrotnie przyjechał mobilny
punkt szczepień tzw. szczepieniobus, w którym przeprowadzone zostały szczepienia przeciw
Covid-19. Jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson zaszczepiły się łącznie 102
osoby.
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SPORT I REKREACJA
Na terenie gminy Michów funkcjonują 3 kluby sportowe:
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Michów,
- Uczniowski Klub Sportowy „Michowiak”,
- Uczniowski Klub Sportowy Rudno.
Od wielu lat Gmina Michów przystępuje do realizacji Projektu Lokalny Animator
Sportu, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT. Zajęcia te realizowane są przez
lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego
programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Zasadą uczestnictwa w projekcie, jest zatrudnienie i
współfinansowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego administrujące orliki, pracy
jednego lub dwóch animatorów przez okres minimum 9 miesięcy w roku. W ramach realizacji
powyższego projektu w 2021 roku Gmina Michów zatrudniła animatora na okres 9 miesięcy
(od marca do listopada) w celu realizacji zajęć sportowych na boisku. Na ten cel
otrzymaliśmy maksymalny poziom dofinansowania tj. 50 % kosztów zatrudnienia
animatorów.
Na terenie Gminy Michów zlokalizowanych jest 5 szlaków rowerowych o łącznej
długości 180 km. Trasy te charakteryzują się wieloma walorami ekologiczno –
przyrodniczymi
i historycznymi.
Wykaz tras:
Trasa nr 1- 13,5 km
Wariant I: Michów – Natalin – Trzciniec – Ciotcza – Rudzienko – Michów
Wariant II: Michów – Natalin – Trzciniec – Rudzienko (III) – Rudzienko – Michów
Trasa nr 2 – 20 km
Michów – Miastkówek – Meszno – Katarzyn – Anielówka – Chudowola – Mejznerzyn –
Michów
Trasa nr 3 – 30 km
Michów – Rudzienko – Wypnicha – Gołąb – Las Gołębski – Gawłówka – Młyniska –
Zofianówka – Michów
Trasa nr 4 – 35 km
Michów – Rudno – Rawa – Giżyce – Krupy – Szczuchnia – Ostrów – Węgielce – Chudowola –
Mejznerzyn – Michów
Trasa nr 5 – 95 km
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Michów – Natalin – Trzciniec – Ciotcza – Wypnicha – Gołąb – Gawłówka – Młyniska – Rawa
– Giżyce – Krupy – Szczuchnia – Ostrów – Węgielce – Chudowola – Anielówka – Katarzyn II
– Meszno – Miastkówek – Michów.

Gminna Biblioteka Publiczna
GBP w Michowie z Filią w Rudnie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Michowie.
Budżet całościowy Biblioteki na rok 2021 to kwota 257935,00 zł z czego 250625,00 zł to
środki przekazane przez organizatora, 7 000 zł dotacja MKiDzN w ramach programu „Zakup
i zdalny dostęp do nowości czytelniczych” oraz 310,00 zł usługi ksero wykonywane przez
Bibliotekę.
Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 183641,00 zł, na wynagrodzenia
bezosobowe wydano 2489,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 29832,00 zł, za
usługi telefoniczne i dostęp do sieci internet zapłacono 2111,00 zł, za zużytą energię
elektryczną 851,00 zł.
Na materiały i wyposażenie Biblioteki wydano łącznie 3720,00 zł i były to m.in. folia do
książek, druki, papier do xero, art. biurowe, program komputerowy, maseczki, art.do
utrzymania czystości.
Usługi obce czyli prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie usług elektronicznych, wywóz
odpadów, usługa ochrony danych osobowych, pakiet strony internetowej, naprawa sprzętu
wykonane zostały za sumę 6762,00 zł.
W 2021r. zakupiono łącznie 1187 książek na kwotę 20 tys. zł. z czego:
- dla filii Rudno 265 wol.
- dla GBP w Michowie 922 wol.
Ze środków własnych ( 13 tys.) zakupiono 787 wol. (161 + 626) i

z dotacji Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 7 tys.) 400 wol. (104+ 296).
Zakupionych zostało 455 książek z lit. beletrystycznej dla dorosłych, 669 z lit. beletrystycznej
dla dzieci i 63 książki z lit. niebeletrystycznej.
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Czytelników Bibliotek obrazuje poniższa tabela:
RAZEM

do
lat 5

6-12

13-15

16-19

20-24

25-44

45-60

pow.60

GBP Michów

497

89

146

35

37

10

59

58

63

Filia Rudno

163

12

76

17

5

7

15

17

14

RAZEM

660

101

222

52

42

17

74

75

77

Obsługa użytkowników bibliotek - niepełnosprawni, seniorzy, dzieci i młodzież:
- GBP w Michowie współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich i OPS w Michowie, które
wspierają osoby niepełnosprawne,
- członkowie KGW brali udział w Narodowym Czytaniu, akcji czytelniczej promowanej i
ogłoszonej przez Prezydenta RP oraz zorganizowane zostało dla nich jedno spotkanie –
pogadanka na temat: „ Dieta i sprawność fizyczna seniora” z wykorzystaniem literatury
znajdującej się w Bibliotece
- biblioteka posiada w swoich zbiorach 12 książek z dużą czcionką służące osobom z
dysfunkcjami wzroku.
- dla dzieci do lat 12 zorganizowane zostały raz w tygodniu zajęcia taneczne prowadzone
przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych. W zajęciach uczestniczą 2 grupy po 12 osób.
- wszystkie dzieci z Przedszkola brały udział w imprezie zorganizowanej w ramach
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
- zorganizowane zostały także 4 spotkania w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia
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Wydarzenia i uroczystości kulturalne , które odbyły się w 2021r. w Gminie Michów.

Z uwagi na pandemię COVID-19, większość wydarzeń kulturalnych w gminie miała
charakter symboliczny. Jedynie dożynki - święto plonów, były celebrowane przez
mieszkańców naszej gminy. Święto Plonów odbyło się 22 sierpnia 2021r. w kościele
Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Michowie. W intencji rolników
oraz w podziękowaniu za zebrane plony odprawiona została Mszę św., podczas której
wielokrotnie księża podkreślali jak ważna jest praca rolnika i jak wiele tradycji
przekazywanych z pokolenia na pokolenie kultywowanych jest na wsi.
Współgospodarzem dożynek było Sołectwo Trzciniec, które to dla przybyłych gości
przygotowało poczęstunek. Goście mogli skosztować chleba ze smalcem, przepysznych ciast
oraz domowego kompotu.
Od wieków atrybutem dożynek jest wieniec żniwny . Z plonów uwito 5 wieńców.
Zostały one wykonane przez: KGW Michów we współpracy ze Stowarzyszeniem
Sympatyków Ziemi Michowskiej , Towarzystwo Przyjaciół Michowa, Sołectwo Wypnicha ,
Sołectwo Trzciniec oraz KGW Rudno . Wieńce oceniała komisja, która wyłoniła zwycięzcę.
Został nim wieniec Sołectwa Trzciniec.
Wójt Gminy Michów – Janusz Jankowski podziękował wszystkim gościom za
przybycie, w szczególności rolnikom za trud i ciężką pracę na roli, a kołom gospodyń
wiejskich wręczył nagrody pieniężne za piękne wieńce dożynkowe.

Punkt potwierdzający Profil Zaufany.
Profil zaufany funkcjonuje w Polsce już od jakiegoś czasu, ale jego popularność znacznie
wzrosła tak naprawdę dopiero w zeszłym roku, kiedy przez pandemię zmuszeni zostaliśmy
załatwiać większość spraw zdalnie. Co to jest profil zaufany? Jest to metoda potwierdzania
tożsamości w elektronicznych systemach administracji. Profil zaufany zawiera
najważniejsze dane o użytkowniku, w tym jego dane osobowe, numer PESEL, numer
telefonu oraz adres e-mail.
Można powiedzieć, że profil zaufany jest odpowiednikiem odręcznego podpisu, bo tak
jak podpis potwierdza tożsamość. Stanowi alternatywę dla kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, w odróżnieniu od którego jest darmowy. Dzięki profilowi zaufanemu można
wypełniać i wysyłać np. dokumenty do banków i urzędów, bez wychodzenia z domu.
By móc zacząć korzystać z profilu zaufanego, najpierw należy go założyć i aktywować. Taki
punkt potwierdzający znajduje się w naszym Urzędzie.
W 2022r. profil zaufany został potwierdzony 190 osobom z terenu gminy oraz z sąsiednich
gmin.

75

Mieszkaniowy zasób gminy.
Zasób mieszkaniowy Gminy Michów w 2021 roku obejmował 3 lokale socjalne
znajdujące w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy:
- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Północnej 13, usytuowany na działce
nr 201/2 o pow. 0,1250 ha, drewniany, kryty blachą; składa się z trzech izb o łącznej
powierzchni użytkowej 52 m2. W budynku jest zainstalowana sieć elektryczna.
- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Strażackiej 10, usytuowany na działce
nr 194/4 i nr 195/4 o pow. 0,0255 ha, kryty blachą; składa się z dwóch izb o łącznej
powierzchni użytkowej 18 m2.
- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Baranowskiej 3, usytuowany na działce
nr 333 o pow. 0,0300 ha, drewniany składający się z czterech izb o łącznej powierzchni
użytkowej 56 m2
- lokal mieszkaniowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek I/16
o powierzchni użytkowej 63,74 m2 .
Budynki socjalne stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Michów są w średnim stanie
technicznym, wymagają odpowiednich prac modernizacyjnych i remontowych wynikających
z bieżącej eksploatacji. Poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwania
awarii za celowe uznaje się zapewnienie bezpieczeństwa najemcom dlatego w pierwszej
kolejności są podejmowanie prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków oraz
instalacji technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów
związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. W 2021 r. wypłacono
dodatek mieszkaniowy na kwotę 1324,00 zł dla jednej rodziny.
W 2021 r. nie było oczekujących na mieszkanie z zasobu gminy.

Przedsiębiorcy
Podstawowym

narzędziem

informacyjno

-

promującym

przedsiębiorczość

w gminie jest oficjalna strona internetowa (http://www.gminamichow.pl/) na której znajduje
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się między innymi zakładka „mikoroPoardy.pl” - gdzie lokalny mikro – przedsiębiorca
uzyska

informacje

związane

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej.

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie gminie Michów obejmowała 391
pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 162 podmioty, status „wykreślony” posiadało
182 podmioty, status „zawieszony” posiadło 43 podmioty. W ciągu 2021 r. wniosek o wpis
do CEIDG złożyło 8 nowych przedsiębiorców,

10 przedsiębiorców zakończyło

prowadzenie działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
dokonało 14 przedsiębiorców, wniosków

o zmianę wpisu w CEIDG przyjęto 20,

a o wznowienie wykonywania zawieszonej działalności gospodarczej przyjęto 12 wniosków.
Do wiodących branż zliczyć należy:
- roboty wykończeniowe,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- transport drogowy towarów,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
- sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.

Gospodarka nieruchomościami
Informacja o stanie mienia komunalnego
W 2021 r. gmina Michów była właścicielem 270,0489 ha powierzchni gruntów o łącznej
wartości 1 436 040,00 zł.
W skład tych gruntów wchodzą:
- grunty rolne

o pow.

24,5126

-grunty przeznaczone pod zabudowę

o pow.

3,4491

-grunty zabudowane

o pow.

9,4914

-pozostałe grunty

o pow.

16,2685

-lasy

o pow.

4,7267

oraz drogi gminne o powierzchni 211,6006 km stanowią wartość 14 986 482,22 zł.
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Budynki i budowle Gminy Michów stanowią wartość 26 895 427,46 zł. W skład budynków
wchodzą: 3 mieszkania socjalne w Michowie, 3 obiekty szkolne (Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Michowie, Szkoła Podstawowa w Rudnie, Szkoła Podstawowa w
Katarzynie), służba zdrowia (Ośrodek Zdrowia

w Rudnie), 13 budynków użyteczności

publicznej (OPS Michów, Urząd Gminy, OSP Giżyce, OSP Krupy, OSP Młyniska, OSP
Elżbietów, OSP Mejznerzyn, OSP Gołąb, OSP Wypnicha, OSP Rudno, OSP Gawłówka, OSP
Chudowola, Biblioteka), garaż przy Urzędzie Gminy, budynek użytkowy przy ul. Zasadniej i
Zaplecze Sanitarno-Sportowe przy ul. Magnoliowej, przedszkole przy ul. Strażackiej, stacje
wodociągowe w miejscowościach - Mejznerzyn, Anielówka, Rudno i Wypnicha.
W

2021

r.

na

terenie

gminy

Michów

znajdowało

się

3

zamknięte

szkoły

w Gawłówce, Miastkówku, Węgielcach.
Place zabaw na terenie gminy w 2021 r. stanowiły wartość 580 045,55 zł.
Sposób zagospodarowania gruntów w 2021 r. przedstawiał się następująco:
- na cele mieszkaniowe 189,74 m2 (przy ul. Baranowskiej, ul. Strażackiej,
ul. Północnej i ul. Rynek I w Michowie),
- wynajem na cele usługowe: 235,12m2 (w Rudnie i w Michowie),
- w dzierżawie 7,86 ha (w Elżbietowie, Anielówce, Rudnie, Michów Wieś, Mejznerzynie i
Giżycach)
- w użyczeniu 2411,43 m2

(przy ul Strażackiej, ul. Rynek I, ul. Tysiąclecia,

ul. Magnoliowej w Michowie, Giżycach, Elżbietowie, Gołębiu, w Michowie Wsi, Chudowoli,
Katarzynie i Wypnisze ),
- w użytkowanie wieczyste oddane jest 0,0300 ha (przy ul. Rynek II).
- oddane w zarząd 5,5453 ha ( w Katarzynie, w Michowie i w Węgielcach).
Środki transportowe stanowią wartość 1 985 984,39 zł.
W skład środków transportowych wchodzą: do oczyszczania (2 ciągniki, pługi śnieżne,
beczka do wywozu nieczystości), jako transport OSP (10 samochodów pożarniczych

i

przyczepa), dowóz dzieci (2 autobusy szkolne), na potrzeby gminy (volkswagen passat i
polonez fso) oraz koparko-ładowarka i równiarka.
Z tytułu dzierżawy i najmu w 2021 r. uzyskano dochód 20 936,64 zł.
Na dzień 31.12.2021 r., zawartych umów najmu było 6, umów dzierżawy 8 oraz 15 umów
użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 r. wynosiły 244,36 zł.
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W 2021 roku dokonano sprzedaży nieruchomości gminnej o pow. 0,1900 ha
w obrębie ewidencyjnym Węgielce za kwotę 24 240, 00 zł.
Nabyto nieruchomości pod drogi w obrębach ewidencyjnych:
- Michów Wieś o pow. 0,5920 ha,
- Michów Osada o pow. 0,0677 ha,
- Miastkówek o pow. 0,1800 ha.
Wójt Gminy w 2021 r. wydał 1024 decyzji administracyjnych określających zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystanego do produkcji rolnej.
Ochrona zwierząt
W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Michów w 2021 r. przeznaczono środki finansowe
w wysokości 11 000,00 zł, z tego 7 400,00 zł przeznaczone zostało na zabezpieczenie miejsc
w schronisku dla zwierząt i ich sterylizację, a 3600,00 zł przeznaczone zostało na
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. W 2021 r. przekazano do schroniska 13 szt. bezdomnych zwierząt w tym 7 sztuk
szczeniaków.
Ochrona środowiska
Do działań, które były realizowane w
Środowiska dla Gminy Michów należą m.in.

2021 r. wpisujących się w Program Ochrony

- usuwanie azbestu
Na podstawie przyjętej Uchwałą Rady Gminy Michów Nr XXX/170/2013 z dnia
5 listopada 2013 r. Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Michów na lata 2013- 2032, podejmowane były działania zmierzające do usunięcia
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, minimalizacji negatywnych skutków
zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i
likwidacji
szkodliwego działania azbestu na środowisko.
Na terenie gminy Michów azbest występuje głównie w postaci pokryć dachowych tj.
płyt azbestowo-cementowych falistych lub płaskich.
W ramach podpisanej z Województwem Lubelskim Umowy o współpracy w zakresie
realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Gmina Michów przekazała do realizacji 43 wnioski mieszkańców z terenu gminy na
demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu w 2021 r. w ilości ok. 70 ton.
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- ochrona terenów zieleni i zadrzewień
W roku 2021 do tutejszego Urzędu wpłynęło 102 zgłoszenia wycinki drzew od osób
fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Prace związane z utrzymywaniem terenów zieleni gminnej wykonywane były poprzez:
- nasadzenia kwiatów w donicach,
- koszenie trawników,
- wykonywanie prac w obrębie koron drzew tj. podcinanie gałęzi oraz usuwanie drzew
stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
- oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
Do Wójta Gminy Michów w roku 2021 wpłynęło 11 wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:

Lp.
1

2

3

Nazwa przedsięwzięcia

Uwagi

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działkach nr 1709, 1710, 1711 w obrębie Michów wieś,
gmina Michów”.

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
działkach nr 1653, 1654, 1655
obrębie Michów wieś, gmina Michów”.

w

„Rozbudowa obiektu inwentarskiego - chlewni macior i

tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie
bezściółkowym o obsadzie 954,98 DJP zlokalizowanego w
obrębie działki nr 901 wg ewidencji gruntów,
miejscowości Michów, gmina Michów, powiat
lubartowski, województwo lubelskie”.

4

„Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „Katarzyn VIII”
położonego w miejscowości Katarzyn, gmina Michów”.
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Decyzja o
środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.1.2021 z
dnia 31.05.2021 r.
Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach znak
OŚ 6220.2.2021 z dnia
31.05.2021 r.
Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.3.2021
z dnia 05.01.2022

Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach znak
OŚ 6220.4.2021
z dnia 28.06.2021 r.

5

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na
działce nr 17 (obręb Rawa)”.

6

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części
działki nr 173 w obrębie Michów Wieś, gmina Michów”.

7

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr
622 w obrębie Wypnicha, gmina Michów”.

8

9

10

11

„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie nieruchomości
nr 1226, 1227 w miejscowości Michów, gmina Michów,
obręb Michów Wieś”.

„Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych
MEJZNERZYN o łącznej mocy do 80 MW (moc
jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości
Mejznerzyn, gm. Michów wraz
z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm
infrastrukturą, w tym
z magazynem
energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania
w całości, na działkach o nr ewid.: 1293, 1294, 1295,
1296/3 w obrębie Mejznerzyn” .
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBR4445A
inwestora P4 Sp. z o.o. w miejscowości Katarzyn, działka
nr 450, obręb 0009, gm. Michów, powiat lubartowski,
województwo lubelskie”.

„Eksploatacja złoża piasków „WĘGIELCE VII ” w
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Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.6.2021
z dnia 21.10.2021
Decyzja
o odmowie wydania
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.7.2021
z dnia 23.08.2021
Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.8.2021
z dnia 21.09.2021
Decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: OŚ 6220.9.2021
z dnia 29.09.2021
Decyzja
o umorzeniu
postepowania znak:
OŚ 6220.11.2021 z dnia
09.12.2021

Decyzja
o umorzeniu
postępowania znak:
OŚ 6220.12.2021
z dnia 03.02.2022
Decyzja

obrębie części działek o nr 292, 293, 294 i 295 w
miejscowości Węgielce, gm. Michów, pow. lubartowski,
woj. lubelskie”.

o umorzeniu
postępowania znak:
OŚ 6220.13.2021
z dnia 28.02.2022

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Do zrealizowanych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy należą m.in.: likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, likwidowanie awarii
wodociągowo – kanalizacyjnych, oczyszczanie sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych, zbieranie
zanieczyszczeń w tym: śniegu, lodu, błota, odpadów zielonych z boiska i zieleńców a także z
pielęgnacji zadrzewień, czyszczenia ulic, placów.

Rolnictwo
W roku 2021 zostały wydane 3 decyzje na uprawę konopi włóknistych.
Gospodarka odpadami
Od dnia 1 lipca 2013r., na gminie Michów ciąży obowiązek odbierania odpadów
komunalnych, wprowadzony ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), który rozpoczęła z tym dniem
wykonywać.
Liczba mieszkańców gminy Michów na dzień 31.12.2021r. pochodząca z rejestru
mieszkańców gminy wynosiła - 5785 osób. Z danych zawartych w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy Michów,
objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi zostało 4506 osób. Różnica w ilości
osób wynika m. in. z tego, że uczniowie i studenci uczą się poza terenem gminy,
a mieszkańcy czynni zawodowo pracują w innych miastach, bądź za granicą.
Na terenie Gminy Michów od 1 stycznia 2018r. obowiązuje następujący model
gospodarowania odpadami komunalnymi – zbiórka jest podzielona na:
1.Papier – opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, torby i worki
papierowe, itp. zbierane są do niebieskiego worka.
2.Metale i tworzywa sztuczne - w skład, których mogą wchodzić w szczególności:
metale nieżelazne i żelazne, tworzywa sztuczne, butelki po napojach, kosmetykach i środkach
czystości, opakowania wielomateriałowe itp. zbierane są do worka żółtego.
3.Szkło – białe i kolorowe, odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki, butelki szklane
zbierane są do worka zielonego.
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4.Odpady biodegradowalne – odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i
krzewów,

skoszona

trawę,

liście,

kwiaty

zagospodarowywane

w

przydomowych

kompostownikach bądź zbierane są do worka brązowego.
5.Odpady zmieszane (niesegregowane) – zbierane są w pojemnikach lub czarnych
workach.
6.Popiół – zbierany w worki szare.
Wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Michów była firma: Rago Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeziorzanach, ul Rynek 16. Umowa została zawarta na okres 1 roku.
Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Michów w 2021 roku przekazywane były do
poniższych zakładów:
•

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/ Radzynia
Podlaskiego Sp. z o.o., 21-300 Biała Lubelska 5;

•

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, 24-100 Puławy, Dęblińska
96;

•

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 35 A, 24 – 200 Bełżyce.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach

Całość dostarczonych do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach w 2021r.
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 wyniosła 507,38 Mg. Odpady te poddane zostały
procesom odzysku (R12). Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym
przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do
składowania wyniosła 0 Mg.
Do dalszego odzysku, w tym recyklingu z terenu Gminy Michów zostały przekazane
następujące odpady:
•

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – 0,18 Mg

•

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 0,69 Mg

•

15 01 04 – Opakowania z metali (żelazne) – 0,53 Mg

•

15 01 04 - Opakowania z metali (nieżelazne) – 0,05 Mg

•

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe – 0,02 Mg

•

19 12 02 – Metale żelazne – 1,24 Mg
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•

19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma – 0,89 Mg

•

19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 – 10,22 Mg
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach

Odpady dostarczone w 2021r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w
Adamkach:
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 0,36 Mg

•

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – 17,18 Mg

•

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 72,85 Mg

•

15 01 07 – Opakowania ze szkła – 71,87 Mg

•

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – 1,74 Mg

•

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe – 2,72 Mg

Spośród tych opadów proporcjonalnie wysortowano z tego 128,17 Mg opakowaniowych
surowców wtórnych, w tym:
•

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – 16,57 Mg

•

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 30,94 Mg

•

15 01 04 – Opakowania z metali – 6,79 Mg

•

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe – 2,35 Mg

•

15 01 07 – Opakowania ze szkła – 71,52 Mg

Odpady te poddane zostały procesom odzysku (R12) i przekazane innemu posiadaczowi
odpadów, który poddał je recyklingowi.
Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych
odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do składowania wyniosła 0 Mg.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
Odpady dostarczone w 2021r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w
Bełżycach:
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 7,68 Mg

•

20 01 01 – Papier i tektura – 0,76 Mg

•

20 01 39 – Tworzywa sztuczne – 0,66 Mg
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Odpady te poddane zostały procesom odzysku (R12) i przekazane innemu
posiadaczowi odpadów do dalszego zagospodarowania.
Z terenu Gminy Michów odebrano i zebrano 987,2910 Mg odpadów o kodach:
•

15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) – 17,81 Mg

•

15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) – 72,86 Mg

•

15 01 07 (Opakowania ze szkła) – 78,85 Mg

•

16 01 03 (Zużyte opony) – 23,28 Mg

•

17 01 07 ( Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – 3,88 Mg

•

17 06 04 (Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) – 1,78 Mg

•

17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03) – 11,30Mg

•

20 01 01 (Papier i tektura) – 0,76 Mg

•

20 01 08 ( Odpady kuchenne ulegające biodegradacji) – 56,84Mg

•

20 01 35*(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) – 4,99 Mg

•

20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 i 20 01 35) – 0,85 Mg

•

20 01 39 (Tworzywa sztuczne) – 0,66 Mg

•

20 01 99 ( Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) – 77,70 Mg

•

20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) – 1,74 Mg

•

20 02 03 ( Inne odpady nieulegające biodegradacji) – 20,38 Mg

•

20 03 01 (Niesegregowane odpady komunalne) – 550,32 Mg

•

20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) – 47,24 Mg

•

20 03 99 ( Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach) – 16,05 Mg
W Gminie Michów poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięty w 2021r. wyniósł 0%, natomiast
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych osiągnięty
w 2021r. wyniósł 41,73%.
Poziom składowania w 2021r. wyniósł 36,37%.
Na terenie Gminy Michów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – PSZOK - mieści się on przy ulicy Zasadniej 105 w Michowie, otwarty jest
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w poniedziałki od godziny 9:00 do 17:00. Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać
bezpłatnie odpady komunalne według następujących frakcji:
❖ papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz
opakowania wielomateriałowe,
❖ szkło oraz opakowania ze szkła,
❖ zużyte baterie i akumulatory,
❖ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
❖ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
❖ odpady budowlane i rozbiórkowe,
❖ zużyte opony
❖ przeterminowane leki
W miesiącu marcu i listopadzie 2021r. na terenie gminy została zorganizowana
mobilna, nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Koszty

poniesione

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych:
Wpływy – 756.511,89 zł;
Wydatki – 769.656,35 zł.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W 2021 r. w Gminie Michów zlokalizowane było 25 punktów

posiadających

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 23 obowiązywały zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Natomiast 2 punkty – „ Restauracja Młyn” i „Siedlisko na Rozdrożu” posiadało zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
W związku z upływem ważności zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych
wydano:
- 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo,
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- 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa),
- 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 18%.
Od 21. 12.2021 r. zaczęło obowiązywać zezwolenie na wszystkie typy alkoholu dla Jeronimo
Martins Polska – sklep Biedronka 6833.
Pandemia Covid-19 uniemożliwiła organizowanie imprez plenerowych i festynów
w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
W analizowanym okresie wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. Przyczyną wygaszenia była likwidacja punktu sprzedaży.

Transport
W 2021 r. regularny przewóz osób wykonywany był przez 7 przewoźników: RAGO
Sp. z o.o., Sprint Bus Sp. z o.o., Pana Dariusza Piskorskiego, Firmę Komunikacja Prywatna
Kazimierz Bieliński, Pana Bogdana Kowalczyka, Firmę Usługi Transportowe Krajowe i
Międzynarodowe
W/w

Sławomira

przewoźnicy

Siwek,

obsługiwali

Firmę

trasy

MAR-POL

łączące

Przemysław

Michów

z

Łukasiewicz.

siedzibą

powiatu

i województwa oraz sąsiednimi gminami.
Dowozy do szkół wykonywane były własnymi środkami transportu – 2 autobusy.
Dodatkowo ogłoszono przetarg na obsługę 5 linii na trasach:
1. Rudno II-Rudno przez Wypnichę,
2. Gawłówka-Rudno Szkoła,
3. Rudno Szkoła-Wypnicha-Elżbietów,
4. Giżyce-Rudno Szkoła,
5. Rudno Szkoła-Gawłówka.
Firmą, która wygrała przetarg była firma MAR-POL Przemysław Łukasiewicz z Kamionki.
W 2021 r. jeden z przedsiębiorców korzystał z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką.
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W 2021 ROKU.
W 2021 roku Rada Gminy Michów podjęła 70 uchwał.
Szczegółowy wykaz uchwał:
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Lp.
1.

Nr uchwały
XXVI/148/2021

Data podjęcia
29 stycznia 2021 r.

2.

XXVI/149/2021

29 stycznia 2021 r.

3.

XXVI/150/2021

29 stycznia 2021 r.

4.

XXVI/151/2021

29 stycznia 2021 r.

5.

XXVI/152/2021

29 stycznia 2021 r.

6.

XXVI/153/2021

29 stycznia 2021 r.

7.

XXVI/154/2021

29 stycznia 2021 r.

8.

XXVI/155/2021

29 stycznia 2021 r.

9.

XXVII/156/2021

24 lutego 2021 r.

Treść
Zmieniająca uchwałę Nr
XXX/167/2013 Rady
Gminy Michów z dnia 5
listopada 2013 r. w
sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
W sprawie udzielenia
przez Gminę Michów
pomocy finansowej dla
Powiatu Lubartowskiego.
W sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 2030.
W sprawie uchwały
budżetowej gminy na rok
2021.
W sprawie przyjęcia
planu dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w Gminie Michów w roku
2021.
W sprawie wyrażenia
zgody za zawarcie
kolejnej umowy z
dotychczasowym najemcą
W sprawie wyrażenia
zgody za zawarcie
kolejnej umowy z
dotychczasowym
najemcą.
W sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w
Gminie Michów na lata
2021 – 2024.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
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Realizacja
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
stosowana

Uchwała
stosowana

Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uwagi

10.

XXVII/157/2021

24 lutego 2021 r.

11.

XXVII/158/2021

24 lutego 2021 r.

12.

XXVII/159/2021

24 lutego 2021 r.

13.

XXVII/160/2021

24 lutego 2021 r.

14.

XXVIII/161/2021

23 marca 2021 r.

15.

XXVIII/162/2021

23 marca 2021 r.

16.

XXVIII/163/2021

23 marca 2021 r.

17.

XXVIII/164/2021

23 marca 2021 r.

2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
Zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian przez
uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia o
wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
na zakup energii
elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej.
W sprawie zamiaru
przekształcenia
Przedszkola w Michowie
poprzez zmianę siedziby.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie wieloletniego
planu rozwoju i
modernizacji
infrastruktury
wodociągowej na terenie
Gminy Michów w latach
2021 – 2025.
W sprawie przyjęcia
programu opieki nad
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Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
1017

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Dz.
Urz.

18.

XXVIII//165/2021

23 marca 2021 r.

19.

XXVIII/166/2021

23 marca 2021 r.

20.

XXVIII/167/2021

23 marca 2021 r.

21.

XXIX/168/2021

29 kwietnia 2021 r.

22.

XXIX/169/2021

29 kwietnia 2021 r.

23.

XXIX/170/2021

29 kwietnia 2021 r.

24.

XXX/171/2021

16 czerwca 2021 r.

25.

XXX/172/2021

16 czerwca 2021 r.

26.

XXX/173/2021

16 czerwca 2021 r.

27.

XXX/174/2021

16 czerwca 2021 r.

zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Michów w
2021 r.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy
dzierżawy z
dotychczasowym
dzierżawcą.
W sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w
2022 r.
W sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w miejscowości Michów
Wieś.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy
dzierżawy z
dotychczasowym
dzierżawcą.
W sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Pana mgr inż.
Janusza Jankowskiego.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie ustalenia
wysokości składek opłat
za zajęcie pasa
drogowego.

W sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność
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Woj.
Lub.
poz.
1399
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
niezrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
2651

28.

XXX/175/2021

16 czerwca 2021 r.

29.

XXXI/176/2021

22 lipca 2021 r.

30.

XXXI/177/2021

22 lipca 2021 r.

31.

XXXI/178/2021

22 lipca 2021 r.

32.

XXXI/179/2021

22 lipca 2021 r.

33.

XXXI/180/2021

22 lipca 2021 r.

34.

XXXI/181/2021

22 lipca 2021 r.

35.

XXXI/182/2021

22 lipca 2021 r.

36.

XXXI/183/2021

22 lipca 2021 r.

Gminy Michów.
W sprawie rozpatrzenia
petycji Mieszkańców
Wypnichy Załącze dot.
wykonania drogi
asfaltowej.
W sprawie udzielenia
wotum zaufania Wójtowi
Gminy Michów za 2020 r.
W sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta
Gminy Michów z
wykonania budżetu za
2020 r.
W sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu
wykonania budżetu za
2020 r.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy
dzierżawy z
dotychczasowym
dzierżawcą,
W sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Michów
na rok szkolny
2021/2022.
W sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w miejscowości Michów
Osada oznaczonej w
ewidencji gruntów Nr
306/11.
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Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
3356

37.

XXXII/184/2021

14 września 2021 r.

W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie wyznaczenia
obszaru i granic
Aglomeracji Michów.

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

38.

XXXII/185/2021

14 września 2021 r.

39.

XXXII/186/2021

14 września 2021 r.

W sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w
drodze darowizny
prawa użytkowania
wieczystego na
nieruchomości
gruntowej oznaczonej
nr 299/5 pow. 0,58 ha
położonej w jednostce
ewidencyjnej Michów;
obręb Michów Osada z
przeznaczeniem na
potrzeby prowadzenia
gospodarki komunalnej.

Uchwała
zrealizowana

40.

XXXII/187/2021

14 września 2021 r.

Uchwała
zrealizowana

41

XXXII/188/2021

14 września 2021 r.

42.

XXXIII/189/2021

29 października 2021 r.

43.

XXXIII/190/2021

29 października 2021 r.

W sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w miejscowości Budki
obręb ewidencyjny
Miastkówek.
W sprawie określenia
wzoru wniosku o
przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa
domowego.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat
za zajecie pasa
drogowego .

44.

XXXIII/191/2021

29 października 2021 r.

W sprawie powierzenia
Wójtowi Gminy Michów
upoważnienia do
stanowienia o wysokości

Uchwała
stosowana
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Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
3867

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
3828

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
4483
Dz.
Urz.
Woj.
Lub.

45.

XXXIII/192/2021

29 października 2021 r.

46.

XXXIII/193/2021

29 października 2021 r.

47.

XXXIV/194/2021

16 listopada 2021 r.

48.

XXXIV/195/2021

16 listopada 2021 r.

49.

XXXIV/196/2021

16 listopada 2021 r.

50.

XXXIV/197/2021

16 listopada 2021 r.

cen i opłat albo o
sposobie ustalania cen i
opłat za usługi komunalne
o charakterze
użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z
obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy z
dotychczasowym
najemcą.
Zmieniająca uchwałę Nr
XXXII/186/2021 Rady
Gminy Michów z dnia 14
września 2021 r. w
sprawie wyrażenia zgody
na nabycie w drodze
darowizny prawa
użytkowania wieczystego
na nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr
299/5 o pow. 0,58 ha
położonej w jednostce
ewidencyjnej Michów;
obręb Michów Osada z
przeznaczenie na potrzeby
prowadzenia gospodarki
komunalnej.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie określenia
wysokości stawek
podatku od nieruchomości
obowiązujących na
terenie Gminy Michów na
rok 2022.
W sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do
obliczenia podatku
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poz.
4484

Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Uchwała
stosowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
4830
Dz.
Urz.
Woj.
Lub.

rolnego na 2022 rok.
51.

XXXIV/198/2021

16 listopada 2021 r.

52.

XXXIV/199/2021

16 listopada 2021 r.

53.

XXXV/200/2021

3 grudnia 2021 r.

54.

XXXV/201/2021

3 grudnia 2021 r.

55.

XXXV/202/2021

3 grudnia 2021 r.

56.

XXXV/203/2021

3 grudnia 2021 r.

57.

XXXV/204/2021

3 grudnia 2021 r.

W sprawie określenia
wysokości rocznych
stawek podatku od
środków transportowych
obowiązujących na
terenie Gminy Michów na
2022 rok.
W sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym
Chudowola.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie stwierdzenia
że projekt miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
Michów – III etap nie
narusza ustaleń „Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Michów”.
W sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Michów – III etap.
W sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy
dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat z
dotychczasowym
dzierżawcą, której
przedmiotem są
nieruchomości rolne ozn.
nr 202/3 o pow. 0,6400 ha
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Uchwała
stosowana

poz.
4831
Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
4832

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
stosowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
6078

58.

XXXV/205/2021

3 grudnia 2021 r.

59.

XXXV/206/2021

3 grudnia 2021 r.

60.

XXXV/207/2021

3 grudnia 2021 r.

61.

XXXVI/208/2021

30 grudnia 2021 r.

62.

XXXVI/209/2021

30 grudnia 2021 r.

63.

XXXVI/210/2021

30 grudnia 2021 r.

64.

XXXVI/211/2021

30 grudnia 2021 r.

65.

XXXVI/212/2021

30 grudnia 2021 r.

i nr 251 o pow. 2,2200 ha,
położone w obrębie
ewidencyjnym Elżbietów
gm. Michów.
W sprawie nabycie
nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym
Miastkówek.
W sprawie zmiany
uchwały Nr
XXXII/187/2021 Rady
Gminy Michów z dnia 14
września 2021 r. w
sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w miejscowości Budki
obręb ewidencyjny
Miastkówek.
W sprawie przyjęcia
„Programu współpracy z
organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022
rok”.
W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Michów na lata 2021 –
2030.
W sprawie zmian w
budżecie gminy w 2021 r.
W sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Michów Pana mgr
inż. Janusza
Jankowskiego.
W sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Michów.
W sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej
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Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
stosowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
5804

66.

XXXVI/213/2021

30 grudnia 2021 r.

67.

XXXVI/214/2021

30 grudnia 2021 r.

68.

XXXVI/215/2021

30 grudnia 2021 r.

69.

XXXVI/216/2021

30 grudnia 2021 r.

70.

XXXVI/217/2021

30 grudnia 2021 r.

stanowiącej własność
Gminy Michów.
W sprawie uchwalenia
„Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok”.
W sprawie zamiaru
przekształcenia
Przedszkola w Michowie
poprzez zmianę siedziby.
W sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy Michów.

W sprawie zwolnień z
opłat za gospodarowani
odpadami komunalnymi
właścicieli
kompostujących
bioodpady stanowiące
odpady komunalne w
kompostowniku
przydomowym.
W sprawie określenia
wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez
właściciela nieruchomości
oraz warunków i trybu
składania deklaracji za
pomocą środków
komunikacji
elektronicznej.

Uchwałą
stosowana

Uchwała w
trakcie
realizacji
Uchwała
stosowana

Uchwała
stosowana

Uchwała
stosowana

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
157
Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
158

Dz.
Urz.
Woj.
Lub.
poz.
159

Objaśnienia:
- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane;
- „uchwała w trakcie realizacji”- uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji,
zostaną zrealizowane w określonym czasie;
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- „uchwała stosowana” – uchwała, której zadania są stosowane podczas realizacji zadań
Gminy
(np.: pobór opłat, regulaminy, programy itp.);
- „uchwała niezrealizowana” – uchwała, wobec której Organ Nadzoru stwierdził nieważność.

Samorząd Terytorialny istnieje od 32 lat, co oznacza jednocześnie, że tyle lat
tworzymy nieprzerwalnie naszą gminę. To my – jej mieszkańcy razem odnosimy sukcesy i
dzielimy mniejsze lub większe niepowodzenia, które są nieodłączną częścią kreatywnego
działania i motywują nas do dalszej pracy. Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza
gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. Jest to dowód na to, że pojęcie wspólnoty
nie jest nam obce. Poczucie zbiorowej odpowiedzialności napędza nas do zwiększonej pracy,
rozwija nasze ambicje, wymagania i jest motorem do sięgania po kolejne odważne
przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Michów

(-) mgr inż. Janusz Jankowski
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