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Nielisz, 12.05.2020 r.

RAPORT O STANIE GMINY NIELISZ W ROKU 2019
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy
Nielisz przedstawia Radzie Gminy Nielisz raport o stanie Gminy w roku 2019.

1. O ś w i a t a
1.1

Charakterystyka szkół

Na terenie gminy Nielisz funkcjonują dwie szkoły podstawowe:
▪
▪

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Do Szkoły Podstawowej w Nieliszu uczęszczało 309 dzieci (245 - szkoła podstawowa, 64 - oddział
przedszkolny oraz klasy gimnazjalne roku szkolnego 2018/2019 - 45). W szkole zatrudnionych jest 42
nauczycieli (36 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Do Szkoły Podstawowej w Złojcu uczęszczało 93 dzieci (klasy I-VIII: 78, oddziały przedszkolne: 17).
W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli (15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy , 4 nauczycieli
w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Na terenie gminy Nielisz funkcjonuje prywatne przedszkole „Mali Odkrywcy '' w Krzaku, do którego
uczęszcza 30 dzieci.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mają zapewnione miejsca w przedszkolu lub w oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie gminy nie ma żłobków.
1.2

Wydatki na oświatę

Wydatki poniesione na przedszkola wynosiły 208 087,83 zł, w tym dotacja przekazana dla
niepublicznego przedszkola 172 704,13 zł oraz dotacja do dzieci z gminy Nielisz uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach 35 383,70 zł.
▪ Wydatki na Szkołę Podstawową w Nieliszu w roku 2019 r. wynosiły 4 162 693,64 zł.
▪ Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce wynosił 13 471,50 zł.
▪ Wydatki na Szkołę Podstawową w Złojcu w roku 2019 r. wynosiły 1 741 214,44 zł.
▪ Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce wynosił 18 722,73 zł.
Subwencja oświatowa i dotacje w 2019 r. wynosiły 4 384 326,81 zł. Wydatki na oświatę ogółem
wynosiły 6 765 597,50 zł. Kwota wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosiła 2 381 270,69 zł co
stanowi 46,09 % otrzymanej subwencji oświatowej.
Najdłuższy czas dojazdu do szkoły wynosi 30 minut .
Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz

Tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl
e-mail: sekretariat@nielisz.pl

Raport o stanie Gminy Nielisz w roku 2019

Strona |3

2. P o l i t y k a s p o ł e c z n a i p r a c a
2.1

Polityka społeczna

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na świadczenia
w ramach zadań własnych i zadań zleconych:
ZADANIA WŁASNE: 294
ZADANIA ZLECONE:
▪ świadczenia wychowawcze (500+): 333,
▪ dobry start (300 +): 387,
▪ zasiłki rodzinne: 247,
▪ fundusz alimentacyjny: 22,
▪ świadczenia pielęgnacyjne: 20,
▪ zasiłki pielęgnacyjne: 120,
▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 34,
▪ świadczenia rodzicielskie: 9,
▪ specjalny zasiłek opiekuńczy: 15,
▪ zasiłek dla opiekuna: 7.
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń: 224 osób
Główne przyczyny udzielania świadczeń:
▪ długotrwała choroba,
▪ bezrobocie,
▪ niepełnosprawność.
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem: 2,27 %
Liczba lokali socjalnych i liczba osób na nie oczekujących;
▪ liczba lokali socjalnych: 14,
▪ liczba osób na nie oczekujących: 2
2.2

Praca

Stopa bezrobocia na obszarze gminy wynosi: 2,88 %
Struktura bezrobocia w gminie Nielisz wg danych PUP Zamość na koniec IV kwartału 2019 r.
▪ liczba bezrobotnych ogółem: 162
▪ bezrobotne kobiety ogółem: 68
W zajęciach reintegracyjnych prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej wzięło udział 48
uczestników. Zatrudnionych było 10 pracowników. W ramach zajęć dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym prowadzono następujące warsztaty:
▪ remontowo - porządkowy
▪ kulinarno - cateringowy
▪ rolno – gospodarczy
▪ opiekuńczo - usługowy
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oc hro na

Zaopatrzenie w wodę

Liczba odbiorców (ogólna liczba gospodarstw: 2 187) przyłączonych do sieci wodociągowej: 1 532.
Odsetek odbiorców (gospodarstw) przyłączonych do sieci wodociągowej: 70,05 %.
Liczba odbiorców (ogólna liczba osób - 5 630) przyłączonych do sieci wodociągowej: 4 049.
Odsetek odbiorców (osób) przyłączonych do sieci wodociągowej: 71,91 %.
Przeznaczono 29 824,28 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej na
budowę linii głównej wodociągu w miejscowości Ujazdów.
3.2

Gospodarka odpadami

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nielisz (stan na 31.12.2019 r.) wynosiła 5 630
osób.
Liczba gospodarstw domowych objęta systemem odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku
wynosiła 1 423.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od sposobu zbierania
i odbierania odpadów od 01.01.2019 do 31.03.2019 r. wynosiła:
▪ 11 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
▪ 22 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,
▪ 27 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje trzy – i więcej osób
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
▪ 54 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje trzy – i więcej osób
w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.
Liczba złożonych deklaracji:
▪ od osób zbierających odpady selektywnie: 561,
▪ od osób zbierających odpady nieselektywnie: 4,
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 848
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny: 0
Liczba wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
▪ od osób zbierających odpady selektywnie: 8,
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 2
Przychody gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 360 616,66 zł.
Wydatki poniesione w 2019 r. na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły
458 459,37 zł.
3.3
▪
▪
▪

Ochrona środowiska

OZE – w roku 2018 i 2019 wykonano 480 instalacji kolektorów słonecznych oraz 80 instalacji
fotowoltaicznych
Odbiór azbestu – liczba zgłoszeń na utylizację eternitu: 77
Obszar Gminy Nielisz wynosi - 11 316 ha, z tego obszar zajmowany przez lasy wynosi 1549 ha.
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Zakłady gospodarki komunalnej

Liczba pracowników w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w 2019 r. wynosiła 7 osób. W ramach
działalności zakładu zgodnie z § 5 statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego jest realizacja zadań
Gminy Nielisz odnoszących się do:
▪ dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
▪ lokalnego transportu zbiorowego,
▪ zieleni gminnej i zadrzewień,
▪ kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
▪ cmentarzy.
Terenem działania Samorządowego Zakładu Budżetowego jest obszar Gminy Nielisz.

4. P l a n o w a n i e p r z e s t r z e n n e
Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów przy Zbiorniku Wodnym
w Nieliszu w skali 1:2000 uchwalony przez Radę Gminy Nielisz Uchwałą nr V/2007 z dnia 31 stycznia
2007 r., Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 84 poz. 1690 z dnia 11 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami, co
stanowi około 6% całości obszaru Gminy Nielisz.
W 2019 roku dla terenu nie objętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego opracowano i wydano
43 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych. W 2019 roku wydano 3 decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. K u l t u r a
5.1
▪
▪
▪

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Liczba woluminów w bibliotece na 1000 mieszkańców: 1741,5
Liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców: 2427,4
Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w 2019 roku przez bibliotekę: 22
o Książka Twoim przyjacielem – cykliczna akcja skierowana do młodzieży szkolnej promująca
czytelnictwo (24 spotkania);
o Spotkanie autorskie i warsztaty komiksowe ze Zbigniewem Masternakiem dla uczniów szkół
podstawowych (kl. I-V);
o Ferie z książką i nie tylko – zajęcia dla dzieci i młodzieży;
o Wystawa pisanek wykonanych przez uczestniczki warsztatów organizowanych w bibliotece;
o XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek : spektakl teatralny dla dzieci „Prastara książnica skarb
i tajemnica…”;
o Spotkanie autorskie z pisarzem, krytykiem i kulturoznawcą Jarosławem Górskim;
o II Wakacyjny Konkurs Czytelniczy „Niezwykłe podróże z książką”;
o I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski Nielisz 2019;
o Wakacje w Bibliotece – zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej;
o Projekt „Wokół ludowych tradycji” : wielopokoleniowe ekologiczne warsztaty malowania
toreb z wykorzystaniem motywów ludowych;
o Konkurs fotograficzny „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Gminie Nielisz”;
o Konkurs plastyczny „Fascynujący świat wazki”;
o Wystawa prac plastycznych uczestników konkursu „Fascynujący świat ważki”;
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o Para buch! – Książka w ruch! - cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku 3-10 popularyzujące
książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (9 spotkań);
o „Rozmowy przy wspólnym stole” – szukamy formuły , która ułatwia poznawanie innego
zdania i doświadczenia oraz rozwija umiejętność rozmowy i słuchania (2 spotkania);
o „Mała książka – Wielki człowiek” – udział w Ogólnopolskiej kampanii promującej wspólne
czytanie;
o Noc Bibliotek 2019 „Znajdźmy wspólny język”;
o Cykliczne warsztaty rękodzielnicze kultywujące tradycje regionu.
Dodatkowo w bibliotece organizowane są: warsztaty kulinarne dla dorosłych, warsztaty kulinarne dla
dzieci, wielopokoleniowe eko - warsztaty recyklingowe, zajęcia edukacyjno- plastyczne dla dzieci,
lekcje biblioteczne
5.2
▪

▪
▪

▪

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Liczba wydarzeń kulturalno-artystycznych i rozrywkowych zorganizowanych praz Gminny
Ośrodek Kultury: 15
o VIII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła Nam
się Dobroć”;
o Ferie Zimowe;
o Rozstrzygnięcie VIII Gminnego Konkursu Plastycznego „ Na Anielskich Skrzydłach”;
o Dzień Kobiet;
o Gminny Dzień Dziecka 2019;
o Wystawa „Michał Anioł w Nieliszu”;
o Sobótka 2019;
o Dni Gminy Nielisz/Festiwal Turystyczny/Regaty Żeglarskie 2019;
o Coolturalna Niedziela na Plaży;
o Dożynki Gminne 2019;
o 101 rocznica odzyskania niepodległości;
o Warsztaty z muzyki tradycyjnej do tańca;
o 77 rocznica wysiedleń w na terenie gminy Nielisz;
o VIII Wigilia Nieliska;
o III Gminne Spotkanie Opłatkowe.
Liczba wydarzeń sportowych zorganizowanych praz Gminny Ośrodek Kultury: 7
Wymienione w dziale 6 Turystyka, sport i rekreacja 6.1. Sport i rekreacja
Liczba wydarzeń obcych w których uczestniczył Gminny Ośrodek Kultury: 75
Przeglądy, warsztaty, spotkania integracyjne, jubileusze, oprawy artystyczne wydarzeń
świeckich i religijnych, wystawy i wernisaże, akcje charytatywne, festiwale, konkursy
muzyczne i plastyczne o zasięgu od międzygminnego po ogólnopolski, np. XIII Ogólnopolski
Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” w Warszawie, VII
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka” w Biłgoraju,
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię nie”. Wojewódzki Konkurs na Palmę
Wielkanocną w Lublinie, Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Wodeckiego w
Piorunce,
XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany
Chrząszcz w Szczebrzeszynie, II Festiwal Piosenki „Jesienne Róże” w Tarczynie, Ogólnopolskie
Biennale Plastyczne „Ikony Popkultury- Portret Artysty i Jego Legendy” itd. Łącznie 75
wydarzeń artystyczno-kulturalnych.
Zajęcia edukacyjno-kulturalne i sportowe prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury:
o zajęcia plastyczne (dzieci i młodzież 1 grupa: 28 osób)
o zajęcia wokalne:
- Zespół Młodzieżowy Iskierki (7 osób)
- Zespół Dziecięcy Wiolinki (5 osób)
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- Chór Seniorów Moderato (13 osób)
- Zespoły Ludowe: Zarudzianki (5 osób), Gosposie (6 osób), Rusałki (7 osób), Jarzębinki
(6 osób) Stawianki (10 osób), Jezioranki (5 osób) oraz Zespół Ludowy z miejscowości
Krzak (10 osób)
- śpiew solowy (dzieci młodzież: 9 osób)
zajęcia instrumentalne:
- Gminna Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta (dzieci i młodzież: 22 osoby)
- indywidualne lekcje gry gitarze ( 1 osoba)
zajęcia sportowe:
- piłka nożna: (4 grupy dziecięco-młodzieżowe 56 osób; 1 grupa dorośli: 12 osób)
- piłka siatkowa (1 grupa dorośli: 10 osób)
- zajęcia sportowo-ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży szkolnej ( od pn. do pt.
zmienna ilość osób)
- zajęcia fitness (1 grupa dorośli: 24 osoby)
zajęcia językowe: j. angielski ( 6 grup dziecięco-młodzieżowych: 51 osób; 1 grupa
dorośli: 8 osób)

6. T u r y s t y k a , s p o r t i r e k r e a c j a
6.1
▪
▪

Na obiekty sportowe tj.: 2 boiska trawiaste, hala sportowa, kompleks boisk sportowych Orlik
wydano 195 890,10 zł,
Organizowane imprezy sportowe:
o XI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz. W
turnieju uczestniczyło 80 osób (gimnazjaliści, młodzież i dorośli).
o I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK w Nieliszu. W turnieju uczestniczyło
15 osób ( uczniowie szkoły podstawowej, młodzież i dorośli).
o II Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju uczestniczyło
40 osób (młodzież i dorośli).
o XII Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar
Starosty Zamojskiego. W turnieju uczestniczyło 50 osób ( dorośli ).
o Rajd Rowerowy. Uczestniczyło 40 osób (uczniowie szkoły podstawowej , gimnazjaliści,
młodzież i dorośli).
o II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju uczestniczyło 60 osób
(młodzież i dorośli).
o II Halowy Turniej Piłki Nożnej” OLD BOYS” o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju
uczestniczyło 50 osób ( dorośli).
6.2

▪
▪
▪
▪
▪

Sport i rekreacja

Turystyka

Szacowana Ilość miejsc noclegowych w sektorze prywatnym w roku 2019: 280
Ilość kwater zgłoszonych do rejestru: 27/czynnych obiektów 19
Obłożenie miejsc noclegowych w sezonie letnim (lipiec – sierpień): 90%
Średnia liczba odwiedzających gminny kompleks „Moczydło” w sezonie letnim: 3600
tygodniowo.
Na utrzymanie infrastruktury turystycznej wydano 101 458,98 zł, w tym zapewnienie
ratowników WOPR w sezonie kąpielowym
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7. P r o m o c j a
W 2019 roku podjęto następujące działania zmierzające do popularyzacji i promocji Gminy Nielisz:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

określenie kolorystyki i standaryzacja wizualna, wykonanie i uruchomienie nowej szaty
graficznej strony internetowej www.nielisz.pl;
udostępnienie materiałów medialnych oraz wsparcie merytoryczne na potrzeby realizacji 3
filmów promocyjnych (producent – LGD „Ziemia Zamojska”): „Zostań z LGD”, „To moje
miejsce”, Niezwykła Ziemia Zamojska”;
uruchomienie systemu powiadamiania SMS;
plenerowe sesje zdjęciowe z wykorzystaniem drona;
wydanie 3 numerów (1000 egz. każdy) Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz;
produkcja materiałów promocyjnych;
publikacja artykułów promocyjnych w prasie: Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski;
udział w audycjach radiowych: Radio ESKA, Radio Złote Przeboje;
udział w programie telewizyjnym „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku” na antenie Letni
weekend w TVP3 Lublin – szacowana liczba widzów: 100 000;
4 godzinna relacja na żywo z przebiegu III Regat Żeglarskich o Puchar Wójta Gminy Nielisz oraz
Festiwalu Turystycznego 2019 w programie „Letni weekend w TVP3 Lublin” – szacowana
minimalna liczba widzów: 150 000.

8. T r a n s p o r t
Przekazano dotację do miasta Zamościa w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie
kosztów linii MZK do Złojca.
Udzielono wsparcia Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 20 288,80 zł zgodnie z zawartymi
porozumieniami na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3142L Wirkowice - Ujazdów - Staw
Noakowski w miejscowości Staw Noakowski Kolonia.
Na drogi gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 389 557,00 zł.
W roku 2019 wykonano oznakowanie dojazdów do posesji oddalonych od głównych ciągów
komunikacyjnych: 1 199,25 zł

9. O c h r o n a z d r o w i a
W ramach ochrony zdrowia w 2019 r. wydano 62 382,60 zł na poniższe cele:
• profilaktyka antyalkoholowa – 60 382,60 zł;
• przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł.
Placówki ochrony zdrowia:
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,TOMED'' w Nieliszu lek. med. Tomasz Szczerbiński,
▪ Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Nieliszu lek. stom. Dorota Szczerbińska,
▪ Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Nieliszu lek. stom. Ewa Bielińska.
o

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.: 10 w tym 5 zezwoleń
jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.: 4.
Liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 23 (stan na dzień
31.12.2019 r.).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: liczba zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nieliszu przypadków nadużywania alkoholu w 2019 r. na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.:
Wyszczególnienie

2019 r.

Liczba założonych teczek

3

Liczba osób które, podjęły leczenie dobrowolnie

4

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie

6

Liczba przeprowadzonych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

4

Liczba osób która podjęła dalsze leczenie

3

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w szkołach

404

10. F i n a n s e g m i n y
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 25 547 228,14 zł, zrealizowano 24 794
776,93 zł oraz wydatki 28 251 363,24 zł, które wykonano w kwocie 27 753 369,87 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 404,04 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 929,55 zł.
W gminie zrealizowano wpływy ze środków zewnętrznych:
o otrzymano dotacje na doposażenie jednostek OSP ze środków Funduszu
Sprawiedliwości w kwocie 94 649,62 zł;
o otrzymano dotację w wysokości 134 981,00 zł na projekt zrealizowany w roku 2018 pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruskie Piaski” zrealizowany w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
PROW na lata 2014-2020
o otrzymano dotację na realizację projektu w ramach RPO WL pn. „Gmina Nielisz przyjazna
środowisku naturalnemu” – 1 442 823,75 zł;
o otrzymano dotację na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Krzaku –
211 275,39 zł
o otrzymano dotację w wysokości 100 140,00 zł na realizację projektu grantowego pn.
„Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej” w ramach którego zakupiono 15
szt. laptopów oraz przeszkolono 180 mieszkańców Gminy z obsługi komputera oraz
usług komputerowych. Zgodnie z założeniami projektu zakupiony sprzęt został
przekazany do szkół.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 246 874,11 zł.
Nakłady inwestycyjne na budynki mienia komunalnego wyniosły 120 084,72 zł
z przeznaczeniem na modernizacje budynków OSP w miejscowościach: Wólka Złojecka,
Gruszka Duża, Nawóz i Zarudzie;
Nakłady na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Krzaku poniesiono w kwocie
333 111,40 zł
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Zrealizowano projekt pn.„ Budowa altan w miejscowości Nielisz” objęty PROW na lata 2014 2020: 95 000,00 zł;
Wykonano ogrodzenie placu Centrum Wsi: 10 799,28 zł;
Opracowano studium wykonalności wniosku i projekt – 33 210,00 zł dla wniosków
o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych

11. R a d a G m i n y N i e l i s z
UCHWAŁY RADY GMINY NIELISZ PODJĘTE W ROKU 2019
DATA PODJĘCIA
UCHWAŁY

NR UCHWAŁY
- Uchwała Nr IV / 21 /2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Ujazdów,
- Uchwała Nr IV / 22 /2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Nielisz,
- Uchwała Nr IV / 23 /2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nielisz w 2019 r.
-Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nielisz oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriom określonej liczby punktów,
- Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Nielisz,
- Uchwała Nr IV/26/2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

11.01.2019 r.

- Uchwała Nr V / 28 /2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Ujazdów,
- Uchwała Nr V / 29 /2019 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum
Integracji Społecznej Nielisz w 2019 roku,
-Uchwała Nr V / 30 /2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Uchwała Nr V / 31 /2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

31.01.2019 r.

- Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
-Uchwała Nr VI / 33 /2019 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr VI / 34 /2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego działek o Nr
633,634,635,636/3,636/4 położonych w miejscowości Nawóz,
-Uchwała Nr VI / 35 /2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nielisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
-Uchwała Nr VI / 36 /2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr VI / 37 /2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
-Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

01.03.2019 r.
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dróg gminnych,
-Uchwała Nr VII / 39 /2019 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Nielisz oraz
zasad ich wypłacania,
-Uchwała Nr VII / 40 /2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr VII / 41 /2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
-Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/35/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia
01.03.2019 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nielisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku

22.03.2019 r.

-Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021
-Uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Nielisz w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
-Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr VIII / 46 /2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
-Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

06.05.2019 r.

-Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nielisz na rok
2019,
-Uchwały Nr IX /49 /2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

20.05.2019 r.

-Uchwała Nr X/ 50 /2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok,
-Uchwała Nr X /51/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Nielisz z wykonania budżetu za 2018 rok,
-Uchwała Nr X /52/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok,
-Uchwała Nr X / 53 /2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy
Nielisz,
-Uchwała Nr X /54 /2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu z
przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3142L Wirkowice – Ujazdów –
Staw Noakowski w miejscowościach: Staw Noakowski, Staw Noakowski Kolonia w zakresie
budowy chodnika,
-Uchwała Nr X/55/2019 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w skali 1:2000
-Uchwała Nr X/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Nielisz,
-Uchwała Nr X/57/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej we wsi Ruskie Piaski,
-Uchwała Nr X/58/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nielisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
-Uchwała Nr X/59/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników,
-Uchwała Nr X/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Nielisz.
-Uchwała Nr X/61/2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

19.06.2019 r.
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-Uchwały Nr X/62/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
-Uchwała Nr XI/63/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy
Nielisz,
-Uchwała Nr XI/64/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych,
-Uchwała Nr XI/65/2019 w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na
terenie Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XI/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Nielisz,
-Uchwała Nr XI/67/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania na terenie gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

30 08 2019 r.

-Uchwała Nr XII/69/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zamościu,
-Uchwały Nr XII/70/2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr XII/71/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

18.09.2019 r.

-Uchwała Nr XIII/72/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie
gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XIII/73/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nielisz z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020
rok,
-Uchwała Nr XIII/74/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XIII/75/2019 zmieniająca uchwałę Nr XX/123/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 20
maja 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli, wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy,
-Uchwała Nr XIII/76/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zamojskiemu na
realizację zadania polegającego na rekonstrukcji i modernizacji elewacji budynku szpitalnego przy
ul. dr Zygmunta Klukowskiego 3. w Szczebrzeszynie,
-Uchwała Nr XIII/77/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
-Uchwała Nr XIII/78/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie gminy Nielisz na rok 2020
-Uchwała Nr XIII/79/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy Nielisz na 2020 rok,
-Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior +'',
-Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Dziennym Domu ,,Senior +'' w miejscowości Krzak,
-Uchwała Nr XIII/82/2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr XIII/83/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 ,

30.10.2019 r.

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz

Tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl
e-mail: sekretariat@nielisz.pl

Raport o stanie Gminy Nielisz w roku 2019

S t r o n a | 13

-Uchwała Nr XIII/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
-Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Nielisz na lata 2019-2021
-Uchwała Nr XIV/86/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
-Uchwała Nr XIV/87/2019 zmieniająca uchwałę nr XI/65/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy
Nielisz,
-Uchwała Nr XIV/88/2019 zmieniająca uchwałę nr XI/66/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej na terenie
Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XIV/89/2019 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych powiatu
zamojskiego w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych,
-Uchwała Nr XIV/90/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
-Uchwała Nr XIV/91/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XIV/92/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

25.11.2019 r.

-Uchwała Nr XV/94/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr XV/95/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
- Uchwała Nr XV/96/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nielisz w 2020 roku,
- Uchwała Nr XV/97/2019 w sprawie udzielenia w roku 2020 pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Miastu Zamość na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Zamościu,
- Uchwała Nr XV/98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas
nieokreślony i odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umowy najmu,
- Uchwała Nr XV/99/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
- Uchwała Nr XV/100/2019 w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XV/101/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XV/102/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nielisz
na rok szkolny 2019/2020
-Uchwała Nr XV/103/2019 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu ,,Nowa Inicjatywa Dla
Odnowy Wsi'',
-Uchwała Nr XV/104/2019 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nielisz na
2020 r.
-Uchwała Nr XV/105/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nielisz
na 2020 r,
-Uchwała Nr XV/106/2019 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,
-Uchwała Nr XV/107/2019 uchylająca uchwałę Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 30
października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/ 123/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 20 maja

20.12.2019 r.
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2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagradzania nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
-Uchwała Nr XV/108/2019 zmieniająca uchwałę Nr XX/123/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 20
maja 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy,
-Uchwała Nr XV/109/2019 w sprawie zwolnienia Centrum Integracji Społecznej Nielisz z
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XV/110/2019 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Stawie
Noakowskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nielisz,
-Uchwała Nr XV/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,64
m2,
-Uchwała Nr XV/112/2019 zmieniająca uchwałę nr III/6/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr XV/113/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
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