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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. POŁOŻENIE 

Gmina Łęczna położona jest w centrum województwa lubelskiego. Jest 

gminą o charakterze miejsko-wiejskim. Zajmuje powierzchnię 

75,14 km2. Obejmuje swym zasięgiem miasto Łęczna (powierzchnia 

terenu miasta - 19 km2) i 16 sołectw. Graniczy z gminami Puchaczów, 

Spiczyn, Ludwin, Wólka, Milejów i Mełgiew.  

Łęczna położona jest w odległości około 22 km od miasta Lublin - stolicy 

województwa. Położenie w strefie podmiejskiej Lublina i w tworzącym się 

Lubelskim Obszarze Metropolitalnym ma duży wpływ na jakość życia 

mieszkańców i możliwości rozwojowe gminy.  

Łęczna położona jest na trasie z Lublina w kierunku Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego, stanowiącego obszar wyjątkowych atrakcji turystyczno-

rekreacyjnych, w tym Parkiem Krajobrazowym „Pojezierze Łęczyńskie”, 

Poleskim Parkiem Narodowym i Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery 

Polesie Zachodnie. 

Łęczna stanowi naturalne zaplecze mieszkaniowe i usługowe dla 

pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”.  

1.2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

Gmina Łęczna podzielona jest na jednostki pomocnicze Gminy jakimi są 

sołectwa i osiedla. 

Sołectwami są następujące wsie: 

1) Ciechanki Krzesimowskie, 

2) Ciechanki Łęczyńskie, 

3) Karolin, 

4) Leopoldów, 

5) Łuszczów - Kolonia, 

6) Nowogród, 

7) Piotrówek Drugi, 

8) Podzamcze, 

9) Rossosz, 

10) Stara Wieś, 

11) Stara Wieś - Kolonia, 
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12) Stara Wieś - Stasin, 

13) Trębaczów, 

14) Witaniów, 

15) Zakrzów, 

16) Zofiówka. 

W skład osiedli wchodzą: 

1) Osiedle Bobrowniki, 

2) Osiedle Kolonia Trębaczów, 

3) Osiedle Niepodległości, 

4) Osiedle Samsonowicza, 

5) Osiedle Stare Miasto, 

6) Osiedle Słoneczne. 

 

Łęczna jest siedzibą władz powiatu łęczyńskiego, w którego skład oprócz 

Łęcznej wchodzą gminy Puchaczów, Spiczyn, Ludwin, Cyców i Milejów.   

1.3. DEMOGRAFIA 

Gminę Łęczna zamieszkuje1  22 998 mieszkańców, z tego w mieście 

mieszka 18 519 (81%), a na terenach wiejskich 4 479 osób (19%).  

 

                                    
1 Baza Danych Lokalnych GUS (dane wg. 30.VI.2021 r.) 

18519

4479

Gmina Łęczna 22 998 mieszkańców

Miasto Wieś
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Na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności miasta systematycznie 

maleje. Rośnie natomiast liczba mieszkańców terenów wiejskich gminy. 

 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina Łęczna  24 723  23 531 23 466  23 398 23 244 23 128 22 998 

Miasto 20 900  19 304  19 209  19 006 18 820 18 675 18 519 

Wieś  3 823   4 227   4 257  4 392 4 424 4 453 4 479 

 

 

 

Zmniejszenie liczby mieszkańców spowodowane jest migracjami 

ponieważ przyrost naturalny jest dodatni – liczba urodzeń jest wyższa niż 

liczba zgonów. 

 
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I półrocze 

Urodzenia  276 274 288 278 250 256 99 

Zgony 130 128 169 146 140 184 97 

Przyrost naturalny 
na 1000 ludności 

5,91 6,20 5,07 5,63 4,72 3,1 0,17 

 

Przeprowadzając analizy demograficzne należy zwrócić uwagę, że 

liczebność dzieci na przestrzeni dłuższego okresu czasu ulegała w Łęcznej 

bardzo dużym zmianom. W rocznikach pomiędzy 1980 a 1989 liczba 

dzieci przekraczała 600, a w latach 1984-1986 - 700 dzieci, a więc blisko 

3 razy więcej niż obecnie. Nie można pominąć tego faktu szukając 

przyczyn migracji. 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba mieszkańców 2010-2021

Gmina Łęczna Miasto Wieś
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Strukturę wiekową prezentuje poniższa tabela: 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem  

w wieku 2016 2017 2018 2019 2020 

przedprodukcyjnym 17,9% 18,0% 18,1% 18,1% 18,3% 

produkcyjnym 68,8% 67,5% 66,1% 64,7% 63,3% 

poprodukcyjnym 13,4% 14,5% 15,8% 17,2% 18,4% 

   

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Gminy Łęczna wzrósł do 

poziomu 58. Wskaźnik ten określa ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym. Mimo wzrostu wskaźnik ten jest 

znacznie korzystniejszy niż średnia wojewódzka (67,6) czy powiatowa 

(62,1). Wskaźnik ten jest także znacznie wyższy w innych miastach – 

Lublin (72,4), Świdnik (76,4) i Lubartów (74,7).  

Również wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) nie jest 

wysoki w naszej gminie i wynosi 13,7% (województwo 19,1%, powiat 

15%,  Świdnik 22,4%, Lubartów 20%). 
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1.4. CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU 
GMINY 

Obecną pozycję gminy można spróbować określić na podstawie 

rankingów pozwalających ocenić jak w danej dziedzinie gmina prezentuje 

się w porównaniu do innych podobnych miejscowości. Najbardziej 

miarodajne jest sięgnięcie do analiz porównujących miejscowości na 

podstawie wielu kryteriów.  

Pod koniec 2021 roku opublikowano wyniki ogólnopolskiego rankingu 

"Gmina dobra do życia" Serwisu Samorządowego PAP, badającego 

jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został przez 

prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Celem 

rankingu, nad którym honorowy patronat objął Prezes Rady Ministrów 

Mateusz Morawiecki, było pokazanie jakości życia w gminach przez 

pryzmat całego wachlarza czynników. Jak podkreślają twórcy „Wśród 

blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na 

które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe 

zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność 

migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągo-

wą, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po 

raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych 

danych środowiskowych.” W Polsce do tej pory nie przeprowadzono tak 

szerokich badań gmin.  

Łęczna wypadła w rankingu bardzo dobrze na tle innych gmin. Gmina 

zajęła 2 miejsce wśród miast województwa lubelskiego (za Lublinem), 5 

miejsce w województwie (na 213 gmin) i 220 miejsce w kraju (na 2 477 

gmin).  

Jest to potwierdzenie wcześniejszych rankingów wysoko oceniających 

Łęczną. Przykładem jest chociażby badanie gmin zagrożonych 

marginalizacją (badanie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospoda-

rowania PAN).  

Gmina Łęczna wysoko jest także oceniana jako atrakcyjne miejsce do 

inwestowania. W raporcie przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie "Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 

2017" Łęczna uzyskała najwyższą klasę A we wszystkich pięciu 

obszarach. 

Od 2017 roku FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Lublinie publikuje Ranking 

Gmin Lubelszczyzny. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest 

syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o kilkanaście 
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corocznie zmienianych wskaźników mierzących m.in. potencjał, 

aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej 

i społecznej. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa 

lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. W kolejnych latach 

Gmina Łęczna plasuje się wysoko w tych rankingach. W roku 2017 

uzyskała pierwsze miejsce, w roku 2018 było to ósme miejsce, a w roku 

2019 piętnaste miejsce na 209 gmin objętych rankingiem. W 2020 roku 

Łęczna zajęła osiemnaste, a w 2021 roku dwudzieste miejsce w rankingu. 

Z punktu widzenia mieszkańca Łęcznej istotną informacją jest porówna-

nie wysokości wydatków mieszkańców na usługi komunalne. Według 

opracowanego przez Curulis Sp. z o.o. Rankingu „Wydatki mieszkańców 

na usługi komunalne” za 2020 rok Łęczna plasuje się na 161 miejscu 

przed Lublinem, Świdnikiem i Lubartowem. W stosunku do poprzedniego 

rankingu za 2019 rok poprawiliśmy pozycję aż o 96 miejsc. Biorąc pod 

uwagę rosnące koszty usług komunalnych w innych miastach w rankingu 

za 2021 rok pozycja Łęcznej zapewne będzie jeszcze lepsza.   

Oceniając perspektywy rozwojowe Gminy należy zwrócić uwagę na 

pogarszające się wskaźniki demograficzne, o czym była już mowa 

w rozdziale 1.3. Niestety jest to tendencja ogólnokrajowa. 

Jednak największym zagrożeniem dla perspektyw rozwojowych Łęcznej 

może być wdrażanie transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego 

związane z przyjętym przez Unię Europejską celem uzyskania neutralno-

ści klimatycznej do 2050 roku.  
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2. INFORMACJE FINANSOWE 

2.1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY 

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces gromadzenia 

i wydatkowania środków publicznych w gminie jest uchwała budżetowa 

na dany rok. W gminie Łęczna budżet na 2021 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29.12.2020 

roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2021 rok. 

W 2021 roku dochody gminy Łęczna wyniosły 118.862.752,27 zł, 

natomiast wydatki 113.814.863,68 zł, co oznacza zamknięcie budżetu 

nadwyżką w wysokości 5.047.888,59 zł. 

Budżet [w zł] 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Dochody 102.031.562,02 110.875.124,93 118.862.752,27 
Dynamika 
(nominalnie) 

121,14% 108,67% 107,20% 

Wydatki 98.112.586,76 109.341.876,70 113.814.863,68 
Dynamika 

(nominalnie) 
114,15% 111,44% 104,09% 

WYNIK 3.918.975,26 1.533.248,23 5.047.888,59 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one odpowiednio: w 2019 roku 

–4.389,59 zł, w 2020 roku – 4.776,84 zł, w 2021 roku – 5.168,40 zł. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach przedstawiała się 

następująco: 2019 rok – 23.244 osób, 2020 rok – 23.211 osób, 2021 – 

22.998 osób. 

Struktura dochodów [w zł] w poszczególnych latach przedstawiała się 

następująco : 

Struktura 
dochodów 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Dynamika 
2021/2020 

w % 

Dochody 

bieżące, w 

tym: 

95.574.691,83 101.830.563,03 111.313.345,93 109,31% 

subwencja z 

budżetu 
państwa 

20.835.885 22.305.233,00 27.867.745,00 124,94% 

udziały w 

podatkach 
PIT i CIT 

26.374.705,07 24.490.434,24 26.640.349,18 108,78% 
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Struktura 
dochodów 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Dynamika 
2021/2020 

w % 

dotacje z 
budżetu 
państwa 

29.799.992,42 36.639.313,53 37.655.309,33 102,77% 

podatki i 

opłaty 
15.766.005,19 15.326.383,87 16.686.069,33 108,87% 

dochody z 
mienia 
komunalnego 

938.420,94 931.524,97 1.071.543,76 115,03% 

pozostałe 

dochody 
1.859.683,21 2.137.673,42 1.392.329,33 65.13%% 

Dochody 
majątkowe, 
w tym: 

6.456.870,19 9.044.561,90 7.549.406,34 83,47% 

ze sprzedaży 
majątku 

193.312,02 271.775,38 1.157.988,10 426,08% 

dotacje na 
inwestycje 

6.263.558,17 8.772.786,52 6.391.418,24 72,86%% 

DOCHODY 
OGÓŁEM 

102.031.562,02 110.875.124,93 118.862.752,27 107,20% 

Analizując wysokość dochodów, w poszczególnych latach nastąpił wzrost 

wykonanych dochodów. W 2021 roku wzrosły one o 7,20% w porównaniu 

do 2020 roku. 

Największy udział w wykonanych dochodach gminy Łęczna w 2021 roku 

mają dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa, które wpłynęły do 

Gminy Łęczna w 2021 roku. Stanowią one kwotę 37.655.309,33 zł, co 

daje 31,68% udziału w zrealizowanych dochodach. 34.018.325,39 zł to 

dotacja na realizację zadań zleconych gminie, a kwota 3.636.983,94 zł 

to dotacje na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu 

państwa - z państwowych funduszy celowych, z Funduszu Przeciwdziała-

nia COVID–19 oraz z Funduszu Pracy. 

Na drugim miejscu w wykonanych dochodach gminy Łęczna w 2021 roku 

dochody z subwencji z budżetu państwa. Stanowią one 23,45% 

zrealizowanych dochodów. Część oświatowa wyniosła 17.659.561 zł, co 

oznacza ponad 23,7 mln niedoszacowania wydatków na oświatę i wycho-

wanie oraz edukacyjną opiekę wychowawcza. Brakująca kwota musiała 

zostać uzupełniona z dochodów własnych gminy. Znaczący wpływ na 

poziom zrealizowanych dochodów w 2021 roku miał wpływ, pod koniec 

grudnia 2021 roku, środków w wysokości 4.988.204 zł tytułem 

uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te pozostały na rachunku 

bankowym. 

Na trzecim miejscu w wykonanych dochodach gminy Łęczna w 2021 roku 

uplasowały się udziały w PIT i CIT. Stanowią one 22,41% zrealizowanych 

dochodów. W porównaniu do 2020 roku nastąpił tu wzrost o 8,78 %. 

Wzrost wpływów z tego tytułu wynika między innymi z lepszej kondycji 
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finansowej firm prowadzących działalność gospodarczą oraz bogacenia 

się mieszkańców Gminy Łęczna w porównaniu do 2020 roku. 

Ważnym wydaje się również to, iż pomimo obowiązującego stanu 

epidemicznego w 2021 roku, a co za tym idzie problemami wielu firm, 

nie nastąpił spadek dochodów w grupie podatków i opłat, w porównaniu 

do 2020 roku. W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły 

16.686.069,33 zł co stanowi 8,87% wzrost w porównaniu do 2020 roku. 

Należy również zaznaczyć, że wzrost dochodów w grupie podatków i opłat 

nastąpił przy braku podwyższania stawek podatkowych w podatkach 

lokalnych oraz ustaleniu ich na niskim poziomie w porównaniu do innych 

gmin w lubelskim.  

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w gminach/ 

miastach porównywalnych do Gminy Łęczna  w 2021 roku kształtowała 

się następująco: 

Stawki podatku od 

nieruchomości  

Gmina 

Łęczna 

Miasto 

Świdnik 

Miasto 

Włodawa 

Gmina 

Lubartów 

Gmina 

Parczew 

od gruntów w tym: 

związanych z 

prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

0,89 zł  

za 1 m2 

0,92 zł 
za 1 m2 

0,91 zł 
za 1 m2 

0,95 zł 
za 1 m2 

0,84 zł 
za 1m 2 

pod wodami 
4,74 zł 

za 1 ha 

4,80 zł 

za 1 ha 

4,63 zł 

za 1 ha 

4,80 zł 

za 1 ha 

4,99 zł 

za 1 m2 

w pozostałych 
0,34 zł 

za 1 m2 

0,47 zł 

za 1 m2 

0,48 zł 

za 1 m2 

0,35 zł 

za 1 m2 

0,37 zł 

za 1 m2 

niezabudowanych 

objętych obszarem 

rewitalizacji 

3,15 zł 

za 1 m2 

0,94 zł 

za 1 m2 

3,00 zł 

za 1 m2 

3,15 zł 

za 1 m2 

3,28zł 

za 1 m2 

od budynków lub ich części w tym: 

mieszkalnych 
0,55 zł 

za 1 m2 

0,77 zł 

za 1 m2 

0,77 zł 

za 1 m2 

0,81 z 

za 1 m2ł 

0,84 zł 

za 1 m2 

związanych z 

prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

22 zł 

za 1 m2 

23,40 zł 

za 1 m2 

21,52 zł 

za 1 m2 

20,50 zł 

Za 1 m2 

21,74 zł 

za 1 m2 

zajętych na prowadzenie 

dz. gos. w zakresie 

obrotu kw.mat.siewnym 

11,18 zł 

za 1 m2 

11,18 zł 

za 1 m2 

10,80 zł 

za 1 m2 

11,18 zł 

za 1 m2 

11,62 zł 

za 1 m2 

związanych z 

udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych 

4,84 zł 

za 1 m2 

4,80 zł 

za 1 m2 

4,78 zł 

za 1 m2 

4,87 zł 

za 1 m2 

5,06 zł 

za 1 m2 

pozostałych 
7,94 zł 

za 1 m2 

7,90 zł 

za 1 m2 

7,77 zł 

za 1 m2 

7,62 zł 

za 1 m2 

8,37 zł 

za 1m2 

od budowli 
2%  ich 

wartości 

2% ich 

wartości 

2%  ich 

wartości 

2%  ich 

wartości 

2% ich 

wartości 
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W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost wpływów z dochodów z mienia 

komunalnego i sprzedaży majątku. Ten rok był również rokiem wpływu 

dochodów z tytułu dywidendy ze spółki z o.o. Łęczyńska Energetyka, 

której Gmina Łęczna jest udziałowcem. Ten znaczny wzrost wynika z 

tego, iż w 2021 roku nastąpiła duża sprzedaż nieruchomości gruntowych. 

Sprzedaż nieruchomości zaplanowana jest również na rok 2022. 

Wydatki Gminy Łęczna w 2021 roku wyniosły 113.814.863,68 zł, co 

stanowiło 4.948,90 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W porów-

naniu do 2020 roku wzrosły one nominalnie o 4,09%. 

Wydatki [w zł]: 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Bieżące 86.994.346 97.917.321 101.593.438,82 

Udział w wydatkach 

ogółem 88,67% 89,55% 89,26% 

Dynamika w % 115,67% 112,56% 103,75% 

Inwestycyjne 11.118.240 11.424.556 12.221.424,86 

Udział w wydatkach 

ogółem 11,33% 10,45% 10,74% 

Dynamika w % 103,57% 102,76% 106,98% 

OGÓŁEM 98.112.586 109.341.877 113.814.863,68 

Wielkość i struktura wydatków budżetu Gminy Łęczna według działów 

klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2021 w złotych przedstawia się 

następująco: 

Grupy wydatków 

[w zł] 
2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Dynamika 

w % lata 

2020/2021 

010 – Rolnictwo i 

łowiectwo 
314.330 305.977 306.481 100,16% 

600- Transport i 

łączność 
4.169.979 6.226.913 6.076.800 97,59% 

700 – Gospodarka 

mieszkaniowa 
732.707 1.410.318 569.850 40,41% 

710 – Działalność 

usługowa 
330.168 334.373 452.793 135,42% 

720 – Informatyka 40.000 44.600 37.000 82,96% 

750 – Administracja 

publiczna 
7.613.113 8.317.317 8.272.460 99,46% 

751 – Urzędy, 

naczelnych organów 

władzy państwowej 
167.844 158.943 3.344 2,10% 
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Grupy wydatków 
[w zł] 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Dynamika 

w % lata 

2020/2021 

752 – Obrona 

narodowa 
220 0 0 x 

754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
792.708 1.123.515 545.248 48,53% 

757 – Obsługa długu 

publicznego 
418.976 317.801 130.056 40,92% 

758 –Różne 

rozliczenia 
0 0 0 X 

801 – Oświata i 

wychowanie 
39.887.573 39.001.589 43.251.208 110,90% 

851 – Ochrona 

zdrowia 
406.009 290.283 399.078 137,48% 

852 – Pomoc 

społeczna 
8.164.389 5.936.440 4.030.206 67,89% 

853 – Pozostałe 

zadania w zakresie 

polityki społecznej 
42.000 315.507 525.971 166,71% 

854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza 
1.455.217 1.893.582 2.105.588 111,20% 

855 – Rodzina 26.177.009 33.100.679 32.811.961 99,13% 

900 –Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 
5.297.771 6.406.064 12.050.611 188,11% 

921 – Kultura i 

ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2.048.966 4.081.443 2.045.529 50,12% 

926 – Kultura fizyczna 53.602 76.533 200.680 262,21% 

WYDATKI OGÓŁEM 85.941.814 98.112.586 113.814.864 104,09% 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż głównym kierunkiem 

wydatkowania środków publicznych są zadania związane z oświatą, 

wychowaniem i edukacyjną opieką wychowawczą. W 2021 roku na ten 

cel wydatkowano kwotę 45.356.795,45 zł. Kwota ta była o 10,91 % 

wyższa niż w 2020 roku, a jej udział w wydatkach budżetowych wynosi 

39,85%. Wzrost ten wynika z faktu rozpoczęcia dużego zadania 

inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 

4 w Łęcznej, zakupami środków dydaktycznych w związku z realizacją 

projektu Laboratoria Przyszłości oraz wzrostu wydatków bieżących 

związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli publicznych i niepublicz-

nych w formie dotacji podmiotowych. W 2021 roku różnica pomiędzy 

faktycznymi wydatkami na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, 

a subwencją oświatową, dotacją z budżetu państwa na zadania 

przedszkolne oraz odpłatnością rodziców za wyżywienie, przedszkole itp. 
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wyniosła 21.821.479,61 zł. Taką kwotę gmina Łęczna musiała 

uzupełnić z dochodów własnych. 

Wydatki na pomoc społeczną, politykę społeczną i pomoc dla rodziny 

wyniosły w 2021 roku 37.368.138,38 zł. Kwota ta była o ok.5 % niższa 

niż w 2020 roku, a jej udział w wydatkach budżetowych wyniósł 32,83%. 

W 2021 roku na administrację publiczną wydano 8.272.460,26 zł, co 

stanowiło 7,27% ogółu wydatków budżetu. W porównaniu do 2020 roku 

kwota ta uległa zmniejszeniu o 0,54%. 

Dług i obsługa zadłużenia 

Rok 2021 był rokiem, który zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 

5.047.888,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota długu ogółem 

wyniosła 13.557.602,60 zł (kapitał). Stanowi to 11,41% ogółu 

zrealizowanych dochodów w 2021 roku. Na obsługę zadłużenia, spłatę 

kapitału i odsetek przeznaczono 3.188.767,07 zł, co stanowiło 2,68% 

dochodów miasta. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Łęczna posiadała 3 czynne umowy 

kredytowe w następujących bankach: 

Lp Nazwa banku Nr umowy 
Kwota kapitału 

do spłaty 

1. 
Bank Spółdzielczy 

w Łęcznej 
1397/3/17/JST7 6.050.000,00 zł 

2. BGK 18/5658 z dn.26.11.2018 r. 4.595.397,20 zł 

3. BGK 20/4291 z dn.23.11.2020 r. 2.912.205,40 zł 

RAZEM KREDYTY - KAPITAŁ 13.557.602,60 zł 

 

Wykonanie wydatków majątkowych 

Wydatki majątkowe pełnią kluczową rolę w rozwoju gminy, a w konsek-

wencji w rozwoju regionu. Z tego też względu zalicza się je do najbardziej 

efektywnych narzędzi wpływania na rozwój regionalny. W swej istocie 

wydatki inwestycyjne umożliwiają oddziaływanie na skuteczność 

wypełniania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorial-

nego. Należy również zaznaczyć, że wielkość wydatków majątkowych 

zależy przede wszystkim od poziomu dochodów własnych i możliwości 
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pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych jak 

i też od zdolności kredytowej gminy. 

W gminie Łęczna wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych 

w 2021 roku wyniosła 12.221.424,86 zł. Była ona wyższa od wydatków 

poniesionych w 2020 roku o 6,98 % oraz wyższa od wydatków 

inwestycyjnych w 2019 roku. Poziom i wysokość wydatków majątkowych 

wynika przede wszystkim z faktu zapewnienia w pierwszej kolejności 

środków na wydatki bieżące, niezbędnych na realizację zadań własnych 

gminy, tj. realizację zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej, 

odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawową hierarchizacją 

zadań własnych gmin wydatki budżetowe muszą w pierwszym rzędzie 

zapewnić stałe i nieprzerwane wykonywanie obligatoryjnych zadań włas-

nych, a następnie zapewnić funkcjonowanie wszystkich organów. 

Pomimo tych ograniczeń w 2021 roku zrealizowano następujące wydatki 

majątkowe: 

Lp. Nazwa zadania  
Zrealizowany 

wydatek w 2021 
roku [w zł] 

1 

Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów -  Przebudowa 
drogi gminnej o nr 105192L znajdującej się we wsi 

Trębaczów w zakresie robót nawierzchniowych  
polegających na utwardzeniu masą asfaltową 

750,00 

2 

Fundusz sołecki - sołectwo Stara Wieś - Przebudowa 
drogi gminnej publicznej  nr 105417L znajdującej się 

na działce nr 691 w zakresie robót nawierzchniowych 
polegających na utwardzeniu masą asfaltową 

750,00 

3 

Fundusz sołecki - sołectwo Nowogród - Przebudowa 
drogi gminnej o nr 105199L  w zakresie  robót 
nawierzchniowych polegających na utwardzeniu 

masą asfaltową 

750,00 

4 

Poprawa stanu parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 

(wylot z ulicy Bogdanowicza) - zadanie realizowane w 
ramach budżetu osiedlowego osiedla Niepodległości 

59.998,99 

5 Przebudowa drogi o nr 105192L w m. Trębaczów 8.000,00 

6 
Modernizacja drogi nr 105176L w miejscowości 

Witaniów 
315.418,46 

7 Modernizacja ul. Nadrzecznej w Łęcznej 187.739,59 

8 
Budowa ul. Onanowa w technologii kostki brukowej 

wraz z oświetleniem ulicznym 
260.755,74 

9 Utwardzenie parkingu na ul. Jaśminowej w Łęcznej 49.815,00 
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Lp. Nazwa zadania  

Zrealizowany 

wydatek w 2021 
roku [w zł] 

10 
Przebudowa drogi gminnej nr 105177L w Podzamczu 

i Witaniowie 
38.000,00 

11 Modernizacja ulicy Fiołkowej w Łęcznej 29.499,96 

12 
Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Górniczej 

w Łęcznej 
6.624,50 

13 Modernizacja ulicy Śródmiejskiej w Łęcznej 12.400,00 

14 

Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki Krzesimowskie- 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej znajdującej 

się na działce o numerze ewidencyjnym 159 w 
zakresie robót nawierzchniowych polegających na 

utwardzeniu masą asfaltową 

22.531,90 

15 
Fundusz sołecki - Sołectwo Stara Wieś - Stasin - 
Modernizacja drogi na działce nr 697 w m. Stara 

Wieś-Stasin 

16.000,00 

16 

Fundusz sołecki - sołectwo Leopoldów - Przebudowa 

drogi gminnej znajdującej się na działce o nr ewid. 
57 w zakresie robót nawierzchniowych polegających 

na utwardzeniu masą asfaltową 

10.772,78 

17 
Modernizacja drogi na działce nr 698 w m. Stara 

Wieś 
107.600,90 

18 
Fundusz sołecki - sołectwo Stara Wieś - Modernizacja 

drogi na działce nr 698 w m. Stara Wieś 
21.869,13 

19 
Modernizacja drogi  na działce nr 697 w m. Stara 

Wieś - Stasin 
76.399,00 

20 

Zakup systemu konferencyjnego do nagłośnienia sali 
obrad Rady Miejskiej. W skład wchodzi: jednostka 

centralna, jednostki mikrofonowe podłączone 

szeregowo dedykowanym przewodem producenta - 
30 szt,  wbudowane głośniki, możliwość podłączenia 

zewnętrznego mikrofonu, rejestratora audio oraz 
nagłośnienia, laptopa do obsługi e-Sesja 

27.583,61 

21 
Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji - 

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 
20.000,00 

22 
Termomodernizacja  Szkoły Podstawowej Nr 4 w 

Łęcznej ( w ramach RFIL) 
1.189.922,58 

23 
Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 

17 w Łęcznej na żłobek publiczny 
64.575,00 

24 
Budowa oświetlenia Osiedla Kolonia Trębaczów - 

zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego 

osiedla Kolonia Trębaczów 

5.615,00 
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Lp. Nazwa zadania  

Zrealizowany 

wydatek w 2021 
roku [w zł] 

25 
Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Nr 

105185 L na Osiedlu Kolonia Trębaczów 
108.032,84 

26 
Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów - Projekt 

oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 105189 L 
5.500,00 

27 
Fundusz sołecki - sołectwo Łuszczów Kolonia - 
Budowa siłowni terenowej na nieruchomości nr 

działki 31/2 w miejscowości Łuszczów Kolonia 

11.070,60 

28 

Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki Łęczyńskie - 

Wykonanie altany  o wym. 5m/7m posadowionej na 
8 słupkach, kryta gontem bitumicznym na pełnym 

odeskowaniu  z wykonaniem utwardzenia  w postaci 

kostki brukowej  pod powierzchnią altany  na działce 
nr 139/2  w sołectwie Ciechanki Łęczyńskie 

12.787,70 

29 

Wykonanie altany  o wym. 5m x 7m posadowionej na 
8 słupkach, kryta gontem bitumicznym na pełnym 

odeskowaniu  z wykonaniem utwardzenia  w postaci 
kostki brukowej  pod powierzchnią altany  na działce 

nr 139/2  w sołectwie Ciechanki Łęczyńskie 

4.992,20 

30 
Fundusz sołecki - sołectwo Podzamcze - budowa 
placu zabaw na nieruchomości o nr ewid. 274 w 

miejscowości Podzamcze w gm. Łęczna 

39.004,99 

31 

Miasteczko ruchu drogowego - nowy element - 

tramwaj - zadanie realizowane w ramach budżetu 
osiedlowego osiedla Bobrowniki 

70.880,00 

32 
Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Stare 
Miasto - zadanie realizowane w ramach budżetu 

osiedlowego osiedla Stare Miasto 

34.786,29 

33 Przebudowa budynku na działce nr 272 w Podzamczu 148.010,40 

34 
Psistanek dla psów - zadanie realizowane w ramach 

budżetu osiedlowego osiedla Samsonowicza 
57.998,19 

35 Przebudowa ulicy Wiklinowej w Łęcznej - WPF 646.877,93 

36 

Budowa drogi gminnej nr 105399L o długości 268 m, 
drogi gminnej nr 105400L o długości 366 m oraz 
drogi gminnej o długości 774 m, w miejscowości 

Łęczna - WPF 

2.643.428,76 

37 
Budowa cmentarza komunalnego - II etap - WPF 

(budowa kolumbarium i alejek) 
81.076,28 

38 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 

4 w Łęcznej - WPF 
99.630,00 

39 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Zofiówce - WPF 
96.190,34 
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Lp. Nazwa zadania  

Zrealizowany 

wydatek w 2021 
roku [w zł] 

40 
Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta 

Łęczna - WPF 
1.200,00 

41 
Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - 

WPF 
5.428.140,44 

42 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego w Podzamczu - WPF 

161.445,76 

43 
Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp.z o.o. 

w drodze wniesienia wkładów pieniężnych celem 

objęcia udziałów w spółce - WPF -wydatki majątkowe 

37.000,00 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 12.221.424,86 zł 

 

2.2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Wieloletnia prognoza finansowa jst stanowi instrument wieloletniego 

planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej 

zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego, jak:  

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

 wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo 

sposobu sfinansowania deficytu, 

 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciąg-

niętego oraz planowanego do zaciągnięcia. 

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania 

jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego 

do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część 

składową WFP stanowiły objaśnienia przyjętych wartości.  

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 

lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto 

oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wzór wieloletniej prognozy 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników do niej 

określa Minister Finansów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
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10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) 

Zgodnie z powyższym aktem wieloletnia prognoza finansowa gminy 

Łęczna na rok 2021 i lata następne została przyjęta Uchwałą Nr 

XXVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29.12.2020 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021-2028. W trakcie 

roku budżetowego zmieniana była 9 razy uchwałami Rady Miejskiej. 

2.3. FUNDUSZ SOŁECKI  

Fundusz sołecki są to wyodrębnione środki w budżecie gminy 

zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest 

uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim 

zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków 

przypadających na dane sołectwo. 

W budżecie Gminy Łęczna 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr V/25/2015 

Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu 

w budżecie gminy Łęczna środków stanowiących fundusz sołecki, 

przeznaczono i wydatkowano środki na realizację przedsięwzięć, 

zgłoszonych do realizacji przez poszczególne sołectwa. W roku 

budżetowym zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

Nazwa 

sołectwa 
Przedsięwzięcie Kwota 

Sołectwo 

Rossosz 

Fundusz sołecki - sołectwo Rossosz -  
Bieżąca konserwacja drogi o numerze 

105189L 
11.378,98 

Sołectwo 
Trębaczów 

Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów -  
Przebudowa drogi gminnej o nr 105192L 

znajdującej się we wsi Trębaczów w 
zakresie robót nawierzchniowych  

polegających na utwardzeniu masą 
asfaltową 

750,00 

Sołectwo 

Trębaczów 

Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów -  
Ustawienie lustra drogowego na drodze o 

nr 105189 L 
1.000,00 

Sołectwo 

Trębaczów 

Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów -  
Bieżąca konserwacja drogi o nr 105192 L 

w zakresie uzupełniania ubytków w 
drodze kruszywem drogowym 

12.177,00 
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Nazwa 

sołectwa 
Przedsięwzięcie Kwota 

Sołectwo Stara 

Wieś 

Fundusz sołecki - sołectwo Stara Wieś - 
Przebudowa drogi gminnej publicznej  nr 

105417L znajdującej się na działce nr 691 

w zakresie robót nawierzchniowych 
polegających na utwardzeniu masą 

asfaltową 

750,00 

Sołectwo 
Zakrzów 

Fundusz sołecki - sołectwo Zakrzów  - 

Bieżąca konserwacja drogi o numerze 
105196L 

5.909,90 

Sołectwo 
Nowogród 

Fundusz sołecki - sołectwo Nowogród - 
Przebudowa drogi gminnej o nr 105199L  

w zakresie  robót nawierzchniowych 

polegających na utwardzeniu masą 
asfaltową 

750,00 

Sołectwo 
Nowogród 

Fundusz sołecki - sołectwo Nowogród -   
Bieżące utrzymanie dróg gminnych  

znajdujących się na terenie sołectwa 
Nowogród  w zakresie uzupełnienia 
ubytków nawierzchni kruszywem 

drogowym 

23.365,08 

Sołectwo 
Karolin 

Fundusz sołecki - sołectwo Karolin - 

Bieżąca konserwacja drogi znajdującej się 
na działce o numerze ewidencyjnym 

138/1 

13.075,52 

Sołectwo 
Zofiówka 

Fundusz sołecki - Sołectwo Zofiówka - 

Bieżąca konserwacja drogi o numerze 
105186L 

26.312,16 

Sołectwo 

Piotrówek Drugi 

Fundusz sołecki - Sołectwo Piotrówek 
Drugi - bieżące utrzymanie dróg 

gminnych znajdujących się na terenie 

sołectwa Piotrówek Drugi  w zakresie 
uzupełnienia ubytków nawierzchni 

kruszywem drogowym 

3.016,94 

Sołectwo 
Ciechanki 

Krzesimowskie 

Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki 

Krzesimowskie - przebudowa drogi 
gminnej wewnętrznej znajdującej się na 
działce o numerze ewidencyjnym 159 w 

zakresie robót nawierzchniowych 
polegających na utwardzeniu masą 

asfaltową 

22.531,90 

Sołectwo Stara 
Wieś 

Fundusz sołecki - sołectwo Stara Wieś - 

Modernizacja drogi na działce nr 698 w m. 
Stara Wieś 

21.869,13 

Sołectwo Stara 

Wieś - Stasin 

Fundusz sołecki - Sołectwo Stara Wieś - 
Stasin - Modernizacja drogi na działce nr 

697 w m. Stara Wieś - Stasin 
16.000,00 
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Nazwa 

sołectwa 
Przedsięwzięcie Kwota 

Sołectwo Stara 
Wieś - Stasin 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Stara Wieś - 
Stasin - rodzinny piknik integracyjny 

mieszkańców sołectwa Stara Wieś - Stasin 

z okazji Dnia Dziecka 

4.147,82 

Sołectwo 
Leopoldów 

Fundusz sołecki - sołectwo Leopoldów   - 

przebudowa drogi gminnej znajdującej się 
na działce o nr ewid. 57 w zakresie robót 

nawierzchniowych polegających na 
utwardzeniu masą asfaltową 

10.772,78 

Sołectwo 

Łuszczów 
Kolonia 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Łuszczów 
Kolonia - remont lokalu w budynku 

remizo-świetlicy wiejskiej na potrzeby 

mieszkańców wsi Łuszczów Kolonia 

7.351,02 

Sołectwo 

Łuszczów 
Kolonia 

Fundusz sołecki - sołectwo Łuszczów 

Kolonia - budowa siłowni terenowej na 
nieruchomości nr działki 31/2 w 

miejscowości Łuszczów Kolonia 

11.070,60 

Sołectwo 
Trębaczów 

Fundusz sołecki - sołectwo Trębaczów -  

Projekt oświetlenia drogowego drogi 
gminnej nr 1051890L 

5.500,00 

Sołectwo 

Ciechanki 
Łęczyńskie 

Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki 
Łęczyńskie - Wykonanie altany  o wym. 
5m/7m posadowionej na 8 słupkach, 

kryta gontem bitumicznym na pełnym 
odeskowaniu  z wykonaniem utwardzenia  

w postaci kostki brukowej  pod 
powierzchnią altany  na działce nr 139/2  

w sołectwie Ciechanki Łęczyńskie 

12.787,70 

Sołectwo 

Podzamcze 

Fundusz sołecki - sołectwo Podzamcze - 
budowa placu zabaw na nieruchomości o 

nr ewid. 274 w miejscowości Podzamcze 
w gm. Łęczna 

39.004,99 

Sołectwo 
Zakrzów 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Zakrzów - 
organizacja Festynu Rodzinnego 

10.000,00 

Sołectwo 

Zakrzów 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Rossosz - 
upowszechnianie tradycji wsi - impreza 

"wykopki w Rossoszu" 

500,00 

Sołectwo 

Witaniów 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Witaniów - 

organizacja dożynek sołeckich 
23.164,34 

Sołectwo 
Piotrówek Drugi 

Fundusz Sołecki - Sołectwo Piotrówek 

Drugi - organizacja dożynek, Dnia Dziecka 
oraz kuligów w okresie ferii zimowych 

6.266,63 

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego 289.452,49 zł 

 

  



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

20 

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA 

KOMUNALNEGO 

3.1. STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Łęczna jest w posiadaniu 

gruntów stanowiących 1 652 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 

453,0023 ha, z czego: 342,7376 ha to grunty w granicach miasta Łęczna, 

106,3647 ha w granicach sołectw gminy Łęczna i 3,90 ha w miejscowości 

Turowola w gminie Puchaczów. W tym: 

 1 619 nieruchomości o pow. 449,0342 ha stanowi własność Gminy 

Łęczna, z czego 1300 działki o łącznej pow. 339,5905 ha to grunty 

w granicach miasta Łęczna oraz 319 działek o powierzchni łącznej 

109,4437 ha w granicach sołectw, 

 2 działki są własnością Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wie-

czystym Gminy Łęczna o łącznej pow. 0,0275 ha,  

 31 nieruchomości, stanowią grunty o nieuregulowanym stanie 

prawnym, będące w użytkowaniu gminy o łącznej pow. 3,9406 ha. 

W tym: w mieście 20 działek o pow. 3,1196 ha, w granicach sołectw 

11 działek o pow. 0,8210 ha. 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie 

o gospodarce nieruchomościami i kodeksie cywilnym. Grunty będące 

własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, 

zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, 

trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

3.2. WYKORZYSTANIE NIERUCHOMOŚCI 

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy Łęczna reguluje uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej 

Nr XLII/298/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy Łęczna oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.  

Użytkowanie wieczyste 

206 nieruchomości jest oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej 

powierzchni 18,5915 ha, w tym 203 o pow. 16,9344 ha w mieście 

i 3 działki o pow. 1,6571 ha na terenie miejscowości Stara Wieś 

i Witaniów. 
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Trwały Zarząd 

34 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,0961 ha oddanych zostało 

w trwały zarząd, w tym 32 o pow. 8,8035 ha na terenie miasta i 2 działki 

o pow. 0,2926 ha w miejscowościach Nowogród i Podzamcze. W tym: 

 24 nieruchomości o łącznej pow. 6,0767 ha, są w trwałym zarządzie 

szkół podstawowych w Łęcznej, 

 5 nieruchomości o łącznej pow. 2,2112 ha położone w Łęcznej są 

w trwałym zarządzie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

 2 działki o łącznej pow. 0,1130 ha są w trwałym zarządzie Zespołu 

Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, 

 1 działka o pow. 0,4026 ha jest w trwałym zarządzie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, 

 2 działki o pow. 0,2926 ha położone w Podzamczu są w trwałym 

zarządzie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Użytkowanie 

9 działek o łącznej pow. 8,3606 ha położone w Łęcznej są w użytkowaniu 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury oraz rodzinnych 

ogrodów działkowych. 

Dzierżawa 

Na terenie miasta Łęczna wydzierżawiono: 

 111,1349 ha powierzchni gruntów na cele rolnicze (47 umów),  

 7,3174 ha powierzchni gruntów położonych m. im. przy ul. Leśnej, ul. 

Łańcuchowskiej, ul. Sportowej pod ogródki warzywno-kwiatowe (180 

umów), 

 5,2497 ha gruntów pod działalność sportową (5 umów), 

 0,6439 ha gruntów pod działalność handlowo-usługową (9 umów), 

 0,9189 ha gruntów pod parkingi, miejsca postojowe (4 umowy), 

 0,2883 ha gruntów pod dworzec autobusowy (1 umowa), 

 0,1105 ha gruntów na prowadzenie Izby Regionalnej (1 umowa), 

 2,5236 ha na działalność oświatową realizowaną przez Powiat 

Łęczyński (1 umowa). 

Ponadto Gmina udostępnia nieruchomości pod lokalizację nośników 

reklamowych (15 umów), pod kontenery na odzież używaną (3 umowy – 
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13 kontenerów) oraz na cele rozrywkowe – cyrk, wesołe miasteczko 

(3 umowy). 

Na terenie wsi wydzierżawiono: 

 7,9912 ha pow. gruntów poł. w miejscowości Podzamcze i Nowogród 

oraz 3,00 ha w miejscowości Turowola na cele rolnicze (6 umów), 

 1 ha pow. gruntów poł. w miejscowości Zofiówka na cel oświatowy, 

prowadzenie szkoły (1 umowa), 

 1,25 ha pow. gruntu poł. w Ciechankach Łęczyńskich pod działalność 

gospodarczą  (1 umowa). 

Nabywanie  nieruchomości: 

Gmina przejęła pod drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami 3 działki o łącznej powierzchni 0,0441 ha 

położone w mieście Łęczna oraz 2 działki o łącznej powierzchni 0,0859 

ha położone w miejscowości Zofiówka, które zostały wydzielone z nie-

ruchomości prywatnych na wniosek właściciela.  

Gmina decyzją Wojewody Lubelskiego nabyła z mocy prawa nieodpłatnie, 

własność nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w stosunku do 2 

działek o łącznej pow. 0,9581 ha, położonych w mieście Łęczna. 

Zbycie  nieruchomości: 

W 2021 r. Gmina Łęczna sprzedała 3 nieruchomości o łącznej pow. 

0,2202 ha położone na terenie miasta Łęczna za łączną kwotę 

1.378.756,20 zł.  
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3.3. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

W skład zasobu gminnego wchodzą lokale mieszkalne oraz użytkowe. 

Lokale mieszkalne 

Lp. Położenie budynku 
Ilość 

mieszkań 

1. Łęczna, ul. Pasternik 13 20 

2. Łęczna, ul. Pasternik 15 6 

3. Łęczna, ul. Rynek III 33 14 

4. Łęczna, ul. Rynek III 34 9 

5. Łęczna, ul. Rynek III 35 9 

6. Łęczna, ul. Wiklinowa 14 10 

7. Łęczna, ul. Plac Kościuszki 1 7 

8. Łęczna, ul. Jagiełka 2 9 

9. Łęczna, ul. Plac Kanałowy 31 2 

10. Łęczna, ul. Plac Kanałowy 33 2 

11. Łęczna, ul. Przemysłowa 4 3 

12. Łęczna, ul. Wrzosowa 3 1 

13. Podzamcze 20 3 

14. Zofiówka 85 A 2 

15. Zakrzów 27 5 

 Razem 102 

Ponadto do zasobu należy również mieszkanie zlokalizowane 

w Nowogrodzie 101. Z uwagi na zły stan techniczny nie jest zasiedlone.  

Lokale użytkowe 

Lp. Położenie budynku Ilość lokali 

1. Łęczna, ul. Przemysłowa 4 4 

2. Łęczna, ul. Plac Kościuszki 1 3 

3. Zofiówka 85 A 1 

4. Zakrzów 27 2 

5. Łuszczów Kolonia 13 C 2 

 Razem 12 

W 2021 roku Gmina Łęczna nie zbyła żadnego lokalu mieszkalnego. 

W każdym roku wykonywane są niezbędne remonty na budynkach. 

W 2021 roku zlecono m.in. wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz 

remontu 1 szt. balkonu na budynku przy ul. Plac Kościuszki 1; wymianę 

okien w lokalu przy ul. Rynek III 35/1; usługę odbioru, pakowania 

i unieszkodliwienia odpadów budowlanych zawierających azbest z nie-

ruchomości gminnej poł. w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 4. Wykonana 

została rozbiórka nieużytkowanego, w złym stanie technicznym 
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drewnianego budynku poł. przy ul. Litewskiej, w lokalu użytkowym 

w Łuszczów Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego) zostały wymienione 

okna - 2 szt. oraz drzwi wejściowe, zakupiono wykładzinę PCV, farby 

i narzędzia niezbędne do malowania ścian oraz inne drobne naprawy na 

łączną kwotę 26.839,11 zł. 

W związku z posiadanymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych (46 lokali) Gmina proporcjonalnie do wysokości 

posiadanego udziału partycypuje w kosztach utrzymania budynków 

mieszkalnych oraz ich remontach. Wartość środków pieniężnych 

wpłaconych na poczet funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych 

przez Gminę Łęczna w 2021 r. wyniosła – 33 796,68 zł.  Ze środków 

funduszu remontowego na budynku przy ul. Rynek III 33 wykonano 

wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych w klatkach 3-5 i poziomów 

wodnych w piwnicach. Na budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej nr II przy 

ul. Rynek III 34 i 35 wykonano remont 2 szt. balkonów, w części 

nierozliczonej z odszkodowania zapłacono za wymianę 8 szt. daszków 

balkonowych, wykonano wzmocnienie mocowania do balustrad 12 szt. 

daszków. We Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wiklinowej 14 został 

wykonany remont balkonów, tj. remont balustrad i kapinosów. 

Sposób gospodarowania mieszkaniowym zasobem został opisany 

i uregulowany w Uchwale Nr XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 29 września 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczna na lata 2021-

2026 (Dz. Urzęd. Woj. Lubel. z 2021r., poz. 4125). 

Zasób mieszkaniowy Gminy Łęczna sukcesywnie się zwiększa. W roku 

2022 w ramach rewitalizacji Starego Miasta planowane jest oddanie do 

użytkowania nowego budynku mieszkalno – użytkowego, z 12 lokalami 

mieszkalnymi z przeznaczeniem do najmu socjalnego oraz kilka lokali 

użytkowych. W związku z informacją o planowanym oddaniu do najmu 

12 nowych lokali mieszkalnych, położonych w mieście Łęczna przy 

rocznej aktualizacji wykazu osób uprawnionych do najmu z zasobu 

komunalnego Społeczna Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Łęcznej 

rozpatrzyła 47 wniosków. Jest to dużo większa liczba w stosunku do roku 

ubiegłego. Podsumowując można stwierdzić, że większość osób 

starających się o mieszkanie z gminnego zasobu nie jest zainteresowana 

otrzymaniem lokalu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ale 

chciałaby otrzymać nowe mieszkania, w dobrej lokalizacji w celu 

polepszenia swojej sytuacji mieszkaniowej. W ubiegłym roku nie było 

niezrealizowanych ciążących na gminie wyroków eksmisyjnych 

najczęściej przesyłanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.   
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3.4. Cmentarz komunalny 

Cmentarz komunalny w Podzamczu, został założony w 2009 r.  

W 2011r. oddano do użytku dom przedpogrzebowy, który znajduje się na 

terenie cmentarza. 

Zarządcą cmentarza jest Burmistrz Łęcznej. W ramach czynności 

zarządzania wykonywane jest: 

1. bieżące utrzymanie zieleni cmentarnej i czystości na terenie 

cmentarza oraz utrzymanie należytego stanu sanitarnego 

i porządkowego w domu przedpogrzebowym. 

2. przyjmowanie opłat cmentarnych według stawek ustalonych przez 

Burmistrza Łęcznej (za miejsce pod grób, za wymurowany grób, za 

śmieci po pogrzebie, za wjazd na teren cmentarza w celu 

wykonywania robót budowlanych). 

3. prowadzenie dokumentacji cmentarnej (księgi grobów, księgi osób 

pochowanych, alfabetycznego spisu osób pochowanych). 

4. prowadzenie ewidencji osób pochowanych oraz wykupionych grobów 

w formie papierowej oraz elektronicznej (IAC, GROBONET). 

5. zlecanie budowy nowych grobów i nadzór nad prawidłowością 

wykonywania robót. 

6. prowadzenie nadzoru przy przeprowadzanych ekshumacjach zwłok. 

W 2021 roku zostało wybudowanych 15 grobów podwójnych i 15 grobów 

potrójnych za łączną kwotę brutto 94 710 zł. Wybudowana została 

również nowa ściana kolumbarium z 12 niszami. Wybrukowane zostały 

kolejne alejki między rzędami grobów oraz aleja główna, w kwaterze B 

zostały nasadzone tuje szmaragd. 

W 2021 roku liczba pochówków na cmentarzu wyniosła 58. 

W 2021 roku liczba sprzedanych grobów i niszy wyniosła 63.  

Na koniec 2021 roku łączna liczba pochowanych osób wynosiła 507. 

Cmentarz z każdym rokiem dynamiczniej się zapełnia, w najbliższych 

dwóch latach należy powiększyć jego teren w ogrodzeniu oraz 

rozbudować infrastrukturę przyległą.  
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4. STRATEGIA ROZWOJU  

Strategia Rozwoju Gminy Łęczna została uchwalona Uchwałą Nr 

XXI/110/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 25 maja 2016 r. Strategia 

określa główne cele (strategiczne i operacyjne), priorytety i kierunki 

rozwoju Gminy, które znajdują swoje uszczegółowienie w wieloletnich 

planach finansowych. 

W roku 2021 Gmina Łęczna wdrożyła szereg projektów inwestycyjnych 

w obszarach priorytetowych, które przyczyniły do realizacji 

następujących celów (strategicznych i operacyjnych) określonych 

w Strategii Rozwoju: 

CEL STRATEGICZNY 1:  

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I POTENCJAŁU INWESTYCYJNE-

GO GMINY ŁĘCZNA POPRZEZ ROWÓJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 CEL OPERACYJNY 1.1 

Podniesienie dostępności komunikacyjnej obszaru wewnątrz Gminy 

i w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – w ramach rewaloryzacji 

Rynku II i ulic przyległych wykonano nowe podbudowy drogowe 

o powierzchni 11 150 m2 i nawierzchnie drogowe z betonowej kostki 

brukowej o powierzchni 9 150 m2. Wybudowano 964 m rurociągów 

kanalizacji deszczowej, a także ułożono 1 608 m kabli zasilających 

nowobudowane oświetlenie. Wydatki – 3 819 977,64 zł. 

2. Przebudowa ulicy Wiklinowej w Łęcznej – wykonano roboty związane 

z przebudową ulicy o długości – 394 m i szerokości jezdni o nawierz-

chni bitumicznej 3,50 – 6 m, wraz z przebudową i budową nowych 

miejsc do parkowania i chodników o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej gr. 6 cm – 1 700,02 m2. Wydatki – 646 877,93 zł. 

3. Budowa drogi gminnej nr 105399L o długości 268 m, drogi gminnej 

nr 105400L o długości 366 m oraz drogi gminnej o długości 774 m, 

w miejscowości Łęczna. W pierwszym etapie realizacji dokonano 

wykupów nieruchomości zgodnie z decyzją ZRID z dnia 04.09.2020r. 

W ramach robót budowlanych wykonano konieczne przebudowy 

podziemnej infrastruktury technicznej oraz rozpoczęto roboty 



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

27 

konstrukcyjne. Wykonano około 7 800 m2 podbudów drogowych. 

Wydatki w 2021 roku – 2 648 274,96 zł. 

4. Budowa sieci dróg gminnych w Łęcznej – etap 2 i etap 3. Inwestycja 

obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Ks. Wrześniewskich z ul. Różaną 

– etap 2 i budowę ulicy łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Wierzbową – 

etap 3. Zakres inwestycji obejmuje realizację następujących 

elementów: budowę jednojezdniowych dróg gminnych wraz z urzą-

dzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, oświetlenie), 

budowę/przebudowę skrzyżowań z innymi drogami gminnymi, 

budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę/przebu-

dowę zjazdów z dróg, budowę systemu odwodnienia – kanalizację 

deszczową, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę/zabezpie-

czenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, nasadzenie drzew rozbiórki 

elementów dróg i ulic, elementów sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń 

kolidujących z planowaną inwestycją. 

W 2021 roku opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Zakończenie realizacji planowane na listopad 2022 roku. Całkowity 

koszt inwestycji wynosi 3.379.869,23 zł, z czego 95% dofina-

nsowania pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych. 

5. Remont drogi gminnej Nr 105187L w Nowogrodzie – wykonano nową 

konstrukcję drogi wraz z poboczami o szerokości 5,90 m na odcinku 

990 m; wykonano dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawie-

rzchni o szerokości 4,50 m. Wydatki – 360 000 zł. 

6. Przebudowa drogi o nr 105192L w m. Trębaczów – wykonano 

koncepcję przebudowy drogi. Wydatki – 8 000 zł. 

7. Modernizacja drogi nr 105176L w miejscowości Witaniów – 

wykonano nową konstrukcję drogi wraz z poboczami o szerokości 

5,00 m na odcinku 990 m. Zgodnie z umową nr IRG.272.30.2021 

wykonano dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o sze-

rokości 3,50 m, z mijankami o szerokości 5,00 m. Wydatki – 

315 418,46 zł. 
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8. Modernizacja ulicy Nadrzecznej w Łęcznej - wykonano modernizację 

ulicy o szerokości jezdni od 3,50 do 5 m i nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8 cm – 164,60 m. Wydatki – 187 739,59 zł. 

9. Budowa ul. Onanowa w technologii kostki brukowej wraz z oświetle-

niem ulicznym - wykonano przebudowę ulicy o szerokości jezdni 5 m 

i nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 150,50 m. 

Wykonano oświetlenie drogowe, ilość słupów oświetleniowych z op-

rawami – 4 kpl. Wydatki – 260 755,74 zł. 

10. Przebudowa drogi gminnej nr 105177L w Podzamczu i Witaniowie - 

sporządzono dokumentację projektową. Wydatki – 38 000 zł. 

11. Modernizacja ulicy Fiołkowej w Łęcznej – sporządzono dokumentację 

projektową. Wydatki – 29 499,96 zł. 

12. Modernizacja ulicy Śródmiejskiej w Łęcznej – sporządzono doku-

mentację projektową. Wydatki –12 400 zł. 

13. Modernizacja drogi na działce nr 698 w m. Stara Wieś – wykonano 

nową konstrukcję drogi z kruszywa mineralnego o szerokości 3,90 

m na odcinku 422,10 m. Wydatki – 107 600,90 zł. Dodatkowo, 

kwotę w wysokości 21 869,13 zł poniesiono w ramach Funduszu 

Sołeckiego. 

14. Modernizacja drogi na działce nr 697 w m. Stara Wieś – Stasin – 

wykonano nową konstrukcję drogi o szerokości 4,70 m, na odcinku 

180 m oraz wykonano dwukrotne powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni o szerokości 3,50 m. Wydatki – 76 399,00 zł. 

Dodatkowo, kwotę w wysokości 16 000,00 zł poniesiono w ramach 

Funduszu Sołeckiego. 

 

 CEL OPERACYJNY 1.2  

Rozwój infrastruktury technicznej zapewniającej pozycję gminy Łęczna 

jako ośrodka pełniącego funkcje administracyjne, edukacyjne, 

kulturalne, społeczne, usługowe i przemysłowe 

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej. 

W 2020 roku Gmina Łęczna przystąpiła do projektu „Termomo-

dernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej”. Dla 

potrzeb realizacji przedsięwzięcia sporządzono audyt energetyczny 

budynku Szkoły, wykonano dokumentację techniczną 

termomodernizacji budynku szkoły, a także pozyskano niezbędne 
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zgody i pozwolenia na realizację projektu. Koszt wykonania 

dokumentacji technicznej w 2021 r. wynosił 99 630 zł. W 2020 roku 

opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie projektu w ramach 

Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w odpowiedzi na 

ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów na 

„Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” 

finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Środków nie pozyskano w 

tym konkursie. Projekt termomodernizacji Szkoły zgłoszono także 

do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – w ramach wsparcia rządowego Gmina Łęczna otrzymała 

kwotę 2 000 000,00 zł. W 2021 roku ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w budynku Szkoły wymieniono okna 

i drzwi zewnętrzne o łącznej powierzchni 1 457,83 m2. Wartość tego 

zadania wynosiła 1 191 915,18 zł. Ponadto opracowano i złożono 

wniosek oraz pozyskano dofinansowanie w kwocie 7 200 000,00 zł 

na realizację projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 

w Łęcznej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych. Zakres planowanych robót budowlanych 

obejmuje: docieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji 

elektrycznej i centralnego ogrzewania, modernizację instalacji 

wentylacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowa-

nia strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi oraz instalacji 

monitoringu wizyjnego CCPV oraz wykonania robót ogólnobudowla-

nych w budynku. W 2021 roku związku z realizacją przedsięwzięcia 

poniesiono łączne koszty w wysokości 1 291 545,18 zł. 

2. Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na 

żłobek publiczny – przedmiotem planowanego projektu jest 

przebudowa połączona ze zmianą sposobu użytkowania budynku, 

w którym obecnie funkcjonuje szkoła z przeznaczaniem na żłobek 

publiczny. Podstawowym założeniem inwestycyjnym jest stworzenie 

6-oddziałowego żłobka publicznego dla 134 dzieci w wieku od 0 do 

3 lat. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie konkursu w ramach 

Programu „Maluch+” aby można było opracować i zgłosić wniosek 

i pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na wdrożenie inwestycji. 

Wydatki – 64 575 zł. 
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 CEL OPERACYJNY 1.3  

Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii i promocja gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Realizacja projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 4 w Łęcznej” – opis realizacji Cel operacyjny 1.2 punkt 1. 

CEL STRATEGICZNY 2:  

WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I FUNKCJI 

TURYSTYCZNYCH GMINY ŁĘCZNA 

 CEL OPERACYJNY 2.1.  

Rozwój turystyki gminy Łęczna  w oparciu o lokalne zasoby i walory 

przyrodniczo-krajobrazowe 

Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta Łęczna – na potrzeby 

projektu sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej budowy 

przystani kajakowej wraz z obiektami małej architektury, oświetleniem, 

dojściami, dojazdami, parkingami oraz przebudowy ulicy Lubelskiej na 

ciąg pieszo – jezdny na terenie przy rzece Świnka i Wieprz oraz 

aktualizację dokumentacji projektowej budowy tras turystycznych na 

terenie torfowym (łęczyńskie błota). W sierpniu 2020 roku gmina jako 

partner przystąpiła do projektu zgłoszonego do dofinansowanie w ramach 

Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszaru Programo-

wego „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu 

zmiany”, Programu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej 

infrastruktury w miastach” ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021. 

W drugiej połowie 2021 roku, decyzją Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminie nie przyznano dofinansowania. 

W 2021 roku sporządzono operat techniczny do wyłączenia gruntu 

z produkcji rolniczej (trasy turystyczne na terenie torfowym). W pierw-

szym kwartale 2022 roku opracowano i złożono wniosek o dofinansowa-

nie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Trwa ocena wniosku 

oraz oczekiwanie na decyzję o rozstrzygnięciu naboru wniosków. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj 2022 roku. Obecnie 

trwa także oczekiwanie na ogłoszenie naborów wniosków w ramach 

programów perspektywy finansowej lat 2021-2027 tak aby można było 

opracować dokumentację, zgłosić wnioski aplikacyjne aby pozyskać 

zewnętrzne dofinansowanie na wdrożenie inwestycji. Wydatki w roku 

2021 – 1 200,00 zł. 
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CEL STRATEGICZNY 3:  

PODNIESIENIE SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ I OCHRONA 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ŁĘCZNA  JAKO CZYNNIK  

ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 CEL OPERACYJNY 3.1.  

Rewitalizacja historycznej tkanki urbanistycznej w Łęcznej 

z zachowaniem walorów kulturowych 

Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap – zadanie w fazie 

realizacji. Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji. 

Realizacja ww. celu możliwa będzie przez osiągnięcie celu pośredniego 

(odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich likwidująca obszary 

problemowe i wpływająca na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa Rynku II z przyległym terenem – 

przebudowane place i ulice miejskie, ciągi pieszo – jezdne, chodniki, 

miejsca postojowe, budowa systemu odwodnienia ulic i oświetlenie 

uliczne (LED). Przy ul. 11-go Listopada będzie utworzony skwer miejski 

z placem zabaw i urządzeniami rekreacyjnymi. Nad ul. Lubelską 

funkcjonować będzie kładka pieszo – rowerowa (dł. 78 m). W ramach 

projektu przewidziano rekonstrukcję kamienicy przy Rynku II, której 

zostaną nadane nowe funkcje mieszkalno – usługowe. Zostanie 

urządzona zieleń i ustawione elementy małej architektury (kosze na 

śmieci, ławki, tablice informacyjne, zegar słoneczny, zdroje uliczne). Na 

potrzeby bezpieczeństwa będzie rozbudowany system monitoringu 

miejskiego i urządzone centrum monitoringu. Wybudowana 

infrastruktura będzie przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

W 2021 roku w ramach rewaloryzacji Rynku II i ulic przyległych, 

wykonano nowe podbudowy drogowe o powierzchni 11 150 m2 i nawierz-

chnie drogowe z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 9 150 

m2. Wybudowano 964 m rurociągów kanalizacji deszczowej, a także 

ułożono 1 608 m kabli zasilających nowobudowane oświetlenie. W latach 

2020 - 2021 przy Rynku II w Łęcznej wykonano budynek mieszkalno – 

usługowy o powierzchni zabudowy 315,35 m2 i powierzchni użytkowej 

913,85 m2. Trwają roboty wykończeniowe, okładziny ścian i posadzki. 

Wydatki w 2021 r. – 5 500 551,52 zł, w tym 3 819 977,64 zł to wydatki 

poniesione w 2021 roku w związku z rewitalizacją Rynku II, a kwota 
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1 680 573,88 zł dotyczy kosztów w 2021 roku budowy budynku 

mieszkalno – usługowego przy ul. Rynek II w Łęcznej. 

 CEL OPERACYJNY 3.2.  

Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej w Łęcznej 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Podzamczu 

– celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie tzw. „terenu za murem”, 

położonego w obrębie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego 

Podzamcze z przeznaczeniem jako obszar na potrzeby rekreacyjne i wy-

poczynkowe dla mieszkańców i osób przyjezdnych oraz pod plenerowe 

imprezy kulturalne; w 2020 roku zawarto umowę nr 20-C2/UP/01057 

o przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE; natomiast zgodnie 

z umową nr IRG.272.21.2020, z terminem wykonania do 30.04.2021 r. 

Zgodnie z tą umową wykonano uprawy polowe i obsiano trawą teren o 

powierzchni 4,65 ha, wykonano krawężniki i podbudowę drogi 

manewrowej dla obsługi sceny – około 420 m2. W lutym 2021 roku 

złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie dofinansowania na realizację 

zadania pn. „Rewitalizacja terenu po zlikwidowanym PGR w Podzamczu” 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem 

na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środków 

nie przyznano. Natomiast w lutym 2022 roku zgłoszony został wniosek 

pn. „Rewitalizacja terenów byłego PPGR w Podzamczu i terenów 

nadrzecznych w Łęcznej”. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 

5 100 000 zł. Wartość wsparcia: 4 998 000 zł. Źródłem dofinansowania 

są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategi-

cznych. Obecnie trwa ocena wniosku oraz oczekiwanie na decyzję o 

rozstrzygnięciu naboru wniosków. Wydatki w 2021 roku – 161 445,76 zł. 

 CEL OPERACYJNY 3.3.  

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią publiczną 

CEL STRATEGICZNY 4:  

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I PODNOSZENIE AKTYWNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW 

 CEL OPERACYJNY 4.2.  

Rozwój budownictwa komunalnego 
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„Rewitalizacja miasta Łęczna – II etap”. Budowa budynku mieszkalno – 

usługowego przy Rynku II – Celem głównym projektu jest ograniczenie 

zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze 

rewitalizacji. Realizacja ww. celu możliwa będzie przez osiągnięcie celu 

pośredniego (odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich likwidująca 

obszary problemowe i wpływająca na poprawę jakości życia mieszkań-

ców. W ramach projektu przewidziano rekonstrukcję kamienicy przy 

Rynku II, której zostaną nadane nowe funkcje. Zaprojektowano 

podpiwniczony budynek piętrowy z poddaszem użytkowym. Na parterze 

przewidziano trzy większe lokale usługowe z własnym zapleczem, które 

zostaną przeznaczone na Centrum Działań Społecznych. Mieszkania 

socjalne (12 szt.) zostaną umieszczone na parterze, piętrze i poddaszu. 

W budynku zostanie zainstalowane wyposażenie umożliwiające pełnienie 

przewidzianych funkcji oraz instalacja wykorzystująca OZE (kolektory 

słoneczne). Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. W latach 2020 - 2021 przy Rynku II w Łęcznej wykonano 

budynek mieszkalno–usługowy o powierzchni zabudowy 315,35 m2 

i powierzchni użytkowej 913,85 m2. Trwają roboty wykończeniowe, 

okładziny ścian i posadzki. 

Wydatki 2021 roku – 1 680 573,88 zł. 
 

 CEL OPERACYJNY 4.3.  

Przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu i promocja postaw 

prospołecznych 

Gmina Łęczna opracowała i zgłosiła wniosek aplikacyjny, a tym samym 

przystąpiła w 2021 roku do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z ro-

dzin pegeerowskich z terenu gminy Łęczna w rozwoju cyfrowym”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Realizacja projektu umożliwi wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi 

w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 

W ramach wsparcia, dzieci i wnuki byłych pracowników PGR otrzymają 

sprzęt komputerowy o wartości do 2.500 zł wraz z oprogramowaniem w 

kwocie do 400 zł. 
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Zgodnie z warunkami i regulaminem naboru projektów wsparcie uzyska 

88 uczestników (dzieci i młodzież), którzy: 

• są uczniami klasy „0”, której oddział zlokalizowany jest w szkole 

podstawowej; 

• są uczniami szkoły podstawowej; 

• są uczniami szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum, szkoła 

branżowa; 

• są osobami, które stale zamieszkują na terenie Gminy Łęczna; 

• są osobami, których pradziadkowie, dziadkowie lub rodzice byli 

pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). 

Umowa o powierzenie grantu została podpisana w marcu 2022 roku. 

Wartość otrzymanego grantu wynosi 255.200,00 zł. Rzeczowa realizacja 

projektu nastąpi w 2022 roku po przeprowadzeniu wymaganego 

postępowania przetargowego w trybie podstawowym.  



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

35 

5. ŁAD PRZESTRZENNY 

5.1. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący 

obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej 

gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu 

o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łęczna zatwierdzone uchwałą Nr XXIV/124/2016 

z dnia 31 sierpnia 2016 r.  Rady Miejskiej w Łęcznej wyznaczyło kierunek 

rozwoju przestrzennego. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/250/2021 

z dnia 30 listopada 2021r. została uchwalona zmiana nr 1 do w/w 

studium. Zmiana ta dotyczyła pięciu obszarów położonych na terenie 

miasta Łęczna t.j. teren udostępniany na potrzeby tymczasowej działal-

ności rozrywkowej (cyrk, wesołe miasteczko itp.), teren pomiędzy 

Kościołem Św. Barbary i ulicą Księży Wrześniewskich, teren w pobliżu 

Szpitala Powiatowego w Łęcznej oraz obszar dróg oznaczonych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 

10KDL3 oraz 3KDD3. 

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Łęczna jest gminą o bardzo wysokim potencjale rolniczym. Wskaźnik 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według skali Instytutu Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynosi dla Łęcznej 90,2 pkt, 

podczas gdy dla województwa lubelskiego wynosi 74,1 pkt, a dla kraju 

66,6 pkt. Gminę cechuje występowaniem gleb dobrych (klasa IVa, IVb) 

i bardzo dobrych (klasa IIIa, IIIb). W użytkowaniu dominuje rolnicze 

wykorzystanie gruntów – obejmuje ono 81 % powierzchni gminy. 

Podobnie jest w strukturze powierzchni miasta, gdzie tereny 

zurbanizowane stanowią około 20%, a rolne 65%. Na terenie miasta 

Łęczna zabudowa intensywna i niska (zagrodowa i jednorodzinna) 

zajmują porównywalne obszary. W strukturze zasobów mieszkaniowych 

zdecydowanie jednak przeważa zabudowa wielorodzinna, w której 

zamieszkuje około 90% mieszkańców miasta. Na terenie wsi należących 

do Gminy Łęczna dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.  
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W Studium wyznaczono funkcję i rangę poszczególnych miejscowości:  

Miasto Łęczna - ośrodek gminy - siedziba powiatu łęczyńskiego. Funkcje 

wiodące:  

1) ośrodek ponadpodstawowy obsługi rolnictwa, ludności 

i administracji;  

2) ośrodek podstawowy mieszkalnictwa, usług i rekreacji;  

3) ośrodek rozrządu ruchu turystycznego na terenie gminy oraz 

obszarze Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego o kształtującej się funkcji miasteczka 

wakacyjnego. 

Tereny wiejskie gminy Łęczna:  

1) Ośrodki koncentracji osadnictwa pozarolniczego: 

 Stara Wieś,  

 Podzamcze,  

 Witaniów;  

Obszary rozwoju osadnictwa o dominacji ekstensywnej zabudowy 

jednorodzinnej na dużych działkach. Sukcesywnie przekształcane 

z zabudowy rolniczej na mieszkaniową strefę podmiejską m. Łęczna.  

2) Ośrodki obsługi rolnictwa i ludności - tereny lokalizacji usług 

podstawowych oraz obsługi ruchu turystycznego:  

 Ciechanki Krzesimowskie  

 Karolin,  

 Łuszczów-Kolonia,  

 Nowogród,  

 Piotrówek Drugi,  

 Stara Wieś,  

 Trębaczów,  

 Zofiówka.  

3) Ośrodki aktywizacji gospodarczej (przemysłowe i przemysłowo-

rzemieślnicze):  

 Stara Wieś-Kolonia,  

 Stara Wieś-Stasin.  

4) Wsie letniskowe:  

 Ciechanki Krzesimowskie (ośrodek obsługi ruchu turystycznego 

i koncentracji usług);  

 Karolin,  

 Łuszczów-Kolonia,  

 Stara Wieś,  
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 Witaniów,  

 Rossosz,  

 Zakrzów. 

Na terenach wiejskich rolnicza przestrzeń gminy (z wyjątkiem obszarów 

urbanizowanych, stref rekreacyjnych i wypoczynkowych) obejmująca 

grunty orne, łąki, pastwiska podlega ochronie przed zabudową i powinna 

trwale pozostać obszarem otwartym ze względów produkcyjnych, 

ekologicznych i krajobrazowych.  

Na obszarze gminy Łęczna zaproponowano:  

• północną obwodnicę miasta Łęczna, odciążającą układ komunikacyjny 

od ruchu tranzytowego – droga krajowa nr 82 – z rezerwą pod 

budowę drugiego obiektu mostowego na rzece Wieprz oraz połączenie 

przeprawą mostową nad doliną rzeki Świnki w rejonie terenów Starej 

Wsi projektowanej północnej obwodnicy miasta z obecnym 

przebiegiem drogi nr 82; 

• rezerwę pod obwodnicę Łęcznej po południowej i wschodniej stronie 

istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego.  
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5.2. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa 

miejscowego, uchwalanym przez Radę Miejską. Ustala on przeznaczenie 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa 

w szczególności zasady i warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego opracowywany jest na podstawie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Gmina Łęczna posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Plany te obejmują obszar całej gminy, tj. 7 514 ha 

(z wyjątkiem jednej działki nr 49/3 o powierzchni 0,89ha położonej 

w Nowogrodzie).  

Dla obszarów miasta Łęczna obowiązują następujące plany zatwierdzone 

uchwałami Rady Miejskiej w Łęcznej:   

1) Nr XL/217/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łęczna,  

2) Nr XLVII/258/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.  

Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2019 r. 

został ogłoszony jednolity tekst i rysunek zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2019 r., poz. 3361). 

Dla obszarów wiejskich obowiązują dwa podstawowe miejscowe plany 

zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej w Łęcznej:   

1) Nr XLIX/271/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łęczna – etap I dla napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa, Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 16 października 2018 r. poz. 4509 

2) Nr XVI/92/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łęczna – etap II, Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 7506 z dnia 

14 grudnia 2019 r. 

W dniu 26 lutego 2020 roku Rada  Miejska w Łęcznej podjęła  uchwałę nr 

XIX/115/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna – 

etap II. Przedmiotem zmiany są tereny położone w miejscowości Stara 
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Wieś w pobliżu lokalizacji projektowanej elektrowni. Procedura zmian jest 

w trakcie realizacji. 

W dniu 29 września 2021 roku Rada Miejska w Łęcznej podjęła uchwałę 

nr XXXVI/235/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna. 

Zmiany dotyczą następujących obszarów: teren udostępniany na 

potrzeby tymczasowej działalności rozrywkowej (cyrk, wesołe 

miasteczko itp.), teren pomiędzy Kościołem Św. Barbary i ulicą Księży 

Wrześniewskich, teren w pobliżu Szpitala Powiatowego w Łęcznej. 

Na podstawie w/w planów w roku 2021 zostało wydanych 319 wypisów, 

199 wypisów i wyrysów oraz 77 zaświadczenia (potwierdzających 

zgodność z miejscowym planem lub o braku położenia w strefie 

rewitalizacji). Dokonano uzgodnienia i zatwierdzenia 47 podziałów 

działek położonych na terenie miasta i gminy Łęczna. 

Poprzez zmiany dokonywane w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego przybywa terenów na których możliwe jest realizowanie 

celów inwestycyjnych. Przybywa terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.  

Na terenie całej gminy Łęczna znajdują się obszary z przeznaczeniem 

pod: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 281 ha 

 usługi i zabudowę mieszkaniową – 344 ha 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i turystykę – 152 ha 

 zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową – 307 ha  

 zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 61 ha 

 zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową – 5 ha 

 zabudowę zagrodową – 780 ha 

 zabudowę powiązaną z gospodarką rolną – 210 ha 

 zabudowę usługową – 35 ha. 
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6. Program rewitalizacji  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXV/185/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 

31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 

Łęczna na lata 2016-2023.  

Lokalny program rewitalizacji jest to inicjowany, opracowany i uchwalony 

przez Radę Miejską, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wieloletni program działań 

w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej 

lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 

ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji.  

W lokalnym programie rewitalizacji zdefiniowano cele rewitalizacji, które 

są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w sferach: społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.  

 CEL 1. Dla sfery społecznej i gospodarczej zdefiniowano 

następujące cele: ograniczenie wykluczenia społecznego, poprawa 

jakości życia mieszkańców, ich aktywizacji i integracji oraz 

przeciwdziałanie bezrobociu, a także ożywienie gospodarcze 

i turystyczne obszaru. 

W ramach celu rewitalizacji 1 założono realizowanie przedsięwzięć 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i bezrobociu 

poprzez zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej lokalnej 

ludności. Istotnym aspektami w ramach realizowanych działań będą 

integracja osób nieaktywnych zawodowo oraz grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, działania aktywizujące najmłodszych 

mieszkańców z terenu gminy, pobudzenie aktywności kulturalnej 

mieszkańców a także aktywizacja i integracja seniorów. 

 CEL 2. Dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej i sfery technicznej 

zdefiniowano następujące cele: kształtowanie atrakcyjnej 

i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej poprawie 

bezpieczeństwa oraz rozwój infrastruktury technicznej i odnowa 

terenów zielonych. 

Cel rewitalizacji 2 zakłada realizację działań, które będą prowadzić do 

wyprowadzenia wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego pod względem zagospodarowania przestrzeni i poprawy 
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stanu i jakości infrastruktury technicznej. Działania te obejmują 

wszystkie inwestycje skutkujące uporządkowaniem oraz 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, w tym między innymi 

poprawę dotychczasowej funkcji obszaru oraz nadanie mu nowych 

funkcji. W ramach wdrażania Celu 2, w 2020 roku, wybudowano, jako 

jedno z zadań projektu II etapu rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej, 

kładkę pieszo – rowerową na podporach o konstrukcji żelbetowej ze 

stalowym ustrojem niosącym kładki, o nawierzchni z żywicy epoksydowo 

– poliuretanowej, a także wraz z obustronnymi poręczami. Kładka 

zlokalizowana jest nad drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej (odcinkiem 

ul. Lubelskiej) na działkach o nr 1794, 1898 i 2160. Długość 

wybudowanej kładki pieszo – rowerowej wynosi 78,00 m, rozpiętość 

teoretyczna przęsła 24,00 m, szerokość całkowita pomostu 4,50 m. 

Wykonano także instalację oświetlenia kładki w tym punkty świetlne led 

– 312 szt.; wykonano przebudowy: kanalizacji sanitarnej, sieci 

elektroenergetycznej, związane z usunięciem kolizji. Wydatki poniesione 

w 2020 roku  – 2 087 374,33 zł. Ważnym zadaniem w procesie 

rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej jest rewaloryzacja Rynku II wraz 

z ulicami przyległymi. W 2021 roku w ramach rewaloryzacji Rynku II i 

ulic przyległych, wykonano nowe podbudowy drogowe o powierzchni 

11150 m2 i nawierzchnie drogowe z betonowej kostki brukowej o łącznej 

powierzchni 9150 m2. Wybudowano 964 m rurociągów kanalizacji 

deszczowej, a także ułożono 1608 m kabli zasilających nowobudowane 

oświetlenie. Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z rewitalizacją 

Rynku II to kwota 3 819 977,64 zł. 

 CEL 3. Dla sfery środowiskowej zdefiniowano następujące cele: 

podniesienie jakości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie 

jego potencjału do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrost 

świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Działania zaplanowane do realizacji dla osiągnięcia celu 3 będą 

obejmować między innymi rozwój odnawialnych źródeł energii i innych 

energooszczędnych rozwiązań oraz zagospodarowanie i udostępnienie 

terenów zielonych, co będzie skutkowało wzrostem świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

W lokalnym planie rewitalizacji wskazano 19 przedsięwzięć 

podstawowych, z których każde realizuje przynajmniej jeden cel 

rewitalizacji. W okresie obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Łęczna na lata 2016-2023 zrealizowano lub rozpoczęto realizację 

następujących działań: 

1. Rewitalizacja doliny Świnki i Wieprza 
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W 2021 roku nie prowadzono działań w tym zakresie. 

2. Rewaloryzacja budynku przy ulicy Rynek II w Łęcznej 

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji. Realizacja 

ww. celu możliwa będzie przez osiągnięcie celu pośredniego (odnowa 

zdegradowanych przestrzeni miejskich likwidująca obszary problemowe i 

wpływająca na poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach projektu 

przewidziano rekonstrukcję kamienicy przy Rynku II, której zostaną 

nadane nowe funkcje. Zaprojektowano podpiwniczony budynek piętrowy 

z poddaszem użytkowym. Na parterze przewidziano trzy większe lokale 

usługowe z własnym zapleczem, które zostaną przeznaczone na Centrum 

Działań Społecznych. Mieszkania socjalne (12 szt.) zostaną umieszczone 

na parterze, piętrze i poddaszu. W budynku zostanie zainstalowane 

wyposażenie umożliwiające pełnienie przewidzianych funkcji oraz 

instalacja wykorzystująca OZE (kolektory słoneczne). Budynek zostanie 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 roku 

rozpoczęto budowę budynku mieszkalno – usługowego przy Rynku II w 

Łęcznej –pozyskano działkę nr 1856, a w ramach robót budowlanych 

rozebrano stare budynki, wykonano wzmocnienie i zabezpieczenie 

podłoża, płytę fundamentową żelbetową oraz ściany żelbetowe 

piwniczne. W latach 2020 - 2021 przy Rynku II w Łęcznej wykonano 

budynek mieszkalno – usługowy o powierzchni zabudowy 315,35 m2 i 

powierzchni użytkowej 913,85 m2. Trwają roboty wykończeniowe, 

okładziny ścian i posadzki. Wydatki poniesione w 2021 roku – 

1 680 573,88 zł. 

3. Budowa monitoringu w dolinie Świnki i w parku Podzamcze 

W 2021 roku nie prowadzono działań w tym zakresie. 

4. Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze 

5. Rewitalizacja Rynku II wraz z otoczeniem 

Realizacja punktu 4 i 5 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 

wypoczynkowego w Podzamczu – opis realizacji: Strategia Rozwoju 

Gminy Łęczna Cel operacyjny 1.2 

6. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Starego Miasta 

w Łęcznej  

W 2021 roku nie prowadzono działań w tym zakresie. 
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7. Przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

Projekt został zakończony w 2020 roku. 

8. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na Starym 

Mieście w Łęcznej 

Zadanie zrealizowane w 2019 roku. 

 

9. Centrum Działań Społecznych Rynek II 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja 

Starego Miasta w Łęcznej – II etap”. Zaplanowano stworzenie miejsca 

spotkań mieszkańców Starego Miasta, w którym różnorodne formalne 

i nieformalne organizacje społeczne będą mogły realizować swoje 

działania skierowane na wszystkie obszary życia społecznego: pomoc 

społeczna, edukacja, zdrowie, zatrudnienie, bezpieczeństwo, kultura 

przeznaczone dla różnych grup odbiorców. 

Zaplanowane działania będą realizowane we współpracy z lokalnymi 

podmiotami życia społecznego i zostaną skierowane do odbiorców 

w różnym wieku. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Uruchomienie Centrum zaplanowano po zakończeniu projektu 

rewitalizacyjnego. 

10. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – wsparcie 

i rozwój usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

mieszkańców miasta i gminy Łęczna 

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz do ich otoczenia społecznego, mieszkańców miasta i gminy Łęczna 

oraz mieszkańców powiatu łęczyńskiego. 

Celem działalności Centrum jest zintegrowanie usług skierowanych do 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zlokalizowanie ich najbliżej 

miejsca zamieszkania. Miasto Łęczna posiada sieć oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z bazy której korzystają 

mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. Rozwój sieci oparcia o niezbędne 

elementy spowoduje zwiększenie jakości i dostępności usług dla 

adresatów działań projektowych zamieszkałych na terenie powiatu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2018 r. pod 

nazwą „Nowa jakość życia – rozwój usług świadczonych w społeczności 
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lokalnej w Gminie Łęczna”. W chwili obecnej projekt jest na etapie 

realizacji. Przedsięwzięcie jest projektem komplementarnym do projektu 

pn. „Przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy”. 

Zgodnie z zapisami lokalnego programu rewitalizacji okresowe 

sprawozdania monitoringowe będą opracowywane co 2 lata (w 2019 

i 2021 r.). Będą one podstawą do sporządzenia okresowych raportów 

ewaluacyjnych. Monitorowanie efektów działań rewitalizacyjnych będzie 

się odbywało na poziomie wskaźników rezultatu na poziomie celów 

rewitalizacji oraz na poziomie wskaźników produktu i rezultatu na 

poziomie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W chwili obecnej 

efekty działań są monitorowane na poziomie pojedynczych projektów. 

Produkty projektu są efektem odbioru inwestycji. Na poziomie rezultatów 

monitorowane są inwestycje związane z rewitalizacją parku Podzamcze. 
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7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Zadania gminy z zakresu administracji publicznej realizuje Urząd Miejski 

w Łęcznej. Kierownictwo Urzędu stanowią Burmistrz, Zastępca 

Burmistrza (stanowisko nie obsadzone na koniec 2021 roku), Sekretarz 

Miasta i Skarbnik Miasta.  

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią następujące komórki 

organizacyjne: 

1. Referat Spraw Obywatelskich  

2. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy  

3. Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem 

Gminnym  

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

5. Referat Organizacyjno – Administracyjny 

6. Referat Finansowy  

7. Referat Podatkowy 

8. Urząd Stanu Cywilnego  

9. Stanowisko ds. audytu 

10. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej  

11. Biuro Rady Miejskiej  

12. Radca Prawny Urzędu 

13. Radca Prawny Rady  

14. Stanowisko ds. kadr  

15. Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego  

16. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  

17. Straż Miejska  

18. Archiwum zakładowe  

19. Rzecznik prasowy  

Urząd Miejski w Łęcznej na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudniał z tytułu 

umowy o pracę 85 pracowników (52 pracowników to kobiety) na stanowis-

kach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz 

na stanowiskach pomocniczych i obsługi.  Wskazana liczba obejmuje 

również pracowników Straży Miejskiej. Poziom wykształcenia kadry w 

Urzędzie Miejskim w Łęcznej kształtował się następująco: 57 

pracowników posiada wykształcenie wyższe, z tego 19 pracowników 

posiada studia podyplomowe, 21 pracowników wykształcenie średnie, 2 
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pracowników wykształcenie policealne, 4 pracowników zawodowe, 1 pra-

cownik wykształcenie podstawowe. 

W roku 2021 przyjęto do pracy 8 osób, w tym 2 osoby podejmujące pracę 

po raz pierwszy oraz 6 osób poprzednio pracujących. 6 z tych osób 

skierowane zostało przez Powiatowy Urząd Pracy.  

W 2021 r. zwolniono 11 pracowników, w tym 1 osoba w drodze 

wypowiedzenia przez pracodawcę, 1 w drodze porozumienia stron, 2 

osoby w związku z przejściem na emeryturę oraz 7 osób w związku z 

upływem czasu, na który zostali zatrudnieni. 

W 2021 roku do Urzędu wpłynęło 13 355 pism, z czego 1 419 za 

pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP). 

W 2021 roku wydano ponad 17 141 decyzji, 369 postanowień, 1 047 

zaświadczeń oraz 10 364 innych dokumentów. Zaksięgowano także 

38 957 wpłat podatkowych. Oprócz tego wydano 1 886 dowodów 

osobistych i sporządzono 640 aktów stanu cywilnego. Wystawiono także 

2 089 upomnień oraz 422 tytuły wykonawcze. 
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8. POMOC SPOŁECZNA 

8.1. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

8.1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczna.  

W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej realizował 

szeroki zakres zadań, wynikających z następujących aktów prawnych: 

 ustawa o pomocy społecznej; 

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 ustawa o świadczeniach rodzinnych; 

 ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

 ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 ustawa o dodatkach mieszkaniowych; 

 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; 

 ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

 ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy; 

 ustawa o zatrudnieniu socjalnym; 

 ustawa Prawo energetyczne; 

 ustawa o Karcie Dużej Rodziny; 

 ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

 ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"; 

 wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023; 

 ustawa – Prawo ochrony środowiska. 

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz 

ze środków budżetu państwa.   

 

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej w 2021 r. zatrudniał 

z tytułu umowy o pracę 34  pracowników. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa się z:  

 Kadry kierowniczej (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łęcznej oraz Kierownik Sekcji pomocy 

środowiskowej),  
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 Sekcji finansowo-kadrowej  (Główny księgowy, 2 st. Starszy 

księgowy)  

 Sekcji pomocy środowiskowej (Starszy specjalista pracy socjalnej, 

7 st. Specjalista pracy socjalnej)  

 Sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (Starszy 

inspektor, 2 st. Inspektor, Podinspektor, Konsultant prawny)  

 Sekcji wpierania rodziny i integracji społecznej (Starszy 

specjalista pracy socjalnej, 2 st. Asystent rodziny)  

 Sekcji administracyjno-organizacyjnej (Inspektor, Referent, 

kierowca samochodu osobowego, 2 st. sprzątaczka) 

 Samodzielne stanowiska (Radca prawny, Koordynator ds. 

komputeryzacji pomocy społecznej, Starszy inspektor ds. BHP, 

Specjalista Pracy Socjalnej, 3 st. opiekunka). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. poziom wykształcenia kadry 

w MOPS w Łęcznej kształtował się następująco: 24 pracowników posiada 

wykształcenie wyższe, 9 pracowników wykształcenie średnie.  

Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 10 

pracowników, natomiast czterech pracowników posiada specjalizację 

z organizacji pomocy społecznej. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej wykonują 

swoje obowiązki z zaangażowaniem, sumiennie, rzetelnie, bezstronnie 

i bezinteresownie wykorzystując w sposób najlepszy swoje kwalifikacje, 

kompetencje, wiedzę i umiejętności. 

Zadania Ośrodka realizowane są w ramach dwóch pionów : 

1. pion pomocy środowiskowej, zajmuje się w szczególności 

systematyzowaniem realizacji pomocy w formie przyznawania 

świadczeń i pracy socjalnej osobom i rodzinom, organizowaniem, 

nadzorowaniem i koordynowaniem pracy  pracowników socjalnych  

Ośrodka, działaniami na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, 

pozyskiwaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków 

pozabudżetowych oraz inne zadania z zakresu pomocy środowiskowej. 

2. pion świadczeń rodzinnych  zajmuje się w szczególności wypłatą 

świadczeń rodzinnych z dodatkami, pomocą osobom uprawnionym do 

alimentów, wypłatą zasiłków dla opiekunów, wypłatą świadczeń 

wychowawczych i świadczeń „Za Życiem”. 

Sekcja Pomocy Środowiskowej 

Świadczenia pomocy społecznej są skierowane do osób i rodzin 

znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są 

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. 
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Ośrodek udziela osobom i rodzinom różnorodnych form wsparcia, 

umożliwiających ich przezwyciężenie.  

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach  2020-2021 

 2020 2021 

liczba rodzin ogółem 476 384 

liczba rodzin którym przyznano 

świadczenie pieniężne 
191 178 

liczba rodzin, które skorzystały 

wyłącznie z pracy socjalnej 
285 206 

W 2021 roku z pomocy finansowej (świadczenia pieniężne, niepieniężne) 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej skorzystało 178 rodzin 

tj.386 osób, natomiast 206 rodzin skorzystało wyłącznie z pomocy w for-

mie pracy socjalnej. W sumie ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. 

skorzystało 384 rodzin (843 osób w tych rodzinach). 

W 2020 roku z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 191 rodzin, tj. 

447 osób, natomiast 285 rodzin skorzystało wyłącznie z pomocy w formie 

pracy socjalnej. Łącznie w 2020 r. z pomocy skorzystało 476 rodzin. 

Rodziny, które korzystały z różnego rodzaju świadczeń z zakresu  pomocy 

społecznej borykały się z wieloma problemami powodującymi ich 

dysfunkcjonalność. Większość z nich zmagała się z kilkoma problemami 

jednocześnie, co ilustruje poniższa  tabela.  
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2020 2021 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 119 286 108 233 

Sieroctwo 0 0   

Bezdomność 10 10 10 10 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 38 175 37 164 

Potrzeba ochrony macierzyństwa -  
w tym: wielodzietność 

21 110 20 101 

Bezrobocie 98 278 86 239 

Niepełnosprawność 96 191 91 171 

Długotrwała lub ciężka choroba 45 69 48 73 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  

64 230 43 150 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w tym: rodziny 

niepełne 

45 142 32 103 
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Powód trudnej sytuacji życiowej 

2020 2021 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w tym: rodziny 

wielodzietne 

12 66 6 27 

Przemoc w rodzinie  10 34 6 19 

Alkoholizm 66 144 61 117 

Narkomania 2 7 4 10 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu z zakładu 
karnego 

10 23 12 13 

Sprawienie pogrzebu  1 1 2 2 

Schronienie  4 4 6 6 

W 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego zauważamy spadek liczby 

rodzin korzystających z pomocy społecznej z niemal wszystkich powodów 

przyznania pomocy.  

W celu umożliwienia przezwyciężania trudności życiowych Ośrodek 

przyznaje świadczenia pieniężne. W latach 2020 i 2021 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łęcznej przyznał następujące świadczenia 

pieniężne  w ramach zadań własnych gminy:  

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w latach 2020 i 2021 

forma pomocy 
2020 2021 

ilość osób Kwota w zł ilość osób Kwota w zł 

zasiłek stały 38 215 074 39 194 898 

zasiłek okresowy 36 63 331 35 61 314 

zasiłek celowy 
ogółem 

163 244 925 149 224 535 

schronienie 4 35 638 6 49 309 

sprawienie pogrzebu 1 2 876 2 6 061 

opłacenie pobytu 
w DPS 

4 119 393 7 128 663 

usługi opiekuńcze 16 288 720 13 170 197 
 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego   

W roku 2021 sekcja świadczeń rodzinnych MOPS w Łęcznej wypłaciła 

698 402,02 zł tytułem zasiłków rodzinnych, średnia to 520 zasiłków mie-

sięcznie. 
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Do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków i tak:  

 dodatek z tytułu urodzenia dziecka w 2021 r. wypłacono na kwotę 

27 000 zł tj. średnio 2 świadczenia miesięcznie 

 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, wypłacono na kwotę 32 727 zł tj. średnio 8 świad-

czeń miesięcznie, 

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

wypłacono na kwotę 47 625zł, tj. średnio 40 świadczenia miesięcznie,  

 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono na 

kwotę 72 568 zł, tj. średnio 31 świadczeń miesięcznie,  

 dodatek z tytułu  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

wypłacono na kwotę 97 557 zł, tj. średnio 93 świadczeń miesięcznie,  

 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę 

35 929 zł, tj. średnio 30  świadczeń miesięcznie,  

 dodatek z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem lub zamieszkaniem 

wypłacono na kwotę 52 015 zł, tj. średnio 66 świadczeń miesięcznie,  

 zasiłek pielęgnacyjny został wypłacony na kwotę 1 532 243 zł, tj. 

średnio 592 świadczeń miesięcznie,  

 świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono na kwotę 2 027 418 zł, tj. 

średnio 77 świadczeń miesięcznie,  

 specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono na kwotę 51 460 zł, tj. 

średnio 7 świadczeń miesięcznie,  

 zasiłek dla opiekuna, wypłacono na kwotę 29 760 zł, tj. średnio 4 świa-

dczenia miesięcznie,  

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 

640 501 zł, tj. średnio 118 świadczeń miesięcznie,  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona na kwotę 

99 000 zł, tj. średnio 8 świadczeń miesięcznie,  

 świadczenie wychowawcze tzw. 500+, wypłacono w kwocie  

24 867 557 zł, tj. średnio 4 145 świadczeń miesięcznie,  

 świadczenie rodzicielskie, wypłacono w kwocie 773 743 zł, tj. średnio 

70 świadczeń miesięcznie. 

W 2021 r. kwota 291 942 zł została zwrócona przez dłużników alimen-

tacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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Rodzaj świadczenia 
Kwota w zł 

2020 2021 

Zasiłki rodzinne 803 575 698 537 

Dodatek  z tytułu urodzenia dziecka  25 000 27 000 

Urlop wychowawczy 48 952 32 727 

Kształcenie i rehabilitacja  51 365 47 625 

Samotne wychowywanie 71 901 72 568 

Dodatek dla rodziny wielodzietnej  103 129 97 557 

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego 

41 557 35 929 

Dodatki z tyt. nauki poza miejscem 
zamieszkania  

52 860 52 015 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 488 735 1 532 243 

Świadczenie  pielęgnacyjne  1 684 470 2 027 418 

Specjalny  zasiłek opiekuńczy 55 827 51 460 

Zasiłek dla opiekuna  34 720 29 760 

Fundusz alimentacyjny 676 906 625 521 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 
116 000 99 000 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne 

367 604 456 812 

Świadczenie wychowawcze 500+ 24 923 744 24 868 557 

Świadczenie „Za Życiem” 0,00 12 000 

Świadczenie „Dobry Start” 300 + 760 050 0 

Świadczenie rodzicielskie 752 656 773 743 

RAZEM: 32 059 051 31 540 471 

Sekcja Wspierania Rodziny I Integracji Społecznej  

Ośrodek w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych organizuje szereg imprez środowiskowych 

aktywizujących środowisko lokalne finansowanych z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do udziału 

w wydarzeniach zapraszane są głównie rodziny borykające się 

z problemem alkoholowym.  
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Działanie 

2020 2021 

ilość 
osób 

kwota 
ilość 
osób 

kwota 

Podchody rodzinne - - 150 2 148,96 

Wakacje na wsi - - 135 33 273,33 

Dzień latawca - - 120 1 661,50 

Warsztaty rodzinne - - 14 4 582,07 

Wolontariat Małolata - - 47 3 557,20 

Klub kobiet aktywnych 10 267,00 14 2 352,58 

Grupa wsparcia dla kobiet 
doświadczających 
przemocy 

10 4 853,07 8 4 633,92 

obiady dla dzieci 
uczestniczących w poza-

lekcyjnych zajęciach  

110 16 337,50 81 19 335 

Punkt Konsultacyjny:   

psycholog 2 osoby 62 35 998,11 71 34 266,22 

poradnictwo socjalne 12 2 379,32 - - 

specjalista ds. pracy 
z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie 

10 2 697,99 10 3 500 

Spotkania informacyjno- 

edukacyjne specjalisty ds. 
profilaktyki i uzależnień 

skierowane do młodzieży 
szkół gminnych 

profilaktyka alkoholowa i 

narkotykowa 

334 2 100,00 405 5 600 

specjalista ds. profilaktyki 

uzależnień 
10 4 200,00 9 4 200 

konsultacje i poradnictwo 

prawne 
33 6 000,00 20 6 000 

 

1. WOLONTARIAT MAŁOLATA – propozycja dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień w domu 

rodzinnym. Obok działań na rzecz innych uczestnicy biorą udział 

w warsztatach, dyskusjach, zajęciach rekreacyjnych i edukacyjnych, 

które mają służyć wyrównywaniu szans i przyczyniać się do rozwoju 

dzieci i młodzieży na płaszczyźnie psychologiczno-emocjonalnej, 

edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Spotkania odbywają się raz na 

dwa tygodnie, ponadto wolontariusze biorą czynny udział we wszystkich 

działaniach środowiskowych, a także uczą się z młodszymi dziećmi 

naszych podopiecznych, które mają problemy zwłaszcza z matematyką 

i językiem angielskim. W pierwszej połowie roku  2021 r. spotkania 

zostały zawieszone ze względu na pandemię. Współpraca z wolonta-

riuszami realizowana była za pomocą mediów m.in. facebook, mesenger 

itp. Deklaracje udziału złożyło 24 osoby. Od września spotykaliśmy się 
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regularnie. Ponadto 16 osobowa grupa wolontariuszy została objęta 

programem socjoterapeutycznym. W sumie od września do grudnia 

Wolontariat Małolata liczył 34 osoby, a przez cały 2021 r. było to 37 

osób.  

2. „KLUB KOBIET AKTYWNYCH” przeznaczony jest dla kobiet, których 

głównym zajęciem jest prowadzenie domu i wychowywanie dzieci, a ich 

własne potrzeby odeszły na dalszy plan. W Klubie kobiety podejmują 

działania na rzecz własnego rozwoju a w przyszłości na rzecz 

społeczności lokalnej. Do Klubu zapraszane są panie pochodzące ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – głównie środowisk 

w których występuję problem alkoholowy. Spotkania odbywają się raz 

w tygodniu w siedzibie MOPS. W pierwszej połowie 2021 r. spotkania 

zostały zawieszone w siedzibie MOPS. Panie spotykały się nieregularnie 

w plenerze. Natomiast do regularnych spotkań wróciliśmy w drugiej 

połowie roku. W Klubie zrzeszonych jest 14 kobiet. 

3. „GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY” 

Grupa wsparcia obejmuje ok. 8 osób, Spotkania grupy odbywały się dwa 

razy w miesiącu w godzinach popołudniowych 15:30-18:00. Głównym 

celem pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc z rodzin, 

gdzie występuje problem alkoholowy, jest nabycie przez uczestniczki 

umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja 

jego skutków. Zapewnianie równych szans dla kobiet, które są w grupie 

osób dyskryminowanych i poszkodowanych jako ofiary przemocy i 

współuzależnienia, a z powodu wycofania społecznego są one bardziej 

narażone na wykluczenie i marginalizację społeczną. Grupa wsparcia w 

2021 r. prowadzona była przez certyfikowanego specjalistę psychote-

rapii uzależnień. Udział w grupie jak co roku był bezpłatny i anonimowy.  

4. „PODCHODY RODZINNE” zostały zorganizowane w czerwcu 2021 r. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyły się nieco inaczej niż 

w latach poprzednich. Drużyny składające się z rodzin miały za zadanie 

przejść wyznaczoną trasę i wykonać polecenia. Motywacją do rzetelnego 

wykonywania zadań była nagroda – gra rodzinna – którą wybierało się 

na starcie. Drużyny zgłaszały się do MOPS w Łęcznej, otrzymywały 

pakiet startowy, następnie musiały udać się do Parku na Podzamczu 

i „zagrać” w podchody zgodnie z instrukcją. Gdy wykonały wszystkie 

polecenia – ponownie zgłaszały się do MOPS po odbiór nagrody. W 

podchodach wzięło udział 50 drużyn (ok. 150 osób). 

5. „WAKACJE NA WSI” – zorganizowano w dniach 12.07-12.08.2021 r. już 

po raz siódmy dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich gminy 

Łęczna. Zajęcia organizowane i nadzorowane są przez pracownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej. W tym roku  zajęcia 
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w ramach Wakacji na Wsi prowadzone były przez dwie młode, 

kreatywne dziewczyny, dzięki którym dzieci miały zapewnioną należytą 

opiekę i aktywnie mogły spędzić czas. W bieżącym roku dzieci spotykały 

się w 4 miejscowościach: Zakrzów – budynek Biblioteki, Łuszczów 

Kolonia – budynek OSP, Stara Wieś Stasin – budynek OSP, Witaniów – 

budynek OSP. Każda grupa dzieci miała spotkania 2 razy w tygodniu 

w wymiarze 2,5 godziny dziennie. W ramach zajęć dzieci brały udział 

w zabawach integracyjnych, ruchowych, muzycznych i sportowych. 

Wykonywały prace artystyczne np. szyły wielkie poduchy. Dzieci wzięły 

udział w podchodach oraz warsztatach pieczenia pizzy. Ponadto miały 

możliwość wyjazdu na basen AVIAPARK w Świdniku, do kina w Lublinie 

oraz na całodniową wycieczkę do Magicznych Ogrodów. Ostatniego dnia 

dzieci wzięły udział w pikniku, podczas którego mogły samodzielnie 

upiec kiełbaskę przy ognisku, pozjeżdżać z dmuchanej zjeżdżalni, 

wspiąć się na wielką wieżę, zrobić sobie tatuaż oraz wziąć udział w 

konkurencjach i zabawach. W ramach zajęć dzieci miały zapewniony 

poczęstunek w postaci drożdżówek lub owoców oraz wodę. Spotkania 

były otwarte, warunkiem udziału była pisemna zgoda rodziców. 

W związku z tym, że były rozciągnięte w czasie, nie wszystkie dzieci 

brały udział we wszystkich zajęciach. W sumie z zajęć skorzystało 135 

dzieci z terenów wiejskich. 

6. „DZIEŃ LATAWCA” zorganizowany dla całych rodzin we wrześniu, 

festyn, na którym rodzice z dziećmi robią wspólnie latawce, a następnie 

je puszczają. W tym festynie udział wzięło 120 osób. 

7. „WARSZTATY RODZINNE” – dla rodzin, które borykają się z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. Jest to cykl spotkań dla rodzin 

prowadzony przez psychologa w siedzibie Ośrodka. Głównym celem 

warsztatów jest pogłębienie relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne 

zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych. Do 

udziału w warsztatach zgłosiło się 9 rodzin, jednak regularnie udział 

brało tylko 5 z nich.  

8. PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 

W ramach działalności  Punktu zrealizowane zostały następujące 

działania: 

a. Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem 

uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie - 

dyżur konsultanta ds. pracy z osobami stosującymi przemoc 

w rodzinie. Dyżur pełniony był w okresie marzec – grudzień 2021 r. 

w wymiarze 35 godzin, objęły 10 osób. Konsultacje obejmowały 

edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas 

konsul-tacji poddawano analizie przedstawiane sytuacje rodzinne, 
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uczono rozpoznawania i nazywania zachowań przemocowych oraz 

sposobów ich zapobiegania. Dzięki udziałowi w konsultacjach osoby 

objęte pomocą miały możliwość zwiększenia swojej świadomości w 

temacie przemocy w rodzinie, jak również dzięki poznanym 

technikom zaprzestania jej używania. Specjalista wskazywał 

możliwości w dalszym etapie pracy nad swoimi zachowaniami m.in. 

kontakt z psychologiem, psychiatrą, udział w programie oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych, terapii zachowań. 

b. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin dotknię-

tych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania 

przemocy w rodzinie - dyżur psychologa.  

Dyżur prowadziło dwóch psychologów w okresie styczeń – grudzień 

2021 r. Pierwszy psycholog pracował w wymiarze 15 godzin 

miesięcznie w okresie styczeń – październik oraz w wymiarze 20 

godzin miesięcznie w okresie listopad-grudzień. Pracował 

z 19 osobami.  

Drugi z psychologów pracował w wymiarze 20 godzin miesięcznie.  

W ramach spotkań przyjął 52 osoby. Konsultacje prowadzone były 

głównie z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. Osoby potrzebujące wsparcia najczęściej zgłaszały 

się z w związku z przemocą w rodzinie, problemami komunikacyjnymi 

w małżeństwie, trudnościami wychowawczymi. Petenci zgłaszali 

również sytuacje losowe, które doprowadziły do kryzysu życiowego, z 

którymi nie potrafią sobie poradzić.  

Prowadzone konsultacje mają na celu poprawę funkcjonowania 

psychicznego osób, które potrzebują wsparcia w trudnej, kryzysowej 

sytuacji życiowej. Psycholog podejmuje również działania 

psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, stosowania 

przemocy, które mogą zapobiec dalszym zachowaniom 

destrukcyjnym.  

c. Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej  skierowanej do 

młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli ze szczególnym naciskiem 

na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

- Spotkania informacyjno - edukacyjne specjalisty ds. profilaktyki i 

uzależnień skierowane do młodzieży szkół gminnych – VIII klasy 

szkoły podstawowej. W miesiącach październik – grudzień 2021 r. 

odbyło się 40 jednogodzinnych spotkań, których celem było 

dostarczenie informacji na temat alkoholu i innych substancji 

uzależniających a także wiedzy o zagrożeniach towarzyszących ich 

spożywaniu. Program miał także na celu wskazanie możliwości 

unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie 
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perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez 

zażywania alkoholu i nikotyny. 17 godzin przeznaczone było dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, 18 godzin dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, natomiast 5 godzin dla 

wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach - 

Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2.  

W sumie w zajęciach wzięło udział 405 dzieci i młodzieży.  

d. Od września do grudnia 2021 r. 16 osobowa grupa Wolontariuszy 

zrzeszonych „Wolontariacie Małolata” przy MOPS w Łęcznej została 

objęta wsparciem w postaci zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia 

prowadzone były przez socjoterapeutę oraz psychologa. Młodzież 

Socjoterapia jako jedna  z metod terapii zajęciowej ma na celu 

włączenie różnych osób do życia społecznego. Stosowane na 

zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na 

przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umie-

jętności społecznych. Działania socjoterapeutyczne są zatem szansą 

na poprawę funkcjonowania w grupie społecznej. Zajęcia były 

również doskonałą okazją do zintegrowania grupy młodzieży, która 

od września wyraziła chęć przyłączenia się do Wolontariatu MOPS.  

9. Obiady dla dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. Z obiadów w ciągu 2021 r. skorzystało 81 

dzieci. 

Realizacja zadań finansowanych z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.  

W ramach realizacji zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny, gdzie podejmowane były następujące działania:  

1. Dyżur specjalisty ds. profilaktyki uzależnień.  

Specjalista ds. uzależnień prowadził konsultacje dla osób eksperymen-

tujących i zażywających środki narkotyczne a także zagrożonych 

uzależnieniem, już uzależnionych oraz ich rodzin. W okresie marzec – 

grudzień 2021 odbyło się 42 godziny konsultacji. Dotyczyły one spraw 

związanych z nadużywaniem środków narkotycznych, problemowym 

piciem alkoholu oraz nadużywaniem Internetu przez młodych ludzi. 

Podstawowym celem konsultacji było tworzenie i rozwijanie motywacji 

do zerwania z nałogiem dla osób uzależnionych oraz wsparcie i infor-

macja dla ich rodzin. W sumie wsparciem objętych było 9 osób. 
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2. Dyżur prawnika - pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym 

problemem uzależnień z terenu gminy Łęczna. W okresie marzec - 

grudzień odbyło się 60 godzin konsultacji prawnych. W sumie 

wsparciem objętych było 20 osób. Osoby korzystające ze wsparcia 

prawnego po przedstawieniu swojej sytuacji oraz przeanalizowaniu 

posiadanych dokumentów były informowane o przysługujących im 

uprawnieniach i ciążących na nich obowiązkach. Radca prawny 

wskazał każdej z osób sposób rozwiązania jej problemu prawnego, 

w tym możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu jako 

forma zalecana, skierowania sprawy do sądu lub poinformowania 

stosownych instytucji. Radca prawny pomagał również sporządzać 

pisma procesowe, sprawdzał już sporządzone pisma przez osoby 

korzystające ze wsparcia.  

3. Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do 

młodzieży, ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W miesiącach październik – 

grudzień 2021 r. odbyło się 40 jednogodzinnych spotkań, których 

celem dostarczenie informacji o uzależniających substancjach 

chemicznych (narkotykach) i ich działaniu na organizm i psychikę 

człowieka, a także poznanie wiedzy z zakresu działania substancji 

psychoaktywnych (dopalaczy) oraz efektów ich używania. Zajęcia 

miały też za zadanie ukierunkowanie młodego człowieka na 

dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego 

rodzaju substancji, a także na budowanie i wzmacnianie pozytywnego 

obrazu własnej osoby bez dodatkowych „wspomagaczy”. Na zajęciach 

uczniowie poznawali techniki wspomagające asertywne odmawianie, 

a także dowiedzieli się do kogo zwrócić się szukając pomocy 

w przypadku problemów związanych z uzależnieniem. 

17 godzin przeznaczone było dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

w Łęcznej, 18 godzin dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej  

natomiast 5 godzin dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Kijanach - Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2. W 

sumie w zajęciach wzięło udział 405 dzieci i młodzieży.  

 

Działania środowiskowe realizowane są od 2008 r. Z roku na rok cieszą 

się coraz większą popularnością, szczególnie wśród rodzin z dziećmi. 
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8.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Gmina Łęczna od 1995 roku, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, 

uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/147/95 z dnia 8 grudnia 1995 r, utworzyła 

Środowiskowy Dom Samopomocy. Staraniem władz miasta, od marca 

2020 roku  siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się w 

budynku Starego Spichlerza, na terenie Sołectwa Podzamcze w Gminie 

Łęczna.  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną samorządową 

jednostką organizacyjną Gminy Łęczna, nie posiadającą osobowości 

prawnej, dział pomoc społeczna. Jednostka funkcjonuje w formie 

jednostki budżetowej , która realizuje zdanie zlecone przez administrację 

rządową. 

Nadzór merytoryczny nad jednostką sprawuje Wydział Polityki Społecznej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Jednostka prowadzi 

działalność na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz  

programu działania. Dokumenty wymienione powyżej, zatwierdzane są 

przez Radę Miejską, Burmistrza Łęcznej, Wydział Polityki Społecznej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Na podstawie § 4 ust.2 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy, dokumenty 

o których mowa powyżej, opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia, 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Z okazji 25-lecia działalności jednostki, Wojewoda Lubelski Lech 

Sprawka, uhonorował jednostkę Dyplomem Uznania, za stworzenie 

profesjonalnej przestrzeni sprzyjającej zdrowotnej i społecznej rehabili-

tacji osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie ich w przezwycięża-

niu trudnych życiowych sytuacji, przełamywaniu barier i nabywaniu 

nowych umiejętności oraz umacnianie w nich wiary we własne 

możliwości, a także za przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji 

osób chorych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadectwo 

solidarności społecznej i szacunku człowieka . 

Jednostka jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Posiada 55 miejsc. 

Uczestnikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle 

chore psychicznie(Typ A), z niepełnosprawnością intelektualną(Typ B), 

osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

(Typ C). 

Środowiskowy Dom Samopomocy, świadczy usługi z zakresu rehabilitacji 

społeczno-zawodowej  mieszkańcom miasta  i gminy Łęczna, a na 

zasadzie zawartych Porozumień także mieszkańcom Powiatu 

Łęczyńskiego. Od 2018 roku, w ramach Programu „Za życiem” 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Dom obejmuje opieką 
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specjalistyczną 6 osób ze sprzężeniami oraz spektrum autyzmu.. Od 

stycznia 2022 r, stara się o przekształcenie na całodobowy ośrodek 

wsparcia z miejscami treningowymi dla 5 osób. 

Skierowanie do domu na pobyt dzienny, osoba spełniająca kryteria 

przyjęcia, składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane 

przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach, wraz z informacją  sprawności w zakresie 

lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepeł-

nosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba 

takie posiada.  

Termin przyjęcia do domu ustala Dyrektor w porozumieniu z osobą 

kierowaną lub jej opiekunem prawnym. Skierowanie do domu następuje 

w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łęcznej.  

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie, 

decyzje wydawane są na okres trzech miesięcy, konieczny do dokonania 

przez kadrę merytoryczną domu, oceny możliwości zaproponowania 

osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, 

jaki niezbędny będzie do jego realizacji. Okres ten, może być przedłużo-

ny, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidual-

nego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego 

braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu 

pomocy społecznej lub warsztatów terapii zajęciowej albo braku 

możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na 

przystosowanym stanowisku pracy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2021 r., zatrudniał pracowników 

w wymiarze 13,5 etatu. W skład kadry merytorycznej wchodzą: 

Psycholodzy, Pedagog, Starszy Pracownik Socjalny, Starszy terapeuta, 

Terapeuta, Instruktorzy terapii zajęciowej, Opiekun oraz pracownicy 

administracyjno-biurowi. Wszyscy pracownicy mają przygotowanie do 

bezpośredniej pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 11 

pracowników posiada wykształcenie wyższe,4 średnie. 

Kadrę pracowników administracji tworzą: Główna Księgowa, Z-ca 

Inspektor Ochrony Danych, Administrator/Koordynator Składnicy Akt, 

kierowca, konserwator, portier(stanowisko pracy chronionej). 

Praca terapeutyczna na rzecz uczestników odbywa się min. w pracow-

niach: plastyczno-ceramicznej, rękodzieła artystycznego, życia codzie-

nnego, umiejętności technicznych, reintegracji zawodowej, uaktywniania 

ruchowego, doświadczania świata. W odpowiedzi na potrzeby 
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uczestników,  planowane jest uruchomienie pracowni ergoterapii, która 

przygotowywać będzie kadry do instytucji z obszaru ekonomii społecznej. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy zarządza majątkiem przekazanym 

w trwały zarząd od Gminy Łęczna: budynek, grunty oraz wyposażenie 

min. sprzęt elektroniczny, doposażenie pracowni terapii zajęciowych 

o wartości - 6 679 674,46 zł. 

 

Budżet jednostki w 2021 r wynosił 1 211 349,00 zł 

Liczba miejsc statutowych: 55. 

z usług jednostki w 2020 r skorzystało: 71 osób 

z usług jednostki w 2021 skorzystało: 67 osób 

Liczba uczestników ( wg stanu na dzień 31.12.2021): 58 osób 

Liczba wydanych decyzji: 58 

Liczba osób, które ubyły w ciągu roku -12, w tym z powodu: 

• aktywizacja zawodowa, usamodzielnienie – 3 osoby 

• WTZ – 2 osoby 

• pogorszenie stanu zdrowia 2 osoby 

• ponowna procedura przyjęcia do ŚDS – 3 osoby 

• brak współpracy w realizacji IPPWA- 2 osoby 

 

Mając na uwadze utrzymująca się od wielu lat tendencję zwyżkową 

w korzystaniu z usług jednostki, od 6 lat podejmowane są starania  

zwiększenia miejsc do 60( pierwotna liczba miejsc w 1995 r). 

ŚDS w 2021 r. nie zapewniał transportu  własnym środkiem transportu. 

Dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu Gminy Łęczna, podjęto 

starania o zakup własnego środka transportu ze źródeł: PFRON, Gminy 

Łęczna, Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie. 

Z transportu do jednostki w 2020 r korzystało 47 uczestników. 

Wiek uczestników: 

Wiek 
uczestnika* 

liczba uczestników 

Razem Typ A Typ B Typ C Typ D 

18-29 lat 5 1 4 - - 

30-39 lat 11 4 8 - - 

40-49 lat 13 8 5 - - 

50-59 lat 14 9 5 - - 

60-69 lat 7 7 1 - - 

70-79 lat 7 5 2 - - 

80-89 lat 1 1 0 - - 

RAZEM: 58 35 23 - - 
*w grupie kandydatów do  ŚDS , od 2021 znajdują się  w większości osoby w 
przedziale wiekowym  18-30,31-40. 
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Liczba osób korzystających z usług: 

Rok 

Liczba 
miejsc 

statutowych 
 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Liczba osób 

oczekujących 

Liczba osób 

korzystających                        

z usług 

2020 55 54 0 71* 

2021 55 59 3 67** 

* łącznie z osobami korzystającymi z Klubu Samopomocy 

** łącznie z osobami biorącymi udział w Projekcie pn. „Nowa jakość życia – 
rozwój usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna 

 
Uczestnicy wg. miejsca zamieszkania 

Gmina Rok 
Liczba 

osób 
TYP A TYP B TYP C TYP D 

Łęczna 
2020 24 12 12 0 - 

2021 24 10 8 0 6 

Cyców 
2020 6 3 3 0 - 

2021 7 6 1 0 0 

Ludwin 
2020 6 0 6 0 - 

2021 8 1 7 0 0 

Milejów 
2020 4 4 0 0 - 

2021 6 5 1 0 0 

Puchaczów 
2020 7 6 1 0 - 

2021 8 4 3 0 1 

Spiczyn 
2020 7 4 1 2 - 

2021 6 5 1 0 0 

 
Usługi świadczone w ramach grupowych i indywidualnych zajęć 

specjalistycznych: 

1. Treningi samoobsługi i umiejętności społecznych (opis sposobu 

przeprowadzania treningów indywidualnych i/lub zespołowych ). 

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 

3. Trening umiejętności komunikacyjnych. 

4. Trening zagospodarowania czasu wolnego. 

5. Poradnictwo psychologiczne. 

6. Psychoedukacja. 

7. Terapia pedagogiczna, reedukacja, terapia sensoryczna, 

rehabilitacja. 

8. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

9. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

10. Niezbędna opieka. 

11. Terapia ruchowa. 

12. Wyżywanie (obiad) w ramach terapii zajęciowej. 
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Inne, poza statutowymi, formy prowadzonej działalności: 

1) trening poznawczy – zajęcia usprawniające funkcje poznawcze, 
pamięci, uwagi i koncentracji, poszerzenie tematyki o zniekształce-

nia poznawcze odnoszące się do ostaw i przekonań. 
2) Ergoterapia- „Kawiarenka” w siedzibie ŚDS, staż, zajęcia 

praktyczne, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia 
kawiarenki w ramach Pracownia rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej. Nowa forma zajęć grupowych, aktywizująca uczestników do 
samodzielności. Poszerzenie oferty ergoterapii, uprawa działki 

o pow. 5 a. 
3) ŚDS w imieniu Gminy Łęczna jest Realizatorem Projektu ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Lubelskiego, Działanie 11.2 pn. „Nowa jakość życia”- 

rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w Gminie Łęczna (2020-2022). Projekt realizowany 

jest w Partnerstwie z Łęczyńskim Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Społecznych. 
Działanie 1- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla 12 mieszkańców Gminy Łęczna. 
(ŁSIS). 

Działanie 2 – Klub Samopomocy (ŁSIS). 
Działanie3 -objęcie usługami  wspierającymi Środowiskowego 

Domu Samopomocy 5 beneficjentów projektu, osoby 
chorujące psychicznie i ich rodziny, poszerzanie możliwości 

korzystania z dostępnej sieci oparcia społecznego, 
diagnoza poszerzona dotycząca potrzeb i możliwości , 

motywowania do samodzielności. (2021 -2022). 
Działalnie 4 – Mieszkania treningowe (IX 2021 – VI 2022) 

całodobowe usługi dla 5 beneficjantów przygotowujące do 
samodzielnego funkcjonowania społecznego i 

zawodowego. 

4) ŚDS jako Partner Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych  w Projektach: pn.– „Wiem ,działam, rozwijam 

się”-cel: animowanie ruchu samopomocowego, seminarium dla 
rodzin z okazji Święta Rodzin( ze środków Starostwa Powiatowego 

w Łęcznej) 
 oraz  „Zielona Dolina Dinozaurów „- razem pokonamy 

bariery, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
cel: lobowanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzin, warsztaty tematyczne, wydarzenia społeczne, rozwój sieci 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

środowisku lokalnym, zlokalizowanie wsparcia jak najbliżej miejsca 
zamieszkania, motywowanie do korzystania z dostępnych form w 

procesie  zdrowienia osób chorujących psychicznie i ich rodzin. 
5) Klub Rodzin – cykliczne spotkania animujące do samopomocy dla 

rodzin z grup A i B.,( Klub Rodzin funkcjonuje w ŚDS od 1996 r.). 
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6) Grupa samopomocowa dla uczestników – A, cykliczne 

spotkania w Klubie Samopomocy, współpraca z ngo. 
7) Grupa samopomocowa dla uczestników – B, cykliczne 

spotkania w Klubie Samopomocy, współpraca  z ngo. 
8) Organizacja zajęć w czasie stanu zagrożenia 

epidemiologicznego : wyjazdy w środowisko do uczestników, 
zagospodarowanie czasu, dostarczanie materiałów do zajęć na 

terenie domu rodzinnego będącego kontynuacją terapii zajęciowej 
w pracowniach, dostarczanie posiłków, lekarstw, konsultacje 

lekarskie w sytuacji kryzysu, komunikowanie się także poprzez 
stronę www.naszsds.leczna.pl, realizacja „prac domowych”, 

podtrzymywanie terapii psychologicznej, wznowienie zajęć w ma-
łych grupach jednorodnych zgodnie z wytycznymi 

epidemiologicznym. 
9) Punkty Konsultacyjno-Doradcze „Promyk” w Gminach: 

Ludwin, Łęczna, Cyców, Milejów, Spiczyn, Puchaczów. Zadaniem 

punktów obsługiwanych przez pracowników socjalnych ŚDS we 
współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS/OPS jest 

zlokalizowanie wsparcia jak najbliżej miejsca zamieszkania osób 
chorujących psychicznie i ich rodzin, możliwość szybkiej ścieżki 

pomocy w sytuacjach kryzysowych, potrzebie pomocy 
wyspecjalizowanej kadry, motywowanie do udziału w procesie 

zdrowienia osoby chorującej i jej rodziny. 
10) Trening farmakologiczny – stała współpraca z Zespołami 

Leczeni Środowiskowego (wspólne wyjazdy do uczestników 
objętych wsparciem, kontakt z lekarzem psychiatrą i terapeutką 

środowiskową. ( 8 uczestników i ich rodzin objętych tą formą 
wsparcia). 

11) Edukacja seksualna –zajęcia prowadzone przez psychologa, 
oddzielnie dla grupy A i B w formie warsztatów z elementami 

dyskusji, mające na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi 

pojęciami i funkcjami narządów płciowych; prawidłowymi 
zrachowaniami seksualnymi i reakcjami adekwatnymi do sytuacji, 

budowanie prawidłowych relacji, podstawowe pojęcia z zakresu 
seksualności. Treść zajęć dostosowana do poziomu percepcji 

uczestników. 
12) Biblioterapia -  zajęcia prowadzone we współpracy z kadrą 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej. 
13) Przygotowanie do zatrudnienia -zajęcia indywidualne i 

grupowe. 
14) Samopomoc , włączenie społeczne. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy należy do systemu wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i powiatu, do którego  

należy włączyć także organizacje pozarządowe, instytucje oraz ruch 

nieformalny pn. Partnerstwo na Rzecz Ochrony Zdrowia 

Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, które zostało 

http://www.naszsds.leczna.pl/
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utworzone w 2014 . Partnerstwo powstało z inicjatywy  uczestni-

ków i rodzin skupionych wokół Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz Klubu Samopomocy. Partnerstwo opiera się na 

współpracy w obszarach: edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, kultura, 

bezpieczeństwo, zatrudnienie. Zainicjowanie Partnerstwa możliwe było 

dzięki wieloletniej współpracy z partnerami życia społecznego z wymie-

nionych obszarów. Akces złożyły 34 podmioty z terenu miasta i 

powiatu. 

 

Współpraca z innymi podmiotami życia społecznego : 
 Samorządy województwa, powiatu, gmin 

 Radni  
 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Powiatowa Rada Rynku Pracy, PFRON. 
 MOPS,OPS,PCPR, PZAZ Łęczna i Jaszczów, Spółdzielnia Socjalna. 

 Klub Rodzin, osoby z  najbliższego otoczenia, opiekunowie prawni. 

 Sąsiedzi, sołtysi ,organizacje pozarządowe – Łęczyńskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Centrum Wolontariatu w Lublinie, Lubelskie Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 Poleski Park Narodowy w Urszulinie,  
 Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespoły Leczenia 

Środowiskowego, Szpital Neuropsychiatryczny, POZ na terenie 
gmin, lekarze rodzinni, specjaliści w miarę potrzeb,  Punkty 

Szczepień COVID w Cycowie, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Łęcznej. 

 Powiatowy Urząd Pracy, Społeczna Rada Rynku Pracy, 
 Parafie na terenie miasta Łęczna ( 3). 

 Centrum Kultury, Osiedlowy Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury 
w Ludwinie, Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. 

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna. 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy, Klub Integracji 

Społecznej w Łęcznej 
 Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 

 Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP 
 Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych 

 
Zajęcia i szkolenia zorganizowane w 2021 r. dla pracowników w 

zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich 

potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu: 

1. Superwizja zespołu i procesu terapeutycznego,  
2. Superwizja stosowania metody Dialogu Motywującego. 

3. Seksualność osób z niepełnosprawności intelektualną. 
4. Trening Umiejętności Społecznych. 

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna cz. II. 
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6. Warsztat diagnostyczny, wizyta studyjna POW w Międzyrzecu 

Podlaskim oraz w Lublinie  - mieszkalnictwo chronione wspierane. 
7. Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach 

wykonawczych. 
8. Bezpieczeństwo w sieci w ramach utworzonych wewnętrznych 

adresów e-mail. 
9. Szkolenie z zakresu p.poż. 

10. Warsztaty – Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. 
Inspiracje, dobre praktyki i technologie. 

11. Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy  - 
planowanie szkoleń samokształceniowych na 2022. 

 

Sytuacja reżimu sanitarnego oraz zastosowanych ograniczeń kontaktów 

w dużych grupach wymusiła konieczność generowania rozwiązań 

mających na celu utrzymywanie kontaktu, zwiększenie udzielania 

wsparcia psychologicznego oraz mobilizacji uczestników i pracowników 

do dbania o swój stan zdrowia (90 % uczestników skorzystało ze 

szczepień zorganizowanych na terenie ŚDS). 

Stan ograniczeń i obostrzeń nie  spowodował obniżenia stopnia realizacji 

zadań wynikających z rocznego planu pracy w 2021 roku. Znaczna część 

zadań została zrealizowana zgodnie z rocznym planem pracy. 
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8.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczna na lata 

2019-2027 została przyjęta  uchwałą nr XII/69/2019 Rady Miejskiej 

w Łęcznej z dnia 18 września 2019 r. Strategia definiuje kluczowe 

problemy społeczne mieszkańców gminy Łęczna i wskazuje kierunki 

działań na rzecz niwelowania niekorzystnych zjawisk społecznych 

poprzez konkretne zadania i projekty.  

Misją Strategii jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i włączeniu społecznym 

poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, w szczególności potencjału 

turystycznego, szeroką współpracę oraz promocję dobrych wzorców w 

rodzinie i społeczeństwie. 

Cele strategiczne  

Cel 1: Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

odpowiednich warunków do rozwoju 

Cel 2: Tworzenie warunków do skutecznej aktywizacji zawodowej oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji społecznej  

Cel 3: Zapobieganie i ograniczenie istniejących patologii społecznych 

Cel 4: Promocja i rozwój włączenia społecznego oraz zwiększenie udziału 

osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej 

Cel 5: Tworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb seniorów 

Cel 6: Wzrost integracji i aktywizacji społecznej i gospodarczej. 

Cel 1 Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpo-

wiednich warunków do rozwoju realizowany poprzez następujące 

działania/przedsięwzięcia: 

 wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic 

z programem opiekuńczo-wychowawczym: Parafia p.w. św. Barbary 

w Łęcznej – Świetlica Opiekuńczo–Wychowawcza, Parafia p.w. św. 

Magdaleny w Łęcznej – Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza; 

 organizacja stałych zajęć  dla dzieci i młodzieży: kreatywny maluch, 

teatralne, wokalne (chór, studio wokalne), wokalno-teatralne, 

taneczne (t. nowoczesny, latino, balet), plastyczne oraz konkursy 

recytatorskie, plastyczne, warsztaty, przeglądy, turnieje, dziecięcy, 

zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne, Dziecięcy Chór „Prima Volta”, 

seanse filmowe dla szkół i przedszkoli; 

 Wolontariat Małolata przy MOPS;  

 Warsztaty Rodzinne dla rodzin z dziećmi 
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 organizacja festynów dla rodzin z dziećmi: Podchody Rodzinne i Dzień 

latawca; 

 organizacja wypoczynku w formie Wakacji na Wsi dla dzieci z terenów 

wiejskich gminy Łęczna;  

 realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych 

występujących wśród dzieci i młodzieży zlecana w drodze otwartych 

konkursów ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego - działania profilaktyczne finansowane z GPPRPA; 

 bezpłatne zajęcia dla dzieci w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

oraz podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości na temat 

zagrożeń i problemu narkomanii;  

 realizacja programu Profilaktyka w sporcie – sport w profilaktyce;  

 organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu powiatu Łęczyńskiego; 

 realizacja warsztatów poprawy i zwiększania kompetencji rodziciel-

skich; 

 prowadzenie Grupy Wsparcia Rodziców Zastępczych;  

 poradnictwo specjalistyczne na rzecz rodzin oraz rodzin zastępczych;  

 realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”; 

 realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 realizacja resortowego programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej; 

 organizacja eventu „Przemoc niszczy rodzinę”; 

 akcje informacyjno-profilaktyczne „Mamo, tato mam prawo kochać 

Was oboje!” oraz „Wakacje – czas wolny od nauki – nie od myślenia. 

Nie eksperymentuj z substancjami psychoaktywnymi”; 

 akcja informacyjna z okazji Światowego Dnia FAS; 

 akcja informacyjna „życzymy sobie spokojnych świąt…” 

 akcja wspólnego ubierania choinki w PCPR; 

 prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym; 

 poradnictwo specjalistyczne min. W sytuacjach przemocy domowej, 

nadużywania alkoholu, izolacją domową, lęku przed chorobą; 

 czytanie bajek  młodszym uczniom SP2 przez członków „Klubu 

Senior+” ; 

 prowadzenie „pokoju przyjaźni” przez psychologa szkolnego;  

Cel 2 Tworzenie warunków do skutecznej aktywizacji zawodowej 

oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej realizowany 

poprzez następujące działania/przedsięwzięcia: 

 realizacja projektu „Niemożliwe a jednak”; 
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 promocja przedsiębiorczości wśród osób zarejestrowanych,  

informacja o zasadach  podejmowania działalności gospodarczej oraz 

możliwości wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy, EFS 

i innych; 

 realizacja usług i instrumentów wskazanych w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

 realizacja programu Aktywizacja i Integracja; 

 realizacja programu „Aktywny Samorząd”; 

 realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”; 

 realizacja programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” 

 realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 realizacja 2 projektów partnerskich MOPS z Fundacją Heros 

współfinasowanych z EFS: „Program Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów”, „Aktywni na Rynku Pracy”. 

Cel 3: Zapobieganie i ograniczenie istniejących dysfunkcji 

społecznych realizowany poprzez następujące działania i przedsię-

wzięcia: 

 konkurs na prezentację multimedialną „Stop uzależnieniom”; 

 konkurs „Wolni od uzależnień”; 

 opracowanie i udostępnienie prezentacji „Wakacje- czas wolny od 

nauki – nie od myślenia. Nie eksperymentuj z substancjami 

psychoaktywnymi”; 

 prowadzenie Akcji edukacyjno–informacyjnej w szkołach na terenie 

gminy Łęczna; 

 prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki selektywnej dla uczniów ze 

szkół na terenie gminy Łęczna; 

 powadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie 

świadomości na temat zagrożeń i problemu  alkoholizmu dla uczniów 

ze szkół na terenie gminy Łęczna; 

 organizacja spotkań profilaktycznych przez funkcjonariuszy KPP 

w Łęcznej w szkołach na terenie gminy Łęczna;  

 realizacja projektu „Alkohol – nie chcemy go w domu” w tym realizacja 

programu rekomendowanego w systemie PARPA „Przyjaciele 

Zippiego” w Przedszkolu Publicznym nr 1; 

 realizacja projektu z zakresu profilaktyki w SP 2 i SP 4; 
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 przeprowadzenie rozmów funkcjonariuszy KPP w Łęcznej 

z farmaceutami nt. zagrożeń płynących z zażywania kombinacji leków 

dostępnych bez recepty mających działanie podobne do narkotyków; 

 kontrola obiektów handlowych w celu ujawnienia przypadków 

sprzedaży alkoholu osobom małoletnim, zwłaszcza w okresie 

wakacyjnym; 

 konkurs wiedzy prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny”; 

 Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Centrum Dobrego wychowa-

nia” 

 Warsztaty dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 1 „Współczesne 

zniewolenia – stare i nowe uzależnienia” 

 udostępnianie dla zwiedzających Izby Regionalnej; 

 organizacja pikniku historycznego „Niedziela u Blocha”; 

 organizacja festynów rodzinnych: Pochody Rodzinne, Dzień Latawca, 

festyn Rodzinny w Zakrzowie, Impreza Wiejska „Wykopki 

w Rossoszu”, Rodzinny piknik integracyjny w Starej Wsi Stasinie; 

Dożynki Sołeckie w Witaniowie; Dożynki i impreza z okazji Dnia 

Dziecka w Piotrówku Drugim; 

 opracowanie i wydruk biuletynu informacyjnego; 

 wspieranie programów profilaktyki selektywnej Stowarzyszenia 

MONAR: Program „Fred goes net”, Program  „Candis”; 

 działalność Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian”; 

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 działania w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy MOPS 

w Łęcznej: dyżur psychologów, prawnika, konsultanta ds. pracy z 

osobami stosującymi przemoc; 

 realizacja form zajęć o charakterze sportowym w CK: zumba, taniec 

towarzyski, nowoczesny, balet; 

 działalność „Klub Seniora+”: organizacja warsztatów i wykładów 

poświęconych problematyce zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej oraz 

aktywnego i satysfakcjonującego spędzania czasu wolnego; 

 realizacja projektu „Rozwój i Radość” dla dzieci z rodzin zastępczych; 

 konkurs powiatowy „Trzymaj formę” 

 zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej: „Strefa 

zdrowia”, udział uczniów w programach: „Owoce i warzywa”, „Mleko 

w szkole”, „Dzień zdrowego śniadania”, „Zdrowo i sportowo”, konkurs: 

„Moja rodzina dba o zdrowie”; 

 realizacja projektu: „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”; 

 realizacja projektu „Aktywna Łęczna”; 

 realizacja projektu „Aktywna Łęczna Zdrowe Nawyki”; 
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 akcja profilaktyczna dotycząca upowszechniania zdrowego trybu życia 

– rajd rowerowy „Łęczna na rowery 2021”; 

 organizacja pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży przez: Lubelski 

Klub Sportów walki DAN – zajęcia z kickboxingu i taekwondo, Lubelski 

Klub Karate Kyokushin, Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna – 

badminton; 

Cel 4: Promocja i rozwój włączenia społecznego oraz zwiększenie 

udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej 

realizowany poprzez następujące działania/przedsięwzięcia: 

 zakup podnośnika przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łęcznej, 

 przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

PCPR w Łęcznej, 

 dofinansowanie do zakupu schodołazu, 

 utworzenie pomieszczenia na parterze budynku MOPS do obsługi 

klientów m.in. z niepełnosprawnościami; 

 zatrudnianie przez Zakład Aktywności Zawodowej osób ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

 realizacja Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”  - finansowanego w ramach 

środków PFRON – zakup paczek żywnościowych a także z 

artykułami chemii gospodarczej i tekstyliami domowymi; 

 realizacja projektu „Niemożliwe a jednak”; 

 działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie; 

 realizacja programu „Aktywny Samorząd” – likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową; 

 realizacja zadań związanych z obsługą wniosków o dofinasowanie 

ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i 

pomocniczych; 

 realizacja staży w ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 utworzenie nowego miejsca pracy w ŚDS dla osoby 

niepełnosprawnej; 

 realizacja programu „Opieka Wytchnieniowa”; 

 wsparcie i poradnictwo psychologiczne; 

 działalność Klubu Rodzin przy ŚDS w Łęcznej; 

 promocja aktywności i twórczości osób z niepełnosprawnościami, 

organizacja wycieczek, wyjść do teatru, muzeum, spotkania 

integracyjne przez PZAZ w Łęcznej; 

 realizacja wydarzeń społeczno-włączających, edukacyjnych, 

animacyjnych i rzeczniczych dla uczestników ŚDS; 
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 organizacja turnusów rehabilitacyjnych; 

 realizacja projektów w ranach zadania Sport, Kultura, Rekreacja i 

Turystyka; 

 Klub Wolontariatu przy ŚDS w Łęcznej; 

 zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych na terenie obiektu ŚDS; 

 kolportaż ulotek, informatora o tematyce zdrowia psychicznego 

oraz sieci oparcia na terenie miasta i powiatu; 

 utworzenie 5 mieszkań chronionych w ŚDS w Łęcznej. 

Cel 5: Tworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb 

seniorów realizowany poprzez następujące działania/przedsięwzięcia: 

 działalność Klubu Senior +; 

 działalność Klubu Kobiet Aktywnych przy MOPS w Łęcznej; 

 działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Łęcznej; 

 organizacja otwartych imprez integracyjnych dla seniorów; 

 spotkania klubu 50 plus; 

 działalność Chóru na Ludową Nutę; 

 działalność Senior DANCE; 

 działalność Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łęcznej; 

 upowszechnianie idei aktywnego przeżywania wieku seniorialnego 

przez artykuły w lokalnej prasie i mediach społecznościowych; 

 wygłaszanie apeli do seniorów w ramach kampanii „Bezpieczny 

senior – stop oszustom i włamaniom”; 

 umieszczanie relacji z wydarzeń na stronie www i facebooku 

biblioteki publicznej; 

 organizacja spotkań z fizjoterapeutą i masaż ciała, warsztatów 

z podologiem, z kosmetyczką nt. pielęgnacji twarzy i dłoni; 

 organizacja cyklu spotkań z dietetykiem i neuropatą. 

Cel 6: Rozwój integracji i aktywizacji społecznej i gospodarczej 

realizowany poprzez następujące działania/przedsięwzięcia: 

 organizacja imprez: Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, 

Festiwal Bajkowy, Piknik historyczny – Niedziela u Blocha, Dożynki, 

Łęczyńskie tradycje wśród najmłodszych, Festiwal Piosenki i Tańca 

„Debiuty” 2021, Dzień Dziecka; 

 współpraca z Fundacją „Solidarni Górnicy” – powstanie punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych; 

 realizacja projektu „Rozwój i Radość” w ramach współpracy z 

Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. 
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 działalność wolontariatu przy PCPR w Łęcznej; 

 Wolontariat Małolata przy MOPS w Łęcznej; 

 działalność spółdzielni socjalnej „Pod dobrym adresem”. 

 

8.3. PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE  
I W DOMU” NA LATA 2019-2023 

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 grudnia 

2018 r. przyjęto program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-

2023. 

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji.  

Cele szczegółowe programu to: 

1. poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

2. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

3. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, 

4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  zasad prawidłowego 

żywienia. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły informuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie 

takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 

przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. Liczba uczniów, którym może być udzielona 

taka pomoc nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych 

w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W 2021 r. w trybie udzielania 

pomocy w postaci posiłku, bez wydawania decyzji administracyjnej i bez 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 12 uczniów 

(w tym na wsi 1). 

Kryteria dochodowe uprawniające w 2021 r. do korzystania z bezpłatnej  

pomocy w ramach dożywiania są zdecydowanie korzystniejsze niż 

kryteria ustalone w ustawie o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej 

701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Osoby czy rodziny, których dochód 

nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustanowionego w ustawie 

o pomocy społecznej mają prawo do bezpłatnego korzystania z posiłków 

lub bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w uznaniowej wysokości w 

2021 r., tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł. 
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 2020 2021 

liczba 
osób 

w tym 

na wsi kwota 
liczba 
osób 

w tym 

na wsi kwota 

zasiłek celowy na 

zakup żywności 
359 130 197 044 320 95 196 934 

posiłek w szkole  

i przedszkolu  
107 47 19 508 69 23 24 453 

posiłek w szkole 
i przedszkolu, bez 

wydawania decyzji 
administracyjnej 

15 3 3 248 12 1 5 379 

Wśród osób korzystających z pomocy w ramach programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” w 2021 r. zauważa się nieznaczny 

spadek liczby korzystających osób. 
 

8.4. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

Uchwałą nr XXVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 grudnia 

2020 r. został przyjęty Gminy Program Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023, którego głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie 

przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.  

Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na 

terenie Gminy Łęczna dotknięte przemocą, problemem uzależnień, 

zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, w których dzieci umieszczone 

zostały w pieczy zastępczej, a także kobiety w ciąży powikłanej oraz 

w sytuacji niepowodzeń położniczych jak również rodziny, w których 

urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie. 

Cel główny jest realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

1. diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych,  

2. zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,  

3. zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających 

interwencji oraz rozwiązywania już istniejących,  

4. rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, zape-

wnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia, 

5. dążenie do reintegracji rodzin poprzez pomoc rodzinie, z której dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w odbudowaniu 

odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i 

rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej, 
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przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie 

asystenta rodziny, 

6. podejmowanie działań profilaktycznych 

W MOPS w Łęcznej od 2015 r. zatrudnionych jest dwóch asystentów 

rodziny. W  2021 r. asystenci rodziny świadczyli usługi na rzecz 26 rodzin. 

Z  17 rodzinami praca jest kontynuowana, natomiast asystenci zakończyli 

pracę z 9 rodzinami. Przyczyny zakończenia pracy: 

1. osiągnięcie celów: 1 rodzina; 

2. zmiana miejsca zamieszkania: 2 rodziny; 

3. wskazania do dalszej współpracy, ale brak zgody ze strony rodziny: 

3 rodziny; 

4. brak możliwości współpracy: 1 rodzina. 

Celem pracy asystentów rodziny było osiągnięcie przez rodzinę podsta-

wowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie 

dzieci. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystentów służy realnym 

potrzebom i rytmowi życia rodziny. Zaangażowanie asystentów skupiało 

się m. in. na wspieraniu rodziny w pokonywaniu barier i trudności, 

pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach 

funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życio-

wych, rodzicielskich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji 

rodzinnych. Asystenci rodziny koncentrowali się w swojej pracy na 

wzmocnieniu rodziny, pobudzaniu aktywności w dążeniu do poprawy 

sytuacji życiowej rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów własnych rodziny, oraz 

wsparcia środowiska lokalnego. Praca asystentów miała charakter 

kompleksowy. W pierwszej kolejności dbali oni o rozwiązanie problemów 

o charakterze socjalnym, mieszkaniowym, materialnym, zdrowotnym czy 

prawnym. Następnie pomagali rozwiązywać problemy psychologiczne 

(emocjonalne, rodzinne), w razie potrzeby kierując do odpowiednich 

specjalistów. Asystenci prowadzili pracę z rodziną za jej zgodą i z jej 

aktywnym udziałem w zakresie realizacji planu pracy z rodziną.  

Najważniejsze rezultaty pracy asystentów rodziny to stopniowe 

podnoszenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych u rodziców, 

co umożliwia umocnienie więzi w rodzinach i pozostanie dzieci w ich 

naturalnym środowisku, podniesienie motywacji do zmiany 

dotychczasowego życia, poszukiwanie nowych rozwiązań, podejmowanie 

działań i aktywności w poszukiwaniu pracy. Działania mają wpływać na 

wzrost aktywności rodzin, dokonanie zmiany dotychczasowej sytuacji 

i przyzwyczajeń. Ponadto asystenci rodziny współpracują z kordy-

natorem pieczy zastępczej zatrudnionym w PCPR w Łęcznej. Biorą udział 

w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej 
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pieczy zastępczej w PCPR w Łęcznej. Asystenci uczestniczą również w 

posiedzeniach zespołu d. s. okresowej oceny dziecka w Placówce 

Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom nr 1” w Kijanach i w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 2” w Kijanach. Pomagają rodzinom 

w sporządzaniu wniosków i pism do sądu oraz sporządzają opinie do 

sądu. 

W 2021 r. żadne z dzieci przebywających w pieczy zastępczej nie usamo-

dzielniło się. W 2021 roku 3 dzieci powróciło do rodziny naturalnej. 

Natomiast 2 dzieci zostało przysposobionych. 

W 2021 r. 63 dzieci z terenu Gminy Łęczna przebywało w pieczy 

zastępczej: 

1. instytucjonalnej - w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom 

nr 1” i „Dom nr 2” w Kijanach - 10 dzieci (w tym dwoje dzieci 

przebywało tylko 1 dzień) 

2. rodzinnej: 

a. spokrewnionej – 22 dzieci  

b. niezawodowej – 13 dzieci  (w tym dwoje dzieci przebywało 1 dzień 

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach „Dom nr 2”) 

c. zawodowej – 11 dzieci 

3. rodzinnym domu dziecka – 7 dzieci  

Czynione są starania ze strony pracowników MOPS, jak również 

pozostałych służb wspierających (kuratorzy, szkoły), aby rodziny 

odzyskały umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i dzieci umieszczone 

w pieczy powróciły do rodziny naturalnej. 

Asystenci Rodziny w celu podnoszenia kompetencji zawodowych 

regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach.  

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat utrzymuje się stała liczba rodzin 

z którymi pracują asystenci rodziny.  

 2020 2021 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny 
27 26 

liczba dzieci w rodzinach 62 53 

Liczba rodzin z którymi zakończono pracę 

w tym: 
7 9 

osiągnięcie celów 3 1 

zmiana miejsca zamieszkania 3 2 

wskazania do dalszej współpracy, ale brak 

zgody ze strony rodziny 
1 3 

brak możliwości współpracy - 1 
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Można natomiast zauważyć znaczny wzrost liczby dzieci w pieczy 

zastępczej, szczególnie wśród rodzin zastępczych. 

  2020 2021 

liczba dzieci w pieczy zastępczej w tym:  55 63 

instytucjonalnej 12 10 

rodziny zastępcze spokrewnione 27 22 

rodziny zastępcze niespokrewnione 10 13 

rodziny zastępcze zawodowe 6 11 

rodzinny dom dziecka 7 7 

W związku z powyższym wzrosły również koszty związane z utrzymaniem 

dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

uzależnione jest od czasu jego przebywania w placówce lub w rodzinie 

zastępczej i obejmuje dzieci umieszczane w pieczy po 1 stycznia 2012 r. 

W roku 2021 r. ośrodek finansował pobyt 53 dzieci w pieczy zastępczej. 

 2020 2021 

zatrudnienie asystentów rodziny 100 017,20 107 583,87  

w tym pozyskane z dotacji 3 400,00 4 000  

piecza zastępcza instytucjonalna 19 604,26  50 489,22  

rodzinna piecza zastępcza 179 365,47 224 984,62 

w tym zawodowa rodzina zastępcza 63 634,93 95 490,53  

w tym rodzinny dom dziecka 25 660,38  49 900,97  

Razem: 298 986,93 383 057,71 
 

8.5. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie na terenie Gminy Łęczna na lata 2021-2024 został 

przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIX/176/2021 w dniu 27 stycznia 

2021 r. Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz 

zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje 

i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, 

działające na poziomie gminnym. 

Program skierowany jest do:  

1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 

2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

3) osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4) świadków przemocy w rodzinie; 

5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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Działania Programu mają charakter długofalowy i wielokierunkowy. 

Zakreślone w nim cele i kierunki działań mogą podlegać modyfikacjom i 

udoskonaleniom. 

Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie 

gminy Łęczna. Cel główny Programu realizowany jest w oparciu o cele 

szczegółowe tj.: 

CEL I zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Łęczna 

 Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania:  

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 
Łęczna 

2. Organizowanie lokalnych kampanii społecznych, np. konferencje, 
debaty, spotkania itp. 

3. Włączanie się w ogólnopolskie kampanie społeczne, np. Tydzień 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, itp. 

4. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych 
w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy, przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie, np.: plakaty, ulotki, broszury itp. 

5. Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez dziania 

edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczo- wychowawczych 

kompetencji rodziców, zwłaszcza w rodzinach zagrożonych przemocą. 

6. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
 

CEL II zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz 

wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,  

Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania: 

1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: rodzinnego, prawnego, 
socjalnego, medycznego, pedagogicznego, doradztwa zawodowego 

i psychologicznego dla osób doświadczających i zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 
2. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie pomocy i wsparcia np. finansowego, a także w miarę  
potrzeby bezpiecznego schronienia w całodobowej placówce osobom 

dotkniętym przemocą  rodzinie. 
4. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. 

5. Tworzenie i rozwijane nowatorskich form wsparcia dla osób doświa-
dczających przemocy w rodzinie. 
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CEL III zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie,  

Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania: 

1. Podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. 
2. Udzielanie informacji oraz kierowanie osób stosujących przemoc do 

udziału w Programie Korekcyjno- Edukacyjnym realizowanym 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 

3. Sporządzanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łęcznej o leczenie odwykowe osób 

uzależnionych od alkoholu, stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Sporządzanie zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Lublinie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy 

w rodzinie. 
5. Propagowanie postaw mających na celu natychmiastową reakcję osób 

funkcjonujących w najbliższym środowisku na zauważone przejawy 
rodzinnej przemocy. 

 

CEL IV podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli 

instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania: 

1. Zapewnienie możliwości udziału w różnych formach doskonalenia 
zawodowego (wewnętrznego i zewnętrznego), których celem jest 

podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności osób 
pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc, jaki 

i osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. 

2. Zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji osób pracujących 

z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania wczesnych 
symptomów występowania zjawiska przemocy w rodzinie, 

3. Zapewnienie poradnictwa i wsparcia dla osób pracujących 
bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w formie 

grupy wsparcia lub superwizji. 

4. Współpraca interdyscyplinarna między podmiotami w zakresie pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w związku 

z występowaniem przemocy w rodzinie. 

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy 

Celem głównym pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc 

było nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed 

krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków. Grupa wsparcia 

prowadzona jest przez terapeutę, specjalistę od uzależnień, pracującego 

z kobietami współuzależnionymi i doświadczającymi przemocy w rodzinie 
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od wielu lat, terapeutę z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Udział 

w grupie jest bezpłatny i anonimowy. Z uwagi na problem z jakim 

zmagają się uczestniczki, grupa jest max. do 10 osób, przede wszystkim 

ze względu na komfort uczestniczek, poczucie bezpieczeństwa. 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie wiedzy uczestniczek na temat mechanizmów przemocy 

domowej  
 wzmocnienie poczucia własnej wartości 

 zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie 
własnych granic i praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony 

 nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób 
konstruktywny  

 nabycie umiejętności ochrony własnych dzieci przed przemocą 
Grupa wsparcia z roku na rok budzi  duże zainteresowanie ze strony 

kobiet pokrzywdzonych przemocą. Uczestniczkami grupy są kobiety, 

które doświadczają przemocy w rodzinie, także kobiety u których 

w rodzinie została wszczęta procedura Niebiskiej Karty. Na spotkaniach 

grupy kobiety doświadczające przemocy są nawzajem dla siebie samych 

wsparciem, udzielają sobie porad, wsparcia emocjonalnego, a dzięki 

terapeucie zdobywają wiedze i uzyskują wzmocnienie w trudnych dla nich 

życiowych momentach.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w  Łęcznej działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249.) 

oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury,, „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

,,Niebieska Karta” (Dz. U. nr 209, poz. 1245), a także innych aktów 

prawnych tj. uchwały, zarządzenia. Podejmowane przez Zespól działania 

wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. 

 2020 2021 

ilość wszczętych procedur Niebieska karta, 
w tym przez: 

87 84 

funkcjonariuszy KPP 63 64 

pracowników socjalnych MOPS 20 17 

pracowników PCPR 3 0 

GKRPA 0 0 

przedstawiciel służby zdrowia 1 3 
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W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do Przewodniczą-

cego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Łęcznej wpłynęło 84 formularzy Niebieska Karta w tym: 

 64 formularzy „Niebieska Karta” założonych przez funkcjonariuszy  

Policji    

 17 formularzy „Niebieska Karta” założonych przez pracowników 

socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej  

 3 formularze „Niebieska Karta” przez przedstawiciela służby 

zdrowia.  

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania: 

 19 wniosków złożono do Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku,  IV Wydział Rodzinny i Nieletnich o 

wgląd w sytuację  dzieci, 

 14 wniosków złożono do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w związku z 

podejrzeniem uzależnienia od alkoholu, a zarazem sprawców 

przemocy domowej, 

 8  zawiadomień złożono do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu 

przestępstwa z art. 207 kk,  

 pracownicy socjalni MOPS w Łęcznej w związku  z podejrzeniem 

stosowania przemocy w stosunku do dzieci zgodnie z art. 12a 

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zabezpieczyli 7 

dzieci, z których 5 umieszczono w rodzinie zastępczej, 2 w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

W  2021 r. zostało zamkniętych 73 Niebieskich Kart, w tym:  

 51 Niebieskie Karty zakończono w związku z ustaniem przemocy 

w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu 

stosowaniu przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy 

 22 Niebieskich Kart zakończono w związku z rozstrzygnięciem 

braku zasadności podejmowania działań. 

Ponadto w 2021 r. zostało  sporządzonych 46 formularzy „Niebieska Karta 

– C” oraz 35 formularzy „Niebieska Karta – D”.  
 

W 2021 roku Przewodnicząca Zespołu powołała 27 grup roboczych w celu 

rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających 

z przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Na posiedzenia 

grup roboczych zapraszane były osoby dotknięte przemocą oraz osoby 
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podejrzane o stosowanie przemocy jak i ich rodziny. W sumie zaproszono 

232 osoby. 

W ramach działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny 

w Łęcznej w 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Na spotkaniach Zespołu były poruszane kwestie 

istotne z punktu działania i funkcjonowania tj. omówienie diagnozy 

zjawiska przemocy na terenie gminy Łęczna, ocena realizacji 

indywidualnych planów pomocy w poszczególnych rodzinach, omówienie 

działań w ramach kampanii społecznej oraz innych bieżących spraw.  

W  2021 roku zostało zamkniętych 73 Niebieskich Kart. 

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w Łęcznej 2021 r. 

Rok 2021 przyniósł ze sobą ogromne zmiany w kraju i na świecie 

związane z pandemią COVID - 19. Z uwagi na powyższe działania 

podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny zostały dostosowane do 

obostrzeń związanych z pandemią. Mimo ograniczeń członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego prowadzili systematyczną pracę z rodzinami, w 

których prowadzone były procedury „Niebieskie Karty”. Realizowane były 

również działania w ramach kampanii społecznej „NIE BIJ – KOCHAJ, NIE 

KRZYCZ – SŁUCHAJ” objętej patronatem honorowym Burmistrza Łęcznej 

oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej. Zrealizowano 

następujące działania: 

 systematyczne powoływanie grup roboczych, 

 monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych i 

dzielnicowych z KPP w Łęcznej, 

 stała współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji 

edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci   

 rodzin, w których występuje przemoc domowa, 

 dyżury telefoniczne i bezpośrednio na terenie MOPS psychologów, 

Liczba zakończonych procedur 
„Niebieskie Karty” w wyniku:

22 Niebieskie Karty

Rozstrzygnięcie o braku zasadności 
podejmowania działań

51 Niebieskich Kart
ustanie przemocy w rodzinie i 

uzasadnionego przypuszczenia o 
zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu
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 udzielanie informacji przez pracowników socjalnych będących 

członkami Zespołu Interdyscyplinarnego na temat formach pomocy 

udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne 

instytucje świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w 

rodzinie, 

 kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie do 

uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych 

realizowanym przez PCPR w Łęcznej, 

 kierowanie kobiet do udziału grupie wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy. Powyższe spotkania odbywały się dwa 

razy w miesiącu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4.oraz MONAR pl. Kościuszki 1, 

 motywowanie osób do korzystania z konsultacji w ramach 

działającego w MOPS w Łęcznej w 2021 r. Punktu Konsultacyjno - 

Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktyw-

nych. Osoby potrzebujące wsparcia mogły skorzystać z pomocy 

psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, 

 

W 2021 r. na terenie gminy Łęczna prowadzona była Kampania Społeczna 

„Przemoc Niszczy Rodzinę” objęta patronatem Burmistrza Miasta Łęczna 

oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej. W ramach powyższej 

kampanii zrealizowano  szereg działań: 

 24.03.2021 r. w siedzibie MOPS w Łącznej został rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny na hasło i plakat kampanii społecznej ogłoszony 
w szkołach podstawowych z terenu gminy Łęczna. Wygrana praca 

plastyczna oraz hasło znajdowały się na plakatach i ulotkach z 
2021r.  Zwycięzcom wręczono nagrody. 

 25.03.2021 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Łącznej otrzymał certyfikat uznania  za 

włączenie się w 2020 r. w Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i 
Krzywdzeniu Młodzieży . 

 2.06.2021 r. w ramach kampanii społecznej 2021 „Przemoc Niszczy 
Rodzinę” oraz Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania  Agresji 

Wobec Dzieci, który przypada 4.06 w kilku ważnych miejscach na 

ternie Łęcznej tj. szpital, szkoły podstawowe, przedszkola, 
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Urząd Miasta w Łęcznej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej powstały punkty z 

ulotkami, balonami oraz pluszakami. Dodatkowo w ramach akcji 
odbyło się tzw. „sprejowanie chodników”. W powyższej akcji wzięli 

udział uczniowie oraz pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz  nr 4. 



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

84 

 22.06.2021 r. w ramach Kampanii Społecznej „Przemoc Niszczy 

Rodzinę” Zespół Interdyscyplinarny nawiązał współpracę Kołem 
Recytatorsko-Teatralnym „Mimo wszystko” działającym w Szkole 

Podstawowej  nr 2 w Łęcznej. Owocem współpracy był spot video, 
którego pomysłodawcą oraz realizatorem są uczniowie ww. koła.  

 15.10.2021 r. Zespól Interdyscyplinarny  otrzymał podziękowanie 
za włączenie się za udział i zaangażowanie w realizację badań „ 

Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych 
realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości 

w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem 
kompetencji„ realizowanych przez Stowarzyszenie Bona Fides w 

Lublinie. 
 02.11.2021 r. Zespól Interdyscyplinarny włączył się w tegoroczną 

Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Mło-
dzieży  organizowaną przez fundację „Po drugie”. Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Łęcznej zaprosił do współpracy Przedszkola Publiczne nr 1,2,3,4 
w Łęcznej, Szkołę Podstawową nr 2 i 4 w Łęcznej. W ramach 

kampanii Zespół Interdyscyplinarny udostępnił powyższym 
placówkom materiały tj. plakaty, ulotki oraz puzzle. 

 06.12.2021 r. Zespół Interdyscyplinarny ogłosił konkurs plastyczny 
skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łęczna 

na hasło i plakat kampanii społecznej 2022. 
 29.12.2021 r. odbyło się kwartalne posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Łęcznej podsumowujące działania Zespołu oraz kampanię 

społeczną 2021. 

 Promocja kampanii społecznej 2021 odbywała się cyklicznie na 

stronach internetowych funkcjonujących w środowisku lokalnym- 

www.mops.leczna.pl www.leczna.pl www.pcprleczna.pl, 

www.powiatleczynski.pl, Facebook 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

włączył się w kampanie tj.: 

 w dniach 22-28.02.2021 „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem", 

 01.06-04.06.2021 „Międzynarodowy dzień przeciwdziałania agresji 
wobec dzieci”, 

 1.11-19.11.2021 włączenie w międzynarodową kampanię „19 dni 

przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, 
 25.11.2021 – 10.12.2021 r włączenie w kampanię „16 dni Akcji 

Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. 

 

 

http://www.mops.leczna.pl/
http://www.leczna.pl/
http://www.pcprleczna.pl/
http://www.powiatleczynski.pl/
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8.6. INNE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Praca socjalna w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

Dzisiejsza złożona sytuacja społeczna, pandemia oraz izolacja wprost 

wpisują się w definicję sytuacji kryzysowej. Stąd przed pracownikiem 

socjalnym w 2021 r. stała nie tylko potrzeba bieżącej realizacji zadań 

w warunkach „specjalnych”, lecz także podejmowanie ról interwencyj-

nych i wprost ról interwentów socjalnych. Nasi klienci w sytuacji 

przeżywania kryzysów doświadczali i doświadczają wielu stanów i emocji. 

To m.in. napięcie emocjonalne, smutek, lęk, gniew, próba racjonalizacji 

sytuacji, regres w funkcjonowaniu. Wiele osób starszych i niepełno-

sprawnych z uwagi na stan epidemiczny ogłoszony w kraju musiało 

pozostać w domach, często pozostawieni sami sobie, samotni, zagubieni. 

Dlatego też w 2020 r. pracownicy socjalni prowadzili szeroko rozumianą 

pracę socjalną. Wraz z wolontariuszami wspomagali seniorów poprzez 

robienie zakupów, czy wyprowadzanie zwierząt na spacer. Ponadto 

pracownicy socjalni udzielali pomocy żywnościowej osobom potrzebują-

cym w szczególności starszym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym, 

objętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, poprzez 

zorganizowanie żywności i dostarczenie jej przy współpracy z Wojskiem 

Obrony Terytorialnej do miejsca zamieszkania osób, którym taka forma 

pomocy była potrzebna. Ponadto pracownicy socjalni spędzili wiele 

godzin na rozmowach telefonicznych z osobami samotnymi, starszymi 

wspierając ich chociażby poprzez rozmowę, danie otuchy i siły w tych 

trudnych czasach izolacji społecznej.  

Karta Dużej Rodziny  

W 2021 r. Ośrodek realizował kolejny rok Program Rządowy „Karta 

Dużej Rodziny”. Karta ma na celu promocję modelu rodziny 

wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Karta Dużej Rodziny to 

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR 

mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Posiadacze 

KDR mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty 

kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej czy transportowej. Ta Karta to 

przykład przemyślanego i skutecznego wspierania wielodzietności, tak 

ważnego dla rozwoju demograficznego. 

Od stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę 

dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, 
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umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługują-

cych im uprawnień.  

W 2021 r. w MOPS w Łęcznej przyznano 306 kart w wersji tradycyjnej 

i 314 w wersji elektronicznej, wydano 10 duplikatów karty. Od początku 

trwania Programu tj. od czerwca 2014 r. ogółem wydano 3 911 kart 

tradycyjnych i 3 889 elektronicznych.  

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 

niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu 

członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - 

do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana 

również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica 

zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 
 

Karta dużej rodziny cieszy się cały czas dużym zainteresowaniem:  

 2020 2021 

liczba rodzin które otrzymały kartę dużej rodziny 61 41 

liczba wniosków o przyznanie karty dużej rodziny 
przez rodziców, którzy wychowali min. 3 dzieci  

141 45 

liczba kart w wersji tradycyjnej 391 306 

liczba kart w wersji elektronicznej 296 314 

 

Bank Żywności 

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Łęcznej współpracuje z Lubelskim 

Stowarzyszeniem Samopomocy w zakresie realizacji pomocy rzeczowej 

w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Projekt współfinansowany jest z Euro-

pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). MOPS w 

Łęcznej co roku zawiera porozumienie o współpracy z Lubelskim 

Stowarzyszeniem Samopomocy, wydając osobom potrzebującym 

skierowania do otrzymania pomocy w formie rzeczowo- żywnościowej.  

Rok 
Liczba wydanych 

skierowań 

Liczba osób ogółem 

korzystających z programu 

2021 201 469 

2020 181 448 

2019 203 492 

2018 242 605 

2017 246 662 

2016 212 562 
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Pomoc udzielana jest od 7 lat na terenie gminy Łęczna w postaci 

artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej 

potrzebującym bezpłatnie. 

W 2021 roku MOPS w Łęcznej wydał skierowania 201 rodzinom (liczba 

osób w tych rodzinach 469) do otrzymania pomocy w formie żywności 

z Banku Żywności. Ponadto ww. wsparciem zostały objęte 115 osób 

niepełnosprawnych. 

Na terenie gminy Łęczna z pomocy tej korzystają osoby w najtrudniejszej 

sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Aby otrzymać tego 

rodzaju pomoc osoby i rodziny muszą spełnić kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej. Kwoty kryterium dochodowego do otrzymania pomocy 

z POPŻ w 2021 r. wynosiło 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. POPŻ zapewniamy wsparcie 

osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które 

przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności. 

Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada 

natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Dzięki współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy oraz 

pełnym zaangażowaniu pracowników socjalnych z MOPS w Łęcznej POPŻ 

przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie 

bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących 

i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach 

POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej 

liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej 

przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem 

dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 

kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc 

systematyczne wsparcie.  
 

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 

Od kwietnia 2019 r. MOPS w Łęcznej zajmuje się przyjmowaniem 

wniosków, wydawaniem decyzji o dodatkach mieszkaniowych 

i dodatkach energetycznych.  

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej wypłacił 1055 

dodatków mieszkaniowych na kwotę 186 950,85 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

88 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane i wypłacane są na podstawie 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2021 ).  

Do dnia 30 czerwca 2021 r. o dodatek mieszkaniowy mogły ubiegać się 

osoby, które spełniały jednocześnie trzy kryteria: posiadają tytuł prawny 

do lokalu,  spełniają kryterium dochodowe, spełniają kryterium 

metrażowe. O dodatek mieszkaniowy mogły ubiegać się te osoby, u 

których miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie, w okresie trzech 

pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia 

wniosku nie przekraczał:  

 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym  

 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

Od dnia 01.07.2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym 

w tych lokalach; 

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których 

przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w 

budynkach stanowiących ich własności i właścicielom samodzielnych 

lokali mieszkalnych; 

4. Innym osobom mający tytuł prawny do zajmowanego lokalu 

mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 

oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny 

lokalu. 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w: domu 

pomocy społecznej; młodzieżowym ośrodku wychowawczym; schronisku 

dla nieletnich; zakładzie poprawczym, zakładzie karnym; szkole, w tym 

w szkole wojskowej- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

całodobowe utrzymanie. 

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny 

dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy nie przekroczy: 

1.  W gospodarstwie jednoosobowym 40 % przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku  

2.  W gospodarstwie wieloosobowym 30 % przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku  

Ponadto w 2021 r. Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łęcznej 

wypłacił 289 dodatków energetycznych  na kwotę 4 001,61 zł.  
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Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej 

jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 

ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  

energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie 

nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz 

średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Energetyki 

do dnia 31 marca każdego roku. 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi: 

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego 

prowadzonego przez osobę samotną; - 1250 kWh w roku kalendarzowym 

– dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób; - 1500 kWh w roku 

kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłaszana jest 

w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” przez właściwego do spraw energii ministra, w 

terminie do 30 kwietnia każdego roku, biorąc pod uwagę środki 

przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny 

wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty. 

 

Program „Czyste powietrze” 

Nadrzędnym celem programu „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem. 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki 

ze smogiem. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 

i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie 

przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 

podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnio-

nych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Realizowany jest przez 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysoko-

emisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę 

ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można 

przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. Z dofinansowania „Czyste 
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powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub 

współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali 

mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodręb-

nioną księgą wieczystą) oraz osoby, które posiadają zgodę na budowę 

domu jednorodzinnego.  

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, 

uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 

r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu 

(podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń 

kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym 

standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki 

bankowej, której uruchomienie zaplanowano w lipcu 2021r. 

Z uwagi na powyższe w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łęcznej wydał 25 zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego, niezbędne do złożenia głównego wniosku o uzyskanie 

wsparcia w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 

 
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na 

terenie gminy Łęczna i innymi gminami 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej od lat w swojej działalności 

prowadzi szeroką współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Łęczna i nie tylko, m.in.: 

Urzędem Miejskim, Radą Miejską, Powiatowym Urzędem Pracy, Komenda 

Powiatową Policji, Strażą Miejską, Parafiami, Służbą Zdrowia, 

Środowiskowym Domem Samopomocy, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Szkołami, Fundacją „ HEROS” z Lublina, Polskim Stowarzy-

szeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej, 

Łęczyńskim Stowarzyszeniem Wyrównywania Szans, Łęczyńskim 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, świetlicami socjoterapeuty-

cznymi, Poradnią Terapii Uzależnień oraz Gminną Komisją Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem MONAR Poradnią 

Profilaktyczno- Konsultacyjną w Łęcznej, Regionalnym Centrum 

Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej. Systematyczna, bieżąca współpraca 

pozwala na realizację postawionych  przez  Ośrodek celów. 
W miesiącach listopad – grudzień 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęcznej przy współpracy z Urzędem Miejskim w Łęcznej 

realizował Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym  w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Pomoc udzielona była w postaci paczek 
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żywnościowych oraz paczki z artykułami chemii gospodarczej lub 

tekstyliami domowymi. Wsparciem objętych zostało 100 niepełnospra-

wnych osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na 

terenie gminy Łęczna. 74 osoby poza paczką z artykułami 

żywnościowymi otrzymały również paczkę z artykułami chemii 

gospodarczej. Natomiast 26 osób poza paczką żywnościową otrzymało 

paczkę z tekstyliami domowymi. 

 

Program Aktywizacja i Integracja  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej w 2021 r. w ramach  

Programu Aktywizacja i Integracja współpracował w zakresie realizacji 

zadań pozwalających zintegrować pracę Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz bezrobotnych. Ośrodek 

wytypował bezrobotnych, którzy uczestniczyli w pracach  społecznie 

użytecznych: wykonywali prace w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej, 

drobne prace remontowo-budowlane, prace porządkowe przy utrzymaniu 

czystości, praca na powietrzu. W Programie wzięło udział 5 osób, które 

pracowały po 40 godzin miesięcznie od 01.04.2021 r. – 30.09.2021 r. 

w sumie przepracowały 1200 godzin prac społecznie użytecznych. 

  

Organizacja i realizacja usługi wsparcia seniorów w ramach 
programu „Wspieraj Seniora” 

W październiku 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

przystąpił do realizacji  Programu „Wspieraj Seniora”. Celem programu 

jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy 

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w 

wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 

zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 

roku życia. W okresie styczeń – marzec ze wsparcia w ramach realizacji 

zadania korzystało 7 starszych osób. Trzy panie otrzymały pomoc w 

formie zakupów i załatwieniu spraw urzędowych oraz dotrzymywaniu 

towarzystwa. Trzy osoby ze wsparcia wolontariuszy korzystało 

sporadycznie – według zgłaszanych potrzeb. Jedna osoba zawróciła się 

z prośba o pomoc w zapisie na szczepienie. W programie brało udział 8 

wolontariuszy z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy. 
 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
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Od stycznia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej kolej-

ny rok realizował projekty we współpracy z Fundacją  „Heros” z Lublina. 

1. PROJEKT "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ- 

ŁĘCZNA, CYCÓW, MILEJÓW". 

Udział w projekcie wzięło 18 mieszkańców z terenu gminy Łęczna. Projekt 

partnerski realizowany przez Fundację Heros w partnerstwie z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej w ramach Osi 11 – Włączenie 

społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost 

integracji społeczno-zawodowej osób zamieszkujących obszary gmin 

województwa lubelskiego: Łęczna, Cyców, Milejów. Grupę docelową 

projektu stanowiły: osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne, 

zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług 

rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania 

w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną  i osoby z całościowymi zaburzenia-

mi rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby lub 

rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby lub 

rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby bezdomne. 

 

2.PROJEKT "AKTYWNI NA RYNKU PRACY" 

W 2021 r. była dalsza kontynuacja ww. projektu, który rozpoczął się 

w 2020 r. Udział w projekcie kontynuowały 2 osoby z terenu miasta 

Łęczna- obszar rewitalizacji, które uczestniczyły w szkoleniu- prawo jazdy 

kat. B. Projekt realizowany przez Fundację Heros w partnerstwie 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej. Celem projektu 

było  zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-

zawodowej osób zamieszkujących obszary objęte działaniami 

rewitalizacyjnymi w gminach województwa lubelskiego. Grupę docelową 

projektu stanowiły: osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne, 

zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług 

rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania 

w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze 
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społecznym, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby lub rodziny 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

 

W ramach każdego z ww. projektów uczestnicy otrzymali następujące 

wsparcie: identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji, 

praca socjalna – kontrakty socjalne, umowa na wzór kontraktu 

socjalnego, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne 

poradnictwo prawne, indywidualne doradztwo zawodowe, trening 

kompetencji psychospołecznych w ramach PAL, szkolenia zwiększające 

kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe. Uczestnicy 

Projektu otrzymali: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, 

poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń, zwrot kosztów 

dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, wsparcie doradcy 

zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy. 
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9. EDUKACJA: 

9.1. ORGANIZACJA OŚWIATY 

Obsługę placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Łęcznej. W roku 2021 prowadził obsługę dwóch szkół 

podstawowych oraz czterech przedszkoli, ponadto naliczał dotacje dla 

trzech przedszkoli niepublicznych, szkoły prowadzonej przez Stowa-

rzyszenie - „Przyjazna Szkoła” w Zofiówce oraz pięciu żłobków 

prowadzonych przez osoby prywatne. Do zadań Zespołu należało także 

udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej oraz dokonywanie zwrotu kosztów 

pracodawcom za szkolenie młodocianych pracowników. 

W zakresie obsługi szkół i przedszkoli Zespół organizuje, prowadzi 

i realizuje zadania związane z obsługą administracyjną, prawną, 

finansową, księgowo- rachunkową, kadrową, płacową i organizacyjną, 

ponadto organizuje zaopatrzenie stołówek w szkołach i przedszkolach 

w artykuły spożywcze oraz inne niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania jednostek. 

Placówki oświatowe: 

Sieć szkolno – przedszkolna w roku 2021: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej, 

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej, 

3. Szkoła Podstawowa w Zofiówce, 

4. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej, 

5. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej, 

6. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łęcznej, 

7. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej. 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonowały: 

1. Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”, 

2. Przedszkole Prywatne „Casper”, 

3. Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy”, 
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Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Łęczna wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 

Nazwa placówki 
Ilość 

uczniów 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

nauczycieli 

(etaty) 

Ilość 

obsługi  

(etaty) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 1056 49 119,55 51 

Szkoła Podstawowa Nr 4 980 44 106,79 40 

Przedszkole Publiczne Nr 1 124 5 11,26 12,50 

Przedszkole Publiczne Nr 2 147 7 14,12 18 

Przedszkole Publiczne Nr 3 125 5 13,36 12,50 

Przedszkole Publiczne Nr 4 234 10 26,28 23 

Struktura organizacyjna  szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne 

podmioty niż jst wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 

Nazwa przedszkola 
Ilość 

uczniów 

Ilość 

oddziałów 

Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” 53 4 

Przedszkole Prywatne „Casper” 68 4 

Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” 46 2 

Szkoła Podstawowa w Zofiówce 193 11 

 

Ponadto na terenie Gminy Łęczna funkcjonują żłobki: 

Nazwa żłobka Ilość miejsc 

Żłobek „Żółwik” 15 

Żłobek „Casper” 42 

Żłobek „Barwy dzieciństwa” 30 

Żłobek „Aniołek” 30 

Żłobek „Misie Tulisie” 24 

Żłobek „ Mali Odkrywcy” 28 

Stan zatrudnienia  nauczycieli  w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę wg stopnia awansu zawodowego.  

Stopień 

awansu 

Przedszkole 

Publiczne 

Nr 1 

Przedszkole 

Publiczne 

Nr 2 

Przedszkole 

Publiczne 

Nr 3 

Przedszkole 

Publiczne 

Nr 4 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 4 

stażysta 0,18 0 0 1 5,58 4,00 

kontraktowy 2 1,12 3,36 8,28 28,53 17,06 

mianowany 5,08 5 3 6 11,67 7,95 

dyplomowany 4 8 7 11 73,77 77,78 

Etaty 

ogółem 
11,26 14,12 13,36 26,28 119,55 106,79 
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Stan osobowy wynika przede wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych. 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z nowymi 

wymogami prawa i potrzebami uczniów poczyniono nakłady w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach środków przeznaczo-

nych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowano między 

innymi kursy, szkolenia oraz dopłaty do czesnego nauczycieli 

studiujących. Wszystkie powyższe działania mają  na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

Polityka kadrowa dyrektorów  oraz działania w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli sprawiają, iż poziom wykształcenia zawodo-

wego nauczycieli jest bardzo dobry. 

Poziom wykształcenia nauczycieli (w osobach) w szkołach i przedszkolach 

przedstawia poniższa tabela: 

 Przedszkole Publiczne Szkoła Podstawowa 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 2 Nr 4 
Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

13 11 14 25 117 107 

Tytuł zawodowy magistra 

bez przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 

zawodowy  licencjata 

(inż.) z przygotowaniem 

pedagogicznym 

0 4 0 2 2 1 

Etaty ogółem 13 15 14 27 119 108 
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9.2. WYNIKI EGZAMINÓW: 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się samych uczniów 

oraz w znacznym stopniu zależą od ich zdolności i aspiracji. Badania 

postępów edukacyjnych może przebierać różne formy. Najczęściej są to 

konkursy i olimpiady  przedmiotowe, a przede wszystkim egzaminy 

wewnętrzne i zewnętrzne. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 25-27 maj 

2021 r. z uwzględnieniem 9-stopniowej skali staninowej wraz z nazwą 

stanina (Stanin – jednostka miary znormalizowanej o średniej arytmety-

cznej równej 5 i odchyleniu standardowym równym w przybliżeniu 2. 

Skala staninowa składa się z 9 jednostek). 

Egzamin ósmoklasisty 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

Do zewnętrznego egzaminu  ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021 r.  

przystąpiło 96 uczniów, którzy osiągnęli z poszczególnych przedmiotów 

następujące wyniki: 

Wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych 

1. Język polski:  68% 

Z języka polskiego osiągnięto wynik o 1% niższy niż w gminie (69%), 

o 3% wyższy niż w powiecie i o 7% wyższy niż w województwie. Szkoła 

uplasowała się w 7 staninie na 9 możliwych – tj. wysokim, podtrzymując 

wynik z roku 2020.  

2. Matematyka: 47% 

Z matematyki osiągnięto wynik niższy niż w gminie o 2 punkty 

procentowe (49%), wyższy o 2% niż osiągnięty w powiecie (45%) i iden-

tyczny jak w województwie. Szkoła mieści się w 5 stanie, co oznacza, że 

osiągnęła wynik niższy o 1 stanin niż w roku 2020. 

3. Język angielski:  70% 

Z języka angielskiego osiągnięto wynik identyczny jak w gminie, o 10% 

wyższy niż w powiecie (60%) i 7% wyższy niż w województwie. W 9-

stopniowej skali staninowej szkoła mieści się w staninie 6. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_miary
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_arytmetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_arytmetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odchylenie_standardowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Papieża Jana Pawła II 

w Łęcznej 

Do zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty w dniach 25 – 27.05.2021r. 

przystąpiło 73 uczniów, z których 70 pisało testy standardowe Q-100, zaś 

3 osoby – testy dostosowane: dla ucznia ze słabowidzeniem Q-500, dla 

ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Q-800 oraz 

dla ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera Q-200.  Trzeciego 

dnia egzaminów 71 uczniów klas ósmych pisało test z języka angielskie-

go, 2 uczniów – z języka niemieckiego. Jeden uczeń był zwolniony 

z egzaminu z matematyki z uwagi na uzyskanie tytułu laureata Konkursu 

Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

1. Język polski: 

Wynik szkoły (69%) jest wyższy od wyniku powiatu (65%), 

województwa (61%) i kraju (60%), a identyczny jak wynik gminy (69%). 

W skali staninowej uzyskano stanin 7 - wysoki.  

2. Matematyka: 

Wynik szkoły (51%) jest wyższy od wyniku gminy (49%), powiatu 

(45%), województwa (47%) i kraju (47%).W skali staninowej uzyskano 

stanin 6 – wyżej średni.  

3. Język angielski: 

Wynik szkoły (70%) jest wyższy od wyniku powiatu (60%), 

województwa (63%) i kraju (66%),  a identyczny jak wynik gminy 

(70%).  W skali staninowej uzyskano stanin 6 -  wyżej średni.  

9.3. INNE DZIAŁANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

Realizacja wybranych innowacji pedagogicznych, projektów, 

programów i przedsięwzięć edukacyjnych: 

1. Innowacje pedagogiczne (8) i projekty (5): innowacja „Czytaj z 

emocją” i przyrodniczo-czytelnicza „Poznajemy przyrodę z bohatera-

mi książek Wróbelkiem Elemelkiem i krasnalem Hałabałą” dla 

oddziałów 0, innowacja „Z przyrodą za pan brat” dla kl. III i „Z przyrodą 

za Pan Brat” dla oddziału 0, innowacja „Doskonałe nawyki mają moje 

smyki, czyli Animowane Bajki i Tańce Wychowańce”, innowacja 

językowa dla grupy uczniów kl. IV „Twórczy umysł – warsztatownia”, 
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innowacja pedagogiczna „Emocja” w ramach Międzynarodowego 

Projektu Edukacyjnego dla kl. IV, innowacja „Przygoda w świecie 

tajemnic” dla klas VI i VII, ogólnopolski projekt czytelniczy dla klas I 

„Mała Książka – Wielki Człowiek”, 4 projekty Uniwersytetu Dziecięcego: 

„Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” dla kl. I, „Lekcje z 

klasą” oraz „Z kulturą mi do twarzy” dla kl. II „Przyroda z klasą. Czy 

wiesz, jak żyje jeż?” dla kl. III.   
 

2. Wolontariat: Zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia – 

w Lublinie „Nakręć się na pomoc”, „Pełna miska dla schroniska” – 

zbiórka karmy suchej i mokrej, posłań, zabawek, obroży dla 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, udział w akcji „Opatrunek na 

ratunek”, Konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać 

wolontariuszem”, realizacja programu współpracy z Przedszkolem nr 1 

w Łęcznej „Starsze Siostry”, zajęcia profilaktyczne „Strefa zdrowia”, 

akcja charytatywna „Za jeden uśmiech”, wsparcie 29 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

3. Działania z zakresu profilaktyki: Przeprowadzenie zajęć 

reintegracyjnych: „Wszyscy tworzymy klasę”, „Słoneczne patio – gry 

i zabawy podwórkowe”, „W krainie kolorów”, „Czy współpraca się 

opłaca”, „Szanuj każdego, jak siebie samego” – dla klas I-VIII, 

włączenie się w kampanię społeczną „Szkoła od Nowa”,  „Razem lepiej 

–  warsztaty integracyjne wzmacniające relacje koleżeńskie”, zajęcia 

integracyjne „Dobre relacje”, rozmowy adaptacyjne po powrocie do 

nauki stacjonarnej we wszystkich klasach VI-VIII, „O czym powinny 

wiedzieć sieciaki?”, zajęcia dla klas II „Porozmawiajmy o emocjach”, 

zajęcia „Motywacja do samodzielnej nauki w domu”,  zajęcia dla 

oddziałów 0 i klas I-II „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”, 

Akademia Bezpiecznego Puchatka, „Dobre słowo na dobry początek 

dnia”, warsztaty „Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”, 

warsztaty „Żyj zdrowo”, Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka, 

Mikołajkowa Strefa Zdrowia, Zimowa Strefa Zdrowia, Bezpieczne ferie 

zimowe, Ogólnoświatowy Dzień bez Papierosa, Międzynarodowy Dzień 

Przytulania, „Dzień Pozytywnego Myślenia”, Dzień Bezpiecznego 

Internetu, „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?” – objawy 

obniżonego samopoczucia, „Wiosenna Strefa Zdrowia”, warsztaty 

„Bezpieczne wakacje”, warsztaty w ramach programu profilaktyki 

uzależnień „Debata” zorganizowane we współpracy z  Burmistrzem 

Łęcznej i Centrum Działań Profilaktycznych, „Żyj smacznie i zdrowo”, 

„Owocowy czwartek”, „Zdrowo się odżywiam”, „Zdrowo i sportowo”, 

Owocowy piknik, „Mój zdrowy posiłek”, „Skąd się biorą produkty 
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ekologiczne”., obchody Światowego Dnia Autyzmu, Międzynarodowy 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością, „Z kulturą mi do twarzy”, „Oddaj 

używany telefon komórkowy! Pomagając innym – pomagasz swojej 

szkole!”, „Kampania 19 Dni” - przeciwdziałamy przemocy i różnym 

formom krzywdzenia dzieci i młodzieży, ,,Osiołek” dobrych uczynków, 

„Jak tam, zdrówko?”, „Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”, 

„Hałasowi powiedz STOP – zdrowy będziesz cały rok!”, „Każdy, nawet 

mały człowiek, wie, jak dbać o swoje zdrowie”, „Szczepienia – tajna 

broń superbohaterów”, Dzień Przeciwko Przemocy, XI Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia, Międzynarodowy Dzień Kropki, Światowy Dzień 

Zwierząt,  Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Jeża, „Kolorowe 

witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – wesołe wierszyki, „Bon czy 

ton” – klasowy mistrz kulturalnego zachowania, „Kartka dla 

nauczyciela”, „Biel i czerwień – Barwy niepodległości”, gra terenowa 

„Poznaj nasze miasto”, „Żonkile 2021”, warsztaty florystyczne 

„Wiosenny ogród w szkle”, „Sprzątanie świata”, „Czyste powietrze 

wokół nas”, „SOS dla Ziemi”, „Błękitna planeta”. 
 

4. Akcje czytelnicze: Udział Narodowe Czytanie „Moralności Pani 

Dulskiej”, Dzień Origami, Dzień Czekolady, Dzień Postaci z Bajek, 

Dzień Kubusia Puchatka, „Z wizytą w bibliotece”, Dzień Nauki Polskiej, 

„W krainie książek”, Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, 

„Książka pod choinkę”, „Moja ukochana książka”, „Książka na łonie 

wiosennej przyrody”, „Moi Dziadkowie”, „Moi Rodzice i ich książki 

z dzieciństwa”, „Ojcowie literatury polskiej”, „W świecie baśni i bajek”, 

szkolny konkurs literacki „Niesamowita historia mojej rodziny”, 

Mikołajki w bibliotece, realizacja projektu „Mała Książka – Wielki 

Człowiek”, Książki na święta i o świętach, realizacja innowacji „Czytaj 

z emocją”, współrealizacja innowacji przyrodniczo-czytelniczej 

„Poznajemy przyrodę z bohaterami książek Wróbelkiem Elemelkiem 

i krasnalem Hałabałą”, Bajkoterapia– codzienne czytanie bajek w porze 

poobiedniej, ,,Kwadrans z książką’’– głośne czytanie w świetlicy. 
 

5. Inne: pomoc w organizacji imprez środowiskowych: „Zaduszki 

Łęczyńskie” w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, „II 

Kasztelańska Piątka – Łęczna Biega”, „Świąteczny Bieg Dziecięcy – 

Łęczna Biega”, realizacja programu współpracy z Przedszkolem nr 1 

w Łęcznej „Starsze Siostry”, pomoc w organizacji Światowego Dnia 

Walki z Rakiem,  współpraca przy organizacji Marszu „Różowej 

Wstążki” i udział w przemarszu, współpraca ze Stowarzyszeniem 

Kobiet „Amazonki”, włączenie się w akcje: „Siła Pamięci”, „Razem na 

Święta”, „Serce za odwagę”.  
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6. Organizacja i udział w ważniejszych konkursach: „Opowiedz 

o szkole słowami piosenki”, Konkurs na grę planszową o Patronie 

Szkoły, Konkurs „Rodzinny kolaż-fotografia łącząca pokolenia”, 

„Quermania” – z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły, VI Powiatowy 

Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką – „Motyle”, konkurs wiedzy 

o zdrowym stylu życia, „Oszczędzamy surowce – drugie życie 

odpadów”, „Niska emisja – zmieńmy to”, „Trzymaj Formę!”, konkurs 

profilaktyczny „Uzależnieniom mówię NIE!”, Konkurs Pięknego 

Czytania dla klas I – III, „Kolorowe witaminki dla chłopczyka i dzie-

wczynki”, „Babeczkowe wariacje”, konkurs z okazji Pierwszego Dnia 

Wiosny, konkurs na „Najciekawszą fryzurę”, konkurs plastyczny „Mam 

trzeźwy umysł”, X Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej „Wszystko 

postawiłem na Maryję”, ,,Złap rybkę” – konkurs literacki, ,,Niezłe 

ziółko” – konkurs plastyczny, Powiatowy Konkurs Świąteczny 

„Zaśpiewajmy Jezuskowi”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „W barwach 

jesieni-dary jesieni”, X Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, Konkurs 

plastyczny „11 listopada Narodowe Święto Niepodległości”, III Gminny 

Konkurs piosenki, poezji i prozy o tematyce patriotycznej „… tu 

wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!”,  Konkurs Plastyczny na Plakat i Hasło 

Kampanii Społecznej dot. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Łęcznej, Jesienny Konkurs Recytatorski, Fotograficzny konkurs 

„Pogodowe Oblicza Jesieni”, Szkolny konkurs plastyczno-literacki 

„Moja rodzina dba o zdrowie”, ,,Mój Miś Tuliś” - konkurs plastyczny, 

Szkolny Konkurs Plastyczny na plakat “Wolni od uzależnień”, XIV 

Diecezjalny Biblijny Konkurs „Biblia Księga Życia”, Mistrz Tabliczki 

Mnożenia, Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, konkurs plastyczny 

„Żyj zdrowo – kartka z kalendarza”, Mikołajkowa Strefa Zdrowia – 

krzyżówka, Szkolny konkurs plastyczny dla klas VI „Zróżnicowany 

rozwój – teraz środowisko”, Wiślacki Bieg za smokiem, „City Trail on 

Tour”, Charytatywny „Bieg Mikołajów”, Bieg „Mini RUNbertów”, 

Świąteczny Bieg Dziecięcy, II Szkolny Turniej Szachowy. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej: 

W oddziałach przedszkolnych: 

Projekty i programy edukacyjne (przykłady): 

 „Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą – lekturki 

spod chmurki”,  

 projekt Międzynarodowy Dzień Kropki,  

 projekt Dzień Przedszkolaka, 

https://sp2leczna.pl/2021/10/06/konkursu-na-gre-planszowa-o-patronie-szkoly/
https://sp2leczna.pl/2021/10/06/konkursu-na-gre-planszowa-o-patronie-szkoly/
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 ogólnopolski program dla szkół „Działaj z imPETem”,  

 projekt Dzień Pluszowego Misia,  

 projekt „Z kulturą mi do twarzy”,  

 projekt „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”,  

 projekt „Coole Week”, 

 ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”,  

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała.” 
 

Konkursy (przykłady):  

 konkurs fotograficzny „Z książką ci do twarzy”, 

 konkurs „Kubuś Puchatek i Owieczka Czwóreczka”,  

 konkurs recytatorski „Lubimy wiersze Jana brzechwy”,  

 konkurs recytatorski z okazji Dnia Pluszowego Misia,  

 konkurs „Jak wygląda koronawirus?”,  

 konkurs „Wiosna oczami dziecka”,  

 Konkurs Piosenki Przyrodniczej,  

 wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Co zawdzięczamy pszczołom?”,  

 konkurs plastyczny „Zabawki i ozdoby z plastiku”, 

 konkurs „Zabawa ze sztuką – Motyle” 

 

W klasach I – VIII: 

W roku szkolnym 2020/2021 Stypendium Burmistrza otrzymało 5 

uczniów klas IV - VIII.  

Wśród nagrodzonych wyróżnił się uczeń klasy VIII, który uzyskał 

jednocześnie najwyższą średnią wśród ósmoklasistów oraz tytuł laureata 

Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim, organizowanego 

przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

 

Projekty i programy edukacyjne (przykłady): 

 Erasmus + Intelligence Games From The Past To The Future Meet 

Generation 2,  

 projekt „Poznajemy Polskę na ludowo – Kurpie, Śląsk, Podhale”,  

 projekt edukacyjny „Szkolne przygody Fajniaków”,  

 „Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą – lekturki 

spod chmurki”,  

 Międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała”,  

 projekt „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”,  

 ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”,  

 ogólnopolski program dla szkół „Działaj z imPETem”,  
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 projekt edukacyjny „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy, 

waży”,  

 projekt klasowy „Zaczarowana wiosna”,  

 projekt „Uniwersytet dzieci. Nowe technologie. Jak zmieniają 

świat?”,  

 projekt klasowy „Świat 100 lat temu”,  

 projekt klasowy „Kto ma pszczoły, ten ma żywot wesoły”,  

 projekt edukacyjny „Żyj z głową – bezpiecznie i przepisowo”,  

 projekt edukacyjny „Drzewa – płuca planety”, 

 projekt klasowy „Magia szklanego ekranu” – Międzynarodowy Dzień 

Telewizji dla dzieci,  

 projekt klasowy „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?”,  

 ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, 

 ogólnopolski projekt grantowy „Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego” II edycja,  

 projekt „Patroni naszych ulic”,  

 projekt „Unia Lubelska” 
  

Konkursy (przykłady):  

 konkurs wiedzy o św. Barbarze i tradycjach górniczych,  

 konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu,  

 konkurs na ozdobę bożonarodzeniową,  

 konkurs fotograficzny „Z książką ci do twarzy”,  

 konkurs „Kubuś Puchatek i Owieczka Czwóreczka”,  

 konkurs plastyczny „Moje kosmiczne wakacje”,  

 Konkurs kolęd i pastorałek w Ludwinie,  

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej,  

 Konkurs Piosenki, Poezji i Prozy Patriotycznej,  

 konkurs recytatorski „Moja mała ojczyzna”,  

 Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda” w Cycowie, 

 Konkurs Piosenki Przyrodniczej,  

 konkurs plastyczny „Co zawdzięczamy pszczołom”,  

 konkurs kreatywny „Przypadki z herbatki”,  

 Świetlicowy Konkurs Warcabowy”,  

 konkurs „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka”,  

 konkurs „Piękno mojego miejsca zamieszkania”,  

 konkurs „Bezpieczny pieszy”,  

 konkurs „Jak wygląda koronawirus”,  

 Świetlicowy Konkurs Szachowy, 

 konkurs „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”,  

 konkurs „Mistrz kaligrafii”,  



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

104 

 konkurs plastyczny „Barwy przyjaźni”,  

 konkurs plastyczny „Stop przemocy”,  

 Ogólnopolski Festiwal Piosenkobranie,  

 Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rosyjskiej,  

 Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Wesołe 

Nutki, Łuków 2021,  

 konkurs plastyczny „Wiosenny sad”,  

 konkursy w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 

„Piękna nasza Polska cała”,  

 Konkurs Piosenki o Ziemi,  

 konkurs „Czytelniczy challenge dla uczniów klas I – III” 

 Powiatowy Konkurs Poetycki „Sztubackie Strofy”,  

 kampania społeczna „Bądź kumplem – nie dokuczaj”,   

 VI Parada Postaci Literackich i Filmowych, 

 konkurs literacki „Pluszak i ja”,  

 Dzień Bezpiecznego Internetu,  

 X Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Św. Barbarze i Tradycjach 

Górniczych”,  

 V Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Powiatu Łęczyńskiego”, 

 Mistrz Poprawnej Polszczyzny”,  

 konkurs „Gra z bohaterami lektur w roli głównej”,  

 konkurs „Moje hobby”,  

 konkurs wojewódzki „ Książki są tylko lustrem, widzisz w nich tylko 

to, co już masz w sobie” - edycja IX,  

 konkurs na „Strefę Ucznia”,  

 konkurs z doradztwa zawodowego „Zaplanuj swoją przyszłość”,  

 zabawa literacka „Książka jest jak…”,  

 ogólnopolski konkurs matematyczno – informatyczny „InstaLogik” – 

II edycja,  

 wojewódzki konkurs informatyczny „Mistrz komputera” pod 

patronatem Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora 

Oświaty,  

 ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego 

„Olimpus”,  

 eTwinning From The Past To The Future Generation 2 Meet 

Intelligence Games,  

 ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki „Olimpus” sesja 

wiosenna,  

 Szkolny Konkurs Profilaktyczny,  
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 konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty  

w Lublinie, m.in. polonistyczny, matematyczny, języka angielskiego, 

biologiczny, fizyczny, chemiczny. 

 

Realizowano następujące innowacje: 

 metodyczna - „Sukces ma kolor zielony” – kontynuacja, 

 „Katharsis” – grupa wsparcia dla nauczycieli - kontynuacja, 

 „Mali Naukowcy – Wybuchowcy”, 

 „Język niemiecki – oknem na świat”, 

 „OK zeszyt to mój świat”, 

 Metodyczna – „Eksperymentuję i odkrywam”, 

 „Zwinny przedszkolak”, 

 „Piąteczki z Czwóreczki”, 

 „Odkrywcy matematyki”. 

Uroczystości szkolne i środowiskowe, imprezy, akcje charytatywne  

(z uwagi na edukację zdalną w klasach IV – VIII oraz obostrzenia 

sanitarne zostały znacznie ograniczone i odbywały się w systemie 

klasowym), np. obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dnia 

Patrona Szkoły, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, Dnia Ziemi, Dnia 

Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Europejskiego Dnia Zdrowego Śniadania, 

warsztaty klasowe „Cukier szkodzi zdrowiu”, „Piramida Żywienia”, „Ruch 

to zdrowie”, akcja ekologiczna „Godzina dla Ziemi”, akcja w ramach 

Światowego Dnia Trzeźwości (w klasach IV – VIII), akcja charytatywna 

„Adopcja serca”.  

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łęcznej zorganizowano: 

 Akcje charytatywne: 

1. „Nakręcamy na pomaganie”- zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego 

Księcia w Lublinie,  

2. Zbiórka baterii, 

3.  „Góra Grosza”,  

4. Zbiórka darów dla Stowarzyszenia Milejów dla Zwierząt,  

5. Zbiórka darów dla osób bezdomnych podopiecznych Ośrodka 

Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata 

Alberta  w Lublinie, 

6. Udział w akcji Gaszyn Challenge na rzecz chorych dzieci 

podopiecznych Fundacji SięPomaga, 
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7. „Podaruj dzieciom uśmiech i radość - zbiórka zabawek i artykułów 

plastycznych dla chorych dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Lubinie, 

8. Akcja „Listy do św. Mikołaja” – zbiórka darów dla podopiecznych DPS 

Lublin, 

9. Projekt „Mali Wolontariusze”, 

10. Ogólnopolska akcja „Dzień Piżamy” Wsparcie Onkologii Dziecięcej 

w Lublinie 

11. Akcja „Onko Mikołaj” zbiórka zabawek dla podopiecznych Oddziału 

Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, 

 

Innowacje: 

1. Przyjaciele Zippiego - międzynarodowy program promocji zdrowia 

psychicznego dla dzieci 5-8 letnich, 

2. Kraina Muzyki - "Dźwięki przyrody", 

3. Kraina zmysłów - "Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, 

badam i dotykam". 

 

Projekty, akcje: 

1.  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała”, 

2. Ogólnopolski projekt  "Kreatywność budzi w nas muzyka", 

3. Projekt profilaktyczny „Alkohol - nie chcemy go w domu" organizowa-

ny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

4.  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, 

5.  "Akademia Aquafresh" - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, 

6. Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powie-

trze wokół nas” 

7. „Cała Polska Czyta Dzieciom” – wspieranie ogólnopolskiej akcji 

poprzez spotkania autorskie, głośne czytanie literatury dziecięcej 

przez zaproszonych gości oraz spotkania on-line itp. 

8. „Cała Łęczna Czyta przedszkolakom” czytelnicze spotkania on-line, 

9. „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, 

10.  Przedszkolna grupa teatralna „Nauczyciele z pasją”, 

11. „Wędrująca Książka”,  

12. Projekt czytelniczy „Starsze Siostry” we współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 2  w  Łęcznej, 

13. Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”- czyli o kształtowaniu 

kompetencji kluczowych w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Łęcznej, 
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14. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Technikoludek, czyli przedszkolak 

w świecie technologii”, 

15. Ogólnopolski projekt realizowany na zajęciach rytmiki: „Kreatywność 

budzi w nas muzyka…”, 

16. Ogólnopolski program edukacyjny opracowany z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, 

17. Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Migowych, 

18. Akcja „Koszyk z książkami” we współpracy Miejsko-Gminną Biblioteką 

Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej, 

19. Projekt „Wiosna – nowina radosna” nagranie teledysku we współpracy 

z Centrum Kultury w Łęcznej, 

20. Udział w Ogólnoświatowej Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy 

i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży - MOPS 

21. Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

22. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 

23. Akcja w mieście „Domek dla wiewiórki i jeża kolczastego zwierza”, 

24. „Andrzejki” z Centrum Kultury w Łęcznej, 

25. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, 

26. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

27. Ogólnopolski projekt „Jesteśmy różni, lecz równie ważni” z okazji 

Światowych Dni Autyzmu, 

28. Obchody „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF”, 

29. Akcja „Razem na święta” – MEiN, 

30. Akcja „Skarpetki nie do pary” z okazji Światowego Dnia Osób 

z Zespołem Downa, 

31. Udział w akcji „Szkoła do hymnu” - MEiN 

32. Dzień Bezpiecznego Internetu, 

33. Warsztaty pszczelarskie „Kocham pszczoły !!! - Czy to możliwe ?”... - 

spotkanie z pszczelarzami, 

34. Warsztaty „Suchy lód” 

 
Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne- wyniki: 

1. I miejsce - ogólnopolski konkurs plastyczny ,,zimowy pejzaż”, 

organizator:Szkoła Podstawowa nr 6 im.Polskich lotników w Puławach 

2. III miejsce - Powiatowy Konkurs Recytatorski  „Żyję zdrowo”, 

organizator: Przedszkole w Puchaczowie 

3. wyróżnienie - Konkurs Piosenki Angielskiej Online “Winter songs”, 

organizator: Przedszkole nr 10 w Mysłowicach 

4. III miejsce - Konkursie Plastycznym pt. „Barwy Przyjaźni”, 

organizator: przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej , 
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5. 4 wyróżnienia - Wojewódzki Konkurs Plastyczny ”Eko produkty na 

moim stole”, organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Lublinie, 

6. I miejsce i wyróżnienie - ,,Jestem przyjacielem przyrody”, 

organizator Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łęcznej, 

7. I i II miejsce,  3 wyróżnienia – „Wiosna  oczami dziecka”, 

organizator: Oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa nr 2 im T. Ko-

ściuszki w Łęcznej, 

8. I miejsce „Duży i mały to sportowiec doskonały”, konkurs plastyczny, 

organizator: Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łęcznej, 

9. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zimowy 

pejzaż”, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników  w Puławach, 

9. Festiwal talentów – „Utalentowane Jedyneczki” – PP1, 

10. ZOO Jana Brzechwy – konkurs logopedyczny – PP1, 

11. „Alkohol – nie chcemy go w domu” – konkurs plastyczny- PP1, 

12. Wielkanocna ozdoba – konkurs plastyczny – PP1, 

13. Przegląd poezji „W krainie dziecięcej fantazji” – PP1. 

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 zorganizowano następujące akcje 

charytatywne:  

1. „Góra grosza”,  

2. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,  

3. „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” 

4. „Razem na święta”. 

 

Zrealizowano następujące projekty edukacyjne:  

1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne.”,  

2. „Cała Polska czyta dzieciom”, 

3. „Czyste powietrze wokół nas”, 

4. „Międzynarodowy dzień przeciwdziałania agresji wobec dzieci”, 

5. „6 marca europejski dzień logopedy”,  

6. „Technologie cyfrowe w przedszkolu”, 

7. „Magiczna moc bajek – projekt czytelniczy”, 

8. „Kodowanie na dywanie”, 

9. „Święto Drzewa”,  

10. „W świecie bajek i baśni”,  

11. „Nie pal przy mnie proszę”,  

12. „Internet w świecie dziecka”  

13. „Kolorowy tydzień”,  

14. „Dzień drzewa”, 
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15. „Święto pluszowego misia”, 

16. „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”,  

17. „Pomagamy zwierzętom w schroniskach”, 

18.  ,,Szkoła do hymnu”, 

19.  ,,Szkoła pamięta”, 

20.  ,,Jesienne bajanie, 

21.  ,,Projekt profilaktyki zdrowotnej w związku z Covid-19”. 

 

Konkursy plastyczne 

1. „Bombka bożonarodzeniowa”, 

2. „Bajkowa zakładka do książki”, 

3. „Wiosna oczami dziecka”, 

4. „Pisanka wielkanocna”, 

5. „Geometryczna zima”, 

6. „Barwy przyjaźni”, 

7. „Zaproś mnie do świata baśni”. 

 

Innowacja pedagogiczna 

„Moja angielsko-hiszpańska przygoda” 
 

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 zorganizowano następujące:  

Akcje charytatywne: 

1. „Szkoła z misją” – zbieramy  baterie,  

2.  „Sprzątanie Świata” – akcja dbania o przyrodę, 

3.  „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – akcja zbierania nakrętek,  

4.  „Góra grosza”-  akcja ogólnopolska, 

5. „Bliżej pieska” zbiórka darów do schroniska „Animals”, 

6.  Prezenty dla Piotrusia -współpraca z Radą Rodziców PP3, Górnik 

Łęczna i fundacją, „Gdy liczy się czas” niespodzianka dla chłopca w 

trakcie leczenia.  

 

Projekty edukacyjne, programy, innowacje pedagogiczne: 

1. „Czyste powietrze wokół nas.” – Przedszkolny Program Edukacji 

Antynikotynowej - współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną,    

2. „Cała Polska, czyta dzieciom” projekt ogólnopolski, 

3. „Ekokulturalne przedszkole” II edycja projektu ekologicznego dla 

przedszkoli, 

4. „ Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce” - projekt ekologiczny, 

5. „Kubusiowi przyjaciele natury” – projekt ogólnopolski, 

6. „Mały miś w świecie wielkiej  literatury.” - Ogólnopolski projekt 

rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami, 
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7. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” program edukacyjny 

realizowany we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, 

8. Program profilaktyki logopedycznej, 

9. Dzień kropki- projekt ogólnopolski, 

10. Zmierz uczucia – innowacja pedagogiczna, 

11. Dzień postaci z bajek, 

12. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 

13. Dzień życzliwości, 

14. „Serce za odwagę” – kartka dla kombatanta z II wojny światowej, 

15. Przegląd poezji – „W krainie pluszowego misia” we współpracy 

z Miejsko- Gminną Biblioteką i. Z. Herberta, 

16. „Duży i mały to sportowiec doskonały.” – organizacja między-

przedszkolnego  konkursu plastycznego.   

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 4 zorganizowano i przeprowadzono:  

Innowacje pedagogiczne: 

 „Zmierz uczucia” innowacja pedagogiczna opracowana w oparciu 

o książkę „Uczuciometr inspektora  Krokodyla” 

 „Zabawy heurystyczne sposobem wspierania kreatywności wśród 

dzieci” 

 „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca” - realizacja 

elementów koncepcji Planu Daltońskiego. 

 „Pokaż mi, a zrobię to sam”- wykorzystanie metody Marii Montessori. 

 „Angielskie Bajanie” - klasyka baśni multisensorycznie” 

 

Projekty edukacyjne: 

 „Kolorowa matematyka przedszkolaka” 

 „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” w ramach projektu 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”  

 „Uczymy Dzieci Programować”  

 „Moje zmysły - zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego 

kręgu” 

 „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” 

 „W świecie Montessori”  

 „Tydzień Bajek Polskich”  

 „Z kulturą mi do twarzy” 

  „Czyste powietrze wokół nas” 

 „ARCHI-PRZYGODY” - program z zakresu edukacji architektonicznej 

prowadzony przez architekta krajobrazu  

 „Dzieciaki Mleczaki” organizowany przez Polską Izbę Mleka  
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 „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”-Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-

Społeczny  

 „Przedszkole Misiowej Mamy” - Ogólnopolski projekt edukacyjny 

Akcje charytatywne:  

 „Szkoła do hymnu” organizowana przez MEN 

 „Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta” Lubelskie Stowarzyszenie  

 „Zakręcona akcja”- zbieranie nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla 

Dzieci im. Małego Księcia 

 „Razem na Święta” organizowana przez MEN. 

 „Mikołajkowy Blok Reklamowy - TV Polsat” propagowanie akcji. 

 „Góra Grosza” 

 „Pełna miska dla kotka i pieska”- zbiórka karmy dla „Stowarzyszenia 

Milejów dla Zwierząt”  

 Zbiórka darów dla Domu Dziecka w Kijanach  

Uroczystości, imprezy przedszkolne:  

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

 Dzień Drzewa 

 Dzień Głośnego Czytania 

 Pasowanie na Przedszkolaka 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Święto Odzyskania Niepodległości 

 Dzień Pluszowego Misia 

 Spotkanie z Mikołajem 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Bal karnawałowy. 

 „Idzie wiosna, a z nią święta” przedstawienie dla rodziców w wykonaniu 

wszystkich grup przedszkolnych- nagranie online. 

 „Dzień Dziecka” 

 „Dzień Mamy i Taty” 

 Zakończenie Roku Przedszkolnego 

Przedstawienia, koncerty muzyczne dla całego przedszkola: 

 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - przedstawienie teatralne 

w wykonaniu nauczycieli. 

 „Będzie się działo” – wakacyjny film w wykonaniu pracowników 

promujący placówkę i miasto 

Przedszkole brało udział w następujących konkursach: 

 „W krainie dziecięcej fantazji” - międzyprzedszkolny przegląd poezji  

 „W krainie Pluszowego Misia” – międzyprzedszkolny przegląd poezji 

dziecięcej 

 „Koty”- przedszkolny konkurs prac przestrzennych  

 „Flaga Polski” – przedszkolny konkurs plastyczny  
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 „Pisanka Wielkanocna” - międzyprzedszkolny konkurs plastycznym 

 „Festiwal Piosenki i Tańca -Debiuty 2021” 

 „Latawiec” - przedszkolny konkurs plastyczny 

 „Duży i mały to sportowiec doskonały”-  międzyprzedszkolny konkurs 

plastyczny 

 „Jestem Przyjaciele Przyrody” - międzyprzedszkolny konkurs 

plastyczny 

 „Najpiękniejsza Karka Wielkanocna”- konkurs plastyczny 

 „Wiosna oczami dziecka”- konkurs plastyczny 

 „Barwy Przyjaźni” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - 

konkurs plastyczny 

 „Czyste Powietrze Wokół Nas” – konkurs plastyczny 

 „Pluszowy Miś” - konkurs plastyczny 

 „Mali Patrioci” - konkurs plastyczny 

 „Zima za oknem” - konkurs plastyczny 

 „Sensoryczna książeczka” - konkurs plastyczny 

Przedszkole otrzymało certyfikat: 

 „Placówka przyjazna dzieciom z zaburzeniami przetwarzania 

sensorycznego” 

 Wzorowej Placówki „Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury”. 

Akcje edukacyjne: 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia – wydanie książeczki pt. „Mali poeci 

dla dzieci” zawierającej prace dzieci przedszkolnych oraz uczniów kl. I-

III SP Nr 4. 
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9.4. FINANSOWANIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina wydatkowała 

45.356.795,45 zł. Wydatki te częściowo pokrywała otrzymana  

subwencja w wysokości 22.939.140,00 zł  oraz dotacja na wychowanie 

przedszkolne w wysokości 1.184.155,00 zł. Pozostałe środki 

zabezpieczone zostały z budżetu Gminy. 

9.4.1. Szkoły i przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łęczna 

Wysokość środków ogółem przeznaczonych na oświatę  i wychowanie, 

utrzymanie szkół i przedszkoli, remonty obiektów oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łęczna: 

Nazwa placówki oświatowej Wysokość wydatków 

Przedszkole Publiczne Nr 1 1.812.896,91 

Przedszkole Publiczne Nr 2 2.291.945,92 

Przedszkole Publiczne Nr 3 1.909.093,73 

Przedszkole Publiczne Nr 4 3.328.823,19 

Szkoła Podstawowa Nr 2 14.927.279,14 

Szkoła Podstawowa Nr 4 12.497.040,59 

Razem 36.767.079,48 

Wynagrodzenia 

Realizując Uchwałę Nr XXVI/222/2009 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 

25 lutego 2009 r. zmienioną Uchwałą nr XLIII/234/2018 z dnia 24 

stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego z późniejszymi 

zmianami w roku 2021 wypłacono: 

 Ilość 
nauczy-

cieli 

dodatek za 
wychowawstwo w 

zł 

Ilość 
Nauczy-

cieli 

dodatek 
motywacyjny  

w zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 53 166.793,11 110 348.021,55 
Szkoła Podstawowa Nr 4 50 155.864,45 98 321.796,39 
Przedszkole Publiczne Nr 1 9 15.495,00 12 39.268,67 
Przedszkole Publiczne Nr 2 12 19.240,22 15 42.894,67 
Przedszkole Publiczne Nr 3 9 14.745,00 13 38.824,21 
Przedszkole Publiczne Nr 4 16 26.400,49 21 63.636,75 
Ogółem 149 398.538,27 269 854.442,24 
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Opłaty za przedszkole 

Realizując Uchwałę Nr XLIV/239/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej  z dnia 

27 lutego 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr VIII/39/2019 z dnia 24 kwietnia 

2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 

w roku 2021 wpłynęły następujące opłaty: 

 
Roczna kwota z opłat za pobyt 

dziecka w przedszkolu 

Przedszkole Publiczne Nr 1 35 833,50 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 2 36 550 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 3 32 794 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 4 58 407 zł 

9.4.2. Szkoły i przedszkola, dla których Gmina Łęczna  nie jest 

organem prowadzącym  

Uchwała Nr XLII/230/2017  Rady Miejskiej w Łęcznej  z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – 

w roku 2021 zostały udzielone dotacje dla następujących podmiotów: 

Wyszczególnienie Wysokość dotacji 

Szkoła Podstawowa w Zofiówce 2 054 391,61 zł 

Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Zofiówce 

667 280,67 zł 

Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” 1 154 853,27 zł 

Przedszkole Prywatne „Casper” 2 208 574,44 zł 

Przedszkole Niepubliczne  „Mali odkrywcy” 546 233,75 zł 

Razem 6 631 333,74 zł 
 

9.4.3. Żłobki i kluby dziecięce 

Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej  z dnia 23 marca 

2016r., oraz Uchwały XLVI/252/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Łęczna ze zmianami zobowiązuje Gminę do udzielania dotacji, dotacja 

została udzielona wg. poniższej tabeli: 
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Wyszczególnienie Roczna wysokość dotacji 

Żłobek  „Żółwik” 54 000  zł 

Żłobek „Casper” 84 600  zł 

Żłobek „Aniołek” 46 800  zł 

Żłobek „Mali Odkrywcy” 48 900  zł 

Żłobek „Barwy dzieciństwa” 32 700  zł 

Razem 267 000  zł 

9.4.4. Dowóz  uczniów do szkół 

Gmina Łęczna realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia 

dowóz lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczących 

się w szkołach lub ośrodkach poza gminą: 

 

Roczna kwota 
wydatkowana na dowóz 

uczniów 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym: 

dowóz indywidulany przez rodziców 

372 911,98 zł 

4 148,42 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w tym: 

dowóz indywidulany przez rodziców 

98 846,71 zł 

15 180,71 zł 

Szkoła Podstawowa w Zofiówce 100 130,53 zł 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych przez Gminę 175 124,36 zł 

Dowóz indywidualny przez rodziców 1 798,11 zł 

9.4.5. Zakup podręczników 

Dotacja celowa z budżetu Państwa  na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe :  

 Klasa 

I II III IV V VI VII VIII 

S
z
k
o

ła
 P

o
d

s
ta

w
o

w
a
 

N
r
 4

 li
c
z
b
a
 

u
c
z
n
ió

w
 

134 113 116 122 98 47 131 117 

d
o
ta

c
ja

 

w
 z

ł 8.058 16.107 5.692 6.175 24.444 1.162 5.434 38.699 
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 Klasa 

I II III IV V VI VII VIII 

S
z
k
o

ła
 P

o
d

s
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w
o

w
a
 

N
r
 2

 li
c
z
b
a
 

u
c
z
n
ió

w
 

127 123 120 131 104 61 138 137 

d
o
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c
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w
 z

ł 6.336 17.582 5.841 6.479 25.373 1.508 3.411 45.781 

S
z
k
o

ła
 P

o
d

s
ta

w
o

w
a
 

w
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ó
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c
e
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c
z
b
a
 

u
c
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w
 

20 19 22 18 10 15 18 16 

d
o
ta

c
ja

 

w
 z

ł 1.316 2.722 1.534 1.820 2.610 371 745 5.411 

 

9.4.6. Pomoc materialna dla uczniów: 

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego realizowana jest 

corocznie i stypendium to jest przyznawane na dany rok szkolny, na 

wniosek rodziców  lub prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub 

dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może zostać przyznane  na pomoc 

uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywania jego szans edukacyj-

nych i wynosi 99,20 zł do 248 zł miesięcznie (80% do 200% zasiłku 

rodzinnego dla dzieci w wieku  5 do 18  który wynosi 124 zł) 

Pomoc w formie zasiłku szkolnego w wysokości do 620 zł (tj. pięcio-

krotność zasiłku rodzinnego w wysokości 124 zł) może otrzymać uczeń, 

który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

spowodowanej zdarzeniem losowym i może być przyznany w formie  

świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym. Na realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotację 

celową z budżetu państwa oraz dofinansowuje zadanie ze środków 

własnych w wysokości 20% realizowanego zadania. 

Rok 
Liczba 

uczniów 
Dotacja  

w zł 

20% 

środków 
Gminy 

Razem 

2021 68 57 168 zł 14 292 zł 71 460 zł 
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9.4.7. Szkolenie młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna 

rozpatrzono zgodnie z ustawą Prawo oświatowe wnioski pracodawców 

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację w/w 

zadania Gmina  otrzymuje dotacje z Funduszu Pracy: 

 

Pracodawcy 
którzy złożyli 

wnioski 
i otrzymali 

dofinansowanie 

Młodociani, 
którzy 

zrealizowali 
przygotowanie 

zawodowe 

Kwota 

wydatku 

Nauka zawodu w 
okresie 

kształcenia 

wynoszącym 36 
miesięcy 

1 1 4 040,39 zł 

Przyuczenie do 

wykonywania 
określonej pracy 

0 0 0 

Razem: 4 040,39 zł 

9.4.8. Nagrody dla uzdolnionych uczniów   

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/249/2014 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 

17 września 2014 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów  

zmienionej Uchwałą Nr XIX/02/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, 

stypendia takie zostały przyznane w roku 2021: 

 
Ilość przyznanych 

stypendiów 
Kwota przyznanych 

stypendiów 

Szkoła Podstawowa Nr 2 6 6 000 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 4 5 5 000 zł 
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10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Zadania z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane 

są przede wszystkim przez utworzone przez Gminę samorządowe 

instytucje kultury tj. Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Zbigniewa Herberta. Część zadań realizowana jest 

organizacje pozarządowe, które Gmina wspiera poprzez współfinanso-

wanie projektów (informacje w tym zakresie przedstawione są 

w Rozdziale 13). Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami realizuje bezpośrednio Urząd Miejski. 

10.1. CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ 

Centrum Kultury w Łęcznej jest samorządową instytucją kultury 

powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej Nr  XXIV/103/92 z dnia 

9 września 1992 r. Siedziba Centrum znajduje się w budynku przy ul. 

Obrońców Pokoju 1. Budynek o powierzchni użytkowej 1 358,23 m2, 

w ostatnich latach przeszedł poważną modernizację.  

W strukturach Centrum funkcjonuje Osiedlowy Dom Kultury przy ul. 

Górniczej 12, o pow. 316 m2, będący filią CK.  

Koszty działalności CK w 2021 r. zamknęły się kwotą 1 150 292,83 zł,  

z czego dotacja Gminy Łęczna stanowiła 960 000 zł,. Przychody Centrum 

Kultury wyniosły 1 114 817,96 zł. Wynik finansowy za rok 2021 był 

ujemny i wyniósł 35 474,87 zł. 

Celem placówki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

miasta i gminy Łęczna poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych 

dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej, animowanie 

tych potrzeb, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i aktywności 

twórczej. Ważnym zadaniem CK jest pozyskiwanie i przygotowanie 

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. 

 

Działalność Centrum Kultury 

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na 

różnych płaszczyznach w wymiarze środowiskowym, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym.  

Działalność środowiskowa Centrum skupia się na organizacji 

największych imprez kulturalnych w mieście oraz prowadzeniu 

różnorodnych zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, 

pracowni edukacyjnych. Adresatem tych działań są wszystkie grupy 

wiekowe mieszkańców.  

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

119 

W placówce prowadzone są następujące formy zajęć:  

 kreatywny maluch,  

 taniec nowoczesny,  

 taniec towarzyski,  

 latino solo,  

 zumba, 

 balet,  

 plastyka,  

 studio wokalne, 

 studio teatralne,  

 chóralne  

 rękodzieło artystyczne, 

 zespoły muzyczne, 

 warsztaty informatyczne, krawieckie, tworzenia biżuterii 

 fotografia 

 CyberSkill \ 

 nauka gry na fortepianie, gitarze i perkusji  

 kapela BUM TA RA RA 

 piątkowe spotkania z X Muzą. 

Wraz z ogłoszeniem lockdownu w 2020 roku do maja 2021 roku  zajęcia 

zostały zawieszone, a z czasem niektóre z nich były prowadzone w ogra-

niczonym zakresie - w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnym z zaleceniami 

epidemiologicznymi. 

W wymiarze regionalnym działalność placówki polega na organizacji 

przedsięwzięć o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.  tj.:  

 Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej 

zorganizowany w formule on-line, 

 Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych (odwołany z powodu 

pandemii),  

 Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda…” zorganizowany 

w formule on-line,  

 konkursy plastyczne Święta Bożego Narodzenia, Symbole Świąt 

Wielkanocnych (on-line),  

 konkursy recytatorskie i literackie np. Sztubackie strofy, 

 konkurs piosenki i prozy patriotycznej „ tu wszędzie Polska, tu-

Ojczyzna”.   

W placówce prężnie funkcjonują dwie galerie, w których w trakcie roku 

organizowanych jest kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych 

twórców z Łęcznej, powiatu łęczyńskiego i kraju. Od początku roku do 

końca maja 2021 wystawy odbywały się w formule zapewniającej 
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bezpieczeństwo sanitarne tj. w ramach realizacji projektu pn. „Wystawy 

w oknie”. Od czerwca 2021 organizowano wystawy z udziałem publiczno-

ści z zachowaniem przepisów sanitarnych.  

Z działań w wymiarze ogólnopolskim, które zrealizowano w 2021 

roku należy wymienić XXIV Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych 

(organizowany od 1998 r.), II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej, 

XVI Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza odbył się w for-

mule on-line i miał również zasięg ogólnopolski. 

Przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, związane z wymianą 

artystyczną z miastami partnerskimi  czy organizacja kolejnej edycji 

Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, ze względu na pandemię 

koronawirusa zostały odwołane. 

Centrum Kultury podejmowało działania kultywujące tradycje 

i propagujące chlubne karty z historii Polski oraz naszej małej ojczyzny 

przygotowując liczne materiały filmowe dotyczące rocznic i świąt 

państwowych: wybuchu wojny czy odzyskania niepodległości. Wspólnie 

z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, przygotowaliśmy kolejną 

promocję 34 edycji Merkuriusza Łęczyńskiego, która odbyła się w formie 

tradycyjnej. Pozostałe wymienione, podejmowane działania odbyły się 

w formule on-line a były dostępne na stronach internetowych placówki.   

W 2021 roku Centrum Kultury przy wsparciu wielu instytucji i stowa-

rzyszeń zorganizowało po raz pierwszy piknik historyczny na terenie 

Zespołu Dworsko-Pałacowego na Podzamczu pn. „Niedziela u Blocha” – 

wydarzenie to o charakterze rodzinnym spotkało się z licznym i pozytyw-

nym odbiorem mieszkańców.   

Zorganizowano uroczystości upamiętniające uczestników bitwy o prze-

prawę na rzece Wieprz we wrześniu 1939 r. oraz uroczystości 

upamiętniające dawnych prawosławnych mieszkańców Łęcznej. 

 

Uczestnictwo mieszkańców w zajęciach i wydarzeniach 

organizowanych przez placówkę kształtowało się następująco: 

1. w stałych formach zajęć prowadzonych w placówce w 2021 r. (od 

czasu zniesienia obowiązujących obostrzeń) uczestniczyło 799 osób, 

z czego:  

a) dzieci i młodzież (402 osoby): 

 7 grup tańca nowoczesnego (Swingusie, Swing, Rivers,  Rivers 2, 

Fantazja, Afera, Cheers) - 116 uczestników,  

 1 grupy tańca latino solo - 15,  

 3 grupy baletowe - 55,  

 pracownie plastyczne -103, 

 3 grupy informatyczne- 36, 
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 1 grupa kreatywnego malucha- 13, 

  dziecięca akademia chóralna – 28, 

 studio wokalne-25 

 nauka gry na instrumentach -11, 

b) dorośli (157 osób):   

 w 8 grupach zainteresowań (taniec towarzyski i latino solo, zumba, 

plastyka, rękodzieło artystyczne, zespoły muzyczne, kapela);-65 

osób, 

c) seniorzy - 92 osób, w tym: 

  Uniwersytet Trzeciego Wieku – 70,   

 Klub 50+ - 22.  

2. w warsztatach i wycieczkach organizowanych od 24.05.2021 r.  

wzięło 240 osób. Ferie wypadły w okresie intensywnych restrykcji 

i działalność Centrum Kultury była mocno ograniczona do formy on-

line. 

3. imprezy organizowane przez placówkę cieszą się sporym 

zainteresowaniem mieszkańców. Z powodu pandemii gros wydarzeń 

realizowana była w formule on-line, m.in. XVI Turniej Tańca 

Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej. 

W okresie od stycznia do grudnia  2021 CK zrealizowało 2 filmy o te-

matyce historycznej oraz 33  różnorodne filmy dokumentujące 

wydarzenia odbywające się w placówce (koncerty, konkursy, zajęcia, 

uroczystości, warsztaty i wernisaże). Materiały te dostępne są dostępne 

na kanałach internetowych placówki (YouTube, Facebook i strona 

internetowa CK). W ciągu całego roku kalendarzowego liczba wszystkich 

wyświetleń wydarzeń Centrum Kultury wyniosła 771 539 na youtube oraz 

8 800 wyświetleń na Facbooku. 

Osiągnięcia 

W 2021 r. ze względu na obowiązujące do końca maja 2021 obostrzenia 

epidemiologiczne udział w turniejach, przeglądach i konkursach został 

ograniczony. Od czerwca 2021 Centrum Kultury wznowiło działalność na 

okres jednego miesiąca, następnie dzieci miały czas wakacji. 

Uczestnicy zajęć plastycznych CK zdobyli: 8 nagród i 6 wyróżnień 

w konkursach powiatowych. 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ Cheers” otrzymał II miejsce w konkursie 

tanecznym przeprowadzonym w formule on-line podczas krasnosta-

wskich spotkań tanecznych " Marce Dance”, a także I miejsce w XVI 

Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Łęcznej również w formule on-line. 
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Współpraca  

Centrum Kultury wspierało działania stowarzyszeń i organizacji pozarzą-

dowych oraz dążyło do współpracy z lokalnymi placówkami (szkoły, 

przedszkola) i stowarzyszeniami tj. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej czy Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki 

PLAMA. Placówka angażuje się w działalność charytatywną. W 2021 roku 

braliśmy udział w organizacji w Łęcznej 29 edycji WOŚP oraz 

charytatywnej akcji „ Onko – Mikołaj”, której  założeniem była zbiórka 

prezentów dla dzieci z chorobami onkologicznymi lubelskiego oddziału 

onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala im. Antoniego Gębali. 

Sprawy organizacyjne 

Wraz z poszerzaniem oferty kulturalnej i edukacyjnej najbardziej 

odczuwalną bolączką w prowadzeniu działalności CK są ograniczenia 

lokalowe, mające ogromny wpływ na dalszy rozwój placówki i poszerza-

nie jej oferty wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom środowiska.  Obecnie 

największym problemem placówki i łęczyńskiej kultury jest brak sali 

widowisko-kinowej, z widownią na 120-150 stałych miejsc siedzących, 

sceną z zapleczem i kabiną projekcyjną. W sali tej poza funkcjonowaniem 

klasycznego kina wyposażonego w profesjonalny sprzęt projekcyjno-

nagłośnieniowy, organizowane byłyby kameralne koncerty, recitale, 

spektakle teatralne i okazjonalne uroczystości. Budynek nie jest 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy powoduje wiele 

niedogodności. 

Większość sal Centrum Kultury nie jest wyposażona w klimatyzację, co 

powoduje bardzo duży dyskomfort u uczestników wydarzeń kulturalnych. 

Rosnące ceny energii powodują, że zasadne jest rozważenie wykorzy-

stania energii odnawialnej w bilansie energetycznym Centrum Kultury np. 

poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.  

Brak większej ilości miejsc parkingowych również niekorzystnie wpływa 

na dostęp do propozycji jakie daje mieszkańcom Centrum Kultury. 
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10.2. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W ŁĘCZNEJ 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej 

jest główną publiczną biblioteką Gminy Łęczna. Powstała w 1948 r. na 

mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z dnia 

17.IV.1946 r. W 1990 roku bibliotekę przejął samorząd lokalny. 

Biblioteka działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz ustawę 

o bibliotekach  z dnia 27 czerwca 1997 r.  

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych mieszkańców Gminy Łęczna. 

Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

 Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów 

bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 

regionu,  

 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

 Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

osobom chorym i niepełnosprawnym,  

 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,  

 Popularyzacja książki i czytelnictwa,  

 Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami 

upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 

lokalnej,  

 Analizowanie potrzeb czytelniczych oraz doskonalenie form i metod 

pracy bibliotecznej,  

 Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: 

katalogowych, bibliograficznych,  

 Promocja książki i biblioteki w środowisku poprzez organizowanie 

różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych oraz wydawanie 

publikacji. 

Strukturę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej tworzą: 

 Biblioteka Główna z siedzibą przy ul. Bożnicznej 21, w której 

znajduje się Czytelnia, Wypożyczalnia dla dorosłych i Oddział dla 

dzieci,  

 Filia nr 1, ul. Górnicza 12,  

 Filia nr 2, ul. Obrońców Pokoju 1,  

 Filia nr 3, ul. Jaśminowa 4,  

 Filia nr 4 w Zakrzowie. 
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Budżet Biblioteki na koniec 2021 roku wyniósł 934 523,87 zł,  z czego 

dotacja Gminy Łęczna 917 500 zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej 16 150 

zł, dochód własny 873,87 zł. 

Kadra liczy12 pracowników (11 etatów przeliczeniowych), z czego 10 na 

stanowiskach bibliotekarskich. 

Zbiory biblioteki są bogate, różnorodne, wyselekcjonowane i starannie 

dobierane pod kątem przydatności dla czytelników. Na koniec 2021 roku 

księgozbiór liczył 64282 woluminy. Są to:  

 liczne nowości wydawnicze, 

 encyklopedie, słowniki, informatory, 

 bogaty zestaw literatury pięknej, 

 literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, 

 lektury szkolne, 

 książki dla dzieci i młodzieży. 

W 2021 roku zakupiono 2065  książek oraz 50 audiobooków za kwotę 

46 142,86 zł, z tego 1377 woluminów na kwotę 29 992,86 zł ze środków 

samorządowych i 738 nowości wydawniczych w tym 688 wol. oraz 50 

zbiorów specjalnych na kwotę 16 150 zł ze środków ministerialnych. 

Gromadzone są zbiory nie tylko w formie tradycyjnej, ale także w postaci 

„książki mówionej” tzw. audiobooków. Placówka posiada 376 jednostek 

zbiorów specjalnych oraz 175 woluminów dostępnych dla użytkowników 

z niepełnosprawnością wzroku, około 1500 regionaliów, prenumeruje 15 

tytułów czasopism. Wszystkie zbiory wprowadzone są do komputerowej 

bazy danych programu bibliotecznego MAK+.  
 

Czytelnictwo  

W 2021 r. MGBP zarejestrowała 5094 czytelników (mniej o 757 w stosun-

ku do roku 2020), 35 277 odwiedzin (mniej o 7 584), 75 540 wypożyczeń 

(mniej o 7 089), 8 udostępnień na miejscu (mniej o 1876). Zasięg 

czytelnictwa (liczba czytelników na 100 mieszkańców) wyniósł 22,14, 

przy średniej wojewódzkiej 13,3, przy średniej powiatowej 21,1. 

Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń zbiorów na 100 mieszkańców) 

wyniosła 328,46. Pomimo spadku czytelnictwa, który spowodowany był 

sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym zmianami w 

funkcjonowaniu placówki, biblioteka nadal osiąga najwyższe w powiecie 

łęczyńskim wskaźniki czytelnicze. 

Na tak dobre wyniki ma wpływ wiele czynników: 

 korzystnie rozlokowana sieć bibliotek,  

 dobrze dobrany, bogaty i aktualizowany na bieżąco księgozbiór, 

 dostęp do katalogu on-line i wypożyczanie elektroniczne, 
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 wykształcona, profesjonalna i zaangażowana kadra bibliotekarzy, 

 miła i przyjazna użytkownikom atmosfera w bibliotekach,  

 codzienna praca na rzecz rozwoju czytelnictwa każdej grupy 

wiekowej,  

 oferowanie czytelnikom dodatkowych usług („Koszyk z książkami” – 

usługa dla przedszkolaków, „Książka na telefon” – dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, „Czytaj w języku angielskim”, Czytak Plus i 

Czytak NPN3 – usługa skierowana do osób z dysfunkcją wzroku, 

nieodpłatny dostęp do Internetu), 

 udział biblioteki w wielu akcjach czytelniczych,  

 prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, 

 współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku, 

 promocja biblioteki w mediach i środowisku. 
 

Działalność kulturalno-edukacyjna jest bardzo ważnym elementem 

działalności biblioteki. Działania zrealizowane w 2021 roku: 

Biblioteka Główna, ul. Bożniczna 21 

 „Światowy Dzień Kota” – głośne czytanie dla dzieci  

 „Walentynki w Bibliotece” – akcja biblioteczna 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – czytanie legend i baśni 

w Przedszkolu nr 1 w Łęcznej 

 „Skarby znalezione w bibliotecznych książkach” – wystawa 

 Konkurs Fotograficzny „Selfie z książką”  

 Rozmowa nagrywana z Danutą Binkiewicz – Kołodziej z okazji XVIII 

Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” 

 Rozmowa nagrywana z Jadwigą Mietlicz – uczestniczką Klubu e – 

Senior 

 Spotkanie z Danutą Binkiewicz - Kołodziej w ramach cyklu 

„Spacerkiem do biblioteki” 

 XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – spotkanie czytelnicze  

dla dzieci  

 Projekt "Cyfrowe GOKi" – cykl spotkań dla młodzieży 

 Event promujący projekt Cyfrowe GOKi – plenerowe spotkanie dla 

dzieci i młodzieży 

 Spotkanie autorskie online z Renatą Piątkowską 

 Narodowe czytanie – Moralność Pani Dulskiej  

 VII Noc bibliotek  „Czytanie wzmacnia” 

 Co to jest niepodległość? – zajęcia edukacyjne 

 Konkurs recytatorski "Misiowe wierszyki" zorganizowany z okazji 

Światowego Dnia Misia 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

126 

Filia nr 1, ul. Górnicza 12 

 Akcja – wyzwanie czytelnicze – czytanie książek o tematyce 
przyrodniczo- ekologicznej 

 „Prezentacja nowości czytelniczych z dużym drukiem” – spotkanie 
cykliczne „Senior w Bibliotece”  

Filia nr 2, ul. Obrońców Pokoju 1 

 Udział w Akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” 

 „Bajki – pomagajki moje ulubione” – konkurs 
 Seniorzy dzieciom: Głośne czytanie z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kropki 
 Spotkanie autorskie z Grażyną Plebanek – spotkanie w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki „Pod Różą” 
 V Międzyprzedszkolny Przegląd Poezji Dziecięcej „W Krainie 

Pluszowego Misia” 
 Fauna i Flora – wystawa  Pawła Brodzisza.  

 

Filia nr 3, ul. Jaśminowa 4 

• "Łęczyńskie ulice" – wystawa Pawła Brodzisza 

• LAPBOOK w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci 

• Spotkanie z cyklu " Kącik myśli twórczej" 

Filia nr 4 w Zakrzowie 

 "Polne kwiaty" – wystawa Pawła Brodzisza 

 Wakacje na wsi – akcja zorganizowana dla dzieci 

 
Większość działań kulturalno-oświatowa została „przeniesiona” do świata 

wirtualnego. Relacje z przeprowadzonych imprez umieszczane były na 

stronie internetowej biblioteki, facebooku i w prasie lokalnej w formie 

pisemnej i fotograficznej. Biblioteka zamieszczała informacje, posty na 

bieżąco i filmiki w czasie rzeczywistym. Użytkownicy facebooka mogli na 

żywo wysłuchać np. czytanych książek. Ta nowa forma dotarcia do 

czytelników  przyjęła się  i jest przez bibliotekę kontynuowana. 

 

Bardzo ważnym punktem w działalności placówki był udział w 

ogólnopolskich i wojewódzkich akcjach: 

 
 Cała Polska czyta dzieciom”,  

 „Mała książka – wielki człowiek”, 

 „Przerwa na wspólne czytanie”,  

 „Tydzień Bibliotek”,  

 „Noc Bibliotek”,  

 „Narodowe Czytanie”,  
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 „Tydzień z Internetem”, 

 „#NieZostawiamCzytelnika”, 

 „Włącz poezję”, 

 Projekt "Cyfrowe GOKi". 

 

W ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mleczna Kanapka 

biblioteka otrzymała książki o wartości 500 zł. 

Bank Spółdzielczy w Łęcznej przekazał kwotę 300 zł na zakup nagród dla 

zwycięzców konkursu recytatorskiego  dla dzieci „Misiowe wierszyki”. 

 

Projekty realizowane przez bibliotekę to: 

 Dyskusyjne Kluby Książki – projekt realizowany przy wsparciu 

finansowym Instytutu Książki i merytorycznym Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

 W ramach tego projektu w 2021 roku Biblioteka zorganizowała 

nieodpłatne spotkania autorskie z Renatą Piątkowską i Grażyną 

Plebanek. 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” – projekt Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu w 

Biblioteka pozyskała kwotę 16 150,00 zł. 

 Instytut Książki – projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” – 

Wyprawki Czytelnicze.  

 

Biblioteka posiada katalog on-line i wypożyczalnię elektroniczną w całej 

sieci bibliotecznej, co przekłada się na jakość oferowanych usług. 

Wypożyczanie odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych i elekt-

ronicznych kart czytelnika – obowiązujących we wszystkich bibliotekach 

publicznych powiatu łęczyńskiego. Nasi czytelnicy mają zapewniony 

dostęp do konta bibliotecznego on-line 24 godziny na dobę. Mogą 

przeszukiwać katalogi, zamawiać i rezerwować książki za pomocą 

komputerów, smartfonów, iPhonów, iPadów lub urządzeń z systemem 

Android z dowolnego miejsca i o każdej porze. 
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10.3. OCHRONA ZABYTKÓW 

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie Ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw Burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

W związku z zapisami ustawy w gminnej ewidencji zabytków ujęte są: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków (w tym nieruchome zabytki archeologiczne); 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza miasta 

w porozumieniu z  wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

Gminna Ewidencja Zabytków 

Karty adresowe zabytków wchodzących w skład Gminnej Ewidencji 

Zabytków opracowane zostały w roku 2009. W 2011 roku zbiór został 

poszerzony o obiekty wskazane w wyniku konsultacji przeprowadzonych 

z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W latach 2018 – 

2020 dokonano uporządkowania i aktualizacji istniejących kart 

adresowych zabytków nieruchomych oraz opracowano karty adresowe 

dla 202 nieruchomych zabytków archeologicznych. Ostateczny zbiór kart 

adresowych zostanie przedstawiony do akceptacji Lubelskiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Prace nad stworzeniem 

gminnego programu opieki nad zabytkami prowadzone są równolegle. 

LP. OBIEKT ADRES DATOWANIE 
REJESTR 

ZABYTKÓW 

I 
NIERUCHOME ZABYTKI - STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE Zgodnie z wykazem 

przekazanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 

II ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA ŁĘCZNA 

1.  

Zespół urbanistyczny miasta Łęczna z trzema 

rynkami, siecią ulic, skalą zabudowy miejskiej, 

pozostałościami zamku, ogólną sylwetą miasta z 

dominantą kościoła i bożnicy 

 
A/637, z 
korektą  

2.  Budynek dawnego ratusza Łęczna Pl. Kościuszki 28 1888 r. A/406 

3.  Dom 
Łęczna ul. 

Krasnystawska 4, 6 
poł. XIX w.  

4.  Dom* ŁęcznaPl. K anałowy 16 XIX/XX w.  

5.  Dom Łęczna Pl. Kanałowy 18 poł. XIX w.  

6.  Dawny dom zajezdny Łęczna Pl. Kanałowy 26 poł. XIX w.  

7.  Kamienica* Łęczna Rynek II/2 k. XIX w.  

8.  Spichlerz (zespół domu nr 24) Łęczna ul. 3 Maja 24 
lata 70-te XIX 

w. 
 

9.  Dawny dom zajezdny Łęczna ul. 3 Maja 26 1868 r.  

10.  Dawny dom zajezdny* Łęczna ul. 3 Maja 31 poł. XIX w.  

11.  Dom Łęczna ul. 3 Maja 37 2 poł. XIX w.  

12.  Dom* Łęczna ul. Litewska 4   

13.  Trakt lubelski** 
Łęczna, na północ od 
starej części miasta 

XV w.  
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LP. OBIEKT ADRES DATOWANIE 
REJESTR 

ZABYTKÓW 

III

. 
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY 

14.  
Obszar dawnego zespołu 

dworskiego Podzamcze 
  A/637 

15.  
Park w zespole dworsko -

parkowym na Podzamczu** 
Łęczna ul. Litewska 14 

XVII w.oraz 
XIX/X X w. 

 

16.  
Dwór w zespole dworsko -

parkowym na Podzamczu 
Łęczna ul. Litewska 14 XIX/XX w.  

17.  
Oficyna w zespole dworsko – 

parkowym na Podzamczu 
Łęczna ul. Litewska 14a XIX/XX w.  

18.  
Obora w zespole  dworsko -

parkowym na Podzamczu** 
Łęczna ul. Litewska 14 XIX/XX w.  

19.  
Suszarnia w zespole dworsko 

- parkowym na Podzamczu** 
Łęczna ul. Litewska 14 1881 r.  

20.  
Wieża w zespole dworsko -

parkowym na Podzamczu** 
Łęczna ul. Litewska 14 lata 30-te XX w.  

21.  

Mur  ogrodzeniowy zespołu 

folwarcznego na 

Podzamczu** 

Łęczna ul. Litewska 14 początek XX w.  

22.  
Spichlerz w zespole 

folwarcznym na Podzamczu 
Łęczna ul. Podzamcze 2 4 ćw. XIX w.  

IV ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.ŚW. MARII MAGDALENY 

23.  

Kościół paraf. pw. św. Marii 

Magdaleny z wyposażeniem w 

zabytki ruchome 

Łęczna  ul. Świętoduska 
5 

1618-31 A/94 

24.  

Cmentarz przykościelny w 

zespole kościoła paraf.  św. 

Marii Magdaleny 

Łęczna ul. Świętoduska 5 XV w. A/94 

25.  
Dzwonnica w zespole kościoła 

paraf. św. Marii Magdaleny 
Łęczna ul. Świętoduska 5 1827 r. A/94 

26.  
Kapliczka Matki Boskiej 

Apokaliptycznej 
Łęczna ul. Swiętoduska 5 1873 r.  

27.  
Kapliczka Chrystusa 

Zmartwychwstałego 
Łęczna ul. Swiętoduska 5 1873 r.  

28.  
Brama w zespole kościoła 

paraf. św. Marii Magdaleny 
Łęczna ul. Świętoduska 5 1827 r. A/94 

29.  

Ogrodzenie w zespole 

kościoła paraf. św. Marii 

Magdaleny 

Łęczna ul. Świętoduska 5 1827 r. A/94 

30.  

Dawna plebania w zespole 

kościoła paraf. św. Marii 

Magdaleny 

Łęczna  ul. Świętoduska 
3 

1858 r. A/94 

31.  

Pozostałości ogrodzenia przy 

dawnej plebanii w zespole 

kościoła paraf. św. Marii 

Magdaleny** 

Łęczna  ul. Świętoduska 
3 

 A/94 

32.  

Pompa żeliwna w zespole 

kościoła paraf. św. Marii 

Magdaleny 

Łęczna  ul. Świętoduska 
3 

ok. 1875 r. A/94 

33.  

Dawna mansjonaria, w 

granicach murów w zespole 

kościoła paraf. św. Marii 

Magdaleny 

Łęczna  ul. Świętoduska 
2, 

1647 r. A/94 
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LP. OBIEKT ADRES DATOWANIE 
REJESTR 

ZABYTKÓW 

34.  

Północna część cmentarza 

paraf., w granicach muru 

cmentarnego 

Łęczna Al. Jana Pawła II 
119 

przed 1824 r. A/944 

V BOŻNICA, SZKOŁA ŻYDOWSKA, KIRKUT 

35.  

Dawna bożnica z wystrojem 

architektonicznym, teren 

otaczający budynek 

Łęczna ul. Bożniczna 19 1651 lub 1655 A/444 

36.  Szkoła żydowska Łęczna ul. Bożniczna 21 1894 r.  

37.  Cmentarz żydowski Łęczna ul. Pasternik  11 2 poł. XVI w.  

VI MŁYN ELEKTRYCZNY W ŁĘCZNEJ ZESPÓŁ GORZELNI W STAREJ WSI 

38.  
Młyn elektryczny z 

wyposażeniem 
Łęczna ul. Jagiełka 4 Ok. 1900 r.  

39.  
Gorzelnia w zespole gorzelni 

folwarcznej** 
Stara Wieś 196 1907 r.  

40.  
Magazyn spirytusu w zespole 

gorzelni folwarcznej** 
Stara Wieś 196 1907 r.  

41.  
Dom gorzelanego w zespole 

gorzelni folwarcznej** 
Stara Wieś 196 1907 r.  

VII KRZYŻE I KAPLICZKI 

42.  Krzyż przydrożny** Łęczna ul. Świętoduska 1879 r.  

43.  
Krzyż w pobliżu dworca aut. 

** 
Łęczna  Al. Jana Pawła II k. XIX w.  

44.  Krzyż epidemiczny** Stara Wieś 1894 r.  

45.  
Krzyż przy starym trakcie 

lubelskim** 
Łęczna Os. Kolonia 

Trębaczów 
1914 r.  

46.  Kapliczka domkowa** Łęczna Al. Jana Pawła II poł. XIX w.  

47.  Kapliczka przydrożna** Kolonia Łuszczów 1886 r.  

48.  Kapliczka przydrożna** 

Trębaczów przy 
skrzyżowaniu drogi 

Lublin – Łęczna z drogą 
w kierunku Rossosza 

1929 r.  

VIII DOLINA RZEKI WIEPRZ 

49.  

Dolina rzeki Wieprz na odcinku „Przełomu” od Ciechanek do 

Witaniowa wraz ze skarpami i zboczami okalającymi oraz fragm. 

płaskowyżu wsi Trębaczów 

A/864, z 
korektą 

 

* Wniosek o wykreślenie z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 
**Opracowano indywidualną kartę adresową w ramach GEZ 

 

Od 2009 r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/256/2009 

zmieniona Uchwałą nr XXXII/190/2021 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 

7 kwietnia 2021 r. pozwalająca na dofinansowanie prac konserwator-

skich, restauratorskich i budowlanych obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, o które mogą aplikować właściciele.  
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Dotacje udzielone w roku 2021: 

L.P. Zabytek dotowany Przedmiot dotacji 
Wysokość 

udzielonej dotacji z 

budżetu gminy 

1. 

Budynek dawnej 
plebanii usytuowany 

przy ul. Świętodu-
skiej 3 w Łęcznej, 

wpis do rejestru 
zabytków 

województwa 
lubelskiego pod nr 

A/94 

Dofinansowanie robót 

zabezpieczających 
budynek 

7 885 zł 

2. 

Kościół parafialny 

p.w. Św. Marii 

Magdaleny 
usytuowany przy ul. 

Świętoduskiej 2 w 
Łęcznej, wpis do 

rejestru zabytków 
województwa 

lubelskiego pod nr 
A/94 

Dofinansowanie prac 

konserwatorskich i 

restauratorskich – 
wzmocnienie 

konstrukcji łuku 
tęczowego oraz 

wykonanie płyty nad 
wejściem do krypty 

fundatora. 

60 000 zł 

ŁĄCZNIE: 67 885 zł 

 

Zestawienie pozostałych najważniejszych wydatków, dotyczących m.in. 

ochrony zabytków, poniesionych przez gminę w 2021 roku: 

Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap – zadanie w fazie 

realizacji. Przedmiotem projektu jest przebudowa Rynku II z przyległym 

terenem – przebudowane place i ulice miejskie, ciągi pieszo – jezdne, 

chodniki, miejsca postojowe, budowa systemu odwodnienia ulic i oświe-

tlenie uliczne (LED). Przy ul. 11-go Listopada będzie utworzony skwer 

miejski z placem zabaw i urządzeniami rekreacyjnymi. Nad ul. Lubelską 

powstanie kładka pieszo – rowerowa (dł. 78 m). Zostanie urządzona 

zieleń i ustawione elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, 

tablice informacyjne, zegar słoneczny, zdroje uliczne). Na potrzeby 

bezpieczeństwa będzie rozbudowany system monitoringu miejskiego 

i urządzone centrum monitoringu. Wybudowana infrastruktura będzie 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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W 2020 roku wybudowano kładkę pieszo – rowerową (dł. 78 m) o kon-

strukcji zespolonej na podporach żelbetowych, wraz z obustronnymi 

poręczami; wykonano instalację oświetlenia kładki w tym punkty świetlne 

led – 312 szt.; wykonano przebudowy: kanalizacji sanitarnej, sieci 

elektroenergetycznej, związane z usunięciem kolizji. Wydatki 2020 r. – 

2 087 374,33 zł. Ważnym zadaniem w procesie rewitalizacji Starego 

Miasta w Łęcznej jest rewaloryzacja Rynku II wraz z ulicami przyległymi. 

W 2021 roku w ramach rewaloryzacji Rynku II i ulic przyległych, 

wykonano nowe podbudowy drogowe o powierzchni 1 1150 m2 i nawierz-

chnie drogowe z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 9150 

m2. Wybudowano 964 m rurociągów kanalizacji deszczowej, a także 

ułożono 1 608 m kabli zasilających nowobudowane oświetlenie.  

Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z rewitalizacją Rynku II to 

kwota 3 819 977,64 zł. 

Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy Rynku II –W ramach 

projektu przewidziano rekonstrukcję kamienicy przy Rynku II, której 

zostaną nadane nowe funkcje. Zaprojektowano podpiwniczony budynek 

piętrowy z poddaszem użytkowym. Na parterze przewidziano trzy 

większe lokale usługowe z własnym zapleczem, które zostaną 

przeznaczone na Centrum Działań Społecznych. Mieszkania socjalne (12 

szt.) zostaną umieszczone na parterze, piętrze i poddaszu. W budynku 

zostanie zainstalowane wyposażenie umożliwiające pełnienie 

przewidzianych funkcji oraz instalacja wykorzystująca OZE (kolektory 

słoneczne). Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

W 2020 roku rozpoczęto budowę budynku, pozyskano działkę nr 1856, 

a w ramach robót budowlanych rozebrano stare budynki, wykonano 

wzmocnienie i zabezpieczenie podłoża, płytę fundamentową żelbetową 

oraz ściany żelbetowe piwniczne. Wydatki 2020 r. – 771 404,46 zł. W 

latach 2020 - 2021 przy Rynku II w Łęcznej wykonano budynek 

mieszkalno – usługowy o powierzchni zabudowy 315,35 m2 i powierzchni 

użytkowej 913,85 m2. Trwają roboty wykończeniowe, okładziny ścian i 

posadzki. Wydatki 2021 r. – 1 680 573,88 zł. 

Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowi-

skowego Domu Samopomocy – Przebudowa budynku spichlerza nie była 

realizowana w 2021 roku. Projekt został zakończony w 2020 roku. Projekt 

został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz PFRON. Łączna 
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wartość projektu wyniosła 6 458 094,24 zł, z czego dofinansowanie UE 

2 538 032,39 zł, dofinansowanie Budżetu Państwa 461 460,43 zł, wkład 

PFRON 540 000 zł, środki własne Gminy Łęczna 2 918 601,42 zł. 

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Podzamczu 

– celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie tzw. „terenu za murem”, 

położonego w obrębie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego 

Podzamcze z przeznaczeniem jako obszar na potrzeby rekreacyjne i wy-

poczynkowe dla mieszkańców i osób przyjezdnych oraz pod plenerowe 

imprezy kulturalne; w 2020 roku zawarto umowę o przyłączenie obiektu 

do sieci dystrybucyjnej PGE. Wykonano także uprawy polowe i obsiano 

trawą teren o powierzchni 4,65 ha, wykonano krawężniki i podbudowę 

drogi manewrowej dla obsługi sceny – około 420 m2. W lutym 2021 roku 

złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie dofinansowania na realizację 

zadania pn. „Rewitalizacja terenu po zlikwidowanym PGR w Podzamczu” 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem 

na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środków 

nie przyznano. Natomiast w lutym 2022 roku zgłoszony został wniosek 

pn. „Rewitalizacja terenów byłego PPGR w Podzamczu i terenów 

nadrzecznych w Łęcznej”. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 

5 100 000,00 zł. Wartość wsparcia: 4 998 000,00 zł. Źródłem 

dofinansowania są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwa ocena wniosku oraz oczekiwanie 

na decyzję o rozstrzygnięciu naboru wniosków. Wydatki w 2021 roku – 

161 445,76 zł. 
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11. UDZIAŁ GMINY W STOWARZYSZENIACH 

11.1. Lokalna Grupa Działania „Polesie” 

Stowarzyszenie pod nazwą „Polesie” powołane dnia 03.04.2008 r. na 

obszarze 9 gmin w województwie lubelskim (Cyców, Ludwin, Łęczna, 

Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Wierzbica) położonych na 

terenie 5 powiatów (łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, 

chełmskiego i włodawskiego). W skład LDG wchodzą podmioty publiczne, 

gospodarcze, organizacje społeczne i osoby fizyczne. 

Gmina Łęczna wyraziła zgodę na przystąpienie do komitetu 

założycielskiego na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 

lutego 2008 r. Nr XV/127/2008. Składka członkowska w roku 2021 

wynosiła 10 000 zł . 

Z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Obszarów Wiejskich korzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i fundacje oraz 

przedsiębiorcy. W 2020 r. LGD „Polesie” ogłosiła możliwość składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach 5 naborów z czego 

unieważniono nabory nr: 1/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021. W terminie 

6-20 grudnia 2021 r. odbył się tylko nabór nr 2/2021 „Budowa i rozbu-

dowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej”. W tym naborze nie 

uczestniczyli wnioskodawcy z terenu Gminy Łęczna. Z kolei w naborze nr 

1/2022 dotyczącym poprawy jakości infrastruktury kultury został 

zgłoszony projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w 

Łęcznej”. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 173 018 00 zł, zaś 

wartość wnioskowanej dotacji to kwota 89 082,00 zł. 

 

11.2. Euroregion Bug 

Euroregion Bug to obszar geograficzny utworzony 29 września 1995 r., 

który swym zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (ówczesne 

województwa lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie, zamojskie i od 1998 r. 

bialskopodlaskie), Ukrainy (obwód wołyński) i Białorusi (obwód brzeski). 

Siedziba po stronie polskiej znajduje się w Chełmie, po stronie ukraińskiej 

w Łucku, po białoruskiej w Brześciu. Do głównych założeń 

Stowarzyszenia Euroregion Bug jest inspirowanie, wspomaganie i koor-

dynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych 

i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych 

wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug. Stowarzyszenie skupia 

73 samorządy z terenu województwa lubelskiego. 
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Gmina Łęczna została członkiem Stowarzyszenia Samorządów 

Euroregionu BUG w sierpniu 2005 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej 

w Łęcznej nr XXXIV/241/2005 z dnia 24.08.2005 r. Główną ideą 

przystąpienia do Stowarzyszenia było realizowanie wspólnych projektów 

oraz podejmowanie wspólnych wyzwań we współdziałaniu z partnerami 

zza wschodniej granicy Polski. W grudniu 2005 roku dzięki 

Stowarzyszeniu, Gmina Łęczna nawiązała partnerskie stosunki z Miastem 

Kowel na Ukrainie podpisując umowę o partnerstwie w dniu 1 czerwca 

2006 roku. Posiadanie partnera było najważniejszym kryterium 

otrzymania dofinansowania. Kowel został partnerem Łęcznej w projekcie 

opracowywanym w ramach naboru wniosków prowadzonym przez 

Euroregion. Jednym z obowiązków członków Stowarzyszenia jest 

uiszczanie składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej 

ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców tego samorządu. 

Gmina Łęczna w 2019 roku uiściła składkę członkowską w wysokości 

2.330,00 zł. W ciągu 15 lat współpracy partnerskiej Gmina Łęczna 

i Miasto Kowel skorzystali z szans jakie stworzyła Unia Europejska 

w postaci możliwości dofinansowania realizacji wspólnych transgrani-

cznych projektów. W czerwcu 2016 roku podpisano trzecią umowę 

o współpracy partnerskiej. Omawiane są plany na realizację kolejnych 

wspólnych inicjatyw i projektów w ramach perspektywy finansowej po 

roku 2020. Przygotowywanie i realizacja wspólnych projektów ze 

środków UE w dziedzinie kultury i sztuki oraz edukacji i ochrony 

środowiska doprowadziła do stworzenia trwałych fundamentów 

współpracy i wymiany doświadczeń między obu miastami w tej 

dziedzinie.  

Gmina Łęczna i Miasto Kowel jako partnerzy wspólnie przygotowali 

łącznie 10 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów trans-

granicznych. 4 projekty dotyczyły kultury. 2 projekty dotyczyły 

infrastruktury i promocji dziedzictwa kulturowego. 1 projekt swoim 

zakresem obejmował promocję dziedzictwa przyrodniczego i budowę 

małej infrastruktury turystycznej. 1 projekt opracowano w dziedzinie 

ochrony środowiska i edukacji. 2 projekty dotyczyły opracowania 

dokumentacji technicznej budowy infrastruktury komunalnej. 4 wspólne 

projekty Łęcznej i Kowla uzyskały dofinansowanie, w tym 3 zostały 

w pełni zrealizowane i poprawnie rozliczone. 2 z nich zrealizowano przy 

współudziale Euroregionu BUG. W ramach 1 projektu partnerstwo było 

nie tylko merytoryczne w zakresie działań, ale także finansowe co 

oznacza, że środki wydatkowane były przez obu partnerów po obu 

stronach granicy.  



RAPORT O STANIE GMINY ŁĘCZNA  za rok 2021 

136 

W 2018 roku Rada Miejska w Łęcznej podjęła uchwałę Nr II/9/2018 z dnia 

19.12.2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łęczna do partnerskiego 

projektu „Wspólne dziedzictwo-wspólna tożsamość” – zintegrowana 

promocja zasobów dziedzictwa kulturowego w Łęcznej i Kowla, 

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 

Białoruś – Ukraina 2014-2020. Wkład Gminy Łęczna na realizację 

projektu wynosi 22.052,20 zł. W ramach działania zostaną utworzone 

2 ścieżki edukacyjne – 1 w Łęcznej i 1 w Kowlu, przy których stanie 19 

tablic informacyjno-tematycznych na gruncie (11 szt. w Łęcznej i 8 szt. 

w Kowlu); 38 tablic informacyjno-tematycznych na zewnętrznych 

ścianach budynków oraz 4 banery reklamowe w Kowlu. Tablice 

informacyjno-tematyczne ustawione zostaną przy miejscach stanowią-

cych zasoby dziedzictwa kulturowego i historycznego w Łęcznej i w 

Kowlu. W ramach działania zostanie również zorganizowana 2-dniowa 

transgraniczna plenerowa impreza kulturalna w Łęcznej. Udział wezmą 

artyści, organizacje kulturalne i turystyczne, mieszkańcy Łęcznej i Kowla. 

Uczestnictwo w wydarzeniu będzie bezpłatne i ogólnodostępne. Impreza 

służyć będzie promocji zasobów dziedzictwa kulturowego. W dniu 

05.12.2019 r. Burmistrz Łęcznej podpisał umowę grantową o dofina-

nsowanie tego mikro-projektu. Ze względu na pandemię COVID-19 

termin realizacji został przesunięty z 2021 na 2022 rok. Niestety działania 

wojenne podjęte przez Rosję przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku 

uniemożliwiły realizację wspólnego projektu. Ze względu na tzw. „siłę 

wyższą”, Ministerstwo wyraziło zgodę na kolejną zmianę terminu i wdra-

żanie przedsięwzięcia po zakończeniu wojny. 

Dzięki wsparciu Euroregionu BUG, Gmina Łęczna w dniu 22.11.2019 r. 

podpisała umowę współpracy partnerskiej z Miastem Wołożyn na 

Białorusi. Partnerzy będą rozwijać współpracę w zakresie: ochrony 

środowiska naturalnego, architektury, przestrzeni publicznej, infrastru-

ktury komunalnej i społecznej, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

polityki społecznej, oświaty, kultury, sztuki, sportu i turystyki oraz 

w dziedzinie rozwoju kontaktów i wzajemnej wymiany doświadczeń 

pracowników administracji. Miasta partnerskie będą umożliwiać 

i popierać w szczególności wspólne oraz wzajemne ubieganie się 

o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji i wszelkich innych 

przedsięwzięć, realizowanych w swoich miastach. W IV kwartale 2019 

roku został ogłoszony III nabór projektów transgranicznych w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-

2020. Nabór dotyczył projektów z małym budżetem (dofinansowanie 

max. do 60 000,00 EUR) w celu tematycznym Dziedzictwo. Centrum 

Kultury w Łęcznej i Miasto Wołożyn opracowali i złożyli w dniu 
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13.01.2020 r. projekt pn. „Razem dla sztuki, kultury i przyjaźni” – 

promocja i integracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Wołożyna. 

Projekt otrzymał dofinansowanie decyzją Wspólnego Komitetu 

Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina 2021-2020 z dnia 26.03.2021 r. Na szczególną uwagę zasługuje 

aktywna i bogata działalność twórcza malarzy, artystów, twórców, ludzi 

kultury i sztuki Łęcznej i Wołożyna. W Łęcznej artyści skupieni są wokół 

Centrum Kultury i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki 

„PLAMA”. Co roku odbywa się Międzynarodowy Plener Malarski. W rejonie 

wołożyńskim działalność prowadzą 2 muzea, 4 dziecięce szkoły sztuk 

pięknych i 14 domów kultury. W Bohdanowie w 1870 roku urodził się, 

tworzył i tam jest pochowany Ferdynand Ruszczyc – światowej sławy 

polski artysta malarz. Ruszczyc był nie tylko sławnym malarzem. Był 

także organizatorem życia kulturalnego w Bogdanowie organizując 

dożynki dla mieszkańców i gości. W Bohdanowie organizowane są 

międzynarodowe plenery malarskie „Ziemia Ferdynanda”. Wspólny 

projekt Łęcznej i Wołożyna poświęcony jest promocji życia i twórczości 

tego wybitnego malarza jak również promować będzie dorobek twórczy 

artystów malarzy łęczyńskich i wołożyńskich. Działania projektu: 

zarządzanie projektem; promocja i informacja projektu; konferencja 

otwierająca projekt w Wołożynie; przebudowa schodów prowadzących do 

miejsca pochówku rodziny Ruszczyców w Bogdanowie; transgraniczne 

wydarzenie kulturalne „Polsko – Białoruska sztuka, kultura i przyjaźń” 

w Łęcznej; transgraniczne wydarzenie kulturalne „Piękne dziedzictwo 

Ferdynanda” – sztuka, kultura i przyjaźń w Wołożynie i w Bogdanowie; 

konferencja zamykająca i podsumowująca projekt w Łęcznej. Całkowita 

wartość projektu to 66 660,00 EUR, kwota przyznanego grantu 

59 994,00 EUR. Wysokość wydatków Centrum Kultury w Łęcznej to 

kwota 34 432,00 EUR, w tym grant 30 177,00 EUR i 4 255,00 EUR 

wkładu własnego. W 2021 roku partnerzy z Polski i Białorusi wspólnie 

przygotowali dokumentację celem podpisania umowy grantowej o dofina-

nsowanie mikroprojektu. W dniu 06.12.2021 r. Centrum Kultury 

w Łęcznej podpisało umowę grantową. Termin realizacji transgranicz-

nego przedsięwzięcia Łęcznej i Wołożyna to rok 2022. Niestety działania 

wojenne podjęte przez Rosję przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku 

uniemożliwiły realizację wspólnego projektu. Ze względu na tzw. „siłę 

wyższą” oraz w związku z zaangażowaniem władz białoruskich w wojnę 

przeciwko Ukrainie, na podstawie zaleceń otrzymanych od Komisji 

Europejskiej, Instytucja Zarządzająca Programem Polska-Białoruś-

Ukraina w początku marca 2022 roku zawiesiła wszelkie płatności 

(zaliczki lub refundacje) dla beneficjentów z Białorusi. Komisja 
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Europejska zdecydowała o zawieszeniu współpracy transgranicznej 

z Białorusią. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję Ministerstwa co do 

dalszych losów projektu. Mając na uwadze zaangażowanie władz 

Republiki Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie, Rada Miejska w Łęcznej 

podjęła w dniu 30.03.2022 r. Uchwałę Nr XLV/273/2022 w sprawie 

zawieszenia na czas nieokreślony przez Gminę Łęczna współpracy 

z Samorządem Miasta Wołożyn na Białorusi. 

Ponadto Gmina Łęczna uczestniczyła w spotkaniach roboczych, 

szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez 

Euroregion BUG. Gmina z pewnością będzie kontynuowała członkostwo 

w Euroregionie BUG i skorzysta z możliwości przygotowania inicjatyw 

dofinansowanych ze środków UE w perspektywie po roku 2021 

wykorzystując uczestnictwo samorządu w pracach Euroregionu BUG. 

11.3. Szlak Jana III Sobieskiego 

Gmina Łęczna jest partnerem projektu „Wzmocnienie spójności 

społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym 

Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” dofinansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt jest realizowany 

w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Piaski, a pozostałymi 

partnerami są: Gmina Spiczyn, Gmina Wólka, Gmina Mełgiew, Gmina 

Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina 

Milejów, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw. Gmina Łęczna w 

2021 roku uiściła składkę członkowską w wysokości 4 100 zł. 

Gmina Łęczna jako partner projektu nr PL06-30 pn. „Wzmocnienie 

spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze 

Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego” otrzymała dotację na min. 

opracowanie dokumentacji pogłębionej dla inwestycji kluczowej. W przy-

padku Gminy Łęczna inwestycją kluczową była rewaloryzacja Rynku II 

wraz z przyległymi ulicami w Łęcznej.  

W 2021 roku przedstawiciele Gminy Łęczna uczestniczyli w spotkaniach 

poświęconych możliwości pozyskiwania funduszy w perspektywie 

finansowej 2021-2027. 

11.4. Lubelski Obszar Metropolitalny 

Lubelski Obszar Metropolitalny jest obszarem skupiającym gminy i po-

wiaty leżące wokół Lublina, stolicy województwa lubelskiego (miasta 

wojewódzkiego). Jego celem jest realizowanie wspólnych działań dla 

samorządów należących do LOM i wykraczających poza terytorium jednej 

gminy bądź powiatu. Samorządy wchodzące w skład LOM są powiązane 

ze sobą nie tylko terytorialnie ale i funkcjonalnie. Obszar Metropolitalny 
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stanowi urzeczywistnienie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Wyodrębniony Obszar Metropolitalny, skupiony 

wokół stolicy województwa (regionu) może ustanowić ponadlokalną 

strategię rozwoju co może przełożyć się na planowanie oraz wdrażanie 

działań rozwojowych (projektów, inwestycji) w ramach wsparcia 

finansowego adresowanego do wyodrębnionych obszarów powiązanych 

ze sobą terytorialnie i funkcjonalnie wykraczających poza granice jednej 

gminy. ZIT są realizowane w miejskich obszarach funkcjonalnych 

wskazanych jak obszary strategicznej interwencji w strategii województ-

wa. Na mocy uchwały nr XXXII/188/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Rada 

Miejska w Łęcznej wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Łęczna do 

współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łęczna i pozostałymi 

jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego. W czerwcu 2021 roku zostało zawarte porozumienie 

jednostek samorządu terytorialnego w sprawie określenia zasad 

współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Na rzecz 

rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego Gmina Łęczna 

współuczestniczy w partnerstwie z takimi jednostkami jak: Gmina Lublin 

– Lider LOM, Gmina Bełżyce, Gmina Bychawa, Gmina Garbów, Gmina 

Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Kamionka, Gmina 

Konopnica, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Łęczna, 

Gmina Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina 

Niemce, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Gmina 

Miejska Świdnik, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Powiat Lubelski, 

Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki. 

W kwietniu i maju 2022 trwają konsultacje Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Jest 

to dokument, który określi zasady, kierunki i obszary współpracy 

samorządów na kolejne lata. 
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12. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA GMINY 

– MIASTA PARTNERSKIE 

Gmina Łęczna prowadzi współpracę międzynarodową z następującymi 

partnerami zagranicznymi: 

 Miastem Hajdúhadház na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Łęcznej Nr XXVII/225/96 z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie 

nawiązania przyjaznych stosunków i współpracy na zasadzie 

partnerstwa pomiędzy m. Łęczna i m.Hajduhadhaz na Węgrzech 

 Miastem Treviolo na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej 

Nr XXXI/256/96 z dnia 6 listopada 1996 r. w sprawie nawiązania 

przyjaznych stosunków i współpracy na zasadzie partnerstwa 

pomiędzy m. Łęczna im. Treviolo we Włoszech 

 Miastem Kowel na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej 

Nr XXXIX/285/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie 

nawiązania współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy 

Samorządem Gminy Łęczna i miastem Kowel na Ukrainie 

 Miastem Wołożyn na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Łęcznej Nr XI/56/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

nawiązania współpracy na zasadzie partnerstwa i dobrosąsiedztwa 

pomiędzy Samorządem Gminy Łęczna i Samorządem Miasta 

Wołożyn na Białorusi 
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13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

13.1. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘCZNA 
Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

organy administracji publicznej realizując zadania ze sfery publicznej 

współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 

ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. Ustawa nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stosownie do tego 

obowiązku corocznie uchwalane są programy obejmujące współpracę 

w roku kolejnym. Uchwałą Nr XXVI/150/2021 Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 5 listopada 2020 r. przyjęto Program współpracy Gminy Łęczna 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2021 r.  

Jako akt prawa miejscowego projekt poddany został konsultacjom 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych w trybie uchwały Nr 

XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w 

sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072). Konsultacje 

trwały od 30.09.2020 do 14.10.2020 r. W ramach prowadzonych 

konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

13.1.1. Współpraca pozafinansowa 

1. Konsultacje2  

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odbywają się 

w trybie określonym Uchwałą nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej 

                                    
2 Dotyczy konsultacji przeprowadzanych na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. konsultacji projektów aktów 

normatywnych, prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych. 
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z dnia 8 września 2010 r. Konsultacje przeprowadza się obowiązkowo 

w przypadkach kierowania pod obrady Rady Miejskiej projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji. Konsultacje przeprowadzane są z organizacjami działającymi 

na terenie Gminy Łęczna, w celu poznania ich opinii w sprawie aktu 

poddanego konsultacji. W konsultacjach mogą brać udział organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działa-

lności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność 

statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego 

poddawany konsultacjom. Konsultacje uważa się za ważne bez względu 

na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 

W roku 2021 konsultacjom na stronie internetowej poddano ogółem 32 

projektów prawa miejscowego oraz 2 projekty aktów prawnych nie 

stanowiące prawa miejscowego. 
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2. Udział w pracach komisji konkursowej 

W związku z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
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organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego wskazane w art. 3 ust 3 w/w ustawy, mogą brać 

udział w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania 

złożonych ofert. W roku 2021 przedstawiciele organizacji pozarządo-

wych zapraszani byli każdorazowo do pracy we wszystkich komisjach 

konkursowych powoływanych do celów rozpatrzenia ofert złożonych 

w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Informacje o możliwości 

zgłoszenia przedstawicieli organizacji podlegały publikacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji 

Publicznej dla Gminy Łęczna oraz poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej. W roku 2021 do pracy 

w komisjach konkursowych nie zgłosili się przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

3. Wsparcie lokalowe  

Zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej: 

a) Budynek Szkoły Podstawowej w Zofiówce 85 dla Stowarzyszenia 

Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”, 

b) Lokal przy Pl. Kościuszki 22 dla Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarządu Rejonowego w Łęcznej, 

c) Lokal przy Pl. Kościuszki 22 dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Potrzebującym „AGAPE”. 

 

Wynajem, dzierżawa lub oddanie w użytkowanie po cenach niższych niż 

rynkowe: 

a) Lokal przy Pl. Kościuszki 1/1 dla Stowarzyszenia MONAR 

b) Lokal przy Pl. Kościuszki 22 dla Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarządu Rejonowego w Łęcznej  

c) Lokal przy Pl. Kościuszki 22 dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Potrzebującym „AGAPE” 

d) Lokal przy ul. Tysiąclecia 10 dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej 

e) Budynek w Łuszczowie-Kolonii 13c dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

Łuszczów-Kolonia 

f) Pomieszczenie w budynku oraz garaż w Zakrzowie 27 dla Koła 

Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie 

g) Pomieszczenie na magazynek szkolny w budynku w Zofiówce 85A dla 

Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców Przyjazna Szkoła 

h) Lokal przy ul. Jaśminowej 4 dla Regionalnego Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian”. 
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13.1.2. Współpraca finansowa 

Wszystkie zadania zlecane do realizacji w drodze otwartych konkursów 

ofert w roku 2021 zostały zlecone w formie wsparcia realizacji, co 

oznaczało wymóg posiadania przez organizację ubiegającą się o realiza-

cję zadania wkładu własnego. Zwyczajowo nie jest ustalona wymagana 

minimalna wartość wkładu organizacji, jednak wartość włożonej pracy 

osobowej jak również wysokość środków finansowych deklarowanych 

przez oferenta ma wpływ na liczbę punktów przyznanych danej ofercie. 

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/150/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 

października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 roku na realizację programu przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 210 000 zł. 

Realizacja w roku 2021 priorytetowych zadań zlecanych w formie 

wsparcia do realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego: 
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Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna 

i szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii; udzielanie rodzinom, 

w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

6 6 5 0 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

w tym promocja twórczości, historii i tradycji 

regionu; organizacja różnorodnych form 

upowszechniania kultury; wspieranie działań 

i inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży 

3 3 2 0 

Kultury fizyczna i sport, w tym upowszechnianie 

kultury fizycznej; 
3 3 3 0 

RAZEM 12 12 10 0 
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Realizacja zadań publicznych na rok 2021 została zlecona na podstawie 

2 konkursów ofert. Konkursy zostały przeprowadzone na przełomie 

listopada i grudnia 2020 roku oraz stycznia i lutego 2021 roku. Łącznie 

na podstawie konkursów podpisano 12 umów i rozdysponowano 206 000 

zł (wykorzystano 205 009,50 zł) 

W ciągu roku 2021 przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w formie wsparcia dotyczący zadań planowanych do 

realizacji w 2022 r. 

 

Zlecanie realizacji zadań pożytku publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert – na podstawie art. 19 a ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek organizacji pozarządo-

wej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, możliwe 

jest zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

Warunki skorzystania z trybu pozakonkursowego: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może 

przekroczyć kwoty 10 000 zł, 

 zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 

dni, 

 łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej 

organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi 

wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie 

pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym 

roku budżetowym. 

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w 

ustawy występuje do Burmistrza Łęcznej z ofertą realizacji zadania 

publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 w/w 

ustawy. Burmistrz Łęcznej rozpatruje złożoną ofertę pod względem 

celowości realizacji zadania publicznego. Zaakceptowana oferta 

upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu 

Miejskiego poprzez zamieszczenie jej: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej,  

 na stronie internetowej www.leczna.pl w zakładce przeznaczonej 

dla organizacji pozarządowych. 

W ciągu 2021 r. nie złożono żadnych ofert realizacji zadań publicznych 

w tym trybie.  

http://www.leczna.pl/
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Zestawienie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań publicznych w roku 2021 w formie wsparcia realizacji 

zadania (na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego i o wolo-

ntariacie – w trybie konkursowym) 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 
TYTUŁ UMOWY KWOTA 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 30 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Przeciwdziałanie narkomanii - profilaktyka 

oraz zwiększanie dostępności na terenie 

Gminy Łęczna pomocy dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz osób 

zagrożonych uzależnieniem 

30 000,00 zł 

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 119 009,50 zł 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych 
30 640,00 zł 

Parafia p.w. św. 

Marii Magdaleny w 

Łęcznej 

Profilaktyczna działalność informacyjna i 

edukacyjna w tym programy opiekuńczo-

wychowawcze 

18 000,00 zł 

Regionalne Centrum 

Trzeźwości 

Maksymilian 

Zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie 

pomocy psychospołecznej rodzinom, w 

których występują problemy alkoholowe 

Dotacja przyznana w wysokości 29 300,00 zł. 

Częściowe niewykorzystanie dotacji ze 

względu na oszczędności związane z kosztami 

utrzymania lokalu oraz kosztami 

administracyjnymi związanymi z realizacją 

zadania 

28 309,50 zł 

Parafia p. w . Św. 

Barbary 

Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży oraz 

pomoc dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym 

28 000,00 zł 

Fundacja Centrum 

Działań 

Profilaktycznych 

Rekomendowany Program Profilaktyczny 

„Debata” 
14 700,00 zł 
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ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 
TYTUŁ UMOWY KWOTA 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
26 000,00 zł 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej 

Zadanie z zakresu kultury, sztyki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Izba Regionalna 

8 000,00 zł 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej 

Zadanie z zakresu kultury, sztyki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Merkuriusz Łęczyński  

15 000,00 zł 

Polski Związek 

Emerytów 

Rencistów i 

Inwalidów  

Oddział Rejonowy w 

Łęcznej 

Zadanie z zakresu kultury, sztyki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Organizacja na terenie Gminy Łęczna imprez 

integracyjnych dla seniorów 

 

3 000,00 zł 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I 

SPORTU 
30 000,00 zł 

Lubelski Klub Karate 

Kyokushin 

Zadanie z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej 

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 

 

13 000,00 zł 

Fundacja Akademia 

Sportu Górnika 

Łęczna 

Badminton – to naprawdę fajna zabawa 12 000,00 zł 

Lubelski Klub 

Sportów Walki 

„DAN” 

Szukamy mistrzów – bezpłatne zajęcia 

kickboxingu i taekwondo dla dzieci i młodzieży 
5 000,00 zł 

ŁĄCZNIE: 205 009,50 zł 

13.2. FINANSOWANIE OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH 

Środki finansowe uwzględnione w budżecie gminy w 2021 r. z przezna-

czeniem na Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy 

Łęczna stanowiły kwotę 80 000,00 zł. 

Jednostki OSP z terenu Gminy Łęczna: 

 jednostki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – 8 

OSP Łęczna - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego (KSRG), OSP Łuszczów Kolonia, OSP Nowogród, OSP 

Karolin, OSP Witaniów, OSP Stara Wieś, OSP Zakrzów, OSP Ciechanki 

Krzesimowskie 

 jednostki aktywne  - 4 
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 liczba strażaków ochotników uprawnionych do udziału w akcji – 75-80 

 

Rodzaj wydatku 
Wydatkowane 

środki finansowe 

Wydatki poniesione z budżetu gminy na zapewnienie sił i 

środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań 

ratowniczych przez OSP z terenu gminy Łęczna 

78 324,35 zł 
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14. OCHRONA ZDROWIA 

14.1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej 

Nr XXVI/151/2020 z dnia 28 października 2020 roku.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą 

i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, 

rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podstawowym celem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

promocja zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 

ze spożywaniem alkoholu; redukcja szkód, w tym problemów związanych 

z zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniem; rehabilitacja (readapta-

cja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, zmniejszenie 

rozmiarów problemu zaburzeń życia rodzinnego, poprawa sytuacji 

społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu problemów 

związanych z uzależnieniem od alkoholu. 

Rynek napojów alkoholowych 

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje 

uchwała nr XLVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 25 lipca 

2018r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – stan na 

31.12.2021 r. 

• Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy – 119 

• Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży – lokale gastronomiczne – 37 
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Rok 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 
Łęczna 

 

Posiadające 

zezwolenia dot. 
spożycia poza 

miejscem sprzedaży 
– sklepy 

Posiadające zezwolenia 
dot. spożycia w miejscu 

sprzedaży – lokale 
gastronomiczne 

Razem 

2018 45 28 73 

2019 46 25 71 

2020 43 22 65 

2021 44 18 62 

 

 Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w sklepach 

i lokalach gastronomicznych – na podstawie oświadczeń 
złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych w zł 

Rok 
do 4,5% oraz 

piwa 

od 4,5% do 

18% z 
wyjątkiem piwa 

pow. 18% Razem 

2018 11 117 329  2 154 977  8 351 321  21 623 628 

2019 11 052 884  2 290 589 8 829 223  22 172 698 

2020 11 004 400 2 515 286 9 430 098 22 949 785 

2021 12 025 542 2 749 614 10 491 254 25 266 411 
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Rok 

Liczba 

mieszkańców 
gminy powyżej 

18 r.ż. Stan na 
koniec roku 

Roczna wartość 

alkoholu 
sprzedanego na 

terenie gminy w 
sklepach i lokalach 

gastronomicznych  
- na podstawie 

oświadczeń o 

wartości sprzedaży 

Roczna wartość alkoholu 
sprzedanego na terenie 

gminy w sklepach i 
lokalach 

gastronomicznych w 
przeliczeniu na 1 

mieszkańca pow. 18 r.ż. 

2019 18582 22 172 698,00 zł 1 193,24 zł 

2020 18239 22 949 785,00 zł 1 258,28 zł 

2021 17989 25 266 411,00 zł 1 404,55 zł 

 

Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

Dane dotyczące zgłaszalności problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu  

 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób w stosunku do których 
złożono wniosek o podjęcie 

czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu 
obowiązku podjęcia leczenia 

odwykowego 

35 35 26 31 

Liczba spraw skierowanych do Sądu 15 22 12 23 

Liczba rozmów przeprowadzonych z 

osobami uzależnionymi od alkoholu   
88 93 63 53 

Liczba rozmów przeprowadzonych z 

członkami rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym 

55 61 50 46 
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Zestawienie wydatków poniesionych na działania dotyczące zwiększania 

dostępności do pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od 

alkoholu, występowaniem przemocy w rodzinie i problemu uzależnienia 

oraz pomocy dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu 

 2018 2019 2020 2021 

Liczba punktów umożliwiających 

specjalistyczne konsultacje dotyczące 
problemu uzależnień 

 w tym3: 

3 4 3 3 

Punkty świadczące pomoc 

psychologiczną, terapeutyczną 

(2021  r. - Stowarzyszenie MONAR, 
Regionalne Centrum Trzeźwości 

Maksymilian, punkt konsultacyjny w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) 

1 2 1 3 

Stowarzyszenia abstynenckie / 
wsparcie ruchu trzeźwościowego – 

pomoc specjalistyczna świadczona w 
punkcie konsultacyjnym 

(Regionalne Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian”) 

1 1 1 1 

Punkty świadczące pomoc z  zakresu 

przeciwdziałania przemocy związanej 

z występowaniem problemu 

uzależnień 

(2021 r. - Punkt konsultacyjny przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Łęcznej) 

1 2 1 1 

Rodzaje punktów i wysokość wsparcia działań skierowanych do 

osób dorosłych 
Punkt prowadzony przez instytucję realizującą zadania z zakresu 

pomocy społecznej (MOPS): 45 365,61 zł4 
Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:  58 309,50 zł5 

Zakres pomocy: 
 Dostęp do specjalistycznych konsultacji (psycholog, specjalista 

terapii uzależnień, psychiatra, pracownik socjalny, konsultant w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) 

                                    
3 Zakres pomocy świadczonej przez poszczególne punkty jest różny, niektóre z 
punktów świadczą kilka rodzajów pomocy. 
4 Punkt prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej – 
poradnictwo specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
5 Zadania realizowane przez Stowarzyszenie MONAR oraz Regionalne Centrum 
Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej (koszt porad specjalistów oraz koszty 
związane z działaniami skierowanymi do społeczności abstynenckiej)                                                                                                                                                                                                                                           
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 Rozpoznawanie zgłaszanego problemu 

 Motywowanie do podjęcia terapii 
 Motywowanie do zmiany szkodliwego wzoru picia 

 Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym 
leczeniu odwykowym 

 Udzielanie wsparcia osobom pochodzących ze środowisk lub rodzin 
dotkniętych problemem uzależnień 

 Udzielanie konsultacji osobom doznającym przemocy w rodzinie 
 Przekazywanie informacji na temat dostępnych miejsc 

specjalistycznej pomocy 
Łączna liczba osób dorosłych korzystających z punktów pomocy: 

190 

 

Łączna wysokość środków 

finansowych w zł przekazanych 

punktom pomocy (koszt wszystkich 

rodzajów działań z zakresu pomocy 

osobom dorosłym dotkniętym 

problemem uzależnienia oraz działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży )6 
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Koszt w zł realizacji procedury 

zobowiązania sądowego do podjęcia 

leczenia (koszt badania przez biegłych 
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wniosek skierowany do sądu 
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6 Środki finansowe przekazane na działania z zakresu udostępniania pomocy dla 

osób uzależnionych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Regionalne Centrum Trzeźwości 
„Maksymilian”, Stowarzyszenie MONAR.  

 -   zł
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Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży 
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Liczba 
rodzi-
ców 

Wysokość 
środków 

GPPiRPA 
w zł 

Realizacja programów 

profilaktycznych rekomendowanych 
w ramach systemu Rekomendacji 

Programów Profilaktycznych i 
Promocji Zdrowia Psychicznego 
prowadzonego przez PARPA, ORE, 

KBdsPN, IPiN 
Realizator: 

Obszar profilaktyki uniwersalnej 
Parafia p.w. św. Barbary – program 
Spójrz inaczej na agresję 

Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych – program Debata 

Przedszkole Publiczne nr 1 – program 
Przyjaciele Zippiego 

Obszar profilaktyki selektywnej 
Stowarzyszenie MONAR  - program 
Fred Goes Net 

4 5 495 3 0 
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ł 

Inne działania (nie będące 
ustrukturyzowanym programem) z 

obszaru profilaktyki uniwersalnej 
kierowane do dzieci i  młodzieży 
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 

(oba oddziały),Przedszkole nr 1, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łęcznej 

 3 612 16 49 
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Wybrane przez placówki formy 
realizacji działań 

profilaktycznych: 
Jednorazowe prelekcje, pogadanki 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 

  628   

2
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8
1
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ł 

Festyny i inne imprezy plenerowe 
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

  660   

4
7
1
0
 

z
ł 

Imprezy sportowe upowszechniające 

zdrowy tryb życia - z wyjątkiem 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

Realizator: 
Szkoła Podstawowa nr 2 

  20   250 zł 

Konkursy (plastyczne, literackie, 
muzyczne itp.) 

     2 429 
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Liczba 
rodzi-
ców 

Wysokość 
środków 
GPPiRPA 

w zł 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
stanowiące element programu 
profilaktycznego realizowanego przez 

szkoły 
Realizacja wstrzymana ze względu na 

przejście szkół do pracy w trybie 
zdalnym 

2 1 21 2 0 180 zł 

Placówki wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej z programem 
profilaktyczno-wychowawczym, 

czynne 4 i więcej razy w tygodniu  
Realizator: 2 świetlice prowadzone 

przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego 

Realizowane okresowo w formie pracy 
zdalnej 

2 2 71 4  

4
6
 0

0
0
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ł 

Dodatkowo w ramach GPPiRPA sfinansowano działania realizowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ujęte w części raportu pn. 

Organizacja pomocy społecznej - sekcja wspierania rodziny i integracji 

społecznej. 

Edukacja publiczna i profilaktyka dla dorosłych: 

Akcja edukacyjno-profilaktyczna skierowana do sprzedawców napojów 

alkoholowych obejmująca sprawdzenie potencjalnej dostępności alkoholu 

dla osób niepełnoletnich. Zespół składający się z młodo wyglądającej 

pełnoletniej osoby (Tajemniczy Klient) oraz audytora akcji podejmował 

próbę zakupu alkoholu. Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedawca 

poprosi młodo wyglądającą osobę o okazanie dokumentu 

potwierdzającego jej pełnoletniość.  Będący świadkiem sytuacji audytor 

interweniuje podczas próby sprzedaży alkoholu, udzielając sprzedawcy 

stosownych informacji dotyczących ewentualnych konsekwencji 

prawnych i społecznych związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych 

osobom niepełnoletnim. 
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Rok badania 
Liczba 

punktów 

Sprzedaż alkoholu 

bez okazania 
dokumentu 

potwierdzającego 
pełnoletność 

Odmowa 

sprzedaży 

2015 50 14 36 

2018 50 18 32 

2020 50 25 25 

2021 52 9 43 

 

Sprzedaż alkoholu bez okazania  

dokumentu potwierdzającego pełnoletność 

 
 
REALIZACJA WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH 

W OPARCIU O GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 
Wysokość 

dofinansowania 
w zł 

Środki 

wykorzystane  
w zł 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 120 000 119 009,50 

PROFILAKTYKA – DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY 

1.  

Parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej - 

prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży oraz pomoc dzieciom 

z rodzin z problemem alkoholowym 

28 000 28 000 

2.  

Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marii 

Magdaleny – profilaktyczna działalność 

informacyjna i edukacyjna w tym programy 

opiekuńczo-wychowawcze 

18 000 18 000 
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Wysokość 

dofinansowania 

w zł 

Środki 
wykorzystane  

w zł 

3.  
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – 

rekomendowany program profilaktyczny 

„Debata” 

14 700 14 700 

POMOC DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA 

4.  Stowarzyszenie MONAR – profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów alkoholowych 
30 000 30 000 

5.  

Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” 

- zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

mieszkańców gminy Łęczna – osób 

uzależnionych od alkoholu oraz udzielania 

pomocy psychospołecznej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe 

29 300 28 309,50 

PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE PROGRAMY 

PROFILAKTYKI 
12 055 8 984,59 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE 

„Sport w profilaktyce – profilaktyka  

w sporcie” 

1 080 180 

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŁĘCZNEJ 

175 200 120 304,97 

1. 
Środki na dożywianie dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych i profilaktycznych 

64 400 19 335 

2. 

Realizacja działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 

w tym prowadzenie profilaktycznej działalno-

ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w  

szczególności dla dzieci i młodzieży; realizacja 

programów zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, programów promujących 

zdrowy styl życia (wolontariat małolata, grupa 

wsparcia dla kobiet, klub kobiet aktywnych, 

podchody rodzinne, dzień latawca, warsztaty 

rodzinne, wakacje na wsi) 

65 300 55 604,36 

3. 

Dofinansowanie działalności punktu 

konsultacyjno-informacyjnego związanego z 

profilaktyką, rozwiązywaniem problemów i 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

45 500 45 365,61 
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14.2. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII NA ROK 2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 uchwalony 

został Uchwałą Nr XXVI/152/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 

października 2020 r. 

Działania Realizatorzy Uwagi 

Konsultacje z zakresu 

problemów związanych z 

uzależnieniem od narkotyków 
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Dyżur specjalisty w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łęcznej (marzec – 

grudzień) 

9 odbiorców zadania 

 

Działania realizowane przez wszystkich 

specjalistów podczas bieżącej pracy 

punktów 

Ilość osób zgłaszających się do punktu: 

Stowarzyszenie MONAR – 65 osób 

Możliwe dostępne rodzaje poradnictwa 

(specjalista terapii uzależnień, 

psycholog, psychiatra) 

Akcja informacyjno-edukacyjna 

Spotkania ze specjalistą ds. 

profilaktyki i uzależnień 

skierowane do młodzieży szkół 

gminnych 
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40 godzin dydaktycznych 

405 uczniów 

 

Wspieranie programów 

profilaktyki selektywnej 

S
to

w
a
rz

y
s
z
e
n
ie

 M
O

N
A
R

 

W
a
rs

z
ta

ty
 p

ro
w

a
d
z
o
n
e
 p

rz
e
z
 p

s
y
c
h
o
lo

g
a
 -

  

P
ro

g
ra

m
 F

re
d
 g

o
e
s
 n

e
t 

Adresatem programu są młode osoby w 

wieku 14-21 lat, które używają 

substancji psychoaktywnych w sposób 

okazjonalny lub szkodliwy. Program nie 

jest przeznaczony dla osób 

uzależnionych, program jest oparty na 

metodzie krótkiej interwencji 

profilaktycznej, prowadzony w formie 

warsztatów z wykorzystaniem metod i 

założeń dialogu motywującego. Celem 

zajęć jest podniesienie wiedzy 

uczestników na temat szkodliwości 

używania substancji psychoaktywnych 

oraz zachęcenie ich do oceny 

indywidualnego ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych oraz w 

efekcie do zmiany postaw i zachowania 

– ograniczenia  używania substancji lub 

abstynencji. 

 

8 godzin - 4 odbiorców 
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Działania Realizatorzy Uwagi 

Wspieranie inicjatyw w zakresie 

pomocy psychologicznej i 

prawnej rodzinom, w których 

występuje problem uzależnień 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łęcznej: pomoc 

prawna rodzinom i 

osobom dotkniętym 

problemem 

uzależnień 

60 godzin konsultacji w 

okresie marzec-grudzień 

2021, 20 osób objętych 

wsparciem 

Stowarzyszenie 

Monar 

 

120 godzin konsultacji, 20 

osób objętych wsparciem 

Zwiększanie dostępności do 

opieki zdrowotnej i programów 

podnoszących jakość życia osób 

używających szkodliwie i 

uzależnionych 

- rozwijanie dostępu do 

leczenia ambulatoryjnego dla 

osób używających szkodliwie i 

uzależnionych od środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP (nowe 

substancje psychoaktywne – 

tzw. dopalacze) 
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konsultacje lekarza psychiatry dla osób 

zażywających środki narkotyczne, 

interwencje kryzysowe, wczesne 

interwencje 

 

12 godzin konsultacji 

5 osób objętych wsparciem 

 

konsultacje specjalisty terapii uzależnień 

dla osób zażywających środki 

narkotyczne, interwencje kryzysowe, 

wczesne interwencje  

 

156 godzin konsultacji 

20 osób objętych wsparciem 

Realizacja programu CANDIS 

S
to

w
a
rz

y
s
z
e
n
ie

 M
O

N
A
R

 

Indywidualny, krótkoterminowy 

program terapeutyczny dla osób 

mających problemy z powodu używania 

marihuany lub haszyszu, program 

realizowany dla osób powyżej 16 roku 

życia, które chciałyby ograniczyć lub 

zrezygnować z używania konopi. 

Program obejmuje z reguły 10 sesji i 

mają charakter indywidualnych rozmów 

z terapeutą. 

 

3 odbiorców 
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Informacje dotyczące realizacji budżetu gminy w dziale 

dotyczącym zwalczania narkomanii 

 

L.P. ZADANIE 
ŚRODKI 

PRZEKAZANE 

ŚRODKI 

WYKORZYSTANE 

1.  Dofinansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego 

działającego przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łęcznej 

(dyżur specjalisty ds. profilaktyki 

uzależnień, konsultacje i poradnictwo 

prawne, akcja informacyjno-

edukacyjna skierowana do młodzieży 

szkół gminnych) 

13 000 zł 13 000 zł 

2.   

 

Przeciwdziałanie narkomanii - 

profilaktyka oraz zwiększanie 

dostępności na terenie Gminy Łęczna 

pomocy dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz osób 

zagrożonych uzależnieniem. 

Realizacja programu w okresie 

02.01.2021r. – 31.12.2021 r. 

 Zadanie realizowane przez 

Stowarzyszenie „MONAR” (dyżur 

specjalisty terapii uzależnień – w tym 

realizacja programu CANDIS, dyżury 

psychologów - w tym realizacja 

programu Fred goes net, dyżur 

lekarza psychiatry) 

30 000 zł 30 000 zł 

ŁĄCZNIE: 43 000 zł 43 000 zł 
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15. GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 

ŚRODOWISKA, OCHRONA PRZYRODY, 

OCHRONA ZWIERZĄT 

15.1. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I 
PORZĄDKU, GOSPODARKA ODPADAMI 

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łęczna określa uchwała nr XXVI/153/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna. 

W 2021 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Gminy Łęczna, na podstawie zawartej umowy, 

zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Łęcznej sp. z o.o., będące jednoosobową spółką gminy. Odpady z tere-

nu gminy są kierowane do instalacji w Starej Wsi należącej do ww. firmy 

gdzie podlegają dalszemu zagospodarowaniu.  

Odbiór odpadów 

Ilość zebranych odpadów komunalnych wszystkich grup systematycznie 

wzrasta. Przedstawiają to poniższe wykresy: 

 

 

Ryc. 1. Roczna ilość odpadów odebranych i zebranych przez gminę, 

 w latach 2017 – 2021 
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Ryc. 2. Ilość odpadów w kilogramach na mieszkańca, 

 w latach 2017 - 2021 

 

Odpady segregowane 

 

 
Ryc. 3. Ilość odpadów selektywnie odebranych przez gminę, 

w latach  2019 – 2021 
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Ryc. 4. Ilość odpadów selektywnie odebranych i zebranych (PSZOK) 

przez gminę, w latach  2019 - 2021 

 

Średnia ilość zebranych odpadów komunalnych wszystkich grup na osobę 

w roku 2021 wyniosła ponad 342 kg. Jest to wzrost o 7,78% w stosunku 

do roku 2020.  

Ilość odpadów selektywnie odebranych przez gminę w 2021 roku wzrosła 

o 4,05%, w stosunku do 2020 roku. 

Ilość odpadów selektywnie odebranych i zebranych (PSZOK) przez gminę 

w 2021 roku wzrosła o 7,92% , w stosunku do 2020 roku. 

Zagospodarowanie odpadów 

W roku 2021 osiągnięto poziomy recyklingu, przygotowania do ponowne-

go użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

oraz poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzą-

cych z przetwarzania odpadów komunalnych w gminie Łęczna: 

• Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła: 

Poziom wymagany - 20 % 

Poziom osiągnięty – 21,36 % 

• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodeg-

radacji przekazywanych do składowania:  

Poziom dopuszczalny - Brak 

Poziom osiągnięty – 0,08 % 
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• Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

Poziom wymagany – Brak 

Poziom osiągnięty – 93,71% 

• Poziom składowania 

Rok 2020 

Poziom wymagany – Brak  

Poziom osiągnięty – 24,22 % 

Rok 2021 

Poziom wymagany – Brak  

Poziom osiągnięty – 23,48% 

 

Analiza finansowo-ekonomiczna funkcjonowania systemu 

Naliczenie opłaty za 2021 rok, według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

wynosi 3 860 597,41 zł. Wpływy wyniosły 3 832 260,17 zł. Zaległości 

259 902,08 zł. Na koniec roku odnotowano również nadpłatę w wysokości 

22 231,36 zł. 

 

Koszty funkcjonowania systemu 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów: 4 331 874,39 zł, w tym:  

PSZOK: 658 838,31 zł. 

Koszty funkcjonowania obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w 

tym: 

• wynagrodzenie pracowników: 128 340,56 zł 

• usługi pocztowe: 6 763,00 zł 

• pozostałe koszty: 1 509,30 zł 

Łącznie: 4 465 468,65 zł 

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(własność PGKiM sp. z o.o.) 

W skład Działu Utylizacji Odpadów w Starej Wsi wchodzą Instalacje 

Komunalne w zakresie:  

• mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych 

odpadów komunalnych,  

• składowania odpadów 

  oraz  

 Instalacja do przetwarzania biologicznego selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów. 
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Dział Utylizacji Odpadów zajmuje się zagospodarowaniem odpadów,  

a w szczególności: 

 Odpadów zmieszanych (tzw. frakcji mokrej) 

 Odpadów zebranych selektywnie (tzw. frakcji suchej) 

 Odpadów budowlanych 

 Odpadów wielkogabarytowych 

 Odpadów zielonych 

Głównymi procesami zagospodarowania odpadów są: 

 Odzysk surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu: odbywa 

się w sortowni odpadów. Sortowaniu poddawane są zarówno odpady 

zmieszane jak i zebrane selektywnie. Zespół urządzeń takich jak 

przenośniki taśmowe, sito bębnowe oraz separatory w połączeniu z 

pracą grupy sortowaczy dokonuje wydzielenia ze strumienia odpadów 

tych frakcji, które nadają się do recyklingu. 

 Recykling odpadów frakcji zielonej: odbywa się na terenie placu 

dojrzewania kompostowni. Przy użyciu maszyn takich jak: 

rozdrabniacz, przerzucarka i mobilne sito bębnowe odpady zielone 

przetwarzane są w procesach tlenowego rozkładu w celu uzyskania 

produktu o cechach nawozowych. Na wytworzony produkt Spółka 

uzyskała certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dopuszczający go do obrotu na rynku. 

 Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych nienadających się do 

odzysku: odbywa się w reaktorach oraz na placu kompostowni. Proces 

nadzorowany przez automatyczne układy kontrolno-pomiarowe 

prowadzi przyspieszony rozkład organicznej frakcji odpadów 

biodegradowalnych oraz jego higienizację.   

 Składowanie odpadów: odbywa się na aktualnie eksploatowanej 

kwaterze nr III składowiska odpadów. Składowaniu poddawane są 

odpady, których zagospodarowanie w inny sposób jest niemożliwe. 

W skład Działu Utylizacji odpadów wchodzą następujące obiekty: 

 Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów - hala sortowni 

odpadów:  

Projektowa moc przerobowa instalacji wynosi 14 000 Mg/rok dla 

pracy jednozmianowej, 

 Budynek instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów: 

Projektowa moc przerobowa instalacji wynosi 11 700 Mg/rok dla 

odpadów biodegradowalnych oraz 1 000 Mg/rok dla odpadów 

zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie, 

 Plac dojrzewania: dla odpadów biodegradowalnych, 
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 Składowisko odpadów o pojemności ponad 260 000 m3 

 Waga samochodowa z punktem obsługi wagi, 

 Budynek administracyjno-gospodarczy, 

 Wiata magazynowa, 

 Wiata i boksy na surowce wtórne, 

 Infrastruktura pomocnicza: m.in. przepompownie ścieków, place, 

drogi oraz urządzenia do monitorowania oddziaływania Działu 

Utylizacji Odpadów na środowisko.    

 

Odpady przyjęte do zagospodarowania w 2021 r. 21 576,78 Mg 

W tym:  

Sortownia odpadów 13 864,07 Mg 

Składowisko odpadów unieszkodliwianie (D5) 4 251,52 Mg 

Składowisko odpadów - odzysk w procesie (R5) 1 697,31 Mg 

Kompostownia stabilizacja tlenowa (D8) 770,86 Mg 

Kompostownia odzysk (R3) 993,02 Mg 

Odpady przetwarzane w sortowni odpadów z odpadów przyjętych 
w 2021 r. 

13 864,07 Mg 

Odzyskane surowce wtórne 1 837,944 Mg 

odpady organiczne wydzielone na linii sortowniczej i poddane 

procesom biologicznym - przekazane do kompostowni 
4 956,46 Mg 

odpady przygotowane i przekazane do termicznego przekształcenia 6 129,74 Mg 

Odpady wytworzone na linii sortowniczej przekazane do składowania 7,16 Mg 

straty procesowe wynikające m.in. z odprowadzania odcieków i 
suszenia odpadów w trakcie przygotowywania ich do przetwarzania 
termicznego 

932,766 Mg 

Odpady przetwarzane biologicznie w instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów z odpadów przyjętych w 2021 r oraz 

wytworzonych w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów: 

6 720,34 Mg 

Stabilizacja odpadów frakcji podsitowej 4 956,46 Mg 

Kompostowanie odpadów zielonych 993,02 Mg 

Stabilizacja odpadów organicznych innego pochodzenia 770,86 Mg 

Odpady trafiające bezpośrednio na składowisko (głównie: popiół, 

gruz, niektóre frakcje odpadów cmentarnych) 
5 948,83 Mg 

poddane składowaniu 4 251,52 Mg 

poddane odzyskowi 1 697,31 Mg 

Odpady po procesowe trafiające na Składowisko powstałe z odpadów 

przyjętych w 2020 r. 
4 604,42 Mg 

Stabilizat po kompostowni 4 597,26 Mg 

Frakacja nadsitowa po sortowni odpadów 7,16 Mg 
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Będąc partnerem w programie p.n. „Dostosowanie Zakładów 

Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla 

RIPOK” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. PGKiM Łęczna sp. z.o.o. doposażyła Dział Utylizacji 

Odpadów w następującą infrastrukturę oraz urządzenia: 

 Instalację Biologicznego Przetwarzania Odpadów wraz z 

kompletną infrastrukturą, 

 Maszyny do obsługi Instalacji Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów: 

- Rozdrabniacz wolnoobrotowy do odpadów, 

- Mobilne sito bębnowe, 

- Samojezdna przerzucarka do odpadów, 

- Ładowarka teleskopowa. 

 Specjalistyczną siatkę na obwałowaniu III kwatery składowiska 

odpadów zabezpieczającą rozwiewanie lekkich frakcji odpadów na 
tereny sąsiadujące z instalacją, 

 Kompaktor kołowy o masie ponad 30 Mg do obsługi instalacji do 
składowania odpadów, 

 Ładowarkę teleskopowa do obsługi linii sortowniczej, 
 Kruszarkę do gruzu 

 Bloczki betonowe w ilości ponad 1000 sztuk do układania ścian 
oporowych oraz boksów na odpady, 

 Ciągnik rolniczy z kompletnym osprzętem do utrzymania terenów 
zewnętrznych. 

 Samochód ciężarowy w zabudowie hakowej do obsługi Działu 

Utylizacji Odpadów, 
 Belownicę kanałową do prasowania odpadów, 

 Instalację dezodoryzacji na terenie Działu Utylizacji Odpadów, 
 System monitoringu obiektów związanych z gospodarką 

odpadami, 
 Instalację nowego systemu ewidencjonowania strumienia 

odpadów, 
 Urządzenie mobilne do utrzymania czystości na terenie Działu 

Utylizacji Odpadów. 
 Samochód Hakowy z urządzeniem do mobilnej zbiórki odpadów 

balastowych 
Oraz Przeprowadzono Modernizację Instalacji do Mechanicznego 

Przetwarzania Odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 Urządzenie do mobilnej zbiórki odpadów balastowych, surowców 

wtórnych oraz innych frakcji odpadów, 

 Dostosowanie systemu p-poż do aktualnych wymogów, 
 Przyczepę samowyładowczą, 

 Zmodernizowano ogrodzenia wokół Działu Utylizacji Odpadów  
Przeprowadzono także modernizację instalacji do mechanicznego 

przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
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Całkowity koszt powyższych inwestycji wynosi: 22 185 716,09 zł netto, 

z czego dofinansowanie w ramach programu 15 086 286,94 zł, a wkład 

własny 7 099 429,15 zł netto. 

Inwestycje poczynione w ramach w/w programu pozwoliły uzyskać 

Instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów status 

Instalacji Komunalnej. 

 
W związku z poczynionymi w latach 2018 – 2020 poważnymi nakładami 

na rozbudowę infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów i uzy-

skanej w ten sposób odpowiedniej efektywności procesów przetwarzania 

odpadów, Dział Utylizacji Odpadów prowadzi najszerzej zakrojoną poza 

obszar Gminy Łęczna działalność. Niezależnie od świadczenia 

wewnętrznych usług na rzecz Działu Odbioru Odpadów, w raportowanym 

roku Dział Utylizacji Odpadów współpracował (przyjmował odpady do 

zagospodarowania) z terenu następujących gmin: Annopol, Baranów, 

Biała Podlaska, Białobrzegi, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Chodel, Cyców, 

Fajsławice, Firlej, Głusk, Godziszów, Hrubieszów, Jabłonna, Jabłoń, Janów 

Podlaski, Jastków, Kamionka, Konopnica, Krasnystaw, Kraśnik, Krzywda, 

Księżpol, Leśniowice, Lubartów, Lublin, Lubycza Królewska, Ludwin, 

Łabunie, Łuków, Mełgiew, Michów, Międzyrzec Podlaski, Milejów, 

Niedrzwica Duża, Niedźwiada,  Niemce, Parczew, Piaski, Radzyń Podlaski, 

Rybczewice, Siedliszcze, Sosnowica, Spiczyn, Stoczek Łukowski, 

Szczebrzeszyn, Świdnik, Tarnogród, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, 

Trawniki, Tyszowce, Urszulin, Uścimów, Wąwolnica, Werbkowice, 

Wisznice, Włodawa, Wólka, Zakrzew, Zamość, Żmudź, Żółkiewka. 

Świadczone usługi dotyczyły różnych rodzajów odpadów i wolumenów ich 

strumieni. Takie wykorzystanie posiadanej przez Spółkę instalacji 

pozwala na optymalizację parametrów kosztowych (w zakresie kosztu 

jednostkowego) dla świadczonych usług zagospodarowania odpadów. 

Wolumen strumienia odpadów trafiających do przetwarzania 

mechanicznego i rodzaj infrastruktury działającej w Sortowni odpadów 

pozwala również na prowadzenie skutecznego odzysku i sprzedaży 

surowców. W raportowanym roku Dział Utylizacji Odpadów Spółki 

odzyskał (czyli wysortował i zbył) 1.837,944 Mg surowców wtórnych.   

W 2021 roku ukończyła realizację budowy 3 mikroinstalacji fotowoltai-

cznych. Biorąc pod uwagę rozmiary i moc posadowionych instalacji, 

projekt ten ma charakter pilotażowy, jednak lokalizacja instalacji (2 

instalacje w zasilaniu Stacji Uzdatniania Wody i  jedna instalacja w zasila-

niu Oczyszczalni ścieków) przyczyni się do ograniczenia zużycia na tych 

obiektach energii nabywanej od podmiotów zewnętrznych. 
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Wartość majątku związanego z zagospodarowaniem odpadów na koniec 

roku 2021 wynosi: 
• początkowa – 30 008 349,05 zł,  

• netto – 17 203 480,76 zł. 
 

15.2. Program ochrony środowiska 

Gmina Łęczna posiada opracowany program ochrony środowiska przyjęty 

uchwałą nr XXVII/187/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 22 grudnia 

2004 r. 

Na terenie Gminy Łęczna znajdują się następujące formy ochrony 

przyrody: 

a. obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza PLH 060005, 

b. Nadwieprzański Park Krajobrazowy, 

c. 5 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew tj.: 

• strączyn żółty (Cladrastis kentukea), 

• sosna amerykańska (wejmutka, Pinus strobus) sztuk 2,   

• kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippcastanum), 

• jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 

 

W roku 2021 rozpatrzono 62 wnioski w sprawie zgłoszenia zamiaru 

usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność osób 

fizycznych oraz rozpatrzono 29 wniosków w sprawie wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew z nieruchomości niebędących własnością osób 

fizycznych lub usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

 

Złożono 6 wniosków na usunięcie drzew z terenów stanowiących wła-

sność gminy. Uzyskano na nie zezwolenia oraz je wykonano. 

W sześciu przypadkach wydano zgodę na usunięcie drzew rosnących na 

działkach gminnych w związku z kolizją z budowanym zjazdem na drogę 

gminną. W 5 przypadkach wydano decyzję umarzającą opłaty za 

usunięcie drzew w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.    

Rozpatrzono również 24 wnioski z zakresu ustawy o ochronie przyrody – 

inne niż wymienione powyżej. 

Gmina posiada opracowany program  usuwania azbestu (…) przyjęty 

Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 lutego 2011r. 

w sprawie przyjęcia „Programu  usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na lata 2011-2032” zmieniony Uchwałą Nr 

VI/29/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 marca 2011 r. Zadania z 

ww. programu realizowano poprzez nabór wniosków, weryfikację oraz 
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przekazanie do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach 

podpisanej umowy Nr 128/RBP/CP/18 z dnia 15.02.2018 r. o współpracy  

z Województwem Lubelskim w sprawie realizacji zadań na potrzeby 

projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami. Łącznie do realizacji przyjęto i 

przekazano 44 wnioski (tj. lokalizacji gospodarstw domowych). 

 

Udzielono odpowiedzi na 24 zapytania z zakresu ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oraz na 27 zapytań z zakresu informacji o środowis-

ku i jego ochronie.   

 

Przyjęto 113 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw oraz 

wprowadzono dane z tych deklaracji do elektronicznej Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Główny Urząd 

Nadzoru Budowlanego. 

 

Przygotowano raport roczny do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. realizacji zadań ze 

Strategii elektromobilności dla Gminy Łęczna za 2021 r. 

 

Wydano 4 zezwolenia na uprawę konopi włóknistych oraz odpowiedziano 

na 9 pism z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Prowadzono sprawy z zakresu ochrony roślin uprawnych przed chorobami 

i szkodnikami oraz z zakresu ochrony zwierząt gospodarskich i 

domowych. 

 

Zaopiniowano projekty rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 

2021/2022 dla obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Łęczna, 

oraz zamieszczano na BIP urzędu otrzymane od kół łowieckich informacje 

o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych polowań 

zbiorowych organizowanych przez kola łowieckie. 

 

Wprowadzano dane do elektronicznych baz danych, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi. 
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15.3. Ochrona zwierząt 

Dnia 7 kwietnia 2021 roku uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej 

nr XXXII/185/2021 został przyjęty program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łęczna w 2021 roku. Głównym celem programu w rozumieniu art. 4 pkt 

17 ustawy o ochronie zwierząt jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności.  

Dnia 26 maja 2021 roku uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej nr 

XXXIII/201/2021 zmieniony został zakres oraz sposób finansowania 

„Programu” zwiększając kwotę finansowania. 

Zadania dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy 

Łęczna realizowane są poprzez: odławianie bezdomnych zwierząt oraz 

zapewnienie im miejsca w schronisku, sprawowanie opieki nad wolno 

żyjącymi kotami, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt 

przebywających w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazywanie 

gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, a także przez zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Na podstawie §2 ust. 2 i §10 w/w uchwały, Zarządzeniem nr 31/2021 

Burmistrza Łęcznej z dnia 26.04.2021 roku wprowadzony został 

Regulamin w sprawie realizacji Programu pn. „Sterylizacja i kastracja 

zwierząt właścicielskich w Gminie Łęczna w 2021 roku”, który skierowany 

został do właścicieli zwierząt z uwzględnieniem poszanowania pełni praw 

tych właścicieli, zgodnie z fakultatywną delegacja ustawową z art. 11a 

ust 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 

2022 r. poz. 572). 

Głównymi podmiotami zajmującymi się realizacją tych zadań są:  

1. Gmina Łęczna, 

2. Gabinet Weterynaryjny Piowet, Brzeziny 42, 21-013 Puchaczów, 

3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 

Lubartów, 

4. Gospodarstwo rolne w miejscowości Stara Wieś –Kolonia 29, 21-

010 Łęczna.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

odbywa się poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 

21-100 Lubartów na podstawie podpisanej umowy.   

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami jest realizowane przez: 

ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają 

wolno żyjące koty, zapewnienie im dokarmiania oraz wody pitnej 
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w miejscach, w których przebywają oraz w miarę możliwości zapewnienie 

im również schronienia, w szczególności w okresie zimowym. Zadania 

z tego zakresu realizują społeczni opiekunowie kotów wolnożyjących.  

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Łęczna ma 

charakter stały, a usługa odławiania następuje po zgłoszeniu informacji, 

o miejscu przebywania zwierzęcia, do Urzędu Miejskiego. Procedura ta 

obejmuje zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki, w stosunku do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Sprawowanie dalszej 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest realizowane na podstawie 

umowy zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 

w Nowodworze, 21-100 Lubartów, którego adres jest podawany przez 

Gminę Łęczna na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego. Do odławiania bezdomnych zwierząt wykorzystuje się 

wyłącznie specjalistyczny sprzęt, który jest przeznaczony do tego celu 

oraz nie stwarza zagrożenia dla życia  i zdrowia zwierząt, jak również nie 

zadaje im cierpienia. Transport odłowionych zwierząt bezdomnych 

odbywa się środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów zapewnia 

również obligatoryjną sterylizację bądź kastrację zwierząt odłowionych z 

terenu Gminy Łęczna. Zabiegom, tym nie podlegają zwierzęta, u których 

lekarz weterynarii stwierdzi przeciwwskazania do wykonania zabiegu,  z 

uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów 

oraz Straż Miejską w Łęcznej i polega  na prowadzeniu akcji promujących 

adopcję bezdomnych zwierząt, a także współpracy z organizacjami 

społecznymi w zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt. 

Usypianie ślepych miotów jest wykonywane wyłącznie przez lekarzy 

weterynarii, posiadających uprawnienia do zakwalifikowania zwierząt 

przeznaczonych do uśpienia, jako ślepy miot, przez schronisko w oparciu 

o zawartą umowę, wyjątkowo, w razie pilnej potrzeby przez lekarza 

weterynarii, z którym Gmina Łęczna ma zawartą umowę. 

Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 

lub innej osoby, pod której opieką pozostawały, przekazuje się do 

gospodarstwa rolnego, które zapewni im niezbędną opiekę. 

Gospodarstwo to znajduje się w miejscowości Stara Wieś –Kolonia 29, 
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21-010 Łęczna i przyjmuje bezdomne zwierzęta gospodarskie z obszaru 

Gminy Łęczna. 

Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt zajmuje się Gabinet Weterynaryjny 

PIOWET, położony w miejscowości Brzeziny 42, 21-013 Puchaczów, który 

sprawuje całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt domowych. 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających 

z programu określa się w budżecie gminy. W 2021 roku to kwota 

60 000 zł, która została przeznaczona i podzielona na realizację 

poszczególnych zadań wynikających z programu w następujący sposób:  

 odławianie i zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca 

w schronisku- 30 000,00 zł,  

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 12 500,00 zł.  

 sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami – 6 500,00 zł,  

 sterylizacja i kastracja zwierząt posiadających właścicieli, na ich 

wniosek – 6 000,00 zł 

 opieka nad bezdomnymi oraz odebranymi w wyniku interwencji 

zwierzętami gospodarskimi – 5 000,00 zł 

W 2021 roku odłowiono 17 bezpańskich psów z terenu gminy Łęczna; 

poddano badaniu i udzielono pomocy 49 zwierzętom (psom, kotom oraz 

dzikim zwierzętom); w tym poddano kastracji, sterylizacji oraz leczeniu 

17 wolno żyjących kotów; poddano kastracji, sterylizacji 28 zwierząt 

posiadających właścicieli. 

15.4. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łęczna na lata 2015-2020 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 25 

maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Łęczna na lata 2015-2020. Uchwalony plan jest narzędziem 

wdrażania gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym. Głównym 

celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łęczna jest redukcja 

emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej, poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej w stosunku do roku bazowego 

(2014). Celem szczegółowym jest zmniejszenie emisji na terenie Gminy 

Łęczna poprzez termomodernizację obiektów publicznych, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, w szczególności słońca, kolektorów 

słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz instalację kotłów na biomasę 
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i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego 

oraz w gospodarstwach domowych. Uchwałą nr XIV/74/2019 Rady 

Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 października 2019 r. na wniosek SP ZOZ w 

Łęcznej dokonano aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Łęczna na lata 2015-2020. Aktualizacja polegała na wprowadzeniu do 

„Planu…” przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa efektywności 

energetycznej SP ZOZ w Łęcznej poprzez wymianę oświetlenia na 

energooszczędne”. 

Dla osiągnięcia założonych celów na terenie Gminy Łęczna zdefiniowano 

w przyjętym planie następujące działania: 

Termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy 

W 2020 roku Gmina Łęczna przystąpiła do projektu „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej”. – opis realizacji Dział 4 

Strategia Rozwoju Gminy Łęczna Cel operacyjny 1.2 punkt 1. 

Instalacja kolektorów słonecznych dla 1000 gospodarstw 

domowych, w tym także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

oraz budynków użyteczności publicznej 

 

Instalacja paneli instalacji paneli fotowoltaicznych: budynki 

samorządowe, nieruchomości będące własnością osób 

prywatnych, komercyjne instalacje fotowoltaiczne 

W 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne 

źródła energii w Gminie Łęczna”, który zakładał budowę instalacji 

fotowoltaicznych i instalacji solarnych przystąpiono do przygotowań do 

realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna” na 

budynkach i gruncie dla osób prywatnych i instytucji. Wniosek został 

oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej. Projekt ten zgłoszono 

także dwukrotnie w 2020 roku do dofinansowania w ra-mach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Instalacja 100 kotłów na biomasę 

W okresie obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina 

Łęczna nie prowadziła działań w tym zakresie. 
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15.5. ZIELEŃ 

W ramach prac przy zieleni miejskiej: 

1. poddano pielęgnacji ok. 100 drzew na terenie miasta, 

2. dokonano trzykrotnego koszenia terenów zielonych o łącznej 

powierzchni ok. 18,7 ha oraz około 45 km poboczy dróg gminnych. 

3. wykonano opryski ścieżek i chodników na terenie miasta i gminy 

Łęczna, 

4. prowadzono stałą pielęgnację Placu Powstań Narodowych, Placu 

Kościuszki, placu na Rynku III, placu przy ul. Targowej 

i ul. Stefanii Pawlak, Parku Międzyosiedlowego, nasadzeń wzdłuż ulicy 

Piłsudskiego, terenu przy Amfiteatrze, 

5. prowadzono pielęgnację zieleni na rondach przy ul. Lisa Błońskiego – 

Braci Wójcickich, ul. Braci Wójcickich – Wojska Polskiego –

Suffczyńskich, ul. Polnej – Suffczyńskich, 

6. Dokonano zakupu i nasadzeń: 

1) 14 donic dwukondygnacyjnych oraz kwiatów i montażu ich na 

latarniach miejskich wzdłuż ul. Stefanii Pawlak oraz ul. Targowej, 

2) kwiatów sezonowych do donic zlokalizowanych przy Urzędzie Stanu 

Cywilnego na Placu Kościuszki, 

3) roślin w celu uzupełnienia braków w nasadzeniach na Placu 

Powstań Narodowych w ilości 192 szt., 

4) krzewów ozdobnych – bukszpan w ilości 80 szt. w celu uzupełnienia 

braków w nasadzeniach w ogrodzie włoskim w zespole dworsko - 

parkowym Podzamcze. 
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16. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

16.1. DROGI 

W skład sieci drogowej na terenie Gminy Łęczna wchodzą wszystkie 

kategorie dróg: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe 

i drogi gminne. 

Drogi krajowe: 

Droga krajowa nr 82 Lublin – Włodawa o długości 12,850 km, na której 

znajduje się jeden most, administrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie.  

Długość w obrębie miasta – 7,373 km. 

Drogi wojewódzkie: 

Trzy drogi wojewódzkie o długości 20,450 km, na których zlokalizowane 

są 3 mosty - administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie: droga Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Łęczna; droga Nr 820 

Sosnowica – Łęczna; droga Nr 829 Łęczna – Biskupice.   

Długość w obrębie miasta:  

Droga nr 829 –4,539 km, droga nr 820 –0,876 km. 

Drogi powiatowe: 

Drogi powiatowe o długości 24,410 km administrowane przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Łęcznej, na których zlokalizowany jest 1 most.   

Długość w obrębie miasta: ul. Polna – 2,314km. 

 

Drogi gminne administrowane przez Burmistrza Łęcznej: 

Długość sieci 

drogowej 
129,284 km 

twarda 

ulepszona 
96,999 km 

gruntowa 32,285 km 

Obszar miejski 31,834 km 

twarda ulepszona 28,001 km 

gruntowa 3,833 km 

Obszar wiejski 65,165 km 

twarda ulepszona 37,644 km 

gruntowa 27,521 km 
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Ścieżki rowerowe: 

 Łączna długość 5 500 m  
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Wykaz dróg – obszar miejski: 

a. Drogi publiczne 

1 al. Matki Bożej Fatimskiej 105392L 43 ul. Rzemieślnicza 105244L 

2 ul. 11- go Listopada 105218L 44 ul. Skarbka 105246L 

3 ul. 3-go Maja 105203L 45 ul. Słoneczna 105247L 

4 ul. Akacjowa 105201L 46 ul. Spacerowa 105249L 

5 ul. Armii Krajowej 105202L 47 ul. Sportowa 105245L 

6 ul. Bazarowa 105393L 48 ul. Staszica 105251L 

7 ul. Bogdanowicza 105204L 49 ul. Stefanii Pawlak 05KZ 

8 ul. Bożniczna 105205L 50 ul. Szkolna 105252L 

9 ul. Braci Wójcickich 105203L 51 ul. Średnia 105253L 

10 ul. Cegielniana 105206L 52 ul. Świętoduska 105254L 

11 ul. Dobra 105207L  53 ul. Targowa 105256L 

12 ul. Górnicza 105208L 54 ul. Tulipanowa 105397L 

13 ul. Graniczna 105210L 55 ul. Tysiąclecia 105255L 

14 ul. Gwarków 105209L 56 ul. Wierzbowa 105257L 

15 ul. Jagiełka 105211L 57 ul. Wiklinowa 105258L 

16 ul. Jaśminowa 105212L 58 ul. Wiosenna 105259L 

17 ul. Kanałowa 105213L 59 ul. Wojska Polskiego 105260L 

18 ul. Kpt. Żabickiego 105262L 60 ul. Wrzosowa 105261L 

19 ul. Księżycowa 105215L 61 ul. Wyszyńskiego 105398L 

20 ul. Leśna 105217L 62 105185L 105185L 

21 ul. Lisa Błońskiego 105221L 63 105189L 105189L 

22 ul. Litewska 105219L 64 ul Suffczyńskich 105399L 

23 ul. Lubelska 105220L 65 dz. 2992-63KDX 105400L 

24 ul. Łańcuchowska 105222L 66 ul. Fiołkowa 105401L 

25 ul. Magnoliowa 105394L 67 ul. Malwowa 105402L 

26 ul. Mickiewicza 105224L 68 ul. Storczykowa 105403L 

27 ul. Milejowska 105225L 69 ul. Diamentowa 105404L 

28 ul. Miła 105226L 70 ul. Brylantowa 105405L 

29 ul. Nadwieprzańska 105228L 71 ul. Przechodnia 105406L 

30 ul. Obrońców Pokoju 105229L 72 ul. Tęczowa 105407L 

31 ul. Ogrodowa 105230L 73 ul. Cicha 105408L 

32 ul. Pańska 105232L 74 ul. Śródmiejska 105409L 

33 ul. Partyzancka 105233L 75 ul. Kasztelańska 105410L 

34 ul. Pasternik 105234L 76 
ul. Księży 

Wrześniewskich 
105411L 

35 ul. Patriotów Polskich 105235L 77 ul. Wacława Jawoszka 105412L 

36 ul. Perłowa 105395L 78 
ul. Jakuba 

Staszewskiego 
105413L 

37 ul. Piłsudskiego 105236L 79 KDD01 105414L 

38 ul. Plac Kanałowy 105237L 80 ul. Doktora Onanowa 105415L 

39 ul. Plac Kościuszki 105238L 81 ul. Nadrzeczna 105416L 

40 ul. Pogodna 105241L  82 ul. Polna 1809L 

41 ul. Przemysłowa 105240L 83 KUD49KS obok PKO 49KS 

42 ul. Różana 105396L 84 
działki 383, 384 Osiedle 

Kolonia Trębaczów 
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a. Drogi wewnętrzne 

1 ul. Krótka 105214L 5 ul. Rynek III 105243L 

2 ul. Nowokościelna 105227L 6 ul. Spółdzielcza 105250L 

3 ul. Północna 105239L 7 ul. Spokojna KD-D 

4 ul. Rynek II 105242L 8 ul. Wesoła KD-D 

Wykaz dróg – obszar wiejski: 

Lp. 
Nr 

ewidencyjny 
Uwagi 

1 105143L dr. woj. 813 – Witaniów – granica Gminy Łęczna 

2 105175L dr. woj. 813 – Witaniów – dr. gm. 105143L 

3 105176L dr. gm. 105177L – Las Borek; dr woj. 820 – Las Borek 

4 105177L dr. gm. 105178L – Stara Wieś – Witaniów – dr. woj. 813 

5 105178L dr. pow. 1014L – Folwark – granica gminy Puchaczów 

6 105179L dr. gm. 105177L – Kol. Plebania Lipki 

7 105180L dr. woj. 820 – Kol. Grząskie – Kol. Plebania – dr. gm. 

105179L 

8 105181L dr. gm 105177L – Kol. Podzamcze – dr. gm. 105176L 

9 105182L dr. gm 105177L – Kol. Podzamcze 

10 105183L dr. gm 105143L – Witaniów 

11 105184L dr. woj. 820 – wieś Dąbrówka 

12 105186L dr. kraj. 82 – dr. woj. 829 

13 105187L dr. pow. 1002L – Witaj – dr.gm. 105189L 

14 105188L dr. pow. 1017L – Zofiówka – dr. gm. 105187L 

15 105189L dr. pow. 1017L – Rossosz – Trębaczów – Kol. Łuszczów 

16 105190L dr. pow. 1017L – Ciechanki Łęczyńskie – dr. pow. 1019L 

17 105191L dr. gm. 105189L – Trębaczów – dr. gm. 105190L 

18 105192L dr. gm. 105189L – Trębaczów – dr. gm. 105190L 

19 105193L dr. pow. 1017L –  Ciechanki Krzesimowskie – dr. 

gm.105190L 

20 105194L 
dr. pow. 1018L – Piotrówek – Ciechanki Krzesimowskie – 

dr. gm. 105195L 

21 105195L dr. woj. 829 – Ciechanki Krzesimowskie – granica Gminy 

Łęczna 

22 105196L Zakrzów – granice Gminy Łęczna 

23 105197L dr. pow. 1020L – granice Gminy Łęczna 

24 105198L dr. pow. 1019L – granice Gminy Łęczna 

25 105199L dr. kraj. 82 – Zofiówka – dr. pow. 1001L 

26 105200L dr. pow. 1001L – Nowogród – dr. woj. 829 

27 105417L dr. pow. 1014L  – Stara Wieś 

28 dz.37,38,39 dr. woj. 813 – dr. gm 105177L – Podzamcze 

29 dz.181 Witaniów dr. woj. 813 – dr. pow. 2003  

30 dz.138/1 Karolin od dr. powiatowej 2003 w kier zach. 
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Wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg 2021 rok 

a. Obszar miejski 

Lp. 
Zakresy rzeczowe 

Wydatki 

finansowe 
w tys. zł 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość  

1 Budowa dróg km/m2 – – 

2 Budowa obiektów mostowych m/m2 – – 

3 Przebudowa lub rozbudowa dróg km/m2 0,709 / 3422 1095,4 

4 Remont dróg km/m2 0,273 / 1092 54,5 

5 Wykupy gruntów 32 

 Pozostałe wydatki na drogi 244 

6 Pozostałe wydatki zarządcy drogi 64,5 

 OGÓŁEM 1490,4 

b. Obszar wiejski 

Lp. 
Zakresy rzeczowe 

Wydatki 

finansowe 
w tys. zł 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość  

1 Budowa dróg km/m2 – – 

2 Przebudowa lub rozbudowa dróg km/m2 1,626 / 6092 570,60 

3 Remont dróg km/m2 0,714/ 2856 100 

4 Wykupy gruntów 7,5 

5 Pozostałe wydatki na drogi 114,7 

6 Pozostałe wydatki zarządcy drogi 145,1 

 OGÓŁEM 937,9 

 

Oświetlenie uliczne 

 

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności 

technicznej opraw ulicznych na słupach których właścicielem jest PGE w  

ilości 1 136 szt., świadczy PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Natomiast 

usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, których właścicielem jest gmina 

Łęczna, w ilości 612 szt., wykonuje firma HERC ELEKTRONIKA Piotr 

Skrzypek. 
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16.2. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

Zaopatrzenie terenu gminy Łęczna w energię elektryczną odbywa się z 

krajowego systemu elektroenergetycznego. Gmina leży w zasięgu 

działania Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód S. A. 

Operatorem systemu dystrybucyjnego działającym w zasięgu 

terytorialnym gminy jest PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin wchodząca 

w skład Grupy Energetycznej – PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. 

Stan eksploatowanej infrastruktury elektroenergetycznej jest zróżnico-

wany. Największe problemy mogą występować w obszarach o zna-cznym 

rozproszeniu zabudowy i wśród odbiorców gdzie linie są rozległe, 

w związku z czym mogą występować problemy z utrzymaniem 

normatywnych parametrów technicznych (obecnie nieznaczne spadki 

napięcia występują sporadycznie).  

Awaryjność linii w znacznej mierze powiązana jest z warunkami 

atmosferycznymi, ponieważ sieci napowietrzne narażone są na 

wyładowania atmosferyczne i silne wiatry powodujące uszkodzenia 

i w konsekwencji przerwy w dostawie energii do odbiorców. Sieci 

napowietrzne z przewodami odkrytymi charakteryzują się długim 

okresem użytkowania. Najstarsze elementy infrastruktury energetycznej 

powstawały według obowiązujących kilkadziesiąt lat temu rozwiązań 

technicznych, oraz w okresie znacznie mniejszego zapotrzebowania na 

energię elektryczną. Potrzeba dostarczenia energii elektrycznej obecnym 

odbiorcom oraz potencjalnie nowym wmusza konieczność rozbudowy i 

modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia.  

W pracach modernizacyjnych i odtworzeniowych powinno się uwzględnić 

nie tylko odnowienie starej infrastruktury energetycznej, ale także 

zwiększenie przepustowości, które wynikają ze zwiększenia ilości obecnie 

stosowanych odbiorników energii elektrycznej. Mimo powyższych uwag, 

które z pewnością są znane dystrybutorowi i zarządcy sieci można ocenić, 

że istniejący system zasilania gminy Łęczna zaspokaja potrzeby 

odbiorców i jest w stanie zaspokoić potrzeby perspektywiczne przy 

założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw 

w dostawach energii. 

W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej gmina Łęczna 

zrzeszona jest w Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej Łęczna. 

Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu i prze-

prowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii. Wybór wykonawcy 

dokonywany jest co dwa lata w przetargu nieograniczonym, przepro-

wadzanym w imieniu gmin zrzeszonych w Grupie Zakupowej przez Urząd 
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Miejski w Łęcznej. Z Wykonawcą wybranym w przetargu gmina zawiera 

umowę sprzedaży energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonych 

działań oraz dzięki dużemu zapotrzebowaniu instytucji zrzeszonych w 

grupie zakupowej stawka 1 kWh jest niższa niż ta którą można było 

uzyskać podczas indywidualnych negocjacji gminy i podległych jej 

jednostek. 

16.3. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW 

Zadania Gminy Łęczna z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej Spółka z o.o. będąca jednoosobową spółką gminy. Burmistrz 

Łęcznej pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Spółka prowadzi czynności  w zakresie: 

 ujmowania wody surowej i jej uzdatniania, 
 dostarczanie wody poprzez sieć wodociągową na terenie miasta i 

gminy Łęczna oraz sprzedaż hurtowa wody do podmiotów 
realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: 

Spiczyn, Mełgiew, Puchaczów oraz Ludwin, 
 odbioru i odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, 

 oczyszczania ścieków. 

16.3.1. Gospodarka wodna 

Ujęcie wody 

Uruchomione w 1979 r. komunalne ujęcie wody stanowi jedyne źródło 

zaopatrzenia w wodę dla miasta i gminy Łęczna. Woda podziemna 

wydobywana jest z pokładów kredowych z głębokości od 70 do 110 m 

pod poziomem terenu, zaś ich wydajność wynosi od 40 do 120 m3/h. 

Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na pobór wód podziemnych 

w ilościach:  

 Qmax sek = 0,1 m3/s, 

 Qśr d = 3 800 m3/d, 

 Qdop rocz. = 1 387 000 m3/rok, 

oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód popłucznych ze 

stacji wodociągowej oraz wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

szczelnej działek o numerach: 2496/2, 2549/1, 2549/7, 3107/15, 

3107/16, 3107/32, 3108/2 zlokalizowanych w m. Łęczna do wód rzeki 

Wieprz w następujących ilościach:  

- wody opadowe lub roztopowe: 

 Qmax s = 0,256 m3/s, 
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 Qśr roczne = 10 332,9 m3/rok, 

- wody popłuczne: 

 Qmax s = 0,001 m3/s, 

 Qśr. d. = 50,8 m3/d, 

 Qdop rocz. = 35 775 m3/rok, 

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: 

zawiesina ogólna – 100 mg/l 

żelazo ogólne – 10 mg/l 

substancje ropopochodne – 15 mg/l 

W skład ujęcia wody wchodzi 7 czynnych studni wierconych oznaczonych 

numerami: 1,2”,3,6,7,8,9, które są zlokalizowane na terenie zalesionym, 

w południowej części miasta. 

Źródłem wody jest woda podziemna wydobywana z pokładów kredowych 

z głębokości od 70 do 110 m pod poziomem terenu: 

 Studnia nr 1 – 80m 

 Studnia nr 2” -100m 

 Studnia nr 3 – 80m 

 Studnia nr 6 – 80m 

 Studnia nr 7 - 72m 

 Studnia nr 8 – 110m 

 Studnia nr 9 - 80m 

Wydajność studni głębinowych: 

 Studnia nr 1 – 121 m3/h 

 Studnia nr 2” - 40 m3/h 

 Studnia nr 3 – 60 m3/h 

 Studnia nr 6 – 65,5 m3/h 

 Studnia nr 7- 44,7 m3/h 

 Studnia nr 8 – 40 m3/h 

 Studnia nr 9- 80 m3/h 

Ujęcie wody w Łęcznej pracuje w układzie dwustopniowym ze zbiornikami 

wyrównawczymi. Woda z siedmiu studni pobierana jest pompami 

głębinowymi, a następnie tłoczona trzema przewodami do budynku 

głównego. W budynku głównym ujmowana woda ze względu na 

ponadnormatywne ilości związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i manganu 

(powyżej 0,05 mg/l) poddawana jest procesowi uzdatniania. Proces 

odżelaziania i napowietrzania ujmowanej wody (woda surowa) może być 

realizowany za pomocą 10 szt. odżelaziaczy (ciśnieniowe zbiorniki 

filtracyjne  o średnicy Φ3000 mm z warstwą złoża filtrującego o wysoko-

ści 1300 mm złożonego z piasku i żwiru) i przypisanych do nich aeratorów 

(zbiorniki ciśnieniowe o średnicy Φ1000 mm).  Uzdatniona woda 

kierowana jest dwoma przewodami do zbiorników wyrównawczych (dwa 
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zbiorniki o pojemności 2500 m3 każdy), następnie za pomocą pomp 

znajdujących się w pompowni II – go stopnia woda tłoczona jest dwoma 

magistralami głównymi Φ500 do miasta. Elementem wiążącym oba 

zbiorniki jest komora zasuw, w której scentralizowane są wszystkie 

wejścia przewodów wodociągowych oraz zasuwy do regulacji dopływu 

i odpływu wody. 

Celem zapewnienia dobrej jakości wody pod względem bakteriologicznym 

woda poddawana może być procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu 

(w zależności od potrzeb). Stosowane dawki są minimalne i dozowane 

tak, aby stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej 

wynosiło maksymalnie 0,3 mg Cl2/dm3. 

Ilość wody  wydobytej (surowej) [m3] 

w latach 2016 – 2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miesiąc Ilość wody wydobytej (m3) 

Styczeń 71 409 69 863 68 177 66 543 65 883 68 104 

Luty 67 363 64 178 60 805 59 062 63 811 63 814 

Marzec 73 094 71 291 70 918 66 330 68 405 70 489 

Kwiecień 72 208 76 415 68 877 69 826 77 279 69 153 

Maj 75 611 81 373 82 689 68 421 70 930 73 732 

Czerwiec 79 583 86 022 85 321 90 851 71 284 81 622 

Lipiec 73 027 83 554 75 752 83 082 74 430 84 226 

Sierpień 72 977 85 568 78 505 76 509 78 045 68 793 

Wrzesień 73 646 72 459 69 453 72 028 67 366 73 153 

Październik 72 690 71 240 68 104 69 727 67 054 72 574 

Listopad 69 643 67 358 65 172 65 724 64 916 64 906 

Grudzień 74 152 72 513 70 967 69 011 69 510 69 126 

Razem 875 403 901 834 864 740 857 114 838 913 859 692 

 

Jakość wody 

Wydobywane wody podziemne mają skład chemiczny typowy dla wód 

zbiornika powstałego w skałach węglanowych wieku kredowego. 

Charakteryzują się dużą zawartością jonów wapnia i magnezu, 

korzystnych dla ludzkiego organizmu. Dominują zazwyczaj wody o typie 

wodorowęglanowo - wapniowym. Są to wody generalnie o dobrej jakości 

chociaż o podwyższonej twardości (twardość ogólna wynosi 300-350 

mg/l), o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym (pH w granicach 7,0-

7,3), z podwyższoną zawartością żelaza. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przez-

naczonej  do spożycia przez ludzi  ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 2294) 

prowadzona jest bieżąca kontrola jakości wody w ramach monitoringu 

kontrolnego i przeglądowego przez laboratorium akredytowane. 

Wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody 
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z eksploatowanych studni głębinowych, wody podawanej do sieci, oraz 

punktów czerpalnych na terenie miasta. Nadzór nad jakością wody 

kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Łęcznej. 

Wartość  majątku przynależąca do produkcji wody wg stanu na koniec 

2021 roku wynosi: 

 początkowa 6 652 489,36 zł 
 netto 2 064 295,31 zł 

Sieć wodociągowa 

Woda do odbiorców dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci 
rozdzielczej oraz przyłączy domowych. Jest to układ pierścieniowo-

rozdzielczy. Rurociągi wykonane są w większości z PCV i PE, sporadycznie 

z żeliwa, stali i A-C. 
 

Materiały, z których zbudowana jest sieć i przyłącza wodociągowe 

(stan na 31.12.2021 r.): 

Sieć i przyłącza wodociągowe 

Materiał sieć [km] przyłącza [km] 

AC 0,16 ------------- 

stal 11,78 2,81 

żeliwo 7,73 0,17 

PCV 94,59 3 

PE 45,76 85,46 

Miejscowości zaopatrywane z sieci wodociągowej:  Łęczna, Stara Wieś, 
Stara Wieś-Kolonia, Stara Wieś-Stasin, Podzamcze, Piotrówek, Witaniów, 

Zakrzów, Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, 
Karolin, Rossosz, Trębaczów, Zofiówka, Osiedle Kolonia Trębaczów, 

Nowogród, Łuszczów-Kolonia oraz poza Gminą Łęczna miejscowości 
Ziółków, Mełgiew, Lubieniec, Kolonia Ludwin oraz Gmina Puchaczów 

(okresowo, w zależności od potrzeb). 
Liczba mieszkańców Gminy Łęczna korzystających z wody:  około 21 973 

(98,99% wszystkich mieszkańców Gminy Łęczna). 

Długość sieci wodociągowej według stanu na dzień 31.12.2021 r.: 

Sieć i przyłącza wodociągowe 

  długość [km] ilość [szt.] 

Łączna długość sieci 160,02  

w 

tym: 

magistralna 10,2 3 

sieć wodociągowa 149,82 --- 

przyłącza wodociągowe 91,44 2746 
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Ilość wody  sprzedanej  (zafakturowanej)[m3] 
w latach 2016-2021 

Miesiąc 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

styczeń 62 544 65 210 60 430 62 181 58 486 56 434 

luty 53 995 51 940 53 976 57 977 60 849 59 519 

marzec 73 127 64 036 69 323 63 498 64 181 66 715 

kwiecień 63 810 68 105 61 655 61 461 67 941 55 840 

maj 55 140 60 699 68 284 63 878 59 120  63 395 

czerwiec 72 069 74 040 65 785 67 266 76 098 63 251 

lipiec 73 722 64 497 68 002   73 392 55 162 73 570 

sierpień 59 010 72 034 82 797 67 486 66 292 68 643 

wrzesień 71 811 67 918 66 503 73 226  72 251 68 997 

październik 65 573 66 545 62 862 63 351 62 161 61 704 

listopad 58 992 67 180 63 317 64 799 62 299 63 385 

grudzień 70 892 65 825 64 876 70 571 61 401 61 993 

SUMA: [m3] 650 801 655 024 787 810 789 086 766 241 763 446 

 

Wartość  majątku przynależąca do dystrybucji wody wg stanu na koniec 

2021 roku wynosi: 
 początkowa 14 112 275,48 zł 

 netto 7 549 270,91 zł 

16.3.2. Sieć kanalizacyjna 

Na terenie miasta i gminy Łęczna funkcjonuje rozdzielczy system 

kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzania 

ścieków socjalno-bytowych. 

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie: 
 grawitacyjnym, 

 podciśnieniowym (1 przepompownia główna oraz około 380 szt. 

zaworów opróżniających ), 

 ciśnieniowym (6 przepompowni głównych oraz 12 szt. 

przepompowni przydomowych). 

Obecnie skanalizowane jest m. Łęczna, miejscowości Podzamcze, Stara 

Wieś oraz częściowo Witaniów.  

Ścieki socjalno – bytowe systemem kanalizacji sanitarnej transporto-

wane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Stara Wieś. 
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Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych  

według stanu na dzień 31.12.2021 r.: 
 

  długość [km] ilość [szt.] 

Łączna długość sieci 62,7 ------- 

przyłącza kanalizacyjne 19,83 1174 

Materiały, z których zbudowana jest sieć i przyłącza 
kanalizacyjne: 

Sieć i przyłącza kanalizacyjne 

System kanalizacji materiał 

Kanalizacja grawitacyjna PVC, kamionka, beton 

Kanalizacja ciśnieniowa PE 

Kanalizacja podciśnieniowa PE 
 

Ilość ścieków odebranych  (zafakturowanych)[m3] 

w latach 2016-2021 

Miesiąc 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

styczeń 47 586 50 421 46 650 48 590 44 621 41 516 

luty 43 000 40 678 40 648 43 564 44 679 42 319 

marzec 68 669 57 563 64 205 58 650 59 806 62 499 

kwiecień 47 972 52 210 48 911 48 971 51 877 42 350 

maj 42 973 45 435 47 225 46 001 37 320 44 886 

czerwiec 64 692 59 007 53 002 59 918 68 072 54 649 

lipiec 52 586 46 494 43 246 47 449 37 210 48 861 

sierpień 42 866 44 363 55 865 40 369 42 119 43 426 

wrzesień 64 695 59 920 58 043 62 242 63 686 59 629 

październik 46 323 49 448 46 923 44 813 42 906 43 444 

listopad 46 869 48 776 45 831 46 401 43 368 44 738 

grudzień 63 326 62 470 60 478 65 846 57 060 57 218 

SUMA: 

[m3] 
521 362 505 539 611 027 612 814 592 724 585 535 

 

Wartość  majątku związana z odprowadzaniem  ścieków na koniec 2021 

roku wynosi: 

 początkowa 24 736 922,82 zł 

 netto 11 306 992,57zł 
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Gospodarka wodomierzowa oraz kontrahenci 

W celu pełnej kontroli dystrybucji wody do Odbiorców w 2015 roku 

rozpoczęto wdrażanie systemu informatycznego  pozwalającego na pełną 

kontrolę ilości wody dostarczonej do odbiorców. PGKiM Łęczna sp. z o.o. 

wdrożyło system odczytu radiowego, czyli nowoczesnego i praktycznego 

rozwiązania, pozwalającego na automatyczne pobieranie danych z liczni-

ków. Usprawniony został proces rozliczania odbiorców usług i analizy 

danych dostarczonych z odczytanych wodomierzy. Narzędzie to 

umożliwia monitorowanie poboru wody przez odbiorców, pozwala 

lokalizować indywidualne awarie oraz umożliwia zwiększenie 

częstotliwości odczytów.  

 
liczba wszystkich 

wodomierzy [szt.]  

W tym: 

wodomierze 
zdalne [szt.] 

wodomierze 
„zwykłe” [szt.] 

2019 2877 2 617 260 

2020 2998 2886 112 

2021 3050 2949 101 

 

Zestawienie ilości zawartych z Odbiorcami Umów  

o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków  

Odbiorcy woda - ścieki woda ścieki 
Razem 

umowy 

Odbiorcy indywidualni Łęczna 712 236 6 954 

Bloki Podzamcze 79 - - 79 

Zakłady Łęczna 189 98 1 288 

Spółdzielnie Mieszkaniowe 3 - - 3 

Teren wiejski:  

Ciechanki Krzesimowskie - 106 - 106 

Ciechanki Łęczyńskie - 30 - 30 

Karolin - 41 - 41 

Łuszczów-Kolonia - 78 - 78 

Stara Wieś-Kolonia - 69 - 69 

Os. Kolonia Trębaczów - 175 - 175 

Nowogród cz. - 30 - 30 

Leopoldów - 23 - 23 

Nowogród - 99 - 99 

Piotrówek - 29  29 

Podzamcze 112 67 - 179 

Rossosz - 31 - 31 
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Odbiorcy woda - ścieki woda ścieki 
Razem 

umowy 

Stara Wieś 78 48 - 126 

Stara Wieś – Stasin 14 62 - 76 

Trębaczów - 99 - 99 

Witaniów 14 103  117 

Zakrzów - 49 - 49 

Zofiówka - 150 - 150 

Gmina Ludwin - 1 - 1 

Gmina Spiczyn - 1 - 1 

Gmina Mełgiew - 1 - 1 

Gmina Puchaczów - 2 - 2 

Razem 1201 1628 7 2836 

Razem wartość  majątku Działu Wodociągów i Kanalizacji (DWK) wg 

stanu na koniec 2021 roku wynosi: 

 początkowa 46 174 111,60 zł 

 netto 20 985 593,38 zł. 

16.3.3. Sieć kanalizacji deszczowej 

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej administrowanej przez Gminę 

Łęczna wynosi 14 540,95 m. Średnica robocza kanałów deszczowych 

zawiera się w przedziale od 0,25 m do 1,2 m. W skład sieci zalicza się 

również 550 wpustów kanalizacji deszczowej oraz 92 szt. studni rewi-

zyjnych na sieci o głębokości w zakresie od 2,0 do 9,8m. 

16.3.4. Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Starej Wsi jest oczyszczalnią mechaniczno-

biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. 

Dopływające do oczyszczalni ścieki pochodzą od mieszkańców miasta 

Łęczna i mieszkańców skanalizowanych wsi: Witaniowa, Podzamcza i 

Starej Wsi. Do oczyszczalni trafiają również odcieki z kompostowni, 

odcieki ze składowiska odpadów, ścieki poprocesowe ze stacji 

odwadniania osadu oraz nieczystości płynne dostarczane ze zbiorników 

bezodpływowych (szamba). 

Dobowa ilość ścieków oczyszczonych wynosi średnio 1800 m3, rocznie 

jest to 657 000 m3 ścieków. Odbiornikiem do którego odprowadzane są 

ścieki oczyszczone jest rów melioracyjny, a następnie rzeka Świnka. 

Laboratorium działające w Dziale Utylizacji Odpadów monitoruje jakość 

oczyszczanych ścieków wprowadzanych do środowiska, a raz w miesiącu 

pracownik akredytowanego laboratorium pobiera ścieki i wysyła próbki 
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do analiz. Wyniki analiz są przedstawiane Wojewódzkiemu 

Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Produktem ubocznym wynikającym z technologii oczyszczania ścieków są 

osady ściekowe oraz odpady stałe takie jak skratki czy odpady 

z piaskownika. Oczyszczalnia w Starej Wsi produkuje rocznie ok. 500 Mg 

osadów ściekowych, które po odwodnieniu na prasach taśmowych 

i higienizacji wapnem są magazynowane, a następnie przekazywane 

rolnikom w celach poprawy jakości gleb. Osad magazynowany na placu 

jest badany pod kątem zawartości metali ciężkich i obecności Salmonelli 

i jaj pasożytów. Pozostałe odpady stałe kierowane są do procesów 

biologicznego przetwarzania w instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów (stabilizacja tlenowa), a następnie składowane na składowisku.  

Wartość majątku związanego z oczyszczaniem ścieków na koniec roku 

2021 wynosi:  

 początkowa 17 937 663,07 zł 

 netto 7 399 106,95 zł. 

16.3.5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Z uwagi na fakt, iż w Gminie status Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

Kanalizacyjnego posiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mie-

szkaniowej Łęczna sp. z o.o., to zasadnicza części przedsięwzięć 

dotyczących rozbudowy lub modernizacji urządzeń wodociągowo 

kanalizacyjnych jest realizowana z jej udziałem – zarówno w zakresie 

obsługi formalnej procesu inwestycyjnego jak i ciężaru ekonomicznego 

realizowanych zadań.  

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o. w Łęcznej na lata 2018 – 2024 

zatwierdziła Rada Miejska w Łęcznej uchwałą Nr XXI/127/2020 z dnia 

29 kwietnia 2020 r. Celem planu jest poprawa standardów świadczonych 

usług oraz budowa nowych urządzeń wynikających z rozwoju gminy i 

potrzeb odbiorców. 

 

W roku 2021 Spółka przeprowadziła następujące przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej: 

 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w związku z planowaną modernizacją pasa drogowego drogi gminnej 

przy ul. Kasztelańskiej w Łęcznej z nakładami w roku 2021 o wartości 

199 878,30 PLN, 
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 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Chełmskiej w Łęcznej dz. nr 2588/5, 2588/7, 

2588/2 z nakładami w roku 2021 o wartości 55 339,18 PLN, 

 Budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych wielorodzi-

nnych przy ul. Chełmskiej w Łęcznej dz. nr 2588/5, 2588/7, 2588/2 

z nakładami w roku 2021 o wartości 27 514,36 PLN, 

 Zakup i uruchomienie urządzenia nowej generacji do odczytywania 

wodomierzy z radiowym odczytem oraz do programowania 

wodomierzy o łącznej wartości 18 300 PLN, 

 Modernizacja  kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopową w m. 

Łęczna ul. Jagiełki z nakładami w roku 2021 o wartości 142 642 PLN. 

Niezależnie od powyższych przedsięwzięć, w ramach działań przygoto-

wawczych do procesów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji 

w kolejnych latach: 

 Spółka zleciła wykonanie i w 2021 roku odebrała dokumentację 

projektowo-kosztorysową w zakresie Modernizacji (przebudowy) sieci 

wodociągowej stal DN 400 od SUW do połączenia z komora 

wodociągową przy ul. Księży Wrześniewskich w Łęcznej (etap 1 i etap 

2) o łącznej wartości 49 514,46 PLN, 

 Zleciła całość robót (zarówno w zakresie dokumentacji technicznej jak 

i wykonawstwa) w ramach przedsięwzięcia Podniesienie funkcjona-

lności infrastruktury zbiorczej kanalizacji bytowej obejmującej 

przeprowadzenie robót budowlanych na istniejącym kolektorze 

sanitarnym ścieków surowych wzdłuż rzeki Świnki w m. Stara Wieś 

metodą bezwykopową. W raportowanym roku odebrano część robót 

dotyczącą dokumentacji technicznej przedsięwzięcia o wartości 

140.080,00 PLN. Na dzień redagowania niniejszego raportu Spółka 

Przeprowadziła czynności odbiorowe Dla całej inwestycji. Struktura 

finansowania tego przedsięwzięcia przewiduje 63,63% udział 

dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zaś całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 2 898 450 PLN 

netto. 

 Spółka przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa 

(modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 2285/5 w m. Łęczna wraz 

z systemem monitoringu sieci, zewnętrznymi liniami zasilającymi 

praz przebudowa budynku aparatury próżniowej. Na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu przedsięwzięcie to jest w trakcie 

realizacji, a na sam rok 2022 zaplanowano na ten cel 1 116 926 PLN 

netto. Całkowita wartość zlecenia wynosi 2 792 314,92 PLN. 
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Równolegle z przedsięwzięciami inwestycyjnymi przez siebie prowadzo-

nymi spółka współpracuje z indywidualnymi inwestorami prowadzącymi 

rozbudowę w ramach porozumień zawieranych w związku z wydawanymi 

warunkami rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2021 

roku Spółka sfinalizowała 3 takie umowy, w rezultacie których Spółka 

przyjęła odpłatnie na inwentarz środki trwałe o wartości 11 730 PLN. Na 

ostatni dzień 2021 roku Spółka legitymowała się 5 kolejnymi tego rodzaju 

umowami będącymi w trakcie realizacji. 

Oprócz czysto inspekcyjno – eksploatacyjnych działań, Spółka prowadzi 

również planowe remonty własnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-

nych. I tak, w raportowanym roku Spółka poczyniła następujące nakłady 

remontowe: 

 W ramach prac remontowych na istniejącej sieci wodociągowej do-

syłowej wody surowej ze studni głębinowych na SUW- 220 000 PLN, 

 Naprawa metodą bezwykopową odcinków kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej przy ul.Wiklinowej oraz ul.Bogdanowicza w Łęcznej – 

231 483,30 PLN, 

 Naprawa metodą bezwykopową odcinków kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej przy ul. Jagiełka w Łęcznej – 57 997 PLN. 

Mając w perspektywie konieczność rozpoczęcia prac modernizacyjnych 

na Stacji Uzdatniania Wody, a także przewidując ewentualną możliwość 

ubiegania się o dofinansowanie na ten cel, Spółka w 2021 roku zleciła 

wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego obiektu. 

Dokumentacja objęta zleceniem została ukończona i odebrana przez 

Spółkę, a wartość nakładów z tego tytułu wyniosła 113 000 PLN.     
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17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Straż Miejską w Łęcznej powołano uchwałą Nr XXXVII/257/2005 Rady 

Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie powołania 

Straży Miejskiej w Łęcznej i nadania jej regulaminu. W dniu 29 grudnia 

2021 r. Rada Miejska w Łęcznej podjęła uchwałę Nr XXXIX/258/2021 

w sprawie rozwiązania straży miejskiej.  

Stan etatowy Straży Miejskiej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 strażni-

ków oraz 1 pracownik cywilny obsługujący monitoring.   

 

W roku 2021 przeprowadzono 980  interwencji.  

Przyjęto 341 zgłoszeń od mieszkańców dotyczące, w tym:   

  zakłócanie porządku publicznego i spokoju  - 66 

  zagrożenia w ruchu drogowym -  137 

  ochrona środowiska i gospodarki odpadami - 17 

  zagrożeń życia i zdrowia -  3 

  awarii technicznych  -  12 

  zwierząt -   40 

  pozostałe zgłoszenia -  41 

 

Monitoring Wizyjny  

W skład Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV  w  2021 roku  wchodziły 

44 kamery - 28 kamer obrotowych i 16 stałopozycyjnych. Urządzenia 

monitorujące umieszczone zostały na terenie całego miasta. 
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Sygnał przekazywany jest z punktu kamerowego do Centrum Systemu 

Monitoringu CCTV w Łęcznej drogą światłowodową. W związku z czym 

lokalizacja kamer jest uwarunkowana rozłożeniem linii światłowodowej. 

Do podstawowych celów monitoringu miejskiego należy; ochrona 

porządku publicznego, zapobieganie wykroczeniom, przeciwdziałanie 

wandalizmom, niszczenia mienia i  gromadzenie materiałów dowodowych 

przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń. 

Monitoring miejski znacząco wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Jednocześnie jego prewencyjne działanie skutkuje 

spadkiem liczby popełnianych wykroczeń i  przestępstw na obszarze 

objętym obserwacją. 

Od mieszkańców i policji w 2021 roku wpłynęło kilkadziesiąt wniosków 

z prośbą o zabezpieczenie zapisu nagrań z kamer.  

W 2022 roku planowana jest rozbudowa monitoringu miejskiego. W 

ramach programu rewitalizacji Rynku II powstanie dodatkowo 7 punktów 

obserwacyjnych podłączonych do centrum monitoringu. 

Przeznaczeniem monitoringu, poza wzrostem poczucia bezpieczeństwa 

społeczeństwa, jest działanie prewencyjne. Efektem jest coraz większa 

ilość obszarów wolnych od zakłócania spokoju, niszczeniu mienia czy 

spożywania napojów alkoholowych. 
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18. REALIZACJA PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY 

MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ - WYKAZ 

Nr 

uchwały 
w sprawie 

Wykonanie uchwały  

w 2021 roku 

XXIX/171 

w sprawie zmian w składach 
osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie z dniem 

27.01.2021 r. Uchwała została 
zrealizowana 

XXIX/172 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.635 z dnia 

04.02.2021 weszła w życie z dniem 

19.02.2021 r.  
Więcej informacji Rozdział 15.1 

str.161 

XXIX/173 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w 
podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Łęczna w związku z 
ponoszeniem przez przedsiębiorców 

negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz.673 z dnia 
05.02.2021  weszła w życie z 

dniem 20.02.2021 r. 

XXIX/174 
w sprawie wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji Łęczna 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz. 636 z dnia 

04.02.2021  weszła w życie z 
dniem 19.02.2021 r. 

XXIX/175 
w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody 

Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz. poz. 674 z dnia 

05.02.2021  weszła w życie z 
dniem 19.02.2021 r. 

XXIX/176 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 
2024 

Uchwała weszła w życie w dniu 
27.01.2022 r. -przyjęta do 

realizacji 
Więcej informacji Rozdział 8.5 

str.77 

XXIX/177 
w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 

27.01.2022 r. Uchwała została 
zrealizowana. 

XXIX/178 w sprawie rozpatrzenia skargi 
Uchwała weszła w życie w dniu 
27.01.2022 r. Uchwała została 

zrealizowana. 

XXIX/179 

w sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Łęcznej na 2021 rok 

Uchwała weszła w życie w dniu 
27.01.2022 r. Uchwała została 

zrealizowana. 

XXX/180 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2021 – 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
12.02.2021 r. -przyjęta do 

realizacji 

XXXI/181 

w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału 
Przedszkolnego w Nowogrodzie jako 
filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 

25.02.2021 r. -przyjęta do 
realizacji 
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Nr 
uchwały 

w sprawie 
Wykonanie uchwały  

w 2021 roku 

XXXI/182 

w sprawie zwolnienia z opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 1047 z dnia 
04.03.2021 r. weszła w życie z 

dniem 19.03.2021 r. 

XXXI/183 
w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 1048 z dnia 
04.03.2021 r. przyjęta do realizacji 

XXXI/184 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2021 – 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
25.02.2021 r. -przyjęta do 

realizacji 

XXXII/185 

w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łęczna w 2021 

roku. 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.1877 z dnia 

15.04.2021 r. weszła w życie z 

dniem 29.04.2021 r. Więcej 
informacji Rozdział 15.3 str.171 

XXXII/186 

w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Łęczna położonej w 
Podzamczu 2 

Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz. 1878  z dnia 
15.04.2021 r. weszła w życie z 

dniem 7.04.2021 r. 

XXXII/187 

w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 
miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.1879 z dnia 

15.04.2021 r. weszła w życie 1 
lipca 2021 r. przyjęta do realizacji 

XXXII/188 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Łęczna do 
współpracy w ramach Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego i zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Łęczna 
i pozostałymi jednostkami samorządu 

terytorialnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. -przyjęta do realizacji 

Więcej informacji Rozdział 11.4 

str.138 

XXXII/189 
w sprawie wyrażenia zgody na 
używanie herbu Miasta Łęczna 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. 

XXXII/190 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.1880 z dnia 

15.04.2021 r. weszła w życie z 

dniem 29.04.2021 r.  
Więcej informacji Rozdział 10.3 

str.131 

XXXII/191 

w sprawie zmian w składach 

osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. -Uchwała została 

zrealizowana. 
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XXXII/192 

w sprawie stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Łęcznej w wyborach 
uzupełniających 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. -Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXII/193 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej 

na 2021 rok 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. - Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXII/194 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Uchwała weszła w życie w dniu 

7.04.2021 r. -Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXII/195 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
„Alarm! STOP zabójczemu GMO – 

STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” 

Uchwała weszła w życie w dniu 

7.04.2021 r. -Uchwała została 
zrealizowana. 

XXXII/196 
w sprawie przekazania skargi 
właściwemu organowi 

Uchwała weszła w życie w dniu 

7.04.2021 r. -Uchwała została 
zrealizowana. 

XXXII/197 w sprawie rozpatrzenia skargi 
Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. -Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXII/198 
w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.1893 z dnia 

16.04.2021 r. - przyjęta do 
realizacji 

XXXII/199 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2021 – 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
7.04.2021 r. -przyjęta do realizacji 

XXXIII/200 

w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości stadionów sportowych 

oraz boisk treningowych przy 
stadionach w ramach pomocy 

operacyjnej na infrastrukturę 
sportową. 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.2479 z dnia 

02.06.2021 r. weszła w życie 
zdniem 16.06.2021 r. z mocą 

obowiązującą od 1.01.2021 r.  - 
przyjęta do realizacji 

XXXIII/201 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łęczna w 2021 roku. 

Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.2484 z dnia 

04.06.2021 r. weszła w życie z 
dniem 18.06.2021 r. Więcej 

informacji Rozdział 15.3 str.171  

XXXIII/202 

w sprawie likwidacji Oddziału 

Przedszkolnego w Nowogrodzie jako 
filii Przedszkola Publicznego nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Łęcznej 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.2540 z dnia 
08.06.2021 r. weszła w życie 

zdniem 22.06.2021 r.  - przyjęta 

do realizacji 

XXXIII/203 

zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania statutów jednostkom 
pomocniczym Gminy Łęczna 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 2485 z dnia 

04.06.2021 r. - weszła w życie 
zdniem 18.06.2021 r. 

XXXIII/204 
w sprawie niewyrażenia zgody na 
używanie Herbu Miasta Łęczna 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.05.2021 r. - została 

zrealizowana. 
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XXXIII/205 w sprawie rozpatrzenia wniosku 
Uchwała weszła w życie w dniu 

26.05.2021 r. - została 
zrealizowana. 

XXXIII/206 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Uchwała weszła w życie w dniu 

26.05.2021 r. - została 
zrealizowana. 

XXXIII/207 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Uchwała weszła w życie w dniu 

26.05.2021 r. - została 
zrealizowana. 

XXXIII/208 
w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.05.2021 r. - została 

zrealizowana. 

XXXIII/209 

w sprawie zmian w składach 

osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.05.2021 r. - została 

zrealizowana. 

XXXIII/210 

w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.05.2021 r. - została 

zrealizowana. 

XXXIII/211 
w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.2486 z dnia 

04.06.2021 r. -przyjęta do 
realizacji 

XXXIII/212 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2021 – 

2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 

26.05.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji 

XXXIV/213 

w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Burmistrza Łęcznej z wykonania 
budżetu Gminy Łęczna za 2020 rok 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.05.2021 r. 

XXXIV/214 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Łęcznej z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.05.2021 r. 

XXXIV/215 
w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz.3080 z dnia 
09.07.2021 r. weszła w życie w 

dniu 30.06.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji 

XXXIV/216 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2021 – 

2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 

30.06.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji 

XXXIV/217 

w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Łęczna lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz 
wskazania organu i osób do tego 

uprawnionych 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 3081 z dnia 
09.07.2021 r. weszła w życie w 

dniu 23.07.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji 
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XXXIV/218 

w sprawie przyjęcia projektu 
Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Łęczna 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.06.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji  

XXXV/219 

Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Łęczna 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 3705  z dnia 
06.09.2021 r. weszła w życie w 
dniu 20.09.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji Więcej informacji Rozdział 

3.3 str.23 

XXXV/220 

w sprawie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Łęczna 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.3706 z dnia 

06.09.2021 r. weszła w życie w 
dniu 20.09.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXV/221 

uchylająca uchwałę w sprawie 
likwidacji Oddziału Przedszkolnego w 

Nowogrodzie jako filii Przedszkola 
Publicznego Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Łęcznej 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 3690 z dnia 
03.09.2021  r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXV/222 

w sprawie likwidacji Oddziału 

Przedszkolnego w Nowogrodzie - filii 
Przedszkola Publicznego Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 

26.08.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXV/223 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Łęczna w 
roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 3691 z dnia 
03.09.2021 r. weszła w życie w 

dniu 17.09.2021 r. - przyjęta do 
realizacji 

XXXV/224 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia 

Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.3692 z dnia 

03.09.2021  r. weszła w życie w 

dniu 20.09.2021 r. - przyjęta do 
realizacji 

XXXV/225 
w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz. 3707 z dnia 
06.09.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXV/226 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2021 – 

2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.08.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXV/227 

w sprawie przyznania dotacji celowej 

na prace konserwatorskie i 
restauratorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Uchwała weszła w życie w dniu 

26.08.2021 r.  Uchwała została 
zrealizowana. Więcej informacji 

Rozdział 10.3 str.131 
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XXXV/228 

w sprawie przyznania dotacji celowej 
na prace konserwatorskie i 

restauratorskie przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

Uchwała weszła w życie w dniu 

26.08.2021 r.  Uchwała została 
zrealizowana. Więcej informacji 

Rozdział 10.3 str.131 

XXXV/229 

w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łuszczowie Kolonii 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.08.2021 r.  Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXV/230 
w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.08.2021 r.  Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXV/231 

w sprawie zmian w składach 
osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.08.2021 r.  Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXV/232 

w sprawie stwierdzenia odwołania 
Pana Zbigniewa Łagodzińskiego z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
26.08.2021 r.  Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXVI/233 

w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia 
tekstu jednolitego Statutu 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łęcznej 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.4211 z dnia 
12.10.2021 Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Lubelskiego 

nr PN-II.4131.294.2021 z dnia 

02.11.2021 r. 

XXXVI/234 

w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Łęczna na lata 2021 – 2026 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.4125 z dnia 

08.10.2021 r. weszła w życie w 
dniu 22.10.2021 r. - przyjęta do 

realizacji. Więcej informacji 
Rozdział 3.3 str.23 

XXXVI/235 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łęczna 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.09.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji. Więcej informacji 

Rozdział 5.2 str.38 

XXXVI/236 

w sprawie zamiaru likwidacji filii 
Miejsko – Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Zbigniewa Herberta w 
Łęcznej oraz zmiany statutu w 

zakresie likwidacji filii 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.09.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXVI/237 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2021 – 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.09.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXVII/238 

w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Łęczna z 
organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 

2022 roku 

Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.4580 z dnia 

08.11.2021 r. - weszła w życie w 

dniu 22.11.2021 r. - przyjęta do 
realizacji.  

XXXVII/239 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022 

Uchwała weszła w życie w dniu 
28.10.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji. 
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XXXVII/240 

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022 

Uchwała weszła w życie w dniu 
28.10.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji. 

XXXVII/241 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łęcznej 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.4581 z dnia 

08.11.2021 r. - weszła w życie w 
dniu 22.11.2021 r. - przyjęta do 

realizacji 

XXXVII/242 

w sprawie stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Łęcznej. 

Uchwała weszła w życie w dniu 

28.10.2021 r.  -Uchwała została 
zrealizowana. 

XXXVII/243 

w sprawie zmian w składzie 

osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
28.10.2021 r.  -Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXVII/244 
w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.4582 z dnia 

08.11.2021 

XXXVII/245 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prrognozie finansowej na lata 2021 - 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
28.10.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXVIII/24
6 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy 

Łęczna na rok 2022 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.5795 z dnia 

10.12.2021 r. - weszła w życie w 
dniu 24.12.2021 r. - przyjęta do 

realizacji. 

XXXVIII/24
7 

w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2022 

rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.5796 z dnia 

10.12.2021 r. - weszła w życie w 
dniu 24.12.2021 r. - przyjęta do 

realizacji. 

XXXVIII/24
8 

w sprawie wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów na rok 2022 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz.5797 z dnia 
10.12.2021  r. - weszła w życie w 
dniu 24.12.2021 r. - przyjęta do 

realizacji. 

XXXVIII/24
9 

w sprawie przystąpienia Gminy 
Łęczna do projektu „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich z terenu gminy 
Łęczna w rozwoju cyfrowym”, 
realizowanego w ramach Programu 

Polska Cyfrowa 2014 – 2020, V Oś 
„Rozwój cyfrowy JST – REACT EU” 

współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.11.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji. 
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XXXVIII/25
0 

w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Łęczna 

Uchwała weszła w życie w dniu 

30.11.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji. Więcej informacji 

Rozdział 5.1 str.35 

XXXVIII/25
1 

w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.11.2021 r.  - została 

zrealizowana. 

XXXVIII/25
2 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego poz.5798 z dnia 
10.12.2021 r. weszła w życie w 

dniu 30.11.2021 r.  -przyjęta do 
realizacji 

XXXVIII/25
3 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2021 – 
2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
30.11.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/254 
w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy Łęczna na 2021 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz.383 z dnia 
17.01.2022 r.   -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/255 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Łęcznej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.12.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/256 

w sprawie zasad przyznawania diet i 

zwrotu kosztów podróży dla radnych i 
przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek 

pomocniczych 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.12.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/257 

w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział w 
działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych członków 
ochotniczej straży pożarnej 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz. 212 z dnia 

11.01.2022 r. weszła w życie w 
dniu 1.01.2022 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/258 
w sprawie rozwiązania straży 
miejskiej 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.12.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/259 
w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Miejskiej w Łęcznej na 2022 rok 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.12.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/260 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łęczna na 2022 rok 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Lubelskiego poz. 384 z dnia 
17.01.2022 r.   - przyjęta do 

realizacji 

XXXIX/261 
w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022 - 2028 

Uchwała weszła w życie w dniu 
29.12.2021 r.  -przyjęta do 

realizacji 

 


