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II. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo,  

 

Miniony 2020 rok był rokiem wyjątkowym i jakże odmiennym od poprzednich 

w działalności nie tylko samorządu, ale i nas wszystkich. Musieliśmy niejako 

przewartościować dotychczasowe, niekiedy przez lata wypracowywane schematy 

i zachowania. Pandemia dotknęła niemal wszystkie sfery naszego życia i odmieniła je 

bezpowrotnie. Z tego też względu, był to dla nas okres ciężkiej pracy, która jednak 

zaowocowała szeregiem widocznych efektów, dających satysfakcję nam wszystkim. 

Był to kolejny rok realizacji misji jaką sobie postawiłem rozpoczynając obecną 

kadencję jako Burmistrz Piask – poprawy warunków życia mieszkańców gminy Piaski. 

Gminy nowoczesnej, przyjaznej ludziom młodym, ale pamiętającej też o seniorach. 

Gminy inwestującej w odnawialne źródła energii, ciągle usprawniającej sieć dróg, 

czy też infrastrukturę oświatową. Samorząd świadomy swojego położenia,  historii oraz 

osiągnięć i potrzeb swoich mieszkańców. Dlatego też staramy się słuchać i  wspierać 

ich wszystkich w codziennym życiu - bez względu na wiek, zamożność, pochodzenie 

czy wykształcenie. Tak abyśmy wszyscy mogli żyć szczęśliwie. Rok 2021 to kolejny krok 

na drodze rozwoju naszej małej ojczyzny. Zarówno zaplanowanych jak i już 

zrealizowanych inwestycji jest wiele, ale są i takie, których realizację z różnych 

względów musieliśmy odłożyć w czasie.  

Następne lata będą trudne dla finansów wszystkich polskich samorządów, 

również dla gminy Piaski. Z tego względu nakreślony przeze mnie cel, aby budować 

i rozwijać nasz samorząd – w którym rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 

jest nadrzędne, będzie bardzo ciężki do realizacji. Skutkiem polityki ekonomicznej 

rządu oraz trwającej pandemii spadają wpływy gminy z tytułu podatków. Natomiast 

wzrost cen zaowocował zwiększeniem kosztów jej funkcjonowania. Rosnące bieżące 

wydatki związane są m.in ze wzrostem płacy minimalnej (przekładającym się na koszty 

wszystkich usług), reformy oświaty, czy wzrostu cen energii. Problemem jest również 

fakt, że rząd nie przekazuje samorządom adekwatnych środków na zadania, które im 

zleca (np. z zakresu oświaty i wychowania, czy też administracji publicznej).  

W najgorszej sytuacji są finanse systemu oświaty. Niedobór, który musiał pokryć 

nasz samorząd tylko w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł prawie 17 milionów złotych 

(nie wliczając w to wydatków inwestycyjnych). Musieliśmy te środki wygospodarować 

z budżetu naszej gminy, rezygnując z wielu inwestycji, bądź odkładając je w czasie. 

Jednakże pomimo tych wszystkich przeciwności, wspólnie z moimi 

współpracownikami – pracownikami Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz wszystkich 

jednostek organizacyjnych, dokładamy wszelkich starań, aby gmina Piaski utrzymała 

obecne tempo rozwoju. Dowodem tego jest np. nasza pozycja w rankingu w zakresie 

pozyskania środków europejskich w latach 2014-2019 tj. czternaste miejsce w Polsce 

i pierwsze w województwie w naszej kategorii. 

Wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej w Piaskach, sołtysami, ochotniczymi strażami 

pożarnymi, organizacjami pozarządowymi i wieloma innymi podmiotami oraz  rzeszą 

mieszkańców, którym na sercu leży dobro naszej gminy, budujemy ją w zgodzie. 

Przynosi to wymierne efekty i  wszyscy możemy być z tych działań bardzo dumni. 

Dziękuję za kolejny rok wspólnej pracy oraz za Państwa zaangażowanie.  

W przedmiotowym raporcie,  znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych 

działań realizowanych w 2020 roku. 

 

Michał Cholewa - Burmistrz Piask 
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Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej 

w 2018 r. ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa burmistrz co roku 

przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu 

obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady 

Miejskiej. Raport stanowi podsumowanie działalności Burmistrza Piask w roku 2020. 

III. INFORMACJE OGÓLNE

A. Ogólna charakterystyka gminy Piaski

Gmina Piaski pod względem administracyjnym jest gminą miejsko-wiejską, 

wchodzącą w skład powiatu świdnickiego. Położona jest w centralnej części 

województwa lubelskiego. Jest jedną z największych gmin w województwie, oraz 

jedną z większych gmin w Polsce (169 km2). Gmina Piaski jest niezwykle malowniczą 

krainą geograficzną. Znajduje się na terenie północnej części Wyniosłości 

Giełczewskiej – największego subregionu Wyżyny Lubelskiej. Na jej krajobraz składają 

się pofałdowane pola, liczne lasy, a przede wszystkim przepiękna dolina rzeki 

Giełczew i Sierotki. Walory turystyczne gminy podnoszą również liczne pomniki 

przyrody, zabytkowe dwory i dworki, użytki ekologiczne, stawy w dolinie Sierotki oraz 

rezerwat przyrody w Wierzchowiskach.  

Od północy graniczy z gminami wiejskimi Mełgiew i Milejów, a od południa 

z gminami wiejskimi Rybczewice i Krzczonów. Natomiast od zachodu z gminami 

wiejskimi: Jabłonna i Głusk, a od wschodu z gminą Trawniki. Rolę ośrodka administracji 

publicznej w gminie pełni miasto Piaski. 

Gmina Piaski położona jest przy rozwidleniu dróg prowadzących do Chełma, 

Hrubieszowa i Zamościa. Przez jej teren przebiegają ważne trasy komunikacyjne: nr S12 

Lublin – Chełm – Dorohusk, i nr S17 Lublin – Zamość – Hrebenne. Od Lublina dzieli ją 25 

km, od przejścia granicznego w Dorohusku ok. 60 km oraz ok. 120 km od przejścia 

granicznego w Hrebennym. 

Na koniec 2020 r. w gminie zameldowane były 10404 osoby (10308 

- zameldowania stałe, 96 – zameldowania czasowe). Największymi skupiskami

ludności były: miasto Piaski liczące 2476 mieszkańców, co stanowiło 23,80% ludności

gminy i miejscowości: Wierzchowiska Drugie – 647 mieszkańców (6,22%), Bystrzejowice

Pierwsze – 523 mieszkańców (5,03%) oraz Brzezice – 439 mieszkańców (4,22%). Ogólna

gęstość zaludnienia wynosi ok. 61 os/km2. Poniżej przedstawione zostały bardziej

szczegółowe dane demograficzne.

Obszar gminy obejmuje miasto Piaski oraz 38 miejscowości: Borkowszczyzna, 

Brzezice, Brzeziczki, Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, 

Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Giełczew, Jadwisin, Janówek, 

Józefów, Kawęczyn, Kębłów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, 

Kozice Dolne, Kozice Dolne-Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan 

Kawęczyński, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, 

Marysin, Młodziejów, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Stefanówka, 

Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wola Gardzienicka, Wola Piasecka, 

Żegotów, które tworzą 40 sołectw. 
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Rysunek 1 Granice sołectw w Gminie Piaski 

Piaski, będące siedzibą władz samorządowych, są wielofunkcyjnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położone są niemal centralnie 

w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi 

sołectwami. 

B. Demografia

Tabela 1 Wykaz ludności (stan na 31 grudnia 2020) 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkańców 

(zameldowania 

stałe) 

Liczba mieszkańców 

(zameldowania stałe 

i czasowe) 

GMINA PIASKI 10308 10404 

MIEJSCOWOŚCI: 

BORKOWSZCZYZNA 56 57 

BRZEZICE 436 439 

BRZEZICZKI 169 169 

BYSTRZEJOWICE DRUGIE 362 363 

BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 521 523 
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BYSTRZEJOWICE TRZECIE 220 223 

EMILIANÓW 120 120 

GARDZIENICE DRUGIE 279 281 

GARDZIENICE PIERWSZE 330 335 

GIEŁCZEW 175 176 

JADWISIN 100 102 

JANÓWEK 289 294 

JÓZEFÓW 156 156 

KAWĘCZYN 317 323 

KĘBŁÓW 329 335 

KLIMUSIN 118 118 

KOZICE DOLNE 203 204 

KOZICE DOLNE KOLONIA 172 175 

KOZICE GÓRNE 161 162 

MAJDAN BRZEZICKI 120 125 

MAJDAN KAWĘCZYŃSKI 137 137 

MAJDAN KOZIC DOLNYCH 95 95 

MAJDAN KOZIC GÓRNYCH 107 107 

MAJDANEK KOZICKI 134 138 

MARYSIN 84 84 

MŁODZIEJÓW 61 62 

NOWINY 84 85 

PIASKI 2444 2476 

PIASKI GÓRNE 99 104 

PIASKI WIELKIE 187 188 

SIEDLISZCZKI 319 319 

SIEDLISZCZKI KOLONIA 203 204 

STEFANÓWKA 26 26 

WIERZCHOWISKA DRUGIE 645 647 

WIERZCHOWISKA PIERWSZE 393 393 

WOLA GARDZIENICKA 161 161 

WOLA PIASECKA 353 354 

WOLA PIASECKA KOLONIA 49 49 

ŻEGOTÓW 94 96 
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Tabela 2 Stan ludności w poszczególnych latach (stan na 31 grudnia 2020 r., 

zameldowania stałe) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MIASTO PIASKI 2575 2549 2528 2490 2487 2444 

TEREN WIEJSKI 7908 7890 7913 7934 7881 7864 

RAZEM 10483 10439 10441 10424 10368 10308 

Tabela 3 Przyrost naturalny 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 88 101 112 115 111 113 

Zgony 128 138 128 117 134 172 

Tabela 4 Seniorzy (stan na 31 grudnia 2020 r., zameldowania stałe) 

wiek kobiety mężczyźni miasto wieś 

2018 rok K - 60+, M - 61+ 1519 1022 662 1879 

2019 rok K - 60+, M - 61+ 1529 1048 676 1901 

2020 rok K - 60+, M - 61+ 1527 1034 666 1895 

Tabela 5 Struktura ludności wg wieku (stan na 31 grudnia 2020 r., zameldowania stałe) 

Przedział 

wiekowy 

Liczba osób Mężczyźni Kobiety 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-6 lat 756 741 755 369 377 382 387 364 373 

7-18 lat 1224 1216 1216 601 585 590 623 631 626 

19-40 lat 3206 3150 3085 1619 1606 1570 1587 1544 1515 

41-64 lat 3407 3410 3393 1725 1732 1719 1682 1678 1674 

65+ 1829 1850 1859 678 686 681 1151 1164 1178 

RAZEM 10424 10368 10308 4994 4987 4942 5430 5381 5366 
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C. Jednostki organizacyjne Gminy Piaski 
 

Przedszkola i żłobki: 

• Żłobek „Piaskolandia” 

• Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach 

 

Szkoły: 

• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 

• Zespół Szkół im.  Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych 

 
Instytucje kultury: 

• Miejskie Centrum Kultury w Piaskach 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach 

 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

• OSP w Brzezicach 

• OSP w Bystrzejowicach Drugich 

• OSP w Bystrzejowicach Trzecich 

• OSP w Gardzienicach 

• OSP w Giełczwi 

• OSP w Janówku 

• OSP w Kębłowie 

• OSP w Kozicach Górnych 

• OSP w Majdanie Kawęczyńskim 

• OSP w Majdanku Kozickim 

• OSP w Majdanie Kozic Górnych 

• OSP w Piaskach 

• OSP w Siedliszczkach 

• OSP w Wierzchowiskach 

 

Inne: 

• Centrum Usług Wspólnych 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach 

• Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. 
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IV. INFORMACJE FINANSOWE ZA 2020 ROK

Tabela 6 Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów 60 420 640,27 zł 

Wykonanie ogółem, w tym: 57 346 525,89 zł 

PIT 6 412 961,00 zł 

CIT 103 832,41 zł 

Rysunek 2 Dochody w latach 2010 – 2020 

Tabela 7 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

Wykonanie dochodów ogółem 57 346 525,89 zł 

Wykonanie dochodów własnych 16 375 980,64 zł 

% dochodów ogółem 28,56 % 

Tabela 8 Wykonanie wydatków 

Plan 65 794 844,67 zł 

Wykonanie 54 575 444,66 zł 

% planu 82,95 % 
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Rysunek 3 Wydatki w latach 2010 - 2020 

Tabela 9 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

Wykonanie wydatków ogółem 54 575 444,66 zł 

Wykonanie wydatków majątkowych 10 629 719,09 zł 

% wydatków ogółem 19,48 % 

Tabela 10 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 

Plan 15 186 230,27 zł 

Wykonanie 10 629 719,09 zł 

% planu 70,00 % 

3
1

0
0

3
2

6
4

,3
2

2
8

0
4

7
3

4
9

,1
1

3
1

3
7

5
7

1
6

,7
2

3
1

4
9

3
1

0
0

,5
0

3
4

5
9

4
2

2
5

,6
2

3
9

6
1

2
2

0
8

,1
9

3
4

1
9

6
4

2
4

,8
7

4
1

0
6

0
2

7
4

,0
6

5
7

4
7

2
9

1
1

,6
3

5
3

2
9

2
5

8
7

,1
8

5
4

5
7

5
4

4
4

,6
6

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

2010
rok

2011
rok

2012
rok

2013
rok

2014
rok

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

2020
rok

Wydatki w latach 2010 - 2020



RAPORT O STANIE GMINY PIASKI ZA 2020 ROK 11 

Rysunek 4 Wydatki bieżące w latach 2010 - 2020 

Rysunek 5 Wydatki inwestycyjne w latach 2010 - 2020 
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Tabela 11 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy  

Plan 13 294 379,94 zł 

Wykonanie 9 126 503,51 zł 

% planu 68,65 % 

 

Tabela 12 Wynik budżetu w 2019 roku 

Planowany wynik 

DEFICYT 
- 5 374 204,40 zł 

Wykonanie 

NADWYŻKA 
2 771 081,23 zł 

 

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Wartość początkowa majątku Gminy Piaski na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 

135 286 149,06 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 146 026 649,41 

zł co oznacza wzrost o 7,94 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego.  

W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały 

w spółkach prawa handlowego.  

 

Tabela 13 Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

L.p. 

Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa 
Stan na dzień 

01.01.2020 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 0 GRUNTY 22 480 551,67 8 680 449,08 0,00 31 161 000,75 

 

2 

 

1 

BUDYNKI I LOKALE 

ORAZ SPÓŁDZIELCZE 

PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO 

I SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

10 506 171,11  1 564 094,51 0,00 12 070 265,62 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 
45 108 269,23 287 353,68 0,00 45 395 622,91 

4 3 
KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 
4 223 701,99 51 660,00 0,00 4 275 361,99 

5 4 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

718 572,13 0,00 6 063,29 712 508,84 

6 5 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

67 158,86 0,00 0,00 67 158,86 
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7 6 
URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 
15 361 870,89 0,00 3 548,28 15 358 322,61 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 1 700 094,70 0,00 196 492,50 1 503 602,20 

 

9 

 

8 

NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

2 193 956,70 0,00 0,00 2 193 956,70 

 RAZEM 102 360 347,28 10 583 557,27 206 104,07 112 737 800,48 

 

Rysunek 6 Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2020 r. 
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Tabela 14 Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 

2020 r. 

UDZIAŁY W SPÓŁCE ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

Wkład pieniężny 8 166 udziałów po 1 000,00 zł 8 166 000,00 

Wkład niepieniężny (środki trwałe) 24 565 udziały po 1 000,00 zł 24  565 000,00 

Kapitał zapasowy 2 248,93 

RAZEM 33 052 248,93 

UDZIAŁY W SPÓŁCE WIRTUALNE POWIATY 

Wkład pieniężny 4 432 zł udziałów po 50,00 zł 221 600,00 

RAZEM 221 600,00 

AKCJE GIEŁDY ROLNO OGRODNICZEJ W LUBLINIE 

Wkład pieniężny 150 akcji po 100,00 zł 15 000,00 

RAZEM 15 000,00 

PODSUMOWANIE 33 288 848,93 

 

Rysunek 7 Mienie komunalne w latach 2010-2020 

  

3
9

3
9

5
4

6
5

,2
6

3
9

6
4

1
4

6
4

,0
8

4
2

3
7

6
0

0
5

,2
2

6
3

8
8

9
8

1
0

,8
6

7
3

6
1

3
1

7
3

,7
4

8
4

2
8

1
0

5
7

,0
0

1
0

1
8

3
0

2
5

6
,7

0

1
0

6
4

8
9

2
6

5
,3

7

1
1

3
3

9
9

3
2

7
,5

2

1
3

5
2

8
6

1
4

9
,0

6

1
4

6
0

2
6

6
4

9
,4

1

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

160 000 000,00

2010
rok

2011
rok

2012
rok

2013
rok

2014
rok

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

2020
rok

Mienie komunalne w latach 2010-2020
(na koniec roku)



 

RAPORT O STANIE GMINY PIASKI ZA 2020 ROK 15 

VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

A. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski w latach 2016 - 2023 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego przyjęta przez Radę Miejską uchwałą Nr 

XXXIX/286/2017 z 29 września 2017 r. jest podstawowym instrumentem długofalowego 

zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję i strategiczne 

kierunki rozwoju gminy. Podstawowym celem sporządzania Strategii Rozwoju 

Lokalnego jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w dłuższej 

perspektywie czasowej. Ma więc wymiar operacyjno-strategiczny (lata 2016-2023). 

Jednocześnie, w sposób oczywisty stanowi ona kontynuację działań i decyzji 

podjętych w latach wcześniejszych i jest w pewnej mierze ich konsekwencją. 

Wyznacza cele i zadania, przedstawia wizję Gminy Piaski do osiągnięcia której 

w najbliższym okresie dążyć będzie wspólnota samorządowa. Sformułowanie misji, wizji 

i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych oraz kierunków 

działań. 

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego skupiająca społeczność 

lokalną, za podstawę swojego funkcjonowania przyjmuje działania zabezpieczające 

jej zbiorowe potrzeby. Dotyczą one zapewnienia mieszkańcom możliwości 

egzystencjalnych, stworzenia dla nich odpowiednich warunków bytowych godnych 

XXI wieku i umożliwienia im stałej poprawy warunków życia w środowisku wiejskim, 

czemu służyć winny stale rozwijająca się infrastruktura i tworzenie nowych miejsc 

pracy. Należy podkreślić także rolę organów Gminy w równoważeniu rozwoju 

poszczególnych jej części, jak również w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 

w poszczególnych sołectwach, wziąwszy pod uwagę ich odrębne cechy i specyfikę. 

Posiadanie aktualnej Strategii Rozwoju Gminy wynika z wyżej wymienionych 

powodów, a także z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie 

o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

w której strategie gmin zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii 

sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów 

planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju 

kraju. Strategia rozwoju gminy jest warunkiem formalnym ubiegania się 

o dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych 

i zagranicznych) w tym o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Dokument ma charakter poznawczy oraz służy możliwie szerokiemu 

i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu 

uwarunkowań sprzyjających rozwojowi. Jest zapisem priorytetów oraz planowanych 

działań gminy Piaski na lata 2016-2023. 

 

W 2020 r. Strategia została zaktualizowana: Uchwałą Nr XXIII/200/2020 z dnia 

7 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego 

Gminy Piaski w latach 2016-2023” oraz Uchwałą Nr XXV/209/2020 z dnia 17 września 

2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Piaski w latach 2016-2023”. 

Aktualizacja wprowadziła do Wieloletniego Planu Inwestycji dodatkowe 

zadania związane z ochroną środowiska m.in.: budowa stacji wodociągowej w Woli 

Piaseckiej, budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gardzienicach 

Pierwszych, budowa zbiorników służących do gromadzenia i wykorzystania wód 

opadowych, dalsze zagospodarowanie terenu wzgórza Kościelec, budowa parku 
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ekologiczno-przyrodniczego z wykorzystaniem naturalnych zasobów krajobrazowych 

w celu ochrony oraz retencji wód i walorów przyrodniczych w miejscowości Wola 

Piasecka. 

 

Poniżej przedstawiono wizję, cele oraz najważniejsze kierunki i obszary rozwoju 

Gminy Piaski w najbliższej przyszłości. 

 

Rysunek 8 Wizja i cele Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski 

 

WIZJA GMINY PIASKI

Gmina Piaski to nowoczesna, rolniczo – turystyczna gmina wyróżniająca się 
wysokim standardem życia mieszkańców, opierająca swój rozwój na 

rolnictwie, dogodnym położeniu komunikacyjnym, atrakcyjności kulturalnej 
i przyrodniczej.
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do poziomu 

stwarzającego warunki 
dla zrównoważonego 

rozwoju gminy oraz 
zapewniającego 

podniesienie standardu 
usług dla mieszkańców 

i turystów

CELE OPERACYJNE:

- Rozwój infrastruktury w 
zakresie ochrony 

środowiska i kształtowanie 
świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy

- Zachowanie i 
wzmocnienie walorów 

kulturowych i 
turystycznych gminy

- Poprawa warunków 
technicznych systemów 
komunikacyjnych w celu 
zwiększenia atrakcyjności 

dla inwestorów oraz 
polepszenia dostępności 
do usług mieszkańcom 

gminy

CEL STRATEGICZNY II

Wzrost 
konkurencyjności 

lokalnej gospodarki

CELE OPERACYJNE:

- Rozwój produkcji rolnej, 
przetwórstwa rolno–

spożywczego i 
agroturystyki

- Kreowanie 
konkurencyjności 
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CEL STRATEGICZNY III
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ludzkiego i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu 

społecznemu

CELE OPERACYJNE:

- Rozwój infrastruktury 
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- Informatyzacja gminy i 
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wykluczeniem 
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Zadania z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu realizowane w 2020 roku: 

• Od 2018 r. gmina Piaski realizuje projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Piaski” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 

Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. W ramach projektu utworzono dwa kluby seniora, dla łącznie 60 

osób w wieku powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami Gminy Piaski. 

W ramach klubów odbywają się zajęcia cykliczne np. kulinarne i sportowe, 

zajęcia z psychologiem i terapeutą, zajęcia komputerowe, a także liczne 

spotkania okolicznościowe i wycieczki. Klub pozwala na kształtowanie wśród 

seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, 

rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz 

dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas 

w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych 

zajęciach/aktywnościach. 

W 2020 roku sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała przerwy 

w działaniu placówek. Część zajęć odbywała się także w trybie zdalnym. 

• „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski” i „Świetlice 

środowiskowe w gminie Piaski” – projekty są realizowane w partnerstwie 

z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM i otrzymały dofinansowanie ze 

środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. 

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

W ramach zadania „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy 

Piaski” utworzone zostały cztery Świetlice Środowiskowe: w Piaskach, 

Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowicach Drugich i Woli Piaseckiej. 

Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego pełniących zarówno 

funkcję opiekuńczą jak i specjalistyczną pozwoliło na utworzenie miejsc dla 80 

dzieci z terenu Gminy Piaski w wieku od 6 - 16 lat. Świetlice powstały w oparciu 

o istniejący potencjał organizacyjno-techniczny szkół i innych placówek 

oświatowych (zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzą doświadczeni 

nauczyciele, wykorzystywana podczas nich jest baza dydaktyczna szkoły). 

Zadanie „Świetlice środowiskowe w gminie Piaski” zakłada utworzenie 

placówek wsparcia dziennego w trzech miejscowościach: Janówku, Majdanie 

Kozic Górnych oraz Wierzchowiskach Pierwszych.  Placówki będą działały 

w wyremontowanych remizach OSP. W 2020 została otwarta świetlica 

w przebudowanej remizie OSP w Majdanie Kozic Górnych. Pozostałe placówki 

zostaną otwarte w 2021 r. po zakończeniu prac remontowych. Zajęcia 

organizowane w świetlicach będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 

6-16 lat pochodzących z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem 

i szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym – łącznie 60 osób. 

Zajęcia w świetlicach są prowadzone 5 dni w tygodniu  w godz. 13.00-17.00. 

Zajęcia opiekuńcze obejmują: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, 

organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 

zainteresowań. Program zajęć specjalistycznych obejmuje zajęcia 

z psychologiem, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością 

i zajęcia socjoterapeutyczne (muzyczne, taneczne i językowe). Uzupełnieniem 

zajęć będą działania integracyjne i aktywizujące społecznie dzieci i młodzież 

poprzez organizację świąt i spotkań rodzinnych oraz wyjazdowe warsztaty 

tematyczne w okresie ferii i wakacji. 
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W 2020 roku sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała przerwy 

w działaniu placówek. Część zajęć odbywała się także w trybie zdalnym. 

Na potrzeby tworzonych placówek został zakupiony sprzęt i pomoce 

dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.  Zakupy obejmowały m.in.: 

zestawy mebli, sprzęt multimedialny (telewizory, interaktywne tablice 

dotykowe, zestawy kina domowego, interaktywne gry z projektorem „Magiczny 

Dywan”, laptopy, drukarki), zestawy klocków, gry planszowe, pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie AGD. 

 

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski są uszczegółowione 

w innych dokumentach strategicznych gminy, tj. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Piaski oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016 – 2020, z perspektywą do 

roku 2023, 

• Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2018-2021, 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski, 

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piaski, 

• Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla Gminy Piaski na lata 2017-2020, 

• Gminny program wspierania rodziny dla Gminy Piaski na lata 2020-2022, 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski, 

• Program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz poprzez nie realizowane. 
 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Piaski i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 

gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski, które 

zostało przyjęte przez Radę Miejską w Piaskach uchwałą nr XXII/172/2005 z dnia 25 

lutego 2005 roku. Studium było wielokrotnie zmieniane, a w 2015 roku nastąpiła 

kompleksowa aktualizacja dokumentu, która została przyjęta przez Radę Miejską 

w Piaskach w dniu 4 grudnia 2015 r (uchwała nr XVI/140/2015). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w gminie. Gmina Piaski zajmuje powierzchnię ok. 169 km2. 

Całość powierzchni objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rada Miejska w Piaskach w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę nr 

XXXI/234/2016 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Piaski, stwierdzając potrzebę kontynuacji prac nad 

aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Piaski i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ostatnia zmiana Studium miała miejsce 30 kwietnia 2020 r. (Uchwała nr 

XXI/178/2020). 
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W 2020 r. Rada Miejska w Piaskach podjęła: 

• Uchwałę Nr XXI/178/2020 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski; 

• Uchwałę Nr XXVI/215/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 1, Obszar Nr 2, Obszar 

Nr 17 oraz Obszar Nr 22 wraz ze zmianą Uchwały Nr XXXI/221/2001 Rady Miejskiej 

w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 r., 

• Uchwałę Nr XXVI/216/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowana przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 4 (działka nr ew. 270, 

obręb Bystrzejowice A Ukaz), 

• Uchwałę Nr XXVI/217/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski- Obszar Nr 5 i 6 (działka nr ew. 

285/2 i 295, obręb Bystrzejowice B), 

• Uchwałę Nr XXVI/218/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 8 (działka nr ew. 16/9, 

obręb Janówek Kolonia), 

• Uchwałę Nr XXVI/219/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 11 (działki nr ew. 439 

i 442, obecnie scalona działka nr ew. 690, obręb Kębłów Stary), 

• Uchwałę Nr XXVI/220/2020   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego 

- Obszary Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9, 

• Uchwałę Nr XXVI/221/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 35, 

• Uchwałę Nr XXVI/222/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego 

- Obszar Nr 8, 

• Uchwałę Nr XXVI/223/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary Nr 1, 2, 4, 10, 12, 15, 19, 

20, 30 oraz 33, 

• Uchwałę Nr XXVI/224/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego 

- Obszary Nr 1, 4 oraz 7.” 

 

Celem sporządzenia zmian planów jest dostosowanie ustaleń planów do aktualnego 

stanu faktycznego i prawnego, a także do nowych zamierzeń inwestycyjnych. 

 

Gmina Piaski w 2020 r. na wniosek zainteresowanych wydała 138 wypisów 

i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz 310 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone 

u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych, Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa, jak również były podstawą do przeprowadzania podziałów nieruchomości. 

Na terenie Gminy Piaski w 2020 roku nadano 45 numerów porządkowych dla nowo 

wybudowanych budynków. W latach poprzednich: 2019 r. – 33 numery, 2018 r. – 22 

numery, 2017 r. - 35 numerów, 2016 r. - 32 numery. 
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C. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016 – 2020, 

z perspektywą do roku 2023 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Piaski został opracowany na podstawie 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wytycznych ministerialnych 

i zasad regionalnych: 

• 31 października 2016 roku Rada Miejska w Piaskach podjęła uchwałę nr 

XXIX/213/2016 o przystąpieniu do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023, 

• 26 maja 2017 roku Rada Miejska w Piaskach przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023 uchwałą nr 

XXXV/262/2017, 

• Dnia 18 lipca 2017 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 

2016-2020, z perspektywą do roku 2023,  uchwałą nr CXCVIII/3985/2017 Zarządu 

Województwa Lubelskiego został wpisany do wykazu programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego. 

 

WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Obszarem zdegradowanym w gminie jest ten obszar, na którym 

zidentyfikowano występowanie stanu kryzysowego czyli koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. 

 

Obszar rewitalizacji w Gminie Piaski obejmuje tylko część obszaru 

zdegradowanego i składa się z trzech podobszarów nieposiadających ze sobą 

wspólnych granic, położonych zarówno w części miejskiej, jak i wiejskiej. Podobszary 

łącznie stanowią 17,7% powierzchni Gminy (3 035 ha), są zamieszkiwane przez ok 30% 

jej mieszkańców i obejmują: 

• Podobszar I: Bystrzejowice Drugie, 

• Podobszar II: Miasto Piaski (Obszar I, Obszar II), Giełczew i Gardzienice Drugie, 

• Podobszar III: Brzezice. 
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Rysunek 9 Obszar rewitalizacji w Gminie Piaski 

 

 

PODOBSZAR 1: BYSTRZEJOWICE DRUGIE 

 

Jest to peryferyjny obszar gminy, gdzie osiedla się ludność napływowa. Obszar 

ten jest zamieszkiwany przez 369 osób co stanowi 3,54% ludności gminy i zajmuje 

powierzchnię 462 ha (2,7% powierzchni gminy). 

 

Do głównych problemów podobszaru rewitalizacji należy zaliczyć: 

• brak liderów lokalnych aktywizujących lokalną społeczność (w szczególności 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym), 

• brak miejsc kulturalno-rozrywkowych umożliwiających aktywnie spędzanie 

wolnego czasu mieszkańcom. 

 

PODOBSZAR 2: MIASTO PIASKI (OBSZAR I, OBSZAR II), GIEŁCZEW I GARDZIENICE DRUGIE 

 

Obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, ponieważ skupione są 

tutaj najważniejsze instytucje pełniące funkcje reprezentacyjne i centrotwórcze 

gminy. Ponadto ze względu na sąsiedztwo doliny rzeki Giełczew jest to główne miejsce 

wypoczynku i rekreacji społeczności lokalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości. Obszar 

jest zamieszkiwany przez ok. 2170 osób co stanowi 20,8% ludności Gminy i zajmuje 

powierzchnię 1676 ha (9,8% powierzchni gminy). 

 

Do głównych problemów podobszaru rewitalizacji należy zaliczyć: 

• koncentracja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• niezadawalający stan infrastruktury drogowej (nieutwardzone powierzchnie, 

brak chodników), 

• niska emisja, 
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• braki w infrastrukturze społecznej, brak miejsc do rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców. 

 

PODOBSZAR 3: BRZEZICE 

 

Podobszar III (sołectwo Brzezice) to obszar na którym zidentyfikowano 

występowanie wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, co potwierdza dość wysoki 

udział osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto brakuje miejsc do 

wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, co wpływa na integrację lokalnej 

społeczności i podtrzymywanie więzi sąsiedzkich. Obszar jest zamieszkiwany przez 439 

osób co stanowi 4,21% ludności Gminy i zajmuje powierzchnię 897 ha (5,2% 

powierzchni gminy). 

 

Do głównych problemów podobszaru rewitalizacji należy zaliczyć: 

• niezadawalający stan obiektów zabytkowych, 

• brak miejsc rekreacyjno-turystycznych, 

• brak instytucji, które pomagają społeczeństwu w polepszeniu jakości życia 

i przezwyciężaniu trudności życiowych. 
 

Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji obrazuje stan docelowy tego obszaru, po 
przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Głównym efektem działań 
rewitalizacyjnych będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych 
obejmujących głównie sferę społeczną, ale również gospodarczą, środowiskową, 
przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną, a także wzmocnienie wewnętrznego 
potencjału obszaru rewitalizacji w celu długofalowego ożywienia społeczno-
gospodarczego. Kompleksowe i skoncentrowane działania w wyznaczonych 
podobszarach rewitalizacji pozwolą na stworzenie dogodnych warunków życia dla 
lokalnej społeczności oraz przyspieszą rozwój gospodarczy oparty na lokalnych 
zasobach i potencjałach. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, 
z perspektywą do roku 2023 opiera się na kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji. 
Umożliwia to realizację działań obejmujących kwestie społeczne, w tym wspieranie 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i aktywizację lokalnej społeczności 
i integrację społeczną, a także podejmowanie działań pozwalających na rozwój 
przedsiębiorczości oraz poprawę warunków życia mieszkańców zaspakajając ich 
podstawowe potrzeby. 

Wszystkie cele rewitalizacji są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 
i potrzeby na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, w związku z czym zostały 
wyznaczone odrębne cele strategiczne i operacyjne dla każdego z nich. Ponadto 
wyznaczone kierunki rozwoju obszaru rewitalizacji są zgodne z oczekiwaniami 
i potrzebami interesariuszy. 
 

CEL OGÓLNY, CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 

I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

CEL OGÓLNY:  Przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz 

marginalizacji obszarów kryzysowych cechujących się szczególnym 

natężeniem negatywnych zjawisk oraz rozwój gospodarczy w oparciu 

o lokalne zasoby i potencjały 
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PODOBSZAR I: BYSTRZEJOWICE DRUGIE 

 

Tabela 15 Cele i kierunki działań zaplanowanych do realizacji w podobszarze I 

CEL STRATEGICZNY: Integracja społeczności lokalnej, racjonalne kształtowanie 

przestrzeni oraz zapewnienie dostępności do infrastruktury służącej zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców 

CEL OPERACYJNY: 

Odbudowa więzi społecznych 

mieszkańców w celu wzmocnienia 

poczucia tożsamości lokalnej 

i identyfikacji z miejscem zamieszkania 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Realizacja programów aktywizacji 

i integracji społecznej 

• Poprawa dostępu do usług 

społecznych dla osób starszych i dla 

osób niepełnosprawnych 

• Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa (monitoring) 

• Wprowadzenie lokalnych 

animatorów 

• Organizacja lokalnych wydarzeń 

inicjowanych  

• Wspieranie i organizacja działań 

kulturalnorozrywkowych na terenie 

gminy 

• Rozwój infrastruktury kulturalnej 

CEL OPERACYJNY: 

Rozwój aktywności gospodarczej 

poprzez poprawę warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości wraz z niezbędną 

infrastrukturą 

• Stymulowanie przedsiębiorczości 

mieszkańców 

• Tworzenie warunków dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

CEL OPERACYJNY: 

Poprawa infrastruktury zaspokającej 

podstawowe potrzeby mieszkańców 

i ochrona środowiska przyrodniczego 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Dbanie o estetykę przestrzeni 

publicznej w zakresie małej 

architektury 

• Działania na rzecz poprawy 

energooszczędności budynków 

użyteczności publicznej 

i mieszkaniowej 

• Rozwój infrastruktury technicznej 
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PODOBSZAR II : MIASTO PIASKI (OBSZAR I I II), GIEŁCZEW I GARDZIENICE DRUGIE 

 

Tabela 16 Cele i kierunki działań zaplanowanych do realizacji w podobszarze II 

CEL STRATEGICZNY: Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń tworząca warunki do 

zamieszkania, rekreacji i wypoczynku społeczności lokalnej, a także do rozwoju 

aktywności gospodarczej 

CEL OPERACYJNY: 

Wzmocnienie kapitału społecznego 

oraz integracja społeczności lokalnej 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Wsparcie rozwoju i integracja 

organizacji pozarządowych 

• Realizacja programów 

profilaktycznych przeciwko 

uzależnieniom 

• Warsztaty i szkolenia aktywizujące 

seniorów np. nauka obsługi 

komputera, szkolenia językowe, 

rękodzieło, zajęcia kulturalne 

• Podniesienie poziomu jakości 

kształcenia w szkołach publicznych 

• Promowanie i wspieranie zdrowego 

i aktywnego trybu życia 

• Rozwój infrastruktury ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej 

• Utworzenie i rozwój żłobków i klubów 

malucha 

• Nauka i promowanie postaw 

proaktywnych, wśród dzieci 

i młodzieży 

• Przeciwdziałanie przejawom 

patologii społecznych i wykluczeniu 

społecznemu, integracja mniejszości 

społecznych 

• Poszerzenie oferty kulturalnej 

CEL OPERACYJNY: 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

w oparciu o zasoby lokalne 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Promocja oferty turystycznej gminy 

• Tworzenie, wspieranie rozwoju 

i marketingu lokalnych produktów 

turystycznych 

• Wzmocnienie lokalnej gospodarki, 

utrzymanie istniejących i tworzenie 

nowych miejsc pracy 

• Poprawa warunków dla rozwoju 

funkcji usługowych, również z sektora 

kultury i turystyki 
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• Prowadzenie programów aktywizacji 

zawodowej i przeciwdziałaniu 

bezrobociu 

CEL OPERACYJNY: 

Kształtowanie przestrzeni 

z poszanowaniem środowiska 

naturalnego 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Stworzenie przestrzeni publicznych, 

jako miejsca spotkań społeczności 

lokalnej 

• Poprawa estetyki otoczenia miejsc 

atrakcyjnych turystycznie 

• Działania na rzecz poprawy 

dostępności komunikacyjnej 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego 

• Działania inwestycyjne w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej 

• Tworzenie warunków do 

wykorzystania i rozwoju energii 

odnawialnej 

• Modernizacja substancji 

budowlanej, szczególnie o znaczeniu 

historycznym, architektonicznym, 

artystycznym lub przestrzenno-

funkcjonalnym 

• Modernizacja infrastruktury 

technicznej np. wodnokanalizacyjnej 

• Budowa i rozwój sieci dróg i ścieżek 

rowerowych oraz pieszych 

• Tworzenie atrakcyjnych 

i funkcjonalnych terenów zielonych 

• Rozwój budownictwa komunalnego 

i socjalnego 

• Modernizacja obiektów użyteczności 

publicznej 

 

PODOBSZAR III: BRZEZICE 

 

Tabela 17 Cele i kierunki działań zaplanowanych do realizacji w podobszarze III 

CEL STRATEGICZNY: Otwarta i zagospodarowana przestrzeń dla potrzeb 

społecznych mieszkańców oraz do rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalny 

potencjał 

CEL OPERACYJNY: 

Rozwój kapitału ludzkiego i włączenie 

społeczności lokalnej w życie społeczne 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Włączenie osób starszych w życie 

społeczne 

• Wzmocnienie i poprawa oferty 

spędzania czasu wolnego 
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• Pobudzanie i koordynacja akcji 

społecznych i działań 

zwiększających poczucie tożsamości 

lokalnej 

• Pobudzanie działań kulturalnych 

w przestrzeniach publicznych 

CEL OPERACYJNY: 

Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

w wyniku poprawy warunków dla 

działalności gospodarczej 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Poprawa warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości, przede wszystkim 

dla rozwoju lokalnego handlu 

detalicznego, rzemiosła i gastronomii 

• Wspieranie rozwoju ekonomii 

społecznej 

CEL OPERACYJNY: 

Integracja przestrzenno-funkcjonalna 

obszaru oraz poprawa jakości 

środowiska przyrodniczego 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Poprawa jakości otoczenia 

mieszkaniowego 

• Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

• Ochrona i udostępnianie 

dziedzictwa kulturowego 

• Modernizacja i budowa dróg oraz 

chodników 

• Eliminacja niskiej emisji, m. in. 

poprzez modernizację kotłowni 

lokalnych oraz modernizację, 

rozbudowę infrastruktury 

ciepłowniczej i energetycznej oraz 

wsparcie dla inwestorów 

indywidualnych związane ze zmianą 

sposobu ogrzewania 

• Modernizacja infrastruktury 

technicznej 

 

 DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU 

 

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie. 

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach 2 projektów: 

1. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie 

- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura 

społeczna, działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakładana 

wartość projektu - 4 151 246,70 zł, dofinansowanie – 1 435 127,59 zł. 

2. Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez rewitalizację – projekt realizowany wspólnie przez 

9 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.8 

Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Kwota dofinansowania – 1 673 142,20 zł. 

 

Celem przedmiotowego zadania jest przywrócenie funkcji społeczno-

gospodarczych, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej 

i kulturalnej na zdegradowanych obszarach Bystrzejowic Drugich. Projekt obejmuje 

budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie wraz 

z oświetleniem zewnętrznym i zagospodarowaniem terenu: chodnik, ogrodzenie, plac 

zabaw, mała architektura. 

 

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 10 sierpnia 2018 r., w dniu 

6 września 2018 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, a 18 września Burmistrz 

Piask podpisał umowę z wykonawcą. 

 

 W 2020 r. zakończyły się prace budowlane i budynek Centrum Aktywności 

Lokalnej został oddany do użytku. Swoją siedzibę znalazła tam Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bystrzejowicach Drugich, która do swojej dyspozycji posiada nowoczesne 

garaże, magazyn na sprzęt przeciwpożarowy, zaplecze biurowe i socjalne, a także 

węzeł sanitarny. Kolejne instytucje zajmujące budynek to filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piaskach oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą brać udział w zajęciach organizowanych 

w świetlicy środowiskowej, wyposażonej w sprzęt multimedialny. Na parterze budynku 

znajduje się duża sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem, gdzie będą organizowane 

lokalne wydarzenia kulturalne, zebrania wiejskie i inne formy aktywności mieszkańców. 

 

Zagospodarowanie ruin zboru kalwińskiego „Kościelec". 

 

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 28 grudnia 2018 r., w dniu 

29 stycznia 2019 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach 3 projektów: 

1. Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego „Kościelec” 

w Piaskach - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe 

i naturalne. Wartość projektu - 1 561 039,05 zł, dofinansowanie – 1 216 339,10 zł. 

2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski - ruin zboru kalwińskiego 

„Kościelec” - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe 

i  naturalne. Wartość projektu - 1 966 691,34 zł, dofinansowanie – 1 135 957,25 zł. 

3. Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez rewitalizację – projekt realizowany wspólnie przez 

9 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
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na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.8 

Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Wartość projektu – 274 290,00 zł, dofinansowanie 

– 252 758,23 zł. 

 

Celem przedmiotowego zadania jest odnowa i zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów wokół znajdujących się w rejestrze zabytków ruin Zboru 

Kalwińskiego „Kościelec” w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, w tym 

społecznych, turystycznych i kulturalnych.  Ruiny wraz z przyległym terenem 

przeznaczone będą do zwiedzania w ramach zagospodarowanego wzgórza 

parkowego.  

 

Pierwsze zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego 

Kościelec w Piaskach” polegało na budowie infrastruktury ułatwiającej dostęp do 

miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz stanowiących dziedzictwo kulturowe. 

Ruiny dawnego zboru kalwińskiego "Kościelec" wraz z przyległym terenem 

przeznaczone zostały do zwiedzania w ramach zagospodarowanego wzgórza 

parkowego. Otoczenie ruin zagospodarowane zostało jako teren rekreacji dla całych 

rodzin. Szczegółowy zakres projektu: montaż monitoringu wizyjnego, montaż 

oświetlenia energooszczędnego (lampy solarne LED oraz lampy stylowe 

podświetlające ruiny), wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie ciągu 

pieszo-jezdnego będącego jednocześnie drogą pożarową przystosowanego do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie zieleni, wykonanie tablic informacyjno- 

edukacyjnych. 

 

Drugie zadanie pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski – ruin 

zboru kalwińskiego Kościelec” - polegało na rewitalizacji obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków. Zakres projektu obejmował m.in.: opracowanie studium 

wykonalności, roboty budowlane - ogrodzenie, zabezpieczenie przyziemia, 

zabezpieczenie ceglanego progu, zabezpieczenie ścian, zabezpieczenie elewacji, 

wykonanie kraty drzwiowej, montaż zewnętrznego infokiosku z tablicą dotykową 

zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi, montaż małej architektury - ławek 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Trzecie zadanie w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół ruin 

zboru kalwińskiego Kościelec w Piaskach”, objęło wykonanie robót w zakresie: 

elementy małej architektury, ukształtowanie terenu – ściana oporowa, ukształtowanie 

terenu – schody terenowe. W ramach tego przedsięwzięcia w 2020 r. zbudowano 

atrakcyjny plac zabaw, który służyć będzie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. 

 

W dalszych etapach zagospodarowania terenu planowana jest budowa 

Centrum Dziedzictwa Piask, nawiązującego do historii wielu narodowości, wraz 

z montażem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu wokół. Planowany do 

realizacji budynek o pow. ok. 660 mk2 będzie obiektem użyteczności publicznej 

o funkcji usług dla ludności. Działalność polegać będzie na organizacji nieodpłatnych 

warsztatów, szkoleń oraz udostępnianiu zwiedzającym ekspozycji dotyczących kultury, 

nowej oferty kulturowej, instalacji ICT, imprez kulturalnych związanych z dziedzictwem 

Piask.  Wykonany zostanie także park miniatur, który będzie skupiał najciekawsze 

zabytki województwa lubelskiego. 
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Przebudowa remizy OSP w Majdanie Kozic Górnych w celu utworzenia świetlicy 

wiejskiej 

 

W 2020 r. zakończyły się prace budowlane i świetlicy wiejskiej w Majdanie Kozic 

Górnych został oddany do użytku. Swoją siedzibę znalazła tam Ochotnicza Straż 

Pożarna w Majdanie Kozic Górnych, która do swojej dyspozycji posiada nowoczesny 

garaż. a także węzeł sanitarny. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą brać udział 

w zajęciach organizowanych w świetlicy środowiskowej, wyposażonej w sprzęt 

multimedialny. Na piętrze budynku znajduje się duża sala wielofunkcyjna, gdzie będą 

organizowane lokalne wydarzenia kulturalne, zebrania wiejskie i inne formy aktywności 

mieszkańców. 

 

Przebudowa Remizy OSP w Janówku w celu stworzenia świetlicy środowiskowej 

 

W 2020 r. trwały roboty budowlane przy obiekcie, realizowane przez Miejskie Centrum 

Kultury w Piaskach. Do grudnia zostały zakończone prace murarskie – przebudowano 

budynek w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym. W świetlicy  zamontowano 

stolarkę okienną i drzwiową, a także instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne. 

W budynku wykonano również elewację i utwardzenie terenu, a także przyłącze 

wodne. 

 

Przebudowa Remizy OSP w Wierzchowiskach w celu stworzenia świetlicy 

środowiskowej 

 

W 2020 r. trwały roboty budowlane przy obiekcie, realizowane przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Piaskach. Do grudnia zostały zakończone prace murarskie 

– przebudowano budynek w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym. W świetlicy  

zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, a także instalacje elektryczne, wodne 

i kanalizacyjne. W budynku wykonano również elewację i utwardzenie terenu, a także 

przyłącze gazowe. 

 

D. Zabytki i ochrona konserwatorska 
 

Na obszarze gminy Piaski znajdują się liczne obiekty dziedzictwa kulturowego 

figurujące w rejestrze zabytków nieruchomych województwa lubelskiego, który 

funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie. 

 

Do obiektów tych należą: 

• Zespół dworsko-parkowy w Brzezicach – wpisany pod numerem A/731, 

położony na północnym stoku doliny rzeki, zakres wpisu obejmuje: dwór, 

budynek gospodarczy (obecnie mieszkalny), park z aleją lipową o długości ok. 

250 m, dwór z parkiem znajduje się w dobrym stanie natomiast zespół 

folwarczny popada w ruinę; 

• Zespół pałacowo-parkowy w Gardzienicach II (zwany Borek) – wpisany pod 

numerem A/739, zlokalizowany jest na zachodnim brzegu doliny Giełczew, 

zakres wpisu obejmuje: pozostałości parku, ruiny pałacu, aleja dojazdowa; 

• Zespół pałacowo-parkowy Gardzienice I – wpisany pod numerem A/451, 

położony na wzgórzu stromo opadającym ku dolinie rzeki Giełczwi, po jej 

stronie wschodniej, zakres wpisu obejmuje: pałac oraz dawną oficynę 

zamkową, wraz z wystrojem wnętrza; 
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• Zespół ogrodowo-dworski Kawęczyn – wpisany pod numerem A/721, 

zlokalizowany w północnej części wsi, zakres wpisu obejmuje: ogród dworski; 

• Zespół dworsko-parkowy Kozice Dolne – wpisany pod numerem A/738, 

usytuowany na wschód od wsi nad rzeką Sierotką, zakres wpisu obejmuje: 

zespół dworsko-parkowy: dwór, oficyna, kordegarda, spichlerz, budynek 

gospodarczy, park; 

• Zespół dworsko-parkowy Wierzchowiska Drugie – wpisany pod numerem A/765, 

zakres wpisu obejmuje: dwór, kordegarda, budynki gospodarcze, park ze 

stawem; 

• Ruiny zboru kalwińskiego w Piaskach – wpisane pod numerem A/559, 

zlokalizowane przy ul. Łachody, zakres wpisu obejmuje: ruiny dawnego zboru 

kalwińskiego. 

• Stary cmentarz żydowski w Piaskach - wpisane pod numerem A/1667, 

zlokalizowany przy ul. Adama Mickiewicza.  

 

Ponadto na terenie całej gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy, 

obory, budynki gospodarcze wpisane do ewidencji zabytków, dla których Gmina od 

2012 roku prowadzi wykaz. W gminnej ewidencji zabytków ujęto 119 obiektów oraz 

stanowiska archeologiczne. 

 

E. Infrastruktura drogowa 
 

Na terenie gminy znajdują się ważne szlaki komunikacyjne łączące Lublin 

z Zamościem i Lublin z Chełmem. Oprócz nich na jej terenie istnieje rozbudowana sieć 

dróg powiatowych i gminnych. 

 

Tabela 18 Sieć dróg w Gminie Piaski 

Wyszczególnienie Łączna długość (km) 

Drogi krajowe 20,808 

Drogi wojewódzkie 16,8 

Drogi powiatowe 59,3 

Drogi gminne (spełniające ustawową 

definicję i mające nadany numer) 

118,06 
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Rysunek 10 Procentowy podział dróg w Gminie Piaski 

 
 

 

Rysunek 11 Mapa dróg w Gminie Piaski 
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F. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 jest podstawowym dokumentem wyznaczającym 

kierunek działań inwestycyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o.o. Został przyjęty 

uchwałą nr XLIV/335/2018 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 23 lutego 2018 r. Plan został 

opracowany na okres czteroletni i będzie podlegał aktualizacji. 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE PIASKI 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Usług 

Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. 

Na terenie Gminy Piaski eksploatowanych jest 6 podziemnych ujęć wody. 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi ok. 

183,5 km, a długość przyłączy ok. 101 km. Na terenie gminy Piaski z usług 

wodociągowych może korzystać ok. 89 % mieszkańców. 

 

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Piaski: 

• długość czynnej sieci wodociągowej – ok. 284,5 km 

• liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci – 3 168, w tym 887 na terenie 

miasta Piaski, a 2281 na terenach wiejskich. 

 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PIASKI 

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, Zakład Usług 

Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. eksploatuje następujące obiekty: 

1. Oczyszczalnia ścieków w Piaskach: Technologia oczyszczania oparta jest na 

niskoobciążonym osadzie czynnym z tlenową stabilizacją osadu. Oczyszczalnia 

ścieków przyjmuje ścieki ze skanalizowanego terenu Gminy Piaski oraz ścieki 

dowożone wozami asenizacyjnymi. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Piaski. Ogółem 

długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie miasta 

Piaski wynosi ok. 14,2 km, a liczba przyłączonych nieruchomości jest równa 595. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w kolejnych latach. 

 

W zakresie sieci wodociągowej planowane są kolejne inwestycje mające na 

celu budowę nowej infrastruktury w miejscowościach nie posiadających dostępu do 

wodociągu. Prace zostaną wykonane w ramach następujących zadań: 

• „Stacja wodociągowa w Woli Piaseckiej, gm. Piaski” - w skład stacji wchodzić 

będą: studnia głębinowa w miejscu wykonanego odwiertu, naziemny zbiornik 

wyrównawczy o pojemności 150 m3, budynek stacji wodociągowej. Inwestycja 

związana jest bezpośrednio z budową sieci wodociągowej dla miejscowości 

Kolonia Kozice Dolne i Wola Piasecka. Postępowanie przetargowe na realizację 

inwestycji zostało ogłoszone 20 lipca 2020 roku, a 13 sierpnia został wybrany 

wykonawca. Obecnie trwają prace budowlane, a planowane zakończenie 

przewidziane jest na lipiec 2021 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach 

zadania pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Piaski”, które 



 

RAPORT O STANIE GMINY PIASKI ZA 2020 ROK 33 

otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 – Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich, Poddziałanie: 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

• „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Piasecka” - wykonana 

zostanie sieć wodociągowa główna o długości 5 510,90 m. Realizacja zadania 

została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zostanie wykonana sieć 

wodociągowa od budowanej stacji wodociągowej w Woli Piaseckiej w kierunku 

Kębłowa. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostało ogłoszone 20 

lipca 2020 roku, a 13 sierpnia został wybrany wykonawca. Obecnie trwają prace 

budowlane, a planowane zakończenie przewidziane jest na październik 2021 roku. 

• „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Kozice Dolne” - wykonana 

zostanie sieć wodociągowa główna o długości 11 470 m. 

• „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janówek” – zadanie podzielone 

zostanie na etapy, w ramach których wykonana zostanie sieć wodociągowa 

główna o długości 2 443 m. W 2020 roku z budżetu Gminy Piaski wykonane zostało 

ok. 1200 m. sieci wodociągowej. 

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze – 31 grudnia 

2020 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, a 12 lutego 2021 roku 

został wybrany wykonawca. Inwestycja obejmie wykonanie sieci wodociągowej 

o dł. ok. 1230 metrów, która zostanie wpięta w istniejącą sieć będącą własnością 

Gminy Głusk. Wykonane zostaną także studnie wodomierzowe do rozliczenia 

między gminami oraz hydranty przeciwpożarowe. Przewidywany termin 

zakończenia inwestycji to połowa roku 2022. 

 

• Ogniwa fotowoltaiczne na nieruchomościach z ujęciem wody.  Wstępny plan 

zakłada zamontowanie ogniw na dwóch ujęciach wody w miejscowości Piaski 

i Bystrzejowice po 40 kW  na ujęcie. 

• Radiowy odczyt wodomierzy. W  2021 rozpoczęto działania mające na celu 

wymianę i montaż wodomierzy do radiowego odczytu. 

 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 

planowana jest budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwoli to 

usprawnić proces zagospodarowanie ścieków, a także lepiej chronić środowisko 

naturalne.  

 

Planowana jest również realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Piaskach”.  

W 2020 roku trwało poszukiwanie firmy, która wykona inwestycję. Pierwsze trzy 

postępowania przetargowe, ogłaszane w marcu, maju i lipcu zostały unieważnione, 

ponieważ składane oferty znacząco przewyższały zaplanowany budżet. Czwarty 

przetarg został ogłoszony 28 października 2020 roku, a 22 stycznia 2021 roku został 

wybrany wykonawca. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski” dofinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 

Gospodarka wodno-ściekowa. Kwota dofinansowania z UE to ok. 3,5 miliona zł. 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania zbiorczego systemu 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piaski. Zakres projektu obejmuje przebudowę 
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istniejącej oczyszczalni ścieków. Przebudowa obejmie: pompownię główną, stację 

ścieków dowożonych, reaktor biologiczny z komorą wydzielonej stabilizacji 

i osadnikiem wtórnym, komorę zagęszczania osadu – istniejącą, stację dmuchaw, 

zbiornik retencyjny wód deszczowych i nadmiarowych poj. 160 m3, budynek socjalno-

techniczny - istniejący, AKPIA + GSM, rurociągi technologiczne, sieci i instalacje 

elektryczne, roboty drogowe, place i ukształtowanie terenu, rozruch technologiczny. 

Zadanie związane jest z koniecznością dostosowania istniejącej oczyszczalni do 

możliwości przyjęcia i oczyszczenia przewidywanej zwiększonej ilości ścieków 

i zanieczyszczeń. Modernizacja pozwoli na usprawnienie eksploatacji i zwiększenie 

pewności działania. 

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. stawia sobie za cel ciągłe zwiększanie 

efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru 

i oczyszczania ścieków oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych 

uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Piaski umożliwia korzystanie z usług 

dostawy wody dużej części mieszkańców. Jednak pozostali zmuszeni są korzystać ze 

studni indywidualnych zlokalizowanych na terenie swoich nieruchomości. 

Realizowane inwestycje sieci wodociągowych przyczynią się do zapewnienia 

oszczędności wody, poprzez budowę nowych, szczelnych sieci. 

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji nowych 

ulic w Piaskach oraz sprostanie oczekiwaniom mieszkańców. Natomiast budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach nieskanalizowanych pozwoli 

na ograniczenie przenikania nieczystości wprost do gruntu, a zatem i do wód 

spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń do gromadzenia nieczystości 

płynnych, zwłaszcza zbiorników bezodpływowych (szamb). 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piaskach natomiast pozwoli na bardziej 

skuteczne i szybsze oczyszczanie ścieków zarówno dowożonych jak i dopływających. 

Dzięki planowanemu zwiększeniu parametrów przepustowości Oczyszczalni Ścieków 

możliwy będzie dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i podłączanie do niej kolejnych 

nieruchomości na terenie Gminy Piaski. 

 

G. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piaski został pierwotnie przyjęty 

Uchwałą Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 21 maja 2015 r. W 2016 r. został 

zaktualizowany Uchwałą Nr XXIX/215/2016 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 

31 października 2016 r. Obecnie obowiązującym dokumentem jest Plan 

zaktualizowany Uchwałą Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 13 marca 

2020 r.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument dla gminy, mający 

wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera informacje o ilości 

wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, 

podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań 

ograniczających te ilości. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo 

użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, 

przemysł) i podmioty będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii 
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uwzględniając podmioty zarówno publiczne jak i prywatne. 

 

Celem przyjętego planu jest analiza zakresu możliwych do realizacji 

przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury 

używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego 

konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych na terenie 

Gminy Piaski. Cel ten wpisuje się w bieżącą politykę energetyczną i ekologiczną Gminy 

Piaski i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych. 

Realizacja założeń i celów szczegółowych Planu pozwoli na osiągnięcie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 

 

W związku z tym, że realizacja części działań ujętych w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Piaski, takich jak: promowanie stosowania wysokosprawnych 

kotłów w indywidualnych systemach grzewczych budynków oraz wykorzystania 

zasobów, czy modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego, nie 

została zakończona w 2020 roku, konieczne było przesunięcie perspektywy czasowej 

wynikającej z PGN do roku 2023. Jednocześnie analizie i aktualizacji poddano 

wskaźniki rezultatów wynikające z planu, tj.: poziom emisji dwutlenku węgla w Gminie 

Piaski, wielkość emisji dwutlenku węgla w sektorze publicznym, wielkość emisji 

dwutlenku węgla w sektorze mieszkaniowym, wielkość emisji dwutlenku węgla w 

sektorze transportu, poziom zużycia energii końcowej, całkowite zużycie energii 

w sektorze publicznym, całkowite zużycie energii w sektorze mieszkaniowym, poziom 

zużycia energii wyprodukowanej z OZE w stosunku do łącznego zużycia energii, 

zużycie energii z OZE w sektorze publicznym w stosunku do zużycia energii w sektorze. 

Wartości te zostały określone dla nowej perspektywy czasowej, czyli do 2023 roku. 

 

Tabela 19 Cel strategiczny i cele szczegółowe zawarte w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY: 

Wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarczych, społecznych, 

kulturowych do zrównoważonego i trwałego rozwoju Gminy Piaski w celu 

poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców, przy 

jednoczesnym osiągnięciu poziomu emisji CO2 w wysokości 80% poziomu 

z roku 2006 w perspektywie roku 2020 oraz 78% w perspektywie roku 2023. 

Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia 

energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii 

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Piaski. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Dywersyfikacja źródeł dostaw energii w Gminie Piaski. 

Wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Energetyka odnawialna przyczynia się do zrównoważenia systemu 

energetycznego, podnosi bezpieczeństwo dostaw energii, zmniejszając 

uzależnienie gminy od dostaw nośników energetycznych z zewnątrz. 

2. Rozwój OZE na terenie Gminy Piaski. 
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Podejmowane będą działania mające na celu wzrost znaczenia odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym gminy oraz zwiększenie stopnia ich 

wykorzystania. Zważywszy na rozproszony charakter oraz ogólną dostępność 

zasobów OZE, energetyka odnawialna może stać się czynnikiem pobudzającym 

rozwój gospodarczy Gminy Piaski. 

3. Wzorcowa rola Gminy Piaski w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii 

finalnej w jednostkach sektora publicznego. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przeprowadzanie 

termomodernizacji w obiektach i budynkach użyteczności publicznej jako część 

gospodarowania pieniędzmi publicznymi. 

4. Promocja ekoenergetyki oraz zwiększenie ekologicznej świadomości 

mieszkańców Gminy Piaski prowadząca do redukcji zużycia energii finalnej. 

Podniesienie świadomości ekoenergetycznej mieszkańców gminy przyczyniać 

się będzie do zwiększonego zainteresowania inwestowaniem w odnawialne 

źródła energii, rozwój budownictwa energooszczędnego oraz zastosowania 

rozwiązań ograniczających emisję w gospodarstwach i przedsiębiorstwach 

działających na terenie Gminy Piaski. 

 

Cele realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: 

1. Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z OZE, 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Dzięki tego typu 

źródłom światła można osiągnąć potencjalne oszczędności energii wynoszące do 

50% obecnego zużycia energii, a w połączeniu z inteligentnymi systemami 

zarządzania oświetleniem nawet do 70%. 

3. Wdrożenie systemu planowania przestrzennego uwzględniającego efektywne 

zarządzanie energią i gospodarkę niskoemisyjną 

4. Promowanie stosowania wysokosprawnych kotłów w indywidualnych systemach 

grzewczych budynków oraz wykorzystania zasobów odnawialnych (energia 

słoneczna, biomasa i pompy ciepła). 

5. Prowadzenie działań podnoszących świadomość korzystania z energii, działań 

informacyjno-promocyjnych, pozwoli to na zwiększenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

6. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych pozwoli na zmniejszenie wpływu 

ruchu samochodowego na środowisko. 

7. Zwiększenie atrakcyjności „alternatywnych" środków transportu np. poprzez rozwój 

infrastruktury rowerowej oraz pieszej na terenie gminy (ścieżki rowerowe, chodniki) 

8. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). 

Władze lokalne mają możliwość korzystania z technologii TIK przy wdrażaniu 

procedur administracyjnych on-line, dzięki czemu obywatele będą mogli załatwić 

swoje sprawy w urzędach bez konieczności wychodzenia z domu 

i przemieszczania się. 

 

REALIZOWANE ZADANIA: 

 

Budowa budynków użyteczności uwzględniających wymogi gospodarki 

niskoemisyjnej. 

 

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków użyteczności 
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uwzględniających wymogi gospodarki niskoemisyjnej tj. wyposażonych w odnawialne 

źródła energii, niskoemisyjne źródła ciepła i wykonywanych w technologii pasywnej 

sprawi, że nie zwiększy się emisja CO2, pomimo wzrostu liczby ww. obiektów. W ramach 

zadania realizowane będą działania promujące rozwiązania technologiczne 

uwzględniające wymogi gospodarki niskoemisyjnej. 

 

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja 

budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach”. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

31 października 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem 

Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 

5 Efektywność Energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora 

publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. 

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 1 099 922,45 PLN. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 655 582,53  PLN. Kwota 

dofinansowania nie przekracza 95% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu 

i wynosi 622 803,40 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 5% kwoty całkowitych 

Projektu zapewni gmina Piaski. 

Przedmiotem inwestycji będzie termomodernizacja obiektu użyteczności 

publicznej tj. budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach. W zakres inwestycji wchodzi m.in. 

wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych wraz 

z nową kolorystyką budynku. W związku z pracami wymianie podlegają okna 

zewnętrzne. Projektuje się również przebudowę systemu grzewczego polegającego 

na wymianie pieców gazowych w istniejącej kotłowni na bardziej efektywne oraz 

wymianie grzejników w budynku. W obiekcie zakłada się również wspomaganie 

instalacji elektrycznych poprzez energię z paneli fotowoltaicznych. 

Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych 

lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie 

infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych przewidziane jest na rok 

2021.  

 

Poprawa stanu technicznego dróg. 

 

Realizacja działań w ww. obszarze prowadzić będzie do zmniejszenia emisji 

szkodliwych składników spalin poprzez umożliwienie mieszkańcom gminy szybszego 

i sprawniejszego dojazdu do ośrodków zdrowia, urzędów oraz większych aglomeracji. 

Nastąpi usprawnienie obsługi komunikacyjnej obszaru, co wpłynie na poprawę 

komfortu życia mieszkańców, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłami 

i spalinami poprzez skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie ilości cyklów 

przyspieszania i hamowania pojazdów. 

 

W 2020 roku zadania realizowane w tym zakresie przedstawiały się 

następująco: 

• przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 105714L – Kozice Dolne Kolonia 

– Kawęczyn: 

- W ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 105714 L na odcinku od 

km 0+00 do km 2+650,00” odcinek drogi o długości 2650 metrów zyskał 

nową nawierzchnię asfaltową, a także utwardzone pobocza po obu 

stronach drogi. Przebudowane zostały również istniejące zjazdy oraz 
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wykonano oznakowanie. Inwestycja kosztowała ponad 1 300 000 zł z czego 

połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zaś pozostałą część sfinansował samorząd gminy Piaski. 

• Budowa drogi gminnej nr 123019L – ulica Łahody w miejscowości Piaski wraz 

z oświetleniem drogowym: 

- W ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 123019 L – ulicy Łahody 

w miejscowości Piaski” wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa 

o długości 449 m z jezdnią dwukierunkową o szerokości 5 m, ciąg pieszo-

rowerowy o długości 437 m i szerokości 2,5 m, plac do zawracania, a także 

utwardzono pobocze, które od strony stawów zabezpieczyły stalowe 

bariery ochronne. Dodatkowo przebudowano istniejące zjazdy oraz 

wykonano oznakowanie. Inwestycja kosztowała ponad 1 180 000 zł z czego 

58 % stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dodatkowo samorząd gminy Piaski, z własnych środków, zbudował 

energooszczędne oświetlenie uliczne wzdłuż całej ulicy za kwotę 160 000 zł. 

• Poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg na terenie Gminy Piaski: 

modernizacja dróg gminnych: 

- nr 105702L w m. Brzezice (działka nr 417),   

- nr 105686L  w m. Wola Piasecka (działka nr 159/4 i 317/4), 

- m. Nowiny (działka nr 118), 

- m. Kozice Dolne Kolonia, (działka nr 635) 

• Bieżące utrzymanie dróg i chodników, w tym remont nawierzchni asfaltowych, 

równanie dróg. 

 

Rozwój OZE na terenie Gminy Piaski. 

 

 19 maja 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa 

Lubelskiego na realizację Projektu pn.: „Czysta energia w gminie Piaski - montaż 

instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

 Zgodnie z umową, całkowita wartość Projektu wynosi 10 166 119,09 PLN, 

a koszty kwalifikowalne - 9 310 566,86 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 74% 

kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 6 889 819,47 PLN. 

 W ramach projektu na terenie gminy Piaski na indywidualnych domach 

mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej powstaną 366 instalacje 

fotowoltaiczne, 127 solarnych oraz dodatkowo 135 kotłów na biomasę. 

 Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych 

lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie 

infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

 Ogłoszenie przetargu na realizację przedsięwzięcia i rozpoczęcie prac 

montażowych zaplanowane jest na rok 2021, a zakończenie na rok 2022. 

 

Transport publiczny w gminie Piaski. 

 

 Od 1 września 2020 roku na terenie gminy Piaski zaczął funkcjonować publiczny 

transport zbiorowy. Przewozy realizowane są na siedmiu liniach komunikacyjnych, 

które obsługuje tabor sześciu autobusów. Komunikacja obsługiwana przez Zakład 

Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.  kursuje w dni nauki szkolnej, a każda chętna 
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osoba może skorzystać z przewozów kupując u kierowcy bilet. Pasażer płaci za 

przejazd 2 zł lub 3 zł w zależności od liczby kilometrów.  

 Regularny przewóz osób możliwy jest dzięki rządowej dotacji z Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych.  

 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 

W 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Piaskach utworzony został punkt 

potwierdzania Profilu Zaufanego, z którego skorzystało 90 osób. W 2021 roku, na dzień 

20 maja, potwierdzonych zostało już 89 Profili Zaufanych. 

 

H. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Piaski 
 

Ogólnopolski „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 

zobligował jednostki samorządu terytorialnego do opracowania Programów 

usuwania wyrobów zawierających azbest, które są dokumentami wspomagającymi 

i zawierającymi zaplanowane działania w skali Gminy w zakresie usuwania azbestu. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piaski 

został pierwotnie przyjęty Uchwałą Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 

11 lutego 2011 r. Obecnie obowiązującym dokumentem jest zaktualizowany Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piaski na lata 2017-2032 

– przyjęty uchwałą Nr XXXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 29 września 

2017 r. 

Do opracowania aktualizacji Programu posłużyły wyniki inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest, która została przeprowadzona w okresie od 25.07 do 

30.10.2016 r. Pozwoliła ona dokonać dokładnego opisu wyrobów azbestowych na 

terenie Gminy Piaski. Opis ten dotyczy zarówno względów ilościowych, jak 

i jakościowych oraz uwzględnia rozmieszczenie różnego rodzaju wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy. Program wskazuje również możliwe sposoby 

finansowania tych zadań i przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej 

w dziedzinie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie 

z wyrobami zawierającymi azbest. 
 

Główne cele Programu to: 

• oczyszczenie obszaru Gminy Piaski ze stosowanych od wielu lat wyrobów 

zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego 

uwarunkowań, 

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 

i doprowadzenie, w określonym przedziale czasowym, do spełnienia wymogów 

ochrony środowiska, 

• stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz 

norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

• pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo 

- azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 
 

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem 

długofalowym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych 
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środków finansowych. Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem 

wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne. Gmina Piaski 

systematycznie pozyskuje dotacje na demontaż, transport i składowanie wyrobów 

zawierających azbest, a także przeznacza na te działania środki z budżetu własnego.  

W 2020 roku w ramach realizacji projektu pt. „System gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mieszkańcy gminy Piaski 

zgłosili do usunięcia i unieszkodliwienia 176,93 Mg wyrobów zawierających azbest z 86 

lokalizacji.  

Powiat Świdnicki ze środków własnych przeznaczonych na ochronę środowiska 

i gospodarkę wodną usunął i unieszkodliwił 41,36 Mg wyrobów azbestowych z 14 

nieruchomości na terenie Gminy Piaski. 

 

I. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2020 
 

Program został przyjęty uchwałą nr XXI/175/2020 Rady Miejskiej w Piaskach 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

 

Program reguluje następujące zagadnienia: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

• odławianie bezdomnych zwierząt, 

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

• usypianie ślepych miotów, 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

 

W Programie na realizację zadań w 2020 roku w budżecie Gminy Piaski 

zaplanowano środki w wysokości 91 000,00 zł. 

 

Tabela 20 Zadania Programu 

Lp. 
Jednostka 

realizująca 
Kwota Zadania 

1. Gmina 40 000,00 zł 
Odławianie, przekazywanie i utrzymanie 

bezdomnych zwierząt w Schronisku i Fundacji 

2. Gmina 6 000,00 zł 

Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

3. Gmina 45 000,00 zł 

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów 

i kotów adoptowanych przez nowych 

właścicieli (w tym odłowionych przez 

Fundację). Sprawowanie opieki nad kotami 
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wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie 

sterylizacja i kastracja, usypianie ślepych 

miotów. 

 Ogółem: 91 000,00 zł  

 

Koszt realizacji zadań ujętych w Programie, w 2020 roku, wyniósł 28 231,00 zł: 

• 17 000,00 – Schronisko Baros, 

• 2 500,00 – Fundacja Felis, 

• 8 731,00 – leczenie, sterylizacja kotów, psów oraz udzielanie pomocy 

zwierzętom dzikim. 

 

J. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla Gminy Piaski na lata 2017-2020 
 

„Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla Gminy Piaski” przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach nr 

XXXI/230/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku. 

 

Program został stworzony w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym 

i rodzinnym. Zawiera: podstawy prawne, zasady działania, cele główne i cele 

szczegółowe, wymienia podejmowane działania i adresatów niniejszego dokumentu 

oraz podmioty odpowiedzialne za jego realizację. Program przedstawia także 

charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie i diagnozę zjawiska przeprowadzoną na 

podstawie dostępnych danych będących w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piaskach na temat przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piaski. Istotną część 

dokumentu stanowi szczegółowy harmonogram działań wraz z kosztorysem. 

Adresatami Programu są: ofiary sprawcy przemocy; rodzice i opiekunowie 

krzywdzonych dzieci; przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami 

doznającymi przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci; 

przedstawiciele władz lokalnych oraz społeczność lokalna. 

Realizatorem Programu jest zespól interdyscyplinarny i wszystkie instytucje, które 

oddelegowały swoich przedstawicieli do pracy w zespole. W skład zespołu wchodzą 

przedstawiciele służb i instytucji podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zespól interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach. 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Piaski został powołany w 2018 r. zarządzeniami Burmistrza Piask nr 18/2018 i 22/2018, 

w którego skład weszli przedstawiciele: 

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piaskach, 

3. Komisariatu Policji w Piaskach, 

4. Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych, 

5. Szkoły Podstawowej w Piaskach, 

6. Zespołu Szkół w Piaskach, 

7. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NORMED” w Piaskach, 

8. Stowarzyszenia MONAR Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 
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w Majdanie Kozic Dolnych, 

9. Koła Gospodyń Wiejskich w Piaskach Wielkich, 

10. Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

 

W Programie założono dwa cele główne: 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększanie dostępności 

i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc; 

• zwiększanie skuteczności ochrony ofiar w rodzinie; 

oraz cele pośrednie: 

• zwiększenie aktywności edukacyjnej informacyjnej instytucji i podmiotów 

funkcjonujących na terenie gminy Piaski zmierzających do zmiany postaw 

mieszkańców gminy wobec przemocy w rodzinie; 

• wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

• wzrost profesjonalnej pomocy świadczonej na rzecz ofiar przemocy domowej 

jak i sprawców; 

• zmniejszenie zachowań ryzykownych podejmowanych przez sprawców 

przemocy domowej; 

• doskonalenie kompetencji służb z terenu gminy Piaski zajmujących się 

pomaganiem rodzinie z problemem przemocy; 

• zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Piaski. 

 

Założone w Programie cele główne oraz cele szczegółowe zostały wypełnione 

m.in. przez zrealizowanie następujących działań: 

 

Zadanie 1 - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie: 

1. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego – w 2020 roku zespół podjął 

działania w przypadku 89 osób. 

2. Prowadzenie bazy danych o instytucjach pomagających w sytuacjach 

zaistniałej przemocy w rodzinie na terenie województwa. 

3. Edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnienia przemocy domowej. 

4. Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. 

5. Działania wspierające (psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne) dla 

ofiar przemocy domowej – w 2020 roku 25 ofiar przemocy domowej skorzystało 

z pomocy. 

 

Zadanie 2 - Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 

w ośrodkach wsparcia – w 2020 roku żadna z osób z terenu gminy Piaski nie korzystała 

z tej formy wsparcia. 

 

Zadanie 3 - Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych: 

1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku - w 2020 roku zespół podjął 

działania w przypadku 146 osób. 

2. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie – w 2020 

roku zespół zainicjował 33 interwencji. 

3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
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udzielania pomocy finansowej w środowisku lokalnym. 

4. Rozmowy dyscyplinujące ze sprawcami przemocy domowej podejmowane 

przez Grupy Robocze – w 2020 roku przeprowadzono rozmowy z 46 sprawcami 

przemocy domowej. 

5. Praca w ramach wyłonionych grup roboczych tj. opracowanie i realizacja 

planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia  przemocy 

w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy – w 2020 roku udzielono 

pomocy 49 osobom. 

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieska Karta" obejmuje ogół 

czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ośrodka pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, komisariatu 

Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie. 

 

Tabela 21 Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta” 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego Rok 2020 

Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego 5 

Liczba przekazanych do przewodniczącego zespołu 

formularzy „Niebieska Karta” A 
37 

Liczba rodzin objętych procedurą NK 49 

Liczba osób wskazanych  w formularzu „Niebieska Karta” – 

A jako doświadczających przemocy ogółem 
70 

Liczba osób wskazanych  w formularzu „Niebieska Karta” – 

A jako doświadczających przemocy w tym; kobiet 
49 

Liczba osób wskazanych  w formularzu „Niebieska Karta” – 

A jako doświadczających przemocy w tym; dzieci 
7 

Liczba osób wskazanych w formularzu „Niebieska Karta” – A 

jako doświadczających przemocy w tym; mężczyzn 
14 

Liczba osób wskazanych  w formularzu „Niebieska Karta” – 

A jako doświadczających przemocy w tym; osób starszych 
20 

Liczba osób wskazanych  w  formularzu „Niebieska Karta” – 

A jako doświadczających przemocy  w tym; osób 

niepełnosprawnych 

11 

Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy  

w formularzu „Niebieska Karta” – A w tym: mężczyzn 
45 

Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy w 

formularzu „Niebieska Karta” – A w tym: kobiet 
4 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” - C 29 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” - D 28 
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Liczba powołanych grup roboczych 32 

Liczba posiedzeń grup roboczych 89 

Działania wobec sprawców przemocy 46 

Sprawcy, wobec których prokurator zastosował środki 

zapobiegawcze 
10 

Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem w postępowaniu 

karnym 
1 

Liczba sprawców, którym zalecono udział w programie 

korekcyjny – edukacyjnym 
0 

Sprawcy  którzy uczestniczą lub ukończyli program 

korekcyjno - edukacyjny  
0 

Liczba sprawców przemocy, którzy nie podjęli współpracy  

z zespołem interdyscyplinarnym 
2 

Liczba zakończonych procedur  NK 30 

 

Realizacja programu finansowana była ze środków własnych Gminy 

Piaski. Ogółem, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 400,00 zł (zakup materiałów 

biurowych oraz opłaty pocztowe niezbędne do realizacji w/wym. zadań). 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego członkowie zespołu wykonywali 

działania nieodpłatnie, w ramach swoich obowiązków służbowych.  

 

K. Gminny program wspierania rodziny dla Gminy Piaski na lata 2020-2022 
 

„Program Wspierania Rodziny dla Gminy Piaski na lata 2020 - 2022” uchwalony 

został na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr 

XVII/144/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.  

 

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stałe 

rozpoznawanie rodzin przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn 

występowania tych problemów. Beneficjentami Programu Wspierania Rodziny są 

rodziny z dziećmi z terenu Gminy Piaski, a w szczególności rodziny przeżywające 

trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, rodziny wielodzietne i niepełne, 

natomiast realizatorami - przedstawiciele służb podejmujących działania na rzecz 

dziecka i rodziny. 

Podstawowym celem Programu jest wypracowanie zintegrowanego 

i spójnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w Gminie Piaski. Cele operacyjne 

założone w Programie przedstawiają się następująco: 

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny; 

2. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym wymagającym interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących; 

3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży; 

4. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz problemom 

współtowarzyszącym uzależnieniom; 

5. Wspieranie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych w celu poprawy 
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jakości opieki sprawowanej przez rodziców biologicznych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w roku 2020 zapewnił rodzinom, 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wsparcie 

w formie asystenta rodziny. Gmina Piaski uczestniczyła w realizacji „Programu asystent 

rodziny na rok 2020”, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 

Programu Gmina Piaski uzyskała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 

1.699,31 zł, Dofinansowanie został przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla 

asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii COVID - 19. 

W 2020 r. asystent rodziny objął swoją opieką 27 dzieci w 12 rodzinach. 

 

Tabela 22 Liczba osób korzystających z usług asystenta rodziny w 2020 roku. 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. 
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów 

rodziny, z tego: 
12 

1.1 do 3 miesięcy 1 

1.2. powyżej 3 do 12 miesięcy 4 

1.3. Powyżej roku 7 

2. 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny 

zakończył pracę,  

w tym: 

3 

2.1. ze względu na osiągnięcie celów 0 

2.2. 
ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodzinę 
3 

2.3. ze względu na brak efektów 0 

2.4. ze względu na zmianę metody pracy 0 

3. 
Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem 

asystenta rodziny 
27 

 

W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny prowadzone były m.in. 

następujące działania: 

1. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi, 

5. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 

zarobkowej. 

 

Istnieją liczne przeszkody w realizacji zadania zgodnie z potrzebami 

mieszkańców gminy Piaski, wśród nich należy wymienić takie jak: duże nakłady 

finansowe związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, wysokie wymagania 

ustawodawcy w zakresie kwalifikacji osób mogących pełnić funkcję asystenta rodziny, 
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a także brak zgody rodzin do objęcia ich tą formą wsparcia. 

 

Mając na względzie zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo 

- wychowawcze dostępu do specjalistycznego poradnictwa, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piaskach zapewnia następujące wsparcie: 

1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Piaskach - w Punkcie 

Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzone są usługi terapeutyczne 

i doradztwo w zakresie  rozwiązywania  problemów  związanych  z  używaniem 

i eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi. 

2. Pomoc dla członków rodzin z problemem narkomanii świadczona przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach tj. wczesne wykrywanie zagrożeń 

narkotykowych występujących w rodzinach, informowanie członków rodzin 

o zagrożeniach wynikających z narkomanii, udzielanie różnych form pomocy 

rodzinom z problemem narkomanii. 

3. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu kryzysów w rodzinie 

dotkniętej przemocą - Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. wpłynęło 37  

„Niebieskich Kart.” Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piaskach w 2020 r. przyjęli 4 Niebieskich Kart, natomiast 33 zostało 

przygotowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Piaskach. W roku 

2020 w 5 sprawach dotyczących uruchomionej procedury „Niebieskie Karty” 

skierowano zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Świdniku o możliwości 

popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni 

w 6 sytuacjach wystąpili do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wejrzenie 

w sytuację rodziny. W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny zakończył 30 

postępowań, z czego 8 procedur zostało zamkniętych z powodu 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań, 22 z uwagi na 

ustanie przemocy. 

4. Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zmierzające do motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

odwykowego - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Piaskach w 2020 r. przyjęła 13 wniosków z prośbą o wszczęcie postępowania 

w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu (5 wniosków 

złożyły najbliższe osoby, 6 wniosków zostało złożonych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piaskach, 1 wniosek został złożony przez komisariat Policji 

w Piaskach oraz 1 wniosek złożony przez kuratora sądowego). 

5. Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych - Od 16 czerwca 2014 r. osoby 

wychowujące trójkę lub więcej dzieci mają możliwość korzystania z różnego 

rodzaju ulg w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, usługowych, 

instytucjach oferujących sprzedaż artykułów spożywczych i odzieży oraz 

ośrodkach wypoczynkowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 920 osób może 

korzystać z ulg, z czego 486 stanowią dzieci. 

6. Świadczenie wychowawcze (500+) - Od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest 

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

określająca warunki nabycia uprawnień do ww. świadczenia 

wychowawczego. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 500,00 zł miesięcznie 

na dziecko w rodzinie. Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 

przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody 

uzyskiwane przez rodzinę. 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina 
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zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej.  

W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach współfinansował pobyt: 

1. 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,  

2. 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej niezawodowej/zawodowej,  

3. 1 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

 

W 2020 r. w Gminie Piaski nie były prowadzone gminne placówki wsparcia 

dziennego działające w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny  systemie 

pieczy zastępczej. Na terenie gminy Piaski funkcjonuje 5 świetlic wiejskich: 2 świetlice 

kulturalno-oświatowe w Siedliszczkach i Gardzienicach oraz 3 świetlice wiejskie: 

w Brzezicach, Majdanie Kawęczyńskim i Kozicach Górnych. W miejscowości 

Bystrzejowice Drugie powstało Centrum Aktywności Lokalnej. 

 

W roku 2020 całkowity budżet przeznaczony na realizację  tego zadania 

wynosił 82 773,71 zł (w tym dotacja w wysokości 1 699,31 zł otrzymana z budżetu 

państwa w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020"). W ramach powyższych 

środków finansowych opłacono wydatki na wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny, 

udział w szkoleniu asystenta rodziny oraz współfinansowano koszt pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

L. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2020 
 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski” uchwalany jest corocznie na 

podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program obowiązujący w 2020 r. został przyjęty 

uchwałą Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach. Do 

współpracy przy konstruowaniu oraz realizacji zadań Gminnego Programu zapraszani 

są przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą 

osobom i rodzinom, w których występują uzależnienia i problemy im towarzyszące. 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Piaski. Zadania zostały tak 

skonstruowane, aby ich realizacja umożliwiała czynny udział całego środowiska 

lokalnego i zaspokajała potrzeby szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży i ich 

rodziców. 

 

Celami, które zostały założone do wykonania w „Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Piaski” w 2020 roku były: 

• Rozpoznawanie problemów na terenie gminy Piaski oraz potrzeb lokalnego 

środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów, 

• Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, 

• Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, 

• Edukacja publiczna w zakresie uzależnień. 

• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
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uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 

pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą, 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych o przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dzieci i młodzieży, 

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

• Ograniczenie dostępności substancji psychoaktywnych przez kreowanie lokalnej 

polityki w tym zakresie - budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej. 

 

W ramach poszczególnych zadań „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w 2020 

roku podejmowane były m.in. następujące działania: 

 

Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 

 

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) 

skierowane do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

W 2020 roku GKRPA przeprowadziła 26 rozmów motywujących do dobrowolnego 

podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu. Opłacono 

12 opinii wydanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a do 

Sądu skierowano 12 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego 

leczenia odwykowego. Przeprowadzone zostały rozmowy z 2 ofiarami przemocy 

domowej oraz 4 sprawcami przemocy domowej. Osoby dotknięte przemocą 

zostały poinformowane, gdzie mogą zgłosić się w związku z zaistniałym 

problemem. 

 

b) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków, osób doznających przemocy domowej oraz osób w trudnej 

sytuacji. 

W 2020 roku Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zatrudniał trzech psychologów 

posiadających wiedzę z zakresu uzależnień, przemocy, kryzysów rodzinnych itp. 

Psycholodzy przyjęli 138 osób, z czego 69 osób korzystało z Punktu kilkakrotnie. 

 

c) Finansowanie czynności biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu oraz ponoszenie opłaty sądowej od wniosku o wszczęcie postępowania 

nieprocesowego. 

 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

 

a) Podejmowanie interwencji w sprawie przemocy domowej związanej 

z nadużywaniem alkoholu w ramach prac zespołu do spraw motywowania do 

podjęcia leczenia odwykowego. 

GKRPA podejmowała zindywidualizowane działania zmierzające do 

motywowania do zachowania trzeźwości, podjęcia leczenia odwykowego oraz 

ewentualnego uruchomienia wobec danej osoby procedury zobowiązania do 

leczenia odwykowego. W postępowaniach dotyczących przemocy domowej 
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w 2020 r. zespół do spraw motywowania do podjęcia leczenia odwykowego 

rozmawiał z 4 ofiarami przemocy domowej. 

 

b) Inicjowanie działań w stosunku do osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 

sprawców przemocy domowej. 

 

c) Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie procedury Niebieska 

Karta. 

 

d) Praca zespołu Interdyscyplinarnego i wyłonionych grup roboczych. 

 

e) Udzielanie pomocy prawnej oraz pomocy psychospołecznej i psychologicznej 

osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane były 

w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzili przedstawiciele 

Ośrodka Pomocy Społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych. W celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych 

z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny tworzył grupy 

robocze.  

Podobnie jak w latach poprzednich, na terenie Gminy Piaski były przygotowywane 

i upowszechniane informacje na temat lokalnej oferty pomocy dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym (ulotki, ogłoszenia w mediach lokalnych), 

prowadzone lokalne kampanie informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie (w tym przemocy wobec dzieci), włączano się 

w ogólnopolskie akcje promujące życie bez przemocy. 

W 2020 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach 

podejmowali interwencje w 4 rodzinach dotkniętych przemocą domową, łącznie 

pomocą w różnych formach zostało objętych 52 osoby, tj. ofiar, sprawców 

przemocy domowej i członków ich rodzin. Wszystkie rodziny zostały objęte pracą 

socjalną (regularne odwiedziny, mediacje), specjalistyczną pomocą 

psychologiczną, pedagogiczną i w miarę zaistniałych potrzeb pomocą prawną. 

 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Piaskach w 2020 roku: 

• wszczęli 33 procedury „Niebieska Karta”, 

• podczas interwencji policyjnych zatrzymali 9 osób i osadzili je w PDOZ KPP 

Świdnik w celu wytrzeźwienia, 

• ujawnili 25 przypadków prowadzenia pojazdu mechanicznego po użyciu 

alkoholu, 

• ujawnili 3 przypadki posiadania substancji odurzających lub psychotropowych, 

• przeprowadzili ogółem 44 interwencji domowych, 

• ujawnili 35 przypadków spożywania alkoholu wbrew zakazom określonym 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

1 przypadek dotyczących zakłócania porządku publicznego w stanie po 

użyciu alkoholu. 

 

f) Pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym świadczona przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Piaskach. 

 

g) Realizowanie i monitorowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

np. warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, konkursy, prelekcje i spotkania na 
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temat negatywnych zjawisk społecznych tj. przemoc, uzależnienia itp. 

Z uwagi na pandemię zajęcia profilaktyczne odbywały się w trakcie zdalnego 

nauczania. 

 

h) Organizowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji 

wychowawczych np. treningi, spotkania, warsztaty podnoszące wiedzę na temat 

rozwoju i potrzeb dziecka prowadzone w formie indywidualnej i grupowej. 

Z uwagi na pandemię ww. dziania nie odbyły się.  

 

i) Rozpowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dla osób 

uzależnionych, dotkniętych przemocą domową oraz ich rodzin. 

 

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

a) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców promujący „zdrowy model życia”. 

 

b) Organizowanie dla dzieci i młodzieży na terenie szkół zajęć, pogadanek z zakresu 

profilaktyki uzależnień, warsztatów integracyjnych, umiejętności 

psychospołecznych, psychoedukacji i przygotowujących uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych do nabywania zdolności efektywnego poruszania się na 

rynku pracy. 

 

c) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży. 

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

w ramach Gminnego Programu dotacje celowe w kwocie po 7.250,00 zł, zostały 

przekazane następującym podmiotom: Ludowy Klub Sportowy Piaskovia i Ludowy 

Klub Sportowy Wierzchowiska. 

 

d) Organizowanie i udział w lokalnych i regionalnych kampaniach związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych. 

Z  uwagi na pandemię uczniowie kształcili się w formie zdalnej; w tejże formie 

prowadzono lokalne kampanie profilaktyczne. 

 

e) Promowanie różnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie  

i finansowanie pozalekcyjnych, konkursów oraz zajęć o charakterze artystyczno  

profilaktycznym, koncertów i akcji o tematyce promującej zdrowy styl życia bez 

uzależnień, we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu gminy 

Piaski. 

Z uwagi na pandemię nie organizowano zajęć itp. 

 

f) Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci 

i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 

g) Organizowanie zajęć, warsztatów i pogadanek dla nauczycieli z zakresu 

planowania i realizacji programów profilaktycznych, radzenia sobie ze stresem, 
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doskonalenia umiejętności komunikacji, pracy z uczniem ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi itp. 

 

h) Organizowanie zajęć, warsztatów, pogadanek dla rodziców z zakresu radzenia 

sobie z trudnościami wychowawczymi, doskonalenia komunikacji oraz z zakresu 

działań profilaktycznych. 

Z uwagi na pandemię zajęcia nie obyły się. 

 

i) Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia 

alkoholu. 

 

j) Organizowanie działań aktywizujących osoby bezrobotne. 

 

k) Prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych np. 

używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież, 

uzależnień behawioralnych, zachowań agresywnych itp. 

 

l) Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień i problemów współtowarzyszących. 

 

m) Aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie 

zawartości pojawiających się tam artykułów pod kątem problemów uzależnień 

i przemocy domowej. 

 

n) Monitorowanie skali problemów uzależnień w środowisku lokalnym poprzez 

prowadzenie badań i sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz. 

 

o) Promowanie działań Gminy poprzez udział w konferencjach, seminariach i innych 

spotkaniach organizowanych przez województwa, instytucje centralne, czy też 

międzynarodowe. 

 

p) Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w miejscach publicznych. 

 

q) Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu 

problematyki uzależnień. 

 

Uzupełnieniem działań prowadzonych lokalnie są programy ogólnopolskie. 

Upowszechnianie informacji na temat dostępnych, ogólnopolskich telefonów, np. 

„Pomarańczowa linia” – telefon pomagający rodzicom dzieci, które piją/upijają 

się. 

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

 

a) Wspieranie lokalnych festynów, imprez o charakterze rozrywkowym, sportowym 

odbywających się bez używek i promujących zdrowy styl życia. 

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

w ramach Gminnego Programu dotacje celowe zostały przekazane 

następującym podmiotom:  Ludowy Klub Sportowy Piaskovia (5 000,00 zł), Ludowy 

Klub Sportowy Wierzchowiska (3 000,00 zł), Klub Abstynenta Ogniwo (3 000,00 zł). 
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b) Organizowanie różnego rodzaju oddziaływań rehabilitacyjnych po zakończonym 

leczeniu, kierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin itp. cyklicznych 

warsztatów komunikacji małżeńskiej, treningów asertywności, treningów radzenia 

sobie ze stresem, złością, grup wsparcia dla osób współuzależnionych itp. 

Zadanie to realizowane było przez Klub Abstynenta „Ogniwo”. Wynajmowane 

pomieszczenie dostępne było codziennie w godzinach 16-20 dla wszystkich 

zainteresowanych uczestnictwem w realizowanych formach wsparcia wg 

ustalonego harmonogramu. Można było skorzystać telefonicznie z pomocy 

i wsparcia osób wyleczonych z choroby alkoholowej, jednocześnie posiadających 

uprawnienia terapeutyczne, czy też ukończone szkolenie „Program Rozwoju 

Osobistego”. 

 

c) Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza 

rodzinnym środowiskiem często skażonym uzależnieniami: udział dzieci i młodzieży 

w obozach profilaktycznych, koloniach z elementami profilaktyki i innych formach 

wypoczynku pozwalających na kształtowanie prawidłowych postaw 

osobowościowych. 

 

d) Wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów, którzy tworzą 

„koalicję trzeźwościową”, aktywizują lokalne środowiska i wskazują alternatywne 

sposoby spędzania wolnego czasu. 

 

e) Organizacja turniejów oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Piaski. 

Zajęcia sportowe stanowią alternatywę dla wszelkich zachowań powszechnie 

ocenianych jako szkodliwe i niepożądane. W trakcie organizowanych zajęć 

rekreacyjnych (np. ferie zimowe, gry i zabawy w czasie festynów profilaktycznych), 

czy też zajęć sportowych młodzież jest uświadamiana o negatywnych skutkach 

zażywania środków odurzających, dzieciom wręczane są ulotki tematyczne.  

Z uwagi na pandemię ograniczono zajęcia i spotkania  

W ramach zadania zorganizowano wyjazd na basen dla dzieci z rodzin 

zagrożonych demoralizacją oraz zajęcia pływania. W ramach zadania opłacono 

przewóz dzieci na turnieje oraz wynajem hali sportowej.   

 

f) Wspieranie innowacyjnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie, w której 

występują problemy uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemoc domowa, czy 

też inne ryzykowne zachowania, tu np. organizowanie imprez okolicznościowych, 

konkursów, paczek świątecznych dla dzieci, zakup gier profilaktycznych itp. 

W ramach wykonywanego zadania zorganizowano pobyt rekolekcyjny dzieci 

z rodzin, w których występuję problem alkoholowy. 

 

g) Podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, integrujących 

rodzinę, promujących zachowania prozdrowotne i pokazujących prawidłowe 

wzorce zachowań, tu stworzenie miejsca spotkań, które służyłoby rodzinie 

w nawiązywaniu głębszych więzi oraz integrowało tą rodzinę i łączyło rodziny 

pochodzące z różnych środowisk oraz inicjowanie nowych praktyk w dziedzinie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w gminie Piaski. 

W ramach wykonywanego zadania zorganizowano spotkanie dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców, których celem było zapobieganie w/wym. problemom 
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społecznym. 

 

Zadanie 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

a) Pomoc dla członków rodzin z problemem narkomanii świadczona przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Piaskach. 

Działania podejmowane przez Ośrodek obejmują: wczesne wykrywanie zagrożeń 

związanych z używaniem narkotyków; podpisywanie z osobami uzależnionymi 

kontraktów; dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji 

w rodzinach dotkniętych problemem narkotykowym; informowanie członków 

rodzino zagrożeniach wynikających z używania narkotyków; kierowanie do 

placówek i instytucji zajmujących się tą problematyką. W 2020 roku o pomoc 

finansową z tytułu występowania narkomanii wystąpiło 39 osób – mieszkańców 

Ośrodka MONAR w Majdanie. Kozic Dolnych. Pracownik socjalny po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu wymaganej 

dokumentacji przekazywał ich sprawy do ośrodków pomocy właściwych ze 

względu na miejsce zameldowania na pobyt stały. 

 

b) Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach z Policją, Sądem, kuratorami, 

pedagogami szkolnymi, służbami medycznymi, organizacjami, stowarzyszeniami 

i innymi instytucjami niosącymi pomoc osobom i rodzinom dotkniętych problemem 

narkomanii. 

 

Zadanie 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

a) Przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w oparciu o posiadane upoważnienia kontroli punktów handlowych 

i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i przepisów zawartych 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

odnoszących się do sprzedawania i podawania napojów alkoholowych 

(współpraca z Policją). 

 

b) Kontrola punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w związku z wydaniem opinii – postanowienia dotyczące lokalizacji 

sprzedaży alkoholu. 

 

c) Podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących reklamę 

i promocję napojów alkoholowych. 

 

d) Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych przez Policję i Gminną 

Komisję mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 

i przestrzegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. wydatkowano 
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kwotę: 99 682,49 zł, z czego w obrębie problematyki alkoholowej wydatkowano 

70.882,08 zł, natomiast na działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii 

wydatkowano 28.800,41 zł. 
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M. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

„Program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” obowiązujący w 2020 roku, 

uchwalony został uchwałą nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 

25 października 2019 roku. Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze 

doświadczenia ze współpracy oraz zgłaszane uwagi był konsultowany 

z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest 

kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 

lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, 

a organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego odbywa się w dwóch równoważnych płaszczyznach: w formie 

finansowej i pozafinansowej.  W 2020 roku suma dotacji przekazanych lokalnym 

stowarzyszeniom wyniosła 190 500,00 zł. Pozafinansowa współpraca obejmowała 

m.in. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej, użyczanie, wynajmowanie 

i udostępnianie pomieszczeń, promocję działalności i osiągnięć organizacji 

pozarządowych oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach. 

 

Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Piaski w 2020 roku uznano: 

 

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

1. świadczenie pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazywania 

żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Piaski,  

2. zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, półkolonie, wycieczki), 

3. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

2. organizowanie imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. 

 

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

2. udzielanie poradnictwa prawnego i psychospołecznego dla rodzin 

dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i innych. 

 

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1. wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie Gminy Piaski, 

2. organizowanie imprez promujących Gminę Piaski. 

 

Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: 

1. wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, 

samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania 

tożsamości z lokalną społecznością,  

2. wspieranie działalności i zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, 

3. wspieranie i promocja wolontariatu. 
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REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 

W ramach realizacji Programu przeprowadzone zostały następujące 

procedury wyłaniające realizatorów poszczególnych zadań: 

 

I. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 

i sportu w 2020 roku. 

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej 

i siatkówki na terenie miasta Piaski.  

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA", ul. Łahody 9, 21-050 Piaski.  

Kwota przyznanej dotacji - 103 000,00 złotych. 

 

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na 

terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.  

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska 

Pierwsze, 21-050 Piaski. 

Kwota przyznanej dotacji - 62 000,00 złotych; 

 

II. Podział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Piaski. 

 

Zadanie 1a - Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla 

dzieci, młodzieży i ich rodziców promujących „zdrowy model życia”. 

Żaden z podmiotów nie złożył oferty na realizację zadania. 

 

Zadanie 1b - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży. 

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA", ul. Łahody 9, 21-050 Piaski.  

Kwota przyznanej dotacji – 7 250,00 złotych. 

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska 

Pierwsze, 21-050 Piaski. 

Kwota przyznanej dotacji – 7 250,00 złotych 

 

Zadanie 2a - Wspieranie lokalnych festynów, imprez o charakterze rozrywkowym, 

sportowym odbywających się bez używek i promujących zdrowy styl życia. 

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA", ul. Łahody 9, 21-050 Piaski.  

Kwota przyznanej dotacji – 5 000,00 złotych. 

Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska 

Pierwsze, 21-050 Piaski. 

Kwota przyznanej dotacji – 3 000,00 złotych 

Nazwa podmiotu: Klub Abstynenta „Ogniwo", ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski. 

Kwota przyznanej dotacji – 3 000,00 złotych 

 

Zadanie 2b - Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

poza rodzinnym środowiskiem często skażonym uzależnieniami: udział dzieci 

i młodzieży w obozach profilaktycznych, koloniach z elementami profilaktyki 

i innych formach wypoczynku pozwalających na kształtowanie prawidłowych 

postaw osobowościowych. 

Żaden z podmiotów nie złożył oferty na realizację zadania. 
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N. Programy zdrowotne 
 

W 2020 r. zrealizowano VII edycję bezpłatnych, w całości finansowanych z gminnego 

budżetu, szczepień profilaktycznych przeciwko grypie w ramach programu profilaktyki 

zdrowotnej pn. „Szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie”. 

Z możliwości szczepienia skorzystało 269 mieszkańców gminy Piaski.  
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami 

ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały 

podjęte przez Radę Miejską w 2020 r. w sposób określony uchwałami. 

 

W 2020 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Miejska 

obradowała na 9 sesjach zwyczajnych, 2 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 102 

uchwały. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi 

są w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie. Zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

1. 26 uchwał objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie, 

2. 102 uchwały objęte były nadzorem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie, 

3. 42 uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 
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VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 
Gmina Piaski należy do następujących stowarzyszeń, fundacji i związków 

międzygminnych: 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, 

• Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi. 

• Stowarzyszenie na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku 

Jana III Sobieskiego. 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” działa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego 

Doliny Giełczwi i Wieprza. Promuje rozwój turystyki, popularyzację i rozwój produkcji 

wyrobów regionalnych, wspiera przedsiębiorczość i mikroprzedsiębiorstwa. 

 

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi powstała 

z inicjatywy gmin partnerskich – Piask, Mełgwi, Wólki, Rybczewic, Spiczyna i Gorzkowa, 

uczestniczących we wspólnym tworzeniu marki Szlaku Jana III Sobieskiego. Fundacja 

realizuje swoje cele m.in. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój produktów i usług Szlaku, wspieranie 

kultury, sztuki, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Szlaku. 

 

Stowarzyszenie na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku 

Jana III Sobieskiego jest stowarzyszeniem gmin, które tworzą: Gmina Piaski, Gmina 

Spiczyn, Gmina Wólka, Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina 

Milejów, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw. 

Stowarzyszenie powstało w 2015 r. z siedzibą w Piaskach i jego celem jest wspieranie 

idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków 

stowarzyszenia, a w szczególności poprawa spójności społecznej, gospodarczej 

i terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie 

rozwiązań funkcjonalnych między innymi w zakresie: turystyki, przetwórstwa, w tym 

produkcji rolnej, energetyki, kultury, sportu, edukacji, przedsiębiorczości, działalności 

edukacyjnej oraz wspierania inicjatyw społecznych. 


