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WSTĘP
Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022r. poz.559 z późn. zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązany jest przedstawić coroczny raport o stanie gminy organowi uchwałodawczemu
w terminie do dnia 31 maja danego roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację programów, strategii i uchwał Rady Gminy.
W celu realizacji tego obowiązku Wójt Gminy Dorohusk w w/w terminie przedstawia Radzie
Gminy Dorohusk raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
przeprowadza się debatę. W tej debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
Również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia
do Przewodniczącego Rady, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej
liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem radni przeprowadzają głosowanie nad
udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy
o samorządzie gminnym, obejmuje podsumowanie działalności Wójta za poprzedni rok.
Raport zawiera informacje dotyczące następujących obszarów:
- demografia,
- finanse gminy,
- inwestycje gminne i inne zrealizowane zadania remontowe,
- ład przestrzenny,
- działalność gospodarcza,
- warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami),
- mienie komunalne,
- oświata,
- kultura, sport, turystyka,
- pomoc społeczna,
- bezpieczeństwo.
Raport został opracowany na podstawie wiedzy pracowników Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, szeregu dokumentów będących w posiadaniu urzędu, informacji
zamieszczonych na stronach internetowych, jak również danych udostępnionych przez
Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oraz Komisariat Policji
w Dorohusku.

1. OGÓLNA CHATRAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Położenie i powierzchnia
Gmina Dorohusk jest gminą wiejską, położoną na wschodnich krańcach województwa
lubelskiego w powiecie chełmskim. Graniczy z gminami Chełm, Dubienka, Kamień, Ruda
Huta, Żmudź. Leży przy granicy z Ukrainą przebiegającej na rzece Bug. Gmina zajmuje
powierzchnię 192,42 km2. Podzielona jest na 25 sołectw obejmujących 33 miejscowości.
Siedzibą gminy jest Dorohusk-Osada.
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1.2. Sołectwa
W skład Gminy Dorohusk wchodzi 25 sołectw.
1.3. Gminne jednostki organizacyjne
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku z Punktami Bibliotecznymi w Brzeźnie
i Świerżach
3) Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku
4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dorohusku
6) Szkoła Podstawowa w Świerżach
1.4. Ludność
Zgodnie z ewidencją ludności, na dzień 31 grudnia 2021r. na terenie Gminy Dorohusk
zameldowanych było na pobyt stały 6186 osób (w tym 3163 kobiety i 3023 mężczyzn), a na
pobyt czasowy 73 osoby. Liczba mieszkańców zmniejszyła się o 133 osoby w stosunku do
roku 2020.
Według danych z Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2021 na terenie gminy urodziło się
59 dzieci (23 dziewczynki i 36 chłopców). Liczba urodzeń była niższa o 14 osób w stosunku
do 2020 r.
W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 21 aktów małżeństwa, w tym zawarto
11 ślubów cywilnych, 5 konkordatowych, transkrybowano 4 akty. Ponadto zarejestrowano
12 rozwodów. Odnotowano 108 zgonów (o 9 więcej w stosunku do 2020r.).
Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze mieszkańców z poszczególnych miejscowości
z podziałem na kobiety i mężczyzn
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miejscowość
Barbarówka
Berdyszcze
Brzeźno
Dobryłówka
Dorohusk
Dorohusk-Osada
Husynne
Kępa
Kolemczyce
Kroczyn
Ladeniska
Ludwinów
Majdan Skordiowski
Michałówka
Mościska
Myszkowiec
Okopy

Kobiety
27
19
450
23
224
456
118
14
5
38
21
58
11
113
22
25
196

Mężczyźni
27
14
433
23
222
442
118
15
4
40
22
51
14
109
21
26
210

Razem
54
33
883
46
446
898
236
29
9
78
43
109
25
222
43
51
406
4

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Okopy-Kolonia
Olenówka
Ostrów
Pogranicze
Puszki
Rozkosz
Skordiów
Stefanów
Świerże
Świerże - Kolonia
Teosin
Turka
Wólka Okopska
Zalasocze
Zamieście
Zanowinie
Razem

112
68
85
35
10
56
49
13
367
8
54
148
221
26
51
41
3244

98
62
79
34
11
45
67
18
341
8
42
130
177
33
59
27
3075

210
130
164
69
21
101
116
31
708
16
96
278
398
59
110
68
6319

Tabela nr 2. Zestawienie zbiorcze urodzeń w poszczególnych miejscowościach w 2021r.
z podziałem na kobiety i mężczyzn
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miejscowość
Brzeźno
Dobryłówka
Dorohusk
Dorohusk-Osada
Husynne
Kępa
Kroczyn
Ludwinów
Michałówka
Okopy
Okopy - Kolonia
Ostrów
Pogranicze
Rozkosz
Skordiów
Świerże
Teosin
Turka
Wólka Okopska
Zamieście
Zanowinie
Razem

Kobiety
3
0
0
3
0
1
1
1
3
0
0
1
1
1
0
1
1
2
3
0
1
23

Mężczyźni
6
1
1
4
1
0
0
1
4
1
1
1
2
1
1
7
1
0
1
2
0
36

Razem
9
1
1
7
1
1
1
2
7
1
1
2
3
2
1
8
2
2
4
2
1
59
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Tabela nr 3. Struktura wiekowa ludności Gminy Dorohusk obejmująca wiek
przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
Liczba ludności
1190
3636
1489

Wiek
wiek przedprodukcyjny (0-18 lat)
wiek produkcyjny (19-59 lat)
wiek poprodukcyjny (powyżej 60 lat)

1.5. Zatrudnienie i bezrobocie
Liczba bezrobotnych w Gminie Dorohusk zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Chełmie według stanu na dzień 31.12.2021r. wyniosła 328 osób. W odniesieniu do
stanu sprzed roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 80 osób. Najwięcej osób bez
pracy było z młodszych grup wiekowych tj. od 25 do 34 roku życia (31,4%).
Tabela nr 4. Analiza struktury wiekowej osób pozostających bez pracy w gminie
Dorohusk
Wiek w latach
Wyszczególnienie

Ogółem

Gmina Dorohusk

328

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

30

103

75

70

31

60 lat i
więcej
19

Tabela nr 5. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia w gminie
Dorohusk
poziom wykształcenia
Wyszczególnienie Ogółem
Gmina Dorohusk

328

wyższe
34

policealne
gimnazjalne
średnie
zasadnicze
i średnie
i poniżej
ogólnokształcące zawodowe
zawodowe
75
36
79
104

Należy zauważyć, że podobnie jak w całym powiecie wśród osób bezrobotnych
z terenu gminy przeważają osoby z niższym wykształceniem tj. gimnazjalnymi i poniżej
(31,7%).
Zarówno Urząd Gminy jak i jednostki podległe realizowały w 2021r. instrumenty
pracy takie jak: staże, roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne. Urząd Gminy Dorohusk
zatrudniał 13 osób na roboty publiczne i 3 osoby na staż.

1.6. Gospodarstwa rolne
W Gminie Dorohusk funkcjonuje 1547 gospodarstw rolnych (w tym 850 powyżej
1 ha). W zasiewach przeważają zboża i ziemniaki, niewielki jest udział roślin pastewnych,
buraków cukrowych i warzyw gruntowych. Na terenie gminy występuje ok. 18 gospodarstw
specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, 9 z nich zajmuje się produkcją mleka.
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1.7. Podmioty gospodarcze
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy Dorohusk zostały
złożone przez przedsiębiorców i wprowadzone do systemu CEIDG następujące rodzaje
wniosków.
Tabela nr 6. Wnioski wprowadzone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
Rodzaju wniosku
Założenie
Zmiana
Zmiana z zawieszeniem
Zmiana z wznowieniem
Zakończenie
Suma

Liczba wniosków
12
28
10
7
10
67

W 2021r. na terenie Gminy Dorohusk funkcjonowały łącznie 334 podmioty
gospodarcze. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze Regon podmiotów
gospodarki narodowej wyniosła 30, z czego 11 wpisów dotyczyło branży przemysłowej
i budownictwa, 2 wpisy dotyczyły rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, natomiast 17 wpisów
zostało zakwalifikowanych do pozostałej działalności.
Na terenie Gminy Dorohusk w 2021r. funkcjonowały 22 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. wydano przedsiębiorcom
22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogólna liczba zezwoleń uprawniających
do sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 51.
1.8. Współpraca z innymi samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi
Gmina Dorohusk wspólnie z samorządami: Gminą Żmudź, Gminą Białopole, Gminą
Leśniowice, Gminą Kamień, Gminą Dubienka, Gminą Wojsławice, Gminą Horodło należy
do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, w ramach której pozyskiwane są środki na
realizację różnych przedsięwzięć.
Gmina aktywnie współpracuje z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej,
Komisariatem Policji w Dorohusku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym,
Polskim Związkiem Wędkarskim. Współpraca polega na organizacji różnego rodzaju działań
na rzecz społeczności lokalnej.
Na terenie Gminy Dorohusk działa wiele organizacji pozarządowych. Należą do nich:
OSP Barbarówka, OSP Dorohusk, OSP Ostrów, OSP Wólka Okopska, OSP Zanowinie, OSP
Okopy, OSP Świerże, OSP Husynne, GKS „Granica”, Stowarzyszenie Miłośników Świerż
i Ziemi Świerżowskiej, Stowarzyszenie Niebieska Zebra, Stowarzyszenie Clipeus Arma,
Stowarzyszenie Aktywni – Silniejsi – Ważniejsi, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Koła
Gospodyń Wiejskich, Zespoły Śpiewacze. Wymienione podmioty są wspierane przez gminę
i angażują się w różne wydarzenia, odbywające się na terenie gminy.
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2. ZARZĄDZANIE GMINĄ
Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie klientom
profesjonalnej obsługi. Urząd Gminy realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez
administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy przede wszystkim dbanie
o porządek publiczny, oświatę, infrastrukturę, ochronę środowiska, ład przestrzenny, pomoc
społeczną i kulturę. Natomiast zadania zlecone przez organy administracji rządowej dotyczą
m. in. spraw obywatelskich, obronności i wyborów.
W 2021r. stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy wynosił 23,5 etatu. Jedna osoba
odeszła na emeryturę. Stan zatrudnienia nie zwiększył się. Z uwagi na trwający od 2020r.
stan epidemii w kraju praca urzędu została tak zorganizowana, aby zminimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa. Urząd Gminy pracował bez przerw, interesantów obsługiwano
na bieżąco, ograniczając ich przemieszczanie wewnątrz budynku urzędu. Duża część spraw
była załatwiana przez telefon, email, e-puap.

2.1. Władze gminy
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Do jej kompetencji
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, są to m. in. takie sprawy
jak: uchwalanie statutu gminy, budżetu gminy, miejscowych planów i studium
zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
lokalnych oraz podejmowania innych uchwał pozostających w gestii rady.
Rada Gminy Dorohusk liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące komisje:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana od nowej kadencji
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy, który kieruje bieżącymi sprawami
gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest zwierzchnikiem pracowników Urzędu Gminy
oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

2.2. Realizacja uchwał Rady Gminy
Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym Wójt Gminy jako organ realizował przy pomocy urzędu gminy uchwały podjęte
przez Radę Gminy w 2021r. w sposób określony tymi uchwałami.
W 2021r. Rada Gminy Dorohusk obradowała i podejmowała uchwały zgodnie
z planem pracy Rady przyjętym Uchwałą Nr XXVII/146/2021 z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie przyjęcia Planu Rady Gminy na 2021 rok.
W 2021r. odbyło się ogółem 9 sesji, na których podjęto 58 uchwał. Podjęte przez Radę
Gminy uchwały, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, Wójt gminy przekazał do Wojewody Lubelskiego w celu sprawdzenia zgodności
z prawem, natomiast w zakresie spraw finansowych uchwały zostały przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie
uchwały zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego oraz uchwały, których ogłoszenie nakazują przepisy
prawa zostały opublikowane w Dzienniku Województwa Lubelskiego.
Wszystkie uchwały zostały wykonane z zachowaniem procedur i terminów
określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy wykaz uchwał przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 7. Wykaz podjętych uchwał w 2021r.

Lp.

Przedmiot uchwały

1

Uchwała Nr XXVII/142/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dorohusk środków stanowiących fundusz
sołecki
Uchwała Nr XXVII/143/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu
Uchwała Nr XXVII/144/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała Nr XXVII/145/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chełmskiemu
Uchwała Nr XXVII/146/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy na 2021 r.
Uchwała Nr XXVII/147/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznych
planów pracy stałych komisji
Uchwała Nr XXVIII/148/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020
Uchwała Nr XXVIII/149/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020
Uchwała Nr XXVIII/150/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
określającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXVIII/151/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przejęcia przez
Gminę Dorohusk zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr
1843L
Uchwała Nr XXVIII/152/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr XXVIII/153/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XXVIII/154/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXIX/155/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia „Ponadlokalnej strategii” Rozwoju Gminy Dorohusk, Gm. Rejowiec,
Gm. Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gm. Siedliszcze na lata
2022-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Uchwała Nr XXIX/156/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dorohusk na 2021 rok”
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Uchwała Nr XXIX/157/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie sezonu kąpielowego
oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w 2021 r.
Uchwała Nr XXIX/158/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie regulaminu kąpieliska
Husynne
Uchwała Nr XXIX/159/2021 z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządcą jest Gmina Dorohusk
Uchwała Nr XXIX/160/2021 z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIX/161/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego
Uchwała Nr XXIX/162/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXX/163/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXX/164/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XXX/165/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie oceny aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i
planów miejscowych Gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXX/166/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie nieruchomości na mienie komunalne
Uchwała Nr XXX/167/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Uchwała Nr XXX/168/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXX/169/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Dorohusk w roku szkolnym 2021/2022
Uchwała Nr XXX/170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy
Dorohusk
Uchwała Nr XXX/171/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Dorohusk za 2020 rok
Uchwała Nr XXX/172/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Dorohusk z wykonania Budżetu za 2020 r.
Uchwała Nr XXX/173/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Dorohusk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Uchwała Nr XXXI/174/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości
Uchwała Nr XXXI/175/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw
ulicom w miejscowości Brzeźno
Uchwała Nr XXXI/176/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXXI/177/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany
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wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XXXII/178/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała Nr XXXII/179/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Dorohusk
Uchwała Nr XXXII/180/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXXIII/181/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Dorohusk na rok 2022
Uchwała Nr XXXIII/182/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIII/183/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała Nr XXXIII/184/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
Uchwała Nr XXXIII/185/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2021
Uchwała Nr XXXIII/186/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XXXIV/187/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/188/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów najmu
Uchwała Nr XXXIV/189/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/190/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli
przejęcia w zarząd Gminy Dorohusk od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi
ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem
obwodnicy Chełma – Część 2, odcinek nr 3; węzeł: Chełm Wschód” (bez węzła) –
Dorohusk długości ok. 22,96 km.
Uchwała Nr XXXIV/191/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/192/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla
radnych Rady Gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/193/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/194/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Dorohusk
Uchwała Nr XXXIV/195/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
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Uchwała Nr XXXV/196/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dorohusk na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/197/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2022-2030
Uchwała Nr XXXV/198/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały
budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022
Uchwała Nr XXXV/199/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

3. FINANSE GMINY
3.1. Budżet gminy
Szczegółowe omówienie realizacji budżetu znajduje się w sprawozdaniu opisowym
z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2021r. W niniejszym raporcie wskazane zostały
jedynie główne pozycje budżetu.
Na dochody samorządu składają się: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja
oświatowa i wyrównawcza przekazywane z budżetu państwa. Dla budżetu gminy Dorohusk
największe źródło dochodów to: subwencje, podatki rolne i od nieruchomości, udział
w podatku od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), środki na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody
ze źródeł zewnętrznych, które Gmina pozyskuje na planowane inwestycje. Budżet przyjęty
do realizacji na 2021r. zakładał dochody w wysokości 35 786 666,11 zł.
W trakcie roku wprowadzono do budżetu zmiany, które obniżyły pierwotny plan
dochodów do kwoty 34 538 689,44 zł, z czego:
- dochody własne – 24 189 129,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami – 9 829 728,19 zł,
- środki na zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 518 425,11 zł.
Wykonanie planowanych dochodów wyniosło 39 422 651,19 zł, co stanowi 114,14%
realizacji planu.
Tabela nr 8. Wykaz wpływów z podatków z podziałem na osoby prawne i osoby fizyczne
Rodzaj podatku
od nieruchomości
rolny
leśny
od środków transportowych
od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat
podatek od spadków i darowizn

Osoby prawne
2 868 548,82
94 581,40
97 184,00
267 967,00
17 143,00
17 170,97
-

Osoby fizyczne
501 601,43
943 384,29
13 529,00
30 269,35
185 284,40
13 509,95
14 001,63

Razem:

3 362 595,19 zł

1 701 580,05 zł
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Wydatki budżetu na 2021r. zostały uchwalone w wysokości 34 663 801,11 zł.
Po zmianach wyniosły 36 593 799,73 zł w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 9 829 728,19 zł,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
255 155,00, 00 zł
- wydatki własne – 25 340 949,65 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1 167 966,89
zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości 33 969 646,31 zł co stanowi 92,83% planu.
Gmina ponosi wysokie koszty związane z oświatą. W 2021r. wyniosły one
8 534 048,35 zł. Subwencja oświatowa przekazana na oświatę wyniosła 5 255 841,00 zł.
Poniesione w 2021r. wydatki oświatowe w wysokości 8 534 048,35 zł stanowią 37,19%
realizacji wydatków własnych budżetu gminy. Wyraźnie zauważa się, że z roku na rok
wzrastają koszty ponoszone z dochodów własnych gminy, co obrazuje tabela nr 9.
Tabela nr 9. Wydatki ponoszone na oświatę w latach 2017- 2021

Rok

Wysokość subwencji

2021
2020
2019
2018
2017

5 255 841,00 zł
5 228 197, 00 zł
5 244 478, 00 zł
4 902 987,00 zł
4 771 583,00 zł

Wydatki ponoszone
przez gminę
z dochodów własnych
3 278 207,35 zł
2 645 191,20 zł
1 933 099,61 zł
1 897 924, 89 zł
1 384 862, 26 zł

Razem
8 534 048,35 zł
7 873 388,20 zł
7 157 577,61 zł
6 800 911, 89 zł
6 156 445,26 zł

3.2. Poziom zadłużenia
W ciągu roku 2021r. gmina spłaciła kredyty na kwotę 1 300 000, 00 zł oraz odsetki
w wysokości 36 086,12 zł. Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło 3 216 112,35 zł,
z czego kwota 2 000 000,00 zł to zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 216 112,035 zł
to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31.12.2021r. Gmina Dorohusk nie posiadała
zobowiązań wymagalnych.
3.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych
Ogólna liczba podatników – osób fizycznych – 7 278, osób prawnych – 95.
Tabela nr 10. Zaległości na dzień 31.12.2021r. z tytułu podatków

Podatnicy
osoby fizyczne
osoby prawne
zaległości
Razem

Zaległości z tytułu
podatku rolnego

Zaległości z tytułu
podatku leśnego

93 899,94
3 088,28
96 988,22

1 145,50
1,00
1 146,50
1 395 446,53

Zaległości z tytułu
podatku od
nieruchomości
200 496,12
1 096 815,69
1 297 311,81
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3.4. Pomoc publiczna
W 2021r. wydano 18 decyzji umarzających należności podatkowe dla osób fizycznych
na kwotę 19 752,00 zł. Wydano 3 decyzje umarzające zaległości podatkowe dla osób
prawnych na kwotę 7 411,26 zł (podatek od nieruchomości), a także odroczono termin
płatności 3 rat podatku na kwotę 8 241,00 zł.
W 2021r. wydano 26 decyzji w sprawie przyznania ulgi z tytułu nabycia gruntów
na kwotę 61 574,00 zł.
Rolnicy skorzystali także ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 489 decyzji, z czego 484
decyzje na kwotę zwrotu 663 756,09 zł dla rolników indywidualnych i 5 decyzji na kwotę
zwrotu w wysokości 29 936,59 zł dla osób prawnych.

4. INWESTYCJE I REMONTY
4.1. Remont budynków komunalnych
W roku 2021 z budżetu gminy wydatkowano ponad 150 tys. zł z przeznaczeniem na
zakupy odśnieżarki, kosiarki samojezdnej, paliwa i części do kosiarek, węgla i oleju
opałowego, materiałów na potrzeby budynków komunalnych i Zalewu Husynne.
Wyremontowano pomieszczenie kuchenne WDK w Brzeźnie oraz dokupiono stoły i krzesła.
Świetlice wiejskie w Turce i Wólce Okopskiej doposażono w stoły i krzesła. Do
miejscowości Brzeźno zakupiono 10 ławek i 8 koszy ulicznych.
Ponadto wykonano remont ogrodzenia stadionu w Dorohusku oraz zakupiono
i wymieniono deski na pomostach nad Zalewem Husynne.
W efekcie realizacji projektu Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju
turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką „Malowniczy
Wschód” sfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś- Ukraina 2014
– 2020 w maju 2021 r. przy świetlicy wiejskiej w Turce zamontowano grill oraz ławeczki.
Koszt zadania wyniósł 7 999, 99 zł, w tym kwota dofinasowania wyniosła 5 577,80 zł.
W ramach realizacji zadania „Modernizacja Parku w miejscowości Dorohusk – Osada
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” do parku w Dorohusku –
Osadzie zakupiono urządzenia treningowe. Na terenie parku zostały również umieszczone
elementy małej architektury. Koszt operacji wyniósł 43 960,20 zł, zaś kwota dofinansowania
to – 27 971,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zrealizowano w okresie
marzec – lipiec 2021r.
W 2021r. Gmina Dorohusk zakupiła i wymieniła trzy wiaty przystankowe. Dwie wiaty
przystankowe wymieniono w Dorohusku – Osadzie i 1 w miejscowości Świerże. Łączny
koszt inwestycji wyniósł 40 408,89 zł.
4.2. Remonty dróg
Stan dróg na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
- drogi utwardzone 48,067 km
- nieutwardzone (w tym wzmocnione żwirem) - 164,9 km.
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W 2021r. na bieżąco remontowano nieutwardzone drogi przez wysypywanie
kruszywa, równanie równiarką i naprawę przepustów.
4.3. Wydatki poniesione na przebudowę dróg
Tabela nr 11. Zbiorcze zestawienie przebudowanych dróg w 2021r. oraz wydatków
poniesionych na bieżące utrzymanie dróg w 2021r.
Przebudowa/remont sześciu dróg (3,038 km)
- ul. Kościuszki w Dorohusku-Osadzie – 420 m, koszt 575 082,93 zł brutto
- ul. 1-go Maja w Dorohusku – Osadzie – 184 m , koszt 174 523,90 zł brutto
- ul. Nadrzeczna w Dorohusku - Osadzie – 420 m, koszt 272 552,62 zł brutto
- droga Skordiów – Pogranicze- 1,092 km, koszt 550 355,80 zł brutto
- droga w Okopach - Kolonii – 655 m, koszt 359 890,44 zł brutto
- droga w Brzeźnie - 267 m, koszt 146 443,57 zł brutto
Łączny koszt przebudowy w/w ulic, dróg wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł
2 103 636, 74 zł brutto
Przebudowa dróg na terenie gm. Dorohusk
- droga gminna nr 104935 L w m. Okopy- 467m, koszt 457 192,88 zł brutto
- droga gminna nr 104924 L w m. Wólka Okopska – 241 m, koszt 214 055,06 zł brutto
- droga gminna nr 1147126 L w m. Dorohusk – Osada, ul. Różana – 173 m, koszt
225 378,44 zł brutto
- droga gminna nr 104932 L w m. Świerże ul. Polna- 696 m, koszt 521 932,33 zł brutto
- droga gminna nr 104932 L w m. Świerże ul. Parkowa - 211 m, koszt 208 323,93 zł
brutto
- droga gminna nr 115667 L w m. Rozkosz – 246 m, koszt 132 026,60 zł brutto
Łączny koszt przebudowy w/w ulic, dróg wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł
1 776 387,16 zł brutto
Przebudowa drogi gminnej nr 104939 L w miejscowości Myszkowiec
- droga nr 104939 L w miejscowości Myszkowiec – 990m, koszt przebudowy wraz
z nadzorem inwestorskim wyniósł 300 309,71 zł brutto
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg:
1. Praca sprzętu przy naprawach bieżących dróg
102 548,80 zł
2. Materiały do naprawy dróg i przystanków, znaki drogowe itp.
102 316,28 zł
3. Wymiana chodnika w Brzeźnie
83 841,87 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg
69 992,15 zł
5. Koszenie poboczy, transport i kruszenie gruzu i inne usługi
93 380,39 zł
6. Remonty nawierzchni asfaltowych
135 436,38 zł
Łącznie wydatki na bieżące utrzymanie dróg
587 515,87 zł

5. ŁAD PRZESTRZENNY
Gmina Dorohusk posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. W 2021r. wydano 63 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Spośród wydanych decyzji 35 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6
usługowej, 22 – innej. Łączna powierzchnia obszaru, na który wydano decyzje o warunkach
zabudowy to 18,9 ha. Ponadto wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
na łączną powierzchnię obszaru – 93 ha.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gmina Dorohusk sukcesywnie zwiększa długość sieci wodociągowej. W 2021r.
kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy Dorohusk – Etap III”. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Inwestycje realizowano w miejscowości Michałówka. W ramach
inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 5,49 km z 71 przyłączami. Całkowita
wartość zadania wyniosła 744 053,57 zł, kwota dofinansowania 338 959 zł (63,63% kosztów
kwalifikowalnych operacji). Zadanie zostało zrealizowane w terminie marzec – listopad
2021 r.
W okresie kwiecień - wrzesień 2021r. istniejącą sieć wodociągową rozbudowano
o kolejny odcinek w miejscowości Husynne. W ramach inwestycji wykonano sieć o długości
ponad 1,5 km oraz 38 przyłączy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 408 343,67 zł.
Inwestycja została częściowo dofinasowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 30 592,23 zł.
W okresie kwiecień – grudzień 2021r. w miejscowości Ostrów wykonano sieć
wodociągową o długości 2,79 km z 59 przyłączami indywidualnymi. Na nowo powstałym
odcinku zamontowano również 15 hydrantów przeciwpożarowych. Całkowita wartość
inwestycji i dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła
495 557,64 zł.
W okresie październik – grudzień 2021r. zakończono inwestycję w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Dorohusk”. Całkowita wartość projektu, w ramach którego wykonano
9 przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosła 198 052,25 zł. Dofinasowanie w wysokości
73 850,13 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej wg stanu
na dzień 31.12.2021r. wynosi 1336 (ok. 66% zwodociągowania).
Długość sieci kanalizacyjnej pozostaje na poziomie 2020r. tj. 19,69 km. W 2021r.
wykonano na terenie gminy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, co zwiększyło ich
ogólną liczbę do 145.
Wielkość poboru wody z ujęć gminnych wg stanu na dzień 31.12.2021r. to 93 000 m3.
W 2021 r. zamontowano 8 lamp solarnych na ulicy Konwaliowej
w Dorohusku – Osadzie za kwotę 77 288,99 zł. Ponadto zostało wybudowane oświetlenie
siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w parku w Dorohusku – Osadzie (10 lamp z oprawami
LED oraz naświetlacz skierowany na pomnik) za cenę 53 162,20 zł
Na oświetlenie ulic, dróg i placów wydano 175 673,63 zł, na konserwację oświetlenia
ulicznego – 88 898,73 zł.

7. MIENIE KOMUNALNE
Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie Dorohusk wynosiła na dzień
31.12.2021r. - 734,8989 ha, z czego 289,6765 ha zajmowały nieruchomości, 107,8529 ha
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zbiornik retencyjny Husynne, 2,58 ha doprowadzalnik Zanowinie, 334,7895 ha drogi
gminne. Wartość księgowa nieruchomości, w tym gruntów własnych oraz oddanych
w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 3 902 466,13 zł.
W skład gruntów własnych Gminy wchodzą:
a) nieruchomości zabudowane budynkami kulturalnymi tj. Wiejskie Domy Kultury
w miejscowościach: Olenówka, Brzeźno, Wólka Okopska, Teosin, Kroczyn, Turka,
Michałówka oraz Pałac Suchodolskich w Dorohusku - Osadzie,
b) nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej: (remizy Ochotniczych
Straży Pożarnych w miejscowościach: Wólka Okopska, Świerże, Husynne, Barbarówka,
Ostrów, Zanowinie, budynek administracyjny Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa
w Brzeźnie, Ośrodek Zdrowia w Dorohusku - Osadzie, budynek, w którym siedzibę ma GKS
Granica w Dorohusku - Osadzie),
c) oddane w trwały zarząd budynki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka”
w Dorohusku – Osadzie, budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dorohusku oraz
budynek Szkoły Podstawowej w Świerżach,
d) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomość zabudowana po
starej szkole w Świerżach,
e) tereny przewidziane pod budownictwo i usługi,
f) grunty wykorzystywane na cele rolne,
g) parki, tereny zieleni, boiska, itp.
Na mocy decyzji Wojewody Gmina Dorohusk nabyła 11,1914 ha gruntów na kwotę
178 624,00 zł. Ponadto nabyto nieodpłatnie w formie darowizny działkę nr 240/2 w Brzeźnie
o pow.0,2335 ha za kwotę 16 150,00 zł.
W roku 2021 zawarto 3 transakcje notarialne na sprzedaż nieruchomości na łączną
kwotę 2 323 414,97 zł.
Tabela nr 12. Sprzedaż nieruchomości w 2021r.
Lp.

Miejscowość

Numer
działki

Pow.

132
133
(niezab.)

2.

Świerże Kolonia

131/2
(niezab.)

13,20 ha

3.

Zalasocze

1/12
1/21
(niezab.)

7,55 ha

4.

Okopy

94
(niezab.)

Sprzedaż

Przetargi
(data)

Świerże Kolonia

1.

Wartość

0,88 ha

0,30 ha

85 937,00 zł
(wartość inw.
3520,00 zł)

A.N. Nr
3991/2021
z 15.04.2021 r.

1 364
917,47zł
(wartość inw.
22 449,00 zł)
780 373,50
zł
(wartość inw.
30 200,00 zł)

A.N. Nr
3991/2021
z 15.04.2021 r.

15 078,00 zł
(wartość inw.
310,00 zł)

A.N. Nr
4543/2021
z 20.05.2021r.

A.N. Nr
3991/2021
z 15.04.2021 r.

pierwszy przetarg
nieograniczony
z dnia
23 lutego 2021r.
pierwszy przetarg
nieograniczony
z dnia
23 lutego 2021r
pierwszy przetarg
nieograniczony
z dnia
23 lutego 2021r
drugi przetarg
nieograniczony
z dnia
5 marca 2021r

17

5.

Mościska

9
(zab.)

0,45 ha

77 100 ,00 zł
(wartość inw.
11 212,00
zł)

AN. Nr
7480/2021
z 02.07.2021r.

drugi przetarg
nieograniczony
z dnia
17 maja 2021r.

W 2021 roku wydzierżawiono z mienia komunalnego gminy Dorohusk grunty
o powierzchni 221,267 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne 139 rolnikom.

8. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
8.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina Dorohusk w 2021r. zapewniała odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, na których powstały odpady. Mieszkańcy Gminy mają dostęp do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy Gminnym
Zakładzie Obsługi w Kolonii Okopy. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez Gminę Dorohusk na
podstawie zawartej umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Umowa Nr.I.Z.P.271.12.2020
zawartą w dniu 24.08.2020r.).
Zgodnie z ewidencją ludności na dzień 31.12.2021r. w Gminie Dorohusk
zameldowanych było 6183 mieszkańców. Według ewidencji złożonych deklaracji gminnym
systemem gospodarowania odpadami zostało objętych według stanu na dzień 31.12.2021r.
4979 mieszkańców. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a łączną liczbą osób
zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zameldowanych, jednak ze
względu na naukę, pracę i założenie rodziny zamieszkuje poza terenem Gminy Dorohusk.
W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje łączna wysokość
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wyniosła 746 100,00 zł
(według stanu na dzień 31.12.2021r.). Zrealizowane dochody z tytułu opłaty to 717 367,98 zł.
Stan zaległości na koniec roku wyniósł 118 531,27zł. Wydatki związane
z odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w 2021r. wyniosły
762 713,60 zł.
Tabela nr 13. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych
z terenu Gminy Dorohusk, opracowana na podstawie złożonych sprawozdań od
podmiotów świadczących usługę odbioru i transportu odpadów.

Lp.

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

1.

20 03 01

2.

20 01 99A

3.

20 01 99B

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Niesegregowane odpady komunalne
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Opakowania suche pozbawione frakcji
opakowaniowych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
(Mg)
583,16
-
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4.
5.

15 01 07
20 02 03

Opakowania ze szkła
Inne odpady nieulegające biodegradacji

115,02
25,68

6.

20 01 99
popiół

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

148,04

7.

20 01 99

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20 03 07
20 01 35*
16 01 03
19 12 09
15 01 01
15 01 02
15 01 06
20 02 01

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
odpady wielkogabarytowe
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zużyte opony
minerały piasek, kamienie
opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady opakowaniowe
odpady ulegające biodegradacji

52,48
5,9750
11,04
9,39
207,08
76,56

16.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-

17.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne

3,565

RAZEM
odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

1 237,99 Mg

-

18.

17 01 01

-

19.

17 01 02

Gruz ceglany

-

20.

17 02 01

Drewno

-

21.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

10,84

22.

17 06 04

Mat. izolacyjne

-

Razem budowlane i rozbiórkowe:

10,84 Mg

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021r. łącznie – 1 248,83 Mg

8.2. Realizacja programów na rzecz środowiska
Gmina Dorohusk realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest.
W ramach kontynuowanego programu Gmina współpracuje z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego realizując projekt pt.: „System gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego”. W ramach projektu w 2021r.
zrealizowano 22 wnioski od osób fizycznych na zdjęcie, odbiór i utylizację wyrobów
zawierających azbest na łączną ilość 3005,4 m2 eternitu.
Realizowany jest również program opieki nad bezdomnymi zwierzętami .
Na terenie Gminy Dorohusk wyłapywaniem i odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się
firma BLA – MIR z siedzibą w Chełmie. Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewnia
schronisko w Chełmie. Koszty kompleksowej opieki w 2021 r. wynosiły 21 138,67 zł, w tym
opieka weterynaryjna, dokarmianie kotów wolnożyjących, interwencje weterynaryjne
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w przypadku wypadków samochodowych z udziałem zwierząt oraz przeprowadzanie
sterylizacji kotek wolnożyjących. W 2021r. gmina zapewniła opiekę 22 bezdomnym psom.
W 2021r. w ramach akcji „Sprzątanie świata” dzieci i młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Świerżach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dorohusku zorganizowała
akcję sprzątania gminy.
Od czerwca 2021r. w Urzędzie Gminy Dorohusk rozpoczął funkcjonowanie punkt
konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste powietrze”. Zadaniem punku była pomoc
mieszkańcom gminy w składaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach
programu. Z porad punktu w tym okresie skorzystało około 40 mieszkańców.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na terenie Gminy Dorohusk funkcjonuje 3 szkoły podstawowe:
- Zespół Szkolono – Przedszkolny w Dorohusku
- Szkoła Podstawowa w Świerżach
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
Szkołę Podstawową w Brzeźnie prowadzi spółka ETD Investment sp. z o. o. Dla
pozostałych placówek organem prowadzącym jest Gmina Dorohusk.
Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r. ogólna liczba
uczniów wynosiła 573, liczba ta uwzględnia
dzieci z przedszkola i oddziałów
przedszkolnych.
Tabela nr 14. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolu, liczba oddziałów oraz liczba
etatów nauczycieli

Nazwa
szkoły/placówki
SP w Dorohusku
SP w Świerżach
SP w Brzeźnie
Razem

Liczba
uczniów
ogółem
396
107
70
573

Liczba uczniów
w przedszkolu
i oddziałach
przedszkolnych
108
24
13
145

Liczba
oddziałów

Liczba nauczycieli
(etaty)

21
10
9
40

39,17
12,14
12,09
63,40

W 2021r. do egzaminów ósmoklasisty przystąpiło 53 uczniów, w tym w Szkole
Podstawowej w Dorohusku przystąpiło 37 uczniów, w Szkole Podstawowej w Świerżach
9 uczniów, w Szkole Podstawowej w Brzeźnie 6 uczniów.
Tabela nr 15. Wyniki egzaminów
Przedmiot
Język polski
Matematyka
Język angielski

Gmina Dorohusk

Powiat chełmski

63%
43%
59%

60%
40%
54%

Województwo
Lubelskie
61%
47%
64 %
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Gmina Dorohusk aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na wpieranie placówek
oświatowych. W roku 2021 otrzymała 116 400,00 zł w ramach rządowego
programu „Laboratoria Przyszłości”. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w rozwijaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Dorohusku – 86 400,00 zł i Szkoły Podstawowej w Świerżach – 30 000,00
zł – zgodnie z założeniami programu. Dzięki inicjatywie, szkoły otrzymały m.in.: drukarki 3D
z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań: kamery,
mikrofony, oświetlenie, stacje lutownicze.
Środki finansowe przekazano w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust.
28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Gmina
Dorohusk
otrzymała
dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł, a 20 000
zł zapewniła z własnego budżetu. Dotację przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu
gastronomicznego, mebli oraz urządzeń do przygotowania i wydawania posiłków w stołówce
szkolnej funkcjonującej w Zespole Szklono -Przedszkolnym.

10. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA
10.1. Podmioty realizujące działania z zakresu kultury, sportu, turystyki
Na terenie Gminy Dorohusk funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki
w Dorohusku, Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku wraz z punktami bibliotecznymi
w Świerżach i Brzeźnie. Działalność wymienionych podmiotów w 2021r. polegała na
realizacji zadań statutowych, w szczególności upowszechnianiu kultury, propagowaniu sztuki
i dziedzictwa kulturowego, promocji aktywnego wypoczynku i sportu wśród mieszkańców.
W 2021r. Gmina Dorohusk realizowała projekt pn.: „Lokalny Animator Sportu”,
w ramach którego, dwóch animatorów prowadziło zajęcia na boisku sportowym „Orlik”,
w okresie od 01 czerwca do 30 listopada 2021 r. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości
1200 zł dla jednego animatora zostało dofinansowanie na poziomie 50% w ramach Programu
„Sport Wszystkich Dzieci”.
10.2. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki był organizatorem i współorganizatorem
różnego rodzaju imprez i uroczystości oraz koordynował działania promocyjne gminy.
Wydarzenia i zajęcia cykliczne organizowane przez GOKiT w Dorohusku:
1) Warsztaty taneczne (dwie grupy taneczne) 15.09 – 31.12.2021r.
2) Zajęcia artystyczno – manualne „Kreatywne poniedziałki” – styczeń – marzec
21

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

2021 r.
Bajkowe spotkania – 2 spotkania.
Aerobik- 01-30.06.2021r., 07.09-31.12.2021r.
Poczta Walentynkowa – 01-14.02.2021r.
Opracowanie i wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Dorohusk „Bliżej Gminy”luty 2021r.
Przygotowanie filmu „Palmy Wielkanocne” – KGW w Michałówce – 18-25.03.2021r.
Konkurs na opracowanie koncepcji „witaczy” dla gminy Dorohusk
20.04-28.05.2021r.
Dzień Kobiet online 01-08.03.2021r.
Piknik z okazji Dnia Dziecka - spotkanie z bohaterami psiego Patrolu – 05.06.2021r.
„Wakacje z GOKiT-em” 12-16.07.2021r. oraz 9-13.08.2021r. w ramach wydarzenia
zorganizowano liczne konkursy, spotkania, warsztaty oraz zorganizowano 2 wycieczki
Msza dożynkowa – 29.08.2021r.
Konkurs „Tradycyjny Chleb Wiejski” – 10-29.08.2021r.
Konkurs „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” – 10-29.08.2021r.
Muzyczne Pożegnanie Lata – 11.09.2021r.
Wycieczka dla członków KGW do Tylicza – Muszyny – Krynicy 25-26.09.2021r.
„Mikołajki z GOKiT- em” – konkurs na portalu społecznościowym 06-23.12.2021r.
Wizyta Mikołaja w instytucjach – 06.12.2021r.
Mikołajkowy Turniej Taneczny – 11.12.2021r.

W 2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki zatrudniał 4 pracowników na
1/1 etatu i 1 osobę na ¼ etatu (1 etat dotyczy osoby zatrudnionej po stażu na umowę na czas
określony).
GOKiT w Dorohusku wg stanu na dzień 31.12.2021r. współpracował z trzynastoma
kołami Gospodyń Wiejskich (w tym 8 zarejestrowanych) oraz z 7 zespołami śpiewaczymi.
Wydatki GOKiT w 2021r. wyniosły 354 724,29 zł.
10.3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku
Stan księgozbioru w 2021r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku wraz
z oddziałem dla dzieci i młodzieży liczył 17493 woluminów. Księgozbiór Punktu
bibliotecznego w Brzeźnie liczył 4665 woluminów. W Punkcie bibliotecznym w Świerżach
zgromadzono 5357 woluminów. W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku
wprowadziła do bazy danych w programie MAK+ 13161 woluminów.
Na zakup nowości bibliotecznych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku
wydatkowano kwotę 9000,00 złotych. Z Biblioteki Narodowej w ramach Programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” GBP w Dorohusku otrzymała
4 845,00 zł. , za co zakupiono 731 woluminów. Od września 2021 r. Biblioteka kontynuuje
projekt „Mała książka – wielki człowiek” organizowany przez Instytut Książki, w ramach
którego otrzymano 40 wyprawek dla dzieci w wieku 3-6 lat.
W 2021r. GBP w Dorohusku otrzymała 18 100, 00 zł od Instytutu Książki w ramach
projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
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W roku objętym raportem GBP w Dorohusku wraz z punktami bibliotecznymi
zarejestrowała ogółem 613 czytelników, z czego 147 czytelników korzystało z punktów
bibliotecznych w Świerżach i Brzeźnie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku organizowała, współorganizowała
oraz brała udział w wielu wydarzeniach mających na celu propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Część z wydarzeń, z uwagi na sytuację epidemiczną,
zorganizowano w formie online.
Do ważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez GBP w Dorohusku należą:
Festiwal Kultury Ludowej w Turce, spotkanie autorskie z Panią Moniką A. Oleksy. GBP
w Dorohusku zorganizowała 17 wystaw wirtualnych z cyklu „Ludzie z pasją…”.
W roku 2021 w GBP w Dorohusku zatrudnionych było 2 pracowników na pełny etat,
1 osoba na ¾ etatu i 1 osoba na ¼ etatu. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dorohusku na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 231 336,32 zł.

10.4. Działalność podmiotów pożytku publicznego
W styczniu 2021r. Gmina Dorohusk ogłosiła konkurs na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie
Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej otrzymując 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na
zorganizowanie IV Pleneru rzeźbiarsko- malarskiego w Świerżach w ramach zadania
„Kultura i sztuka nad Bugiem”.
W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 26-31.07.2021r. wzięło udział 5 rzeźbiarzy
i 3 malarki, którzy namalowali obrazy, wykonali rzeźby, tablicę ogłoszeń. W ramach
realizacji zadania zostały zorganizowane warsztaty plastyczne dla dzieci.
Ofertę na zadanie pn. „Żyj aktywnie w Dorohusku” z zakresu kultury fizycznej
i sportu złożył Klub Sportowy „Granica” i otrzymał 94 000,00 zł. W ramach realizacji
zadania przeprowadzono regularne treningi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W okresie
od 13 marca do 11 maja 2021r. z uwagi na obostrzenia, wprowadzone w związku z sytuacją
epidemiczną, treningi organizowane były w formie zdalnej.
Działające na terenie Gminy Dorohusk Stowarzyszenie Aktywni, Silniejsi, Ważniejsi
w okresie od 01.11.2020r. do 30.06.2021r. realizowało projekt pn. „Stworzenie aktywnego
miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wólka Okopska gmina
Dorohusk”, w ramach którego, na placu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Wólce Okopskiej
powstał plac zabaw. Inwestycja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Koszt inwestycji to 17 092,02 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 16 668,90 zł
przeznaczone zostało na elementy placu zabaw oraz 423,12 zł wyniósł wkład własny
przeznaczony na zakup tablicy informacyjnej. Głównym celem zadania było wzmocnienie
potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz wzrost aktywności społeczności
lokalnej z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego gminy Dorohusk.
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11. POMOC SPOŁECZNA
11.1. Zadania własne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku w 2021r. zatrudniał 11 pracowników
stałych i 2 stażystów. W roku objętym raportem Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku
wydatkował 1 556 686,49 zł na zadania własne i 8 331 664,67 zł na zadania zlecone.
W ramach realizacji zadań własnych opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej
i 1 osoby w Schronisku im. Św. Brata Alberta w Chełmie oraz ubezpieczenie zdrowotne dla
39 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki okresowe dla 136 rodzin na kwotę
354 000,00 zł oraz jednorazowe na kwotę 40 278,58 zł. Na zasiłki stałe dla 43 osób
wydatkowano 210 907,16 zł. Ośrodek sfinansował również wydatki związane z utrzymaniem
dzieci pochodzących z terenu gminy w rodzinach zastępczych w wysokości 28 828,30 zł.
OPS w Dorohusku realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
W ramach programu „Posiłek w szkole i domu” dożywianiem objęto 139 osób, w tym dzieci
do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 27, uczniów – 70 oraz 42 osoby dorosłe
otrzymujące pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach realizacji
zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie porozumienia Ośrodek poniósł wydatki
(w wysokości 40 % całkowitych kosztów tj. 25 496,40 zł) na prace społeczno-użyteczne
wykonywane przez 20 osób. Pozostałe 60% kosztów tego zadania zostało zrefundowane
przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem.

11.2. Zadania zlecone
W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań zleconych wypłacił
11 367 świadczeń wychowawczych dla 1038 dzieci (644 rodziny) na kwotę 5 539 938,12 zł,
zasiłki rodzinne dla 445 osób na kwotę 506.679,28 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na
kwotę 249 929,82 zł.
W roku objętym raportem OPS w Dorohusku wydał 71 Kart Dużej Rodziny, a także
wypłacił 6 osobom świadczenia przyznane za 2020r. w ramach programu „Dobry Start”.
Dodatkowo opłacił również składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń
pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dla 54 osób
w kwocie 64 282,28 zł.

11.3 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku
W 2021r. ŚDS „Cytrynka” zatrudniała:
- kierownika (1etat)
- 3 terapeutów (3 etaty)
- instruktora terapii zajęciowej (1 etat)
- główną księgową (1/2 etatu)
- kierowcę (1 etat)
- fizjoterapeutę (8 godzin tygodniowo - umowa o świadczenie usług)
- instruktora terapii (1etat).
W 2021r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” otrzymał na realizację zadań
statutowych z budżetu wojewody środki w wysokości 532 059,00 zł.
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W 2021r. w ośrodku zrealizowano zadania ujęte w rocznym planie pracy ośrodka.
Terapie zajęciowe prowadzono w pracowni stolarskiej, kulinarnej i pracowni rękodzieła.
Uczestnicy odbywali treningi samoobsługi i umiejętności społecznych, a także regularnie
odbywała się terapia ruchowa w celu poprawy sprawności fizycznej uczestników.
Ośrodek wzbogacił się o nowy samochód, na który Gmina Dorohusk otrzymała
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier
transportowych. Zakupiono samochód osobowy FORD TRANSIT L3H2 KOMBI typu
„mikrobus” – 9 osobowy, specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Projekt pod nazwą „Zakup mikrobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
„Cytrynka” w Dorohusku” kosztował łącznie 181 425,00 zł., z czego kwota dofinansowania
z PFRON to 91 000,00 zł.
ŚDS „Cytrynka” w okresie od października do grudnia 2021r. realizował projekt
w ramach Modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany ze
środków PFRON. W ramach projektu jednostki gminne zostały doposażone w sprzęt AGD,
rehabilitacyjny oraz środki i sprzęty do ochrony osobistej, z których na co dzień korzystają
osoby niepełnosprawne, a także utworzono siłownię zewnętrzną w Parku w miejscowości
Świerże. Na terenie parku zostały również umieszczone elementy małej architektury. Łączny
koszt realizacji zadania to: 91 645,50 zł. Finansowane w całości z budżetu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. BEZPIECZEŃSTWO
12.1. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Dorohusk w roku 2021 funkcjonowało 7 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych pełniących podstawową rolę w ratownictwie lokalnym. OSP Ostrów
działało w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ochotnicze straże pożarne realizują
zadania z zakresu zapobiegania i gaszenia pożarów w ramach systemu ratowniczogaśniczego, działania związane z innymi rodzajami ratownictwa, w tym ratownictwa
technicznego lub podczas zdarzeń na drogach.
W roku 2021 na terenie gminy miało miejsce 112 działań ratowniczych
podejmowanych przez OSP z terenu Gminy Dorohusk.
Tabela nr 16. Zestawienie zdarzeń oraz wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy
Dorohusk w 2021r.
Pożary
RAZEM
małe
średnie
duże
18
16
2
0
Miejscowe zagrożenia
RAZEM
małe
lokalne
średnie
92
9
83
0
Alarmy fałszywe
RAZEM
złośliwe
w dobrej wierze
2
0
2
OGÓŁEM

bardzo duże
0
duże
0
z inst. wykr.
0
112
25

Jednostka
0306077 OSP
Ostrów
0306078 OSP
Husynne
0306079 OSP
Okopy
0306081 OSP
Wólka Okopska
0306089 OSP
Dorohusk

KSRG

P

MZ

AF

CZ

WG

PZR

Razem

TAK

10

41

0

0

1

0

52

NIE

0

2

0

0

0

0

2

NIE

10

9

0

0

0

0

19

NIE

2

13

0

0

1

0

16

NIE

9

39

0

0

0

0

48

P – pożary
MZ - miejscowe zagrożenia
AF - alarmy fałszywe
CZ – ćwiczenia
WG - wyjazdy gospodarcze
PZR - przekazanie na zabezpieczenie rejonu
Pozostałe jednostki niewymienione w tabeli nie brały udziału w działaniach w roku
ubiegłym.
W roku 2021 samorząd Gminy Dorohusk na ochronę przeciwpożarową wydatkował
479 908,01zł. Wsparcie z budżetu Gminy do środków pozyskanych z dotacji MSWiA
oraz KSRG otrzymały Ochotnicza Straż Pożarna w Dorohusku – 3 000,00 zł na zakup
aparatów ochrony dróg oddechowych oraz wentylatora oddymiającego oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Ostrowie – 2 000,00 zł na zakup ubrań specjalnych. Pozostałe wydatki w zakresie
utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych oraz modernizacji remiz
ponoszono z budżetu gminy. Blisko 80 tys. zł kosztowała wymiana poszycia dachowego na
remizo-świetlicy w Okopach. Prace trwały od września do listopada 2021r.
W Dorohusku - Osadzie zakończono kolejny etap budowy garażu OSP wraz z zapleczem
socjalnym, wydatki wyniosły ponad 252 tys. zł. Ocieplono poddasze, wykonano tynki
maszynowe, przyłącze i instalację centralnego ogrzewania oraz instalacje wodnokanalizacyjne. Wcześniej, strażacy OSP Dorohusk posiadający uprawnienia budowlane,
wykonali samodzielnie przyłącze oraz wewnętrzną instalację elektryczną budynku. W remizie
OSP Ostrów odmalowano garaże, a w jednym z nich wykonano również nową posadzkę.

12.2. Analiza popełnionych wykroczeń i przestępstw
Według danych przekazanych przez Komisariat Policji w Dorohusku w okresie od
1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. na terenie Gminy Dorohusk doszło do popełnienia
ogółem 130 przestępstw (spadek o 31 przestępstw w stosunku do roku 2020).
Liczba zaistniałych przestępstw w wybranych kategoriach:
- uszkodzenie rzeczy -1
- kradzież z włamaniem – 2
- kradzież cudzej rzeczy – 3
- rozboje i wymuszenia rozbójnicze- 0
- bójki i pobicia – 1
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- uszkodzenie ciała - 0
- przestępstwa narkotykowe – 3
Na terenie Gminy Dorohusk w roku 2021 doszło do 1 wypadku drogowego (spadek
o 3 w stosunku do roku 2020) oraz 73 kolizji (wzrost o 12 w odniesieniu do roku 2020).
W 2021r. nieletni nie popełniali czynów karalnych stanowiących wykroczenia.
Policjanci, w ramach działań prewencyjnych, przeprowadzili 35 spotkań z dziećmi,
młodzieżą i rodzicami. W trakcie spotkań poruszano problemy zagrożeń związanych
z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, przestrzegano młodzież przed skutkami łamania
prawa, przestępczością internetową, a także przekazywano informacje na temat bezpiecznego
zachowania oraz jak należy postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa.
Najmłodszym dedykowano realizację programów profilaktycznych „Bezpieczny
Pierwszak” i „Jestem Bezpieczny”, w ramach których uświadamiano dzieciom zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze, rodzaje zagrożeń wynikających z kontaktu z osobą
obcą, sposobu zachowania się w trakcie ataku agresywnego psa, sposobu zachowania
się w szkole i poza nią, a także przekazania dzieciom wiedzy dotyczącej reakcji na agresję
rówieśniczą oraz wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za popełnianie czynów
karalnych.
Komisariat Policji w Dorohusku na bieżąco prowadził kontrole osób objętych
kwarantanną lub izolacją.
W 2021 r. w ramach procedury „Niebieskiej Karty” sporządzono 11 formularzy (50
w 2020r.). Przeprowadzono 8 postępowań dotyczących przemocy w rodzinie. Na terenie
Gminy Dorohusk policjanci przeprowadzili 1737 interwencji (wzrost o 737 w stosunku do
roku 2020). Znaczny wzrost interwencji spowodowany był panującą pandemią oraz co się
z tym wiązało zwiększoną ilością postępowań mandatowych.
Gmina Dorohusk aktywnie współpracowała z Komisariatem Policji w realizacji
różnych przedsięwzięć, ukierunkowanych na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców
gminy.
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