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Szanowni Państwo, 

 

 na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

Burmistrz co roku, do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. 

 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ostrowa Lubelskiego w 2019 

roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej                         

i budżetu gminy. 

 Raport został przygotowany na podstawie danych finansowych i statystycznych 

zebranych przez pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.                   

Nie jest monografią opisującą w sposób szczegółowy każdą z dziedzin działalności                                        

i aktywności, jest natomiast opracowaniem pozwalającym spojrzeć w ujęciu całościowym na 

gminę i jej sytuację w 2019 roku. 

 Zakres działalności gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki, 

bezpieczeństwa przez inwestycje, ochronę środowiska, pomoc społeczną, gospodarkę 

nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne po kulturę, promocję, sport i rekreację. 

Suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. 

  

   

Zapraszam do lektury   

 

  Burmistrz Ostrowa Lubelskiego 

   Józef Gruszczyk
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1. Położenie gminy 

 Gmina Ostrów Lubelski położona jest w środkowej części województwa lubelskiego, 

wchodzi w skład powiatu lubartowskiego – usytuowana we wschodniej jego części; 

bezpośrednio graniczy z następującymi jednostkami samorządowymi: Parczew, Uścimów, 

Ludwin, Spiczyn, Serniki i Niedźwiada. 

 

Gmina podzielona jest na 15 sołectw: 

• Sołectwo Ostrów Lubelski Partyzantów, 

• Sołectwo Ostrów Lubelski Kościuszki, 

• Sołectwo Ostrów Lubelski Śródmieście,   

 Zamoście, 

• Sołectwo Bójki, 

• Sołectwo Jamy, 

• Sołectwo Kaznów, 

• Sołectwo Kaznów-Kolonia, 

• Sołectwo Kolechowice I, 

• Sołectwo Kolechowice II, 

• Sołectwo Kolechowice-Folwark, 

• Sołectwo Kolechowice-Kolonia, 

• Sołectwo Rozkopaczew I, 

• Sołectwo Rozkopaczew II, 

• Sołectwo Rudka Kijańska, 

• Sołectwo Wólka Stara Kijańska. 

 

 Miasto i Gmina Ostrów Lubelski liczy 5267 mieszkańców i zajmuje obszar 121,7 km2 

(w tym miasto 29,6 km2). Lasy stanowią 18% powierzchni ogółem (około 23 km2). Średnia 

gęstość zaludnienia jest relatywnie niska i wynosi około 51 osób/km2. 

 Cały obszar gminy zaliczany jest do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, graniczy  

z kompleksem Lasów Parczewskich, w jej obrębie znajdują się trzy jeziora: Miejskie, 

Kleszczów i Czarne oraz zbiornik retencyjny Mytycze w Rozkopaczewie. 

 Głównym i zarazem centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Ostrów Lubelski, 

położone w jej północno-wschodniej części. 
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2. Zarządzanie gminą 

 Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne powierzone w drodze 

zawartych porozumień. 

 Do zadań własnych gminy należy: dbałość o porządek publiczny, bezpieczeństwo, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska, zagospodarowanie 

przestrzenne. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą: spraw 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności. 

 W celu realizacji swoich zadań Gmina Ostrów Lubelski prowadzi następujące jednostki 

organizacyjne: 

 Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim, 

 Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim, 

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, 

 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Rozkopaczewie, 

 Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach, 

 Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, 

 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim. 
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2.1 Rada Miejska 

 Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy wybieranym na 

pięcioletnią kadencję. Zakres zadań i kompetencji Rady określa ustawa o samorządzie 

gminnym. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta i gminy, 

uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał                      

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

 W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych. Ze swego grona Rada powołuje 

przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady zgodnie z  planem pracy lub w miarę potrzeb. Termin sesji, miejsce        

i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

 Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne 

wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

VIII  Kadencja Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w latach 2018-2023 
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Sobich Jerzy 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Okręg wyborczy nr  2 - Ostrów Lubelski 

 

Jesionek Agnieszka 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Okręg wyborczy nr 12 – Rozkopaczew, Rudka Kijańska 

 

Lipski Dariusz 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Okręg wyborczy nr  8 – Kaznów – Kolonia 

 

Belniak Izabela 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek  Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Okręg wyborczy nr 3 - Ostrów Lubelski 

 

Barszczyk Edward 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Okręg wyborczy nr  10 – Kolechowice 

 

Gadaj Leszek 

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

Okręg wyborczy nr 11 – Kolechowice - Folwark, Kolechowice – Kolonia 

 

Janicka Jolanta 

Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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Okręg wyborczy nr 9 - Kaznów 

 

Kamiński Antoni 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Okręg wyborczy nr  5 – Ostrów Lubelski 

 

Karwacka  Barbara 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

Okręg wyborczy Nr  15 – Wólka Stara Kijańska 

 

Kosiak Kazimierz 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony, Środowiska 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Okręg wyborczy nr  4 – Ostrów Lubelski 

 

Maleszyk Wiesław 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Okręg wyborczy nr  6 – Ostrów Lubelski 

 

Siodłowski Marcin 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

Okręg wyborczy nr  13 - Rozkopaczew 

 

Smerdel Ryszard 

Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Okręg wyborczy nr 1 – Ostrów Lubelski 

 

Socha Mariola 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
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Okręg wyborczy nr 7  - Jamy 

Szalast Janusz 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Okręg wyborczy nr 14 – Rozkopaczew 

 

W 2019 r. Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim obradowała na 10 sesjach w tym:                           

1 nadzwyczajnej poświęconej zmianom w budżecie miasta i gminy oraz 9 wynikających                               

z planu pracy. Frekwencja radnych na sesjach Rady wyniosła 92,4%. 

W 2019 r. Rada Miejska podjęła łącznie 58 uchwał, w tym: 

 nr III/23/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 nr III/24/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów oraz rodzajem dokumentów, niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów 

Lubelski, 

 nr III/25/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                            

w 2019 r., 

 nr IIII/26/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy 

Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim na 2019 rok, 

 nr III/27/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok., 

 nr III/28/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Ostrowie Lubelskim, 

 nr IV/29/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

 nr IV/30/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,                   

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
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 nr IV/31/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Lubelski oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., 

 nr IV/32/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                            

i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

 nr IV/33/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                               

w 2019 r., 

 nr IV/34/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie 

Gminy Ostrów Lubelski z Powiatem Lubartowskim przy organizacji Dożynek 

Powiatowo - Gminno - Parafialnych w 2019 roku, 

 nr IV/35/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 

Gminy Ostrów Lubelski, 

 stanowisko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez 

wspólnotę samorządową, 

 nr V/36/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Lubartowskiemu, 

 nr V/37/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Lubartowskiemu, 

 nr V/38/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej, 

 nr V/39/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                           

w 2019 r., 

 nr VI/40/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej, 

 nr VI/41/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                                 

w 2019 r., 

 nr VI/42/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie                         

i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres jednego roku, 
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 nr VII/43/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Ostrowa Lubelskiego, 

 nr VII/44/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ostrowa Lubelskiego 

z wykonania budżetu za 2018 r., 

 nr VII/45/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., 

 nr VII/46/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                                     

w 2019 r., 

 nr VII/47/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części tej samej nieruchomości na okres do                         

3 miesięcy, 

 nr VII/48/19  z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu 

kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy 

Ostrów Lubelski w 2019 r., 

 nr VII I/49/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania budowy chodnika                                      

w miejscowości Jamy, 

 nr VIII/50/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania remontu chodnika                                      

w miejscowości Kaznów, 

 nr VIII/51/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zachodnia”                             

w Ostrowie Lubelskim, 

 nr VIII/52/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej, 

 nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie miasta i gminy w 2019 r., 

 nr VIII/54/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu 

Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
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 nr VIII/55/19 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

ewidencyjnej nr 1061, obręb geodezyjny Jamy, gmina Ostrów Lubelski, 

 nr XIII/56/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 sierpnia 2019 r.                                  

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 nr VIII/57/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                                        

w 2019 r., 

 nr VIII/58/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania budowy chodnika                                      

w miejscowości Jamy, 

 nr VIII/59/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania remontu chodnika                                      

w miejscowości Kaznów, 

 nr X/60/19 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz dyrektorom w przedszkolu i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Ostrów Lubelski, 

 nr X/61/19  z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej, 

 nr X/62/19 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

w 2019 r., 

 nr X/63/19 z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu, 

 nr XI/64/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy 

Gminy Ostrów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                               

i o wolontariacie na 2020 rok",               

 nr XI/65/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 3 lat, 
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 nr XI/66/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w mieście i gminie Ostrów Lubelski, 

 nr XI/67/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok, 

 nr XI/68/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy, 

 nr XI/69/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                                          

w 2019 r. 

 nr XII/70/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

 nr XII/71/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, 

 nr XII/72/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 10 lat, 

 nr XII/73/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrów Lubelski na lata 2019-2023, 

 nr XII/74/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na 

okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Lubelskim, stanowiącej 

część działek nr: 972 i 973 o łącznej powierzchni 600 nr oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy, 

 nr XII/75/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków w mieście i gminie Ostrów Lubelski, 

 nr XII/76/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy                               

w 2019 r., 

 nr XII/77/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowic Lubelskim za rok 2019, 

 nr XII/78/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok, 

 nr XII/79/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Ostrowie Lubelskim, 
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 nr XII/80/19  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych na rok 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Ostrowic Lubelskim. 

 

Uchwały Rady Miejskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Ostrowie Lubelskim w zakładce „Rada Miejska”.  

 

W Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim działa 5 komisji stałych tj.: 

 komisja rewizyjna, 

 komisja skarg, wniosków i petycji, 

 komisja budżetu, rozwoju i infrastruktury, 

 komisja oświaty i spraw społecznych, 

 komisja rolnictwa i ochrony środowiska. 

 

Realizacja zadań  poszczególnych komisji przedstawiała się następująco: 

 Komisja Rewizyjna w 2019 roku pracowała na podstawie przyjętego przez Radę 

Miejską w Ostrowie Lubelskim planu pracy komisji. 

 Komisja odbyła 6 posiedzeń wynikających z planu pracy oraz przeprowadziła 4 

kontrole problemowe mające na celu, zgodnie z § 84 pkt 1 Statutu Gminy Ostrów Lubelski, 

kontrolowanie działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy pod względem 

legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem 

faktycznym, w szczególności pod względem gospodarki finansowej. 

Kontrole przeprowadzone zostały w następującym zakresie: 

 wykorzystania dotacji gminy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 

za 2018 rok, 

 zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe) w Urzędzie Miejskim                           

w Ostrowie Lubelskim za 2018 rok, 

 wydatków bieżących na utrzymanie OSP w I półroczu 2019 roku, 

 wydatków bieżących na utrzymanie OPS w II półroczu 2019 roku, 

 płatności podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w 2019 roku. 
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Ponadto na posiedzeniach Komisja zajmowała się następującymi sprawami: 

 przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok, 

 wypracowaniem wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok, 

 wydaniem opinii w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

 wydaniem opinii dotyczącej projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok. 

 

 Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury w 2019 roku odbyła 12 posiedzeń. 

Pracowała na podstawie przyjętego przez Radę Miejską w Ostrowie Lubelskim planu pracy 

komisji. Komisja w czasie swoich posiedzeń zapoznawała się z informacjami                                         

o realizowanych na terenie gminy inwestycjach i źródłach pozyskania środków na te zadania, 

dokonała oceny wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Wydała wiele opinii w sprawach 

wiążących się z problematyką społeczną, gospodarczą  i finansową oraz  możliwościami 

poprawy warunków życia mieszkańców gminy w tym m.in.: 

 

 analizowała stan i obrót mienia komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem 

dochodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu poszczególnych składników 

majątkowych, 

 zapoznała się ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ostrów 

Lubelski w roku szkolnym 2018/2019, 

 wydała opinię dotyczącą ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2020 rok oraz 

przygotowała opinię do projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok, 

 opiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej oraz sprawozdania składane przez 

Burmistrza wnosząc do nich swoje uwagi i poprawki, 

 przyjęła sprawozdanie z realizacji planu finansowego ZGKiM ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki mieszkaniowej za 2018 r. 

 

 Komisja opiniowała wnioski w przedmiocie możliwości dzierżaw działek należących 

do Gminy Ostrów Lubelski: 

 części działek o nr: 2237, 2244, 2288; przystęp I j. Miejskiego w Ostrowie Lubelskim 

– Rolny na okres 10 lat, 
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 części działki nr 525 o pow. ok. 67 m2 przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lubelskim - 

Miasto z przeznaczeniem na przydomowy ogródek, 

 części działki nr 20 o pow. 282 m2 przy ul. Księżycowej w Ostrowie Lubelskim - 

sąsiadującej z jego posesją - z przeznaczeniem na przydomowy ogródek, 

 działki nr 822 i 823 o łącznej powierzchni 357 m² położonej na terenie Ostrów 

Lubelski- Miasto, która stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się                               

w gminnym zasobie nieruchomości. Wniosek o dzierżawę na okres 3 lat, przeznaczenie 

- ogródek przydomowy, 

 działki nr 772 i 773 o łącznej powierzchni 877 m² położonej na terenie Ostrów Lubelski 

- Miasto, która stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się                                             

w gminnym zasobie nieruchomości. Wniosek o dzierżawę na okres 3 lat, przeznaczenie 

- cele rolnicze, 

 działki nr 649 o powierzchni 226 m² położonej na terenie  Ostrów Lubelski - Miasto, 

która stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się w gminnym zasobie 

nieruchomości. Wniosek o dzierżawę na okres 2 lat, przeznaczenie - cele rolnicze, 

 działki nr 543/3 o powierzchni 0,1012 ha położonej na terenie Ostrów Lubelski-Miasto, 

która stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się w gminnym zasobie 

nieruchomości. Wniosek o dzierżawę na okres 2 lat, przeznaczenie - ogródek 

przydomowy, 

 działki nr 972 i 973 położonej na terenie Ostrów Lubelski - Miasto, która stanowi 

własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. 

Wniosek o dzierżawę na okres 10 lat część działki o pow. 600 m² przeznaczenie - 

myjnia samochodowa, 

 działki nr 645 o powierzchni 0,0191 m² położonej na terenie  Ostrów Lubelski - Miasto, 

która stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się w gminnym zasobie 

nieruchomości. Wniosek o dzierżawę na okres 3 lat, przeznaczenie - cele rolnicze. 

 

Komisja opiniowała projekty uchwał w m.in. w sprawach: 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania 

budowy chodnika w miejscowości Jamy i remontu chodnika  w miejscowości Kaznów, 

 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

2020 rok, 
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 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście                                

i gminie Ostrów Lubelski, 

 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dyrektorom               

w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrów Lubelski, 

 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym                           

do rejestru zabytków, 

 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Ostrów Lubelski na lata 2019 – 2023, 

 nadania nazwy ulicy „Zachodnia” w Ostrowie Lubelskim, 

 realizacji planu finansowego ZGKiM ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

mieszkaniowej za 2018 r., 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki ewidencyjnej nr 1061, obręb geodezyjny Jamy, gmina Ostrów Lubelski, 

 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 zmian w budżecie miasta i gminy Ostrów Lubelski, 

 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2020 dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim, 

  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2019 r. odbyła 6 posiedzeń. Pracowała na 

podstawie przyjętego przez Radę Miejską w Ostrowie Lubelskim planu pracy komisji. 

Komisja zajmowała się m.in. sprawami: 

 dokonała oceny i wydania opinii co do określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony nad 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,                                   

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części oraz zapoznała się i wydała 

opinię do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

 dokonała oceny realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach w tym gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 brała udział w wyborze starostów Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych oraz 

wyróżniła rolników do nagród, 

 opiniowała w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r., 

 dokonała analizy realizacji budżetu gminy w zakresie działania komisji tj. rolnictwa, 

ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, 

 dokonała analizy sytuacji związanej z gospodarką łowiecką na terenach wyłączonych         

z obwodów łowieckich, 

 przyjęła sprawozdanie o realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej gminy 

(wywóz śmieci, opróżnianie szamb, zaopatrywanie w wodę), 

 wyraziła opinię dotyczącą ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, 

 opiniowała uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę 

finansową. 

 

 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w 2019 roku odbyła 9 posiedzeń. Pracowała 

na podstawie przyjętego przez Radę Miejską w Ostrowie Lubelskim planu pracy komisji. 

Wydawała opinie dotyczące: 

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 

rok, Programu współpracy Gminy Ostrów Lubelski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na 2019 rok, 

 funduszu sołeckiego na 2020 rok, 

 projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok, 

 projektów uchwał w sprawach: 

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku                        

i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 - 2023, 

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
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świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023, 

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 

roku, 

- określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

- ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Ostrów Lubelski, 

samorządowego wsparcia rodzin wielodzietnych – pomocy finansowej w postaci 

dopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz dyrektorom w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Ostrów Lubelski. 

 

Ponadto Komisja zajmowała się m.in. następującymi sprawami: 

 zapoznała się z kalendarzem imprez kulturalno - rekreacyjnych na 2019 rok, 

 analizowała efektywność organizacji i funkcjonowania szkół z uwzględnieniem 

wyników nauczania, 

 zapoznała się z istniejącą na terenie gminy bazą sportową, jej dostępnością i 

wykorzystaniem przez kluby sportowe i społeczność lokalną, 

 zapoznała się z informacją o realizacji zadań przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 oceniła przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020, 

 zapoznała się i oceniła sprawozdanie o stanie zadań oświatowych Gminy Ostrów 

Lubelski w roku szkolnym 2018/2019, 

 przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie 

Lubelskim za rok 2019. 

 

W 2019 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wpłynęła żadna sprawa 

zobowiązująca Komisję do zebrania się w formie posiedzenia. 
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2.2 Burmistrz 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza 

należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie 

mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu. Funkcję Burmistrza Ostrowa Lubelskiego 

sprawuje Józef Gruszczyk. 

 

2.3 Urząd Miejski 

Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną 

gminy, przy pomocy której burmistrz realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa oraz 

uchwał podejmowanych przez Radę Miejską. 

Celem działalności Urzędu jest zapewnienie 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. 

Kierownictwo Urzędu stanowią: Zastępca 

Burmistrza – Andrzej Bunia, Sekretarz Gminy 

– Sylwia Szczepańska, Skarbnik Gminy – 

Agnieszka Brzyska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Henryk Klementewicz. 

 W Urzędzie Miejskim w 2019 zatrudnionych było 21 pracowników. W trakcie roku      

4 osoby realizowały zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i staży 

organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej Gminy 

http://www.ostrowlubelski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 

https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz w wydawanym przez Centrum Kultury 

czasopiśmie Głos Ostrowa. 

Sprawy administracyjne w 2019 roku: 

 ogółem wysłano 6 170 szt. dokumentów w tym 71 drogą elektroniczną za 

pośrednictwem skrzynki ePUAP, 

 do Urzędu wpłynęło 55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły 

one m.in. realizacji budżetu gminy, opieki nad zwierzętami, stanu systemów 

informatycznych oraz pozostałych rejestrów i spisów prowadzonych przez Urząd, 

 wydano 415 dowodów osobistych. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu 

osobistego wynosił 25 dni, 
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 sporządzono 63 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), 

 sporządzono 59 wzmianek w aktach stanu cywilnego, 

 sporządzono 420 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych na drukach 

wielojęzycznych), 

 zmigrowano 396 aktów do Rejestru Stanu Cywilnego, 

 wydano 154 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wydano  60 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

 wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy, 

 wydano 3 decyzje celu publicznego,  

 przyjęto 79  zgłoszeń w sprawie usunięcia drzew od osób fizycznych, 

 wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla podmiotów prawnych,  

 wydano 21 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla budynków, 

 wydano 56 decyzji  na  zajęcie pasa drogowego, 

 sporządzono 5 podziałów nieruchomości, 

 wystawiono 95 faktur z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów gminnych oraz z tytuły 

opłaty za użytkowanie wieczyste, 

 podpisano 10 umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Ostrowie 

Lubelskim i Jamach o łącznej powierzchni 3,5978 ha, 

 wydano 4 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 wydano 1 postanowienie w sprawie sprostowania Aktu Własności Ziemi. 

                                                                                                          

3. Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Lubelski, 

 Plan Odnowy Miejscowości Wólka Stara Kijańska na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice - Kolonia na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Rozkopaczew na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Rudka Kijańska na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Kaznów na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Kaznów – Kolonia na lata 2013-2020, 
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 Plan Odnowy Miejscowości Bójki  na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice - Folwark na lata 2013-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Jamy na lata 2013-2020, 

 Program opieki nad zwierzętami, 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrów Lubelski, 

 Plan Gospodarki Odpadami. 

 

W ramach powyższych strategii zrealizowano lub realizowane są następujące zadania: 

 wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo - cementowych w Ostrowie Lubelskim, 

 termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, 

 przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim, 

 remont placu oraz budynku OSP w Rozkopaczewie, 

 prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, 

 przebudowa dróg gminnych w mieście Ostrów Lubelski, 

 przebudowa dróg gminnych w gminie Ostrów Lubelski, 

 montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Przedszkola Samorządowego                     

i Samorządowej Biblioteki Publicznej  w Ostrowie Lubelskim, 

 budowa nowych obwodów oświetleniowych, 

 kolektory słoneczne - przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą 

alternatywnych sposobów pozyskania. 

 

4. Demografia 

 W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców w stosunku do roku 

poprzedniego zmniejszyła się o 10 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5267 

osób, w tym 2 674 kobiet i 2 593 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 947 osób, 

w tym 480 kobiet i 467 mężczyzn, 

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 3 208 osób, w tym 1 454 kobiet 

(18-60 lat) i 1754 mężczyzn (18-65 lat), 
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 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 112 osób , w tym 740 

kobiet (61 i więcej lat) i 372 mężczyzn (66 i więcej lat). 

Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 2 098 osób, a na terenach wiejskich 

3 169 osób. Na koniec 2019 roku dane statystyczne przedstawiały się następująco: 

 urodziło się w gminie 54 osoby, w tym 24 dziewczynek i 30 chłopców, 

 zmarło 56 osób, w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn. 

 

Stan cywilny w 2019 roku zmieniło poprzez: 

 małżeństwo - 75 osób, w tym 46 panien i 29 kawalerów, 

 rozwód -11 osób, w tym 4 rozwódki i 7 rozwodników, 

 zgon współmałżonka - 19 osób, w tym 13 wdów i 6 wdowców. 

Przyrost naturalny na początek 2019 r. wyniósł „-12”, zaś na koniec roku „-2”. Saldo 

migracji na początku 2019 roku wynosiło „5”, natomiast na koniec roku „17”. 

5. Lokalny rynek pracy 

Bezrobotni 

zarejestrowani (dane 

półroczne) 

stan na koniec 

czerwca 2019 roku 

(ogółem 141) 

kobiety 79 

mężczyźni 62 

do 25 roku życia 20 

do 30 roku życia 53 

powyżej 50 roku życia 25 

długotrwale bezrobotni 90 

stan na koniec 

grudnia 2019 roku 

(ogółem 157) 

kobiety 85 

mężczyźni 72 

do 25 roku życia 31 

do 30 roku życia 67 

powyżej 50 roku życia 27 

długotrwale bezrobotni 95 

Źródło: GUS 
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W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie 

naszej Gminy na koniec 2019 roku zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarczych,               

w tym: 146 aktywnych, 24 zawieszonych, 7 działających w formie spółek. 

Ilość wniosków przetworzonych w systemie Centralnej Ewidencji  i Informacji                                      

o Działalności Gospodarczej. 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

założenie 20 

zmiana 59 

zmiana z zawieszeniem 24 

zmiana ze wznowieniem 13 

zakończenie 15 

Suma: 131 
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6. Finanse Gminy 

 Informacja dotycząca finansów Gminy Ostrów Lubelski sporządzona została  

w oparciu o sprawozdania budżetowe. 

Dochody i wydatki budżetu Gminy Ostrów Lubelski. 

 Dochody budżetu Gminy Ostrów Lubelski w 2019 roku wyniosły 28 124 899,42 zł,  

w stosunku do 2018 roku wzrosły o 3 893 333,42 zł. 

 Dochodami budżetu gminy są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. 

Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania  

i gromadzenia oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych  

z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 Wydatki budżetu Gminy Ostrów Lubelski w 2019 roku wyniosły 30 099 928,83 zł  

i zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 4 293 214,83 zł. 

 Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę.  

W większości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań 

powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część 

stanowią wydatki na finansowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, 

pomocy społecznej i rodziny. 

 Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych, bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, kultury oraz sportu. 
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 Wykres powyższy przedstawia wybrane grupy dochodów budżetowych. Porównując 

rok 2019 do 2018 widoczny jest pozytywny trend wzrostu dochodów z tytułu udziału gminy        

w podatku dochodowym PIT. Wzrosły również wpływy z tytułu dotacji na pomoc społeczną                 

i rodzinę, co jest związane z realizacją rządowych programów. Obserwujemy niewielki wzrost 

subwencji oświatowej w stosunku do potrzeb wydatkowych na oświatę. Wpływy z tytułu 

podatków i opłat lokalnych są niższe o ponad 78 tys. zł. 
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 Wykres powyższy pokazuje zmiany kwot wydatków w wybranych działach budżetu. 

Porównując rok 2019 do roku 2018 odnotowujemy znaczący wzrost wydatków na gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska. Świadczy to o realizacji inwestycji w tym zakresie. Wśród 

nich możemy wymienić budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni 

ścieków, inwestycje w odnawialne źródła energii, jak również modernizację systemu 

zaopatrzenia w wodę. Widoczny jest również znaczny wzrost wydatków na oświatę                                      

i wychowanie oraz wzrost wydatków na pomoc społeczną i rodzinę, który to wynika                                   

z realizacji rządowego programu “Rodzina 500 plus”. 

 Niższe wydatki na drogi w 2019 roku w stosunku do 2018 roku związane są z tym, że 

w 2018 r. realizowane były duże inwestycje drogowe z udziałem dotacji z budżetu państwa. 

Wydatki na administrację publiczną w 2019 roku są na zbliżonym poziomie jak w 2018 roku. 

 

6.1 Pozyskane środki zewnętrzne 

 W 2019 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 5 684 898,20 zł środków ze źródeł 

zewnętrznych. 

 Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł 

finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co 

traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała 

dofinansowania zewnętrzne, w tym środki europejskie, środki z funduszu dróg 

samorządowych, głównie na działania związane z gospodarką komunalną i ochroną 

środowiska, infrastrukturą drogową, oświatą oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

 Środki europejskie stanowią ponad 88% pozyskanych środków zewnętrznych i jest to 

kwota 5 032 149,20 zł. 

 

6.2 Poziom zadłużenia i jego obsługa 

 Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych gminy 

oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. Zaciąganie kredytów jest niezbędne do 

sfinansowania zamierzeń rozwojowych ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 Na początku 2019 roku zadłużenie wynosiło 6 831 936 zł, w trakcie  roku spłacono 

kredyty na kwotę 860 000 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 3 591 100 zł. Powyższy 

kredyt został częściowo przeznaczony na zapłatę zobowiązań wynikających z realizowanych 

inwestycji, a częściowo pozostał na rachunku budżetu gminy celem zapłaty w 2020 roku za 

wydatki dotyczące niezakończonych inwestycji, m.in. inwestycji: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”. Roczne 

koszty obsługi kredytu w 2019 roku wyniosły 181 317,59 zł. 
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6.3 Podatki 

 Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

zarejestrowanych jest 4 676 czynnych pozycji podatkowych. 

 Wystawiono 258 decyzji administracyjnych dotyczących zmian w posiadaniu gruntów 

i nieruchomości. Wydano 7 decyzji dotyczących ulg i zwolnień w sprawach podatkowych oraz 

409 zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodzie rocznym podatników. 

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od osób fizycznych 

wyniosły: 

 podatek od nieruchomości: 386 868,90 zł, 

 podatek rolny: 534 178,51 zł, 

 podatek leśny: 25 970,32 zł, 

 podatek od środków transportowych: 68 274,60 zł. 

Łącznie wpływy wyniosły: 1 015 292,33 zł 

 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób 

fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 

wynoszą: 79 337,52 zł. 

 

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od osób prawnych 

wyniosły: 

 podatek od nieruchomości: 451 151,37 zł, 

 podatek rolny: 6 358,00 zł, 

 podatek leśny: 53 967,50 zł, 

 podatek od środków transportowych: 5 708,00 zł. 

Łącznie wpływy wyniosły: 517 184, 87 zł 

 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób 

prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 

wynoszą: 289 366,37 zł. 

 

 Na terenie gminy funkcjonuje 47 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek 

od nieruchomości, rolny i leśny. 

 W 2019 r. przyjęto i skontrolowano 126 deklaracji na podatki od osób prawnych łącznie 

z korektami, w tym: podatek od nieruchomości - 87, podatek rolny - 29, podatek leśny – 10. 

 Przyjęto i skontrolowano 33 deklaracje na podatek od środków transportowych wraz 

ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 28, od osób prawnych – 5. 
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6.4 Fundusz sołecki 

 Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu którego decydują 

sami mieszkańcy. 

 W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 311 910,61 zł 

zrealizowano  następujące zadania: 

Sołectwo Bójki:  

 wyposażenie remizy w Bójkach, zakup kostki brukowej - 5 999,16 zł, 

 remont budynku gospodarczego przy remizie w Bójkach - 3 425,20 zł. 

Sołectwo Jamy: 

 zakup namiotu - 1 000,00 zł, 

 zakup karuzeli na plac zabaw w Jamach - 4 490,00 zł, 

 obchody uroczystości 75-lecia Pacyfikacji wsi Jamy - 999,30 zł, 

 dofinansowanie obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie 

Lubelskim - 300,00 zł, 

 remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy - 11 709,04 zł. 

Sołectwo Kaznów: 

 modernizacja samochodu OSP Kaznów - 2 000,00 zł, 

 wyposażenie samochodu OSP Kaznów - 7 600,00 zł, 

 remonty dróg gminnych w sołectwie Kaznów - 7 565,34 zł. 

Sołectwo Kaznów-Kolonia: 

 zakup namiotu promocyjnego - 2 000,00 zł, 

 zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego „Kaznowianki” - 1 999,99 zł, 

 zakup krzeseł i stołów bankietowych składanych do świetlicy w Szkole Podstawowej 

w Kaznowie - 5 299,00 zł, 

 remonty dróg gminnych - 9 935,73 zł. 

Sołectwo Kolechowice I:  

 remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice I – 11 401,84 zł, 

 wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowej w Ostrowie Lubelskim -   

4 500,00 zł, 

 przekazanie środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Kolechowicach na 

zakup sztandaru - 1 000,00 zł. 
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Sołectwo Kolechowice II: 

 dofinansowanie zakupu sztandaru w Szkole Podstawowej w Kolechowicach -             

1 000,00 zł, 

 remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II - 13 828,75 zł. 

Sołectwo Kolechowice-Folwark:  

 wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowej w Ostrowie Lubelskim -                       

8 000,00 zł, 

 dofinansowanie zakupu sztandaru w Szkole Podstawowej w Kolechowicach -                         

1 000,00 zł, 

 dofinansowanie zakupu bramy garażowej oraz mundurów bojowych i wyjściowych        

w OSP Kolechowice Folwark - 5 718,53 zł. 

Sołectwo Kolechowice-Kolonia:  

 remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice - Kolonia - 4 986,47 zł, 

 wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kolechowice - Kolonia - 3 512,11 zł, 

 dofinansowanie do zakupu sztandaru do szkoły w Kolechowicach - 1 000,00 zł, 

 zakup nagrzewnicy i mundurów dla OSP w Kolechowicach - Kolonia - 5 998,23 zł. 

Sołectwo Rozkopaczew I: 

 remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I - 18 201,39 zł, 

 doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 14 998,99 zł. 

Sołectwo Rozkopaczew II:  

 remont dróg żużlem paleniskowym - 21 888,28 zł. 

Sołectwo Rudka Kijańska: 

 remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej – 12 271,72 zł. 

Sołectwo Wólka Stara Kijańska:  

 remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska - 16 864,20 zł. 

Sołectwo Ostrów Lubelski – Partyzantów: 

 dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu “Ostrowianki - Polesianki”               

w Ostrowie Lubelskim - 1 000,00 zł, 

 dofinansowanie do wykonania oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie 

Lubelskim - 36 643,30 zł. 
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Sołectwo Ostrów Lubelski – Kościuszki:  

 dofinansowanie obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie 

Lubelskim - 684,19 zł, 

 dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego “Ostrowianki - 

Polesianki” - 1 000,00 zł, 

 remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Krótka w Ostrowie Lubelskim - 1 971,65 zł, 

 przebudowa ul. Leśnej w Ostrowie Lubelskim - 25 000,00 zł. 

Sołectwo Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście:  

 wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowej w Ostrowie Lubelskim - 

dokończenie inwestycji - 24 500,00 zł, 

 remont chodnika na działce drogowej nr 509 między ulicami Garbarską i Lubelską                       

w Ostrowie Lubelskim - 9 000,00 zł, 

 dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego “Ostrowianki - 

Polesianki” z Ostrowa Lubelskiego - 997,00 zł, 

 dofinansowanie imprezy “Dzień Rodziny” organizowanej w Szkole Podstawowej           

w Ostrowie Lubelskim - 621,20 zł. 

6.5 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi 

 Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Ostrów Lubelski na 2019 rok 

przeznaczono kwotę 69 000,00 zł. 

 Ogłoszono otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na który wpłynęły trzy oferty. Spełniały one 

wymogi merytoryczne i formalne zawarte w ogłoszeniu i zostały jednogłośnie przyjęte. 

 Pierwsza oferta: Lubelski Klub Karate Kyokushin zadanie: „Upowszechnianie kultury 

fizycznej w - KARATE KYOKUSHIN”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu 

Gminy w kwocie 12 000,00 zł. 

 Druga oferta: Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” zadanie: Kultura fizyczna i sport na 

terenie gminy Ostrów Lubelski”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu Gminy w 

kwocie 53 500,00 zł. 

 Trzecia oferta: Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zadanie: „Sąsiedzi na boisku”. Zadanie 

zostało dofinansowane dotacją z budżetu Gminy w kwocie 3 500,00 zł. 

 Gmina Ostrów Lubelski współpracowała z organizacjami społecznymi na wielu 

płaszczyznach, związanych ze wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. 
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Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje 

z trzecim sektorem. Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację 

poszczególnych zadań. 

 Dokonując kontroli i oceny sprawozdań oraz dokumentów potwierdzających 

poniesione wydatki w związku z realizacją zadań, stwierdzono prawidłowe wykorzystanie 

środków publicznych otrzymanych na ich realizację. 

 Główne założenia współpracy Gminy Ostrów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi zostały zrealizowane. Niewątpliwie w kategorii sukcesu należy traktować 

działalność klubów sportowych, aktywizujących mieszkańców gminy, a w szczególności 

dzieci i młodzież, w różnych dyscyplinach sportowych. 
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7. Pomoc publiczna 

 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu 

płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu zaległości podatkowych                  

w całości lub w części. 

W 2019 roku wpłynęły 2 wnioski o przyznanie ulgi w podatku, w tym: 

 1 wniosek od przedsiębiorcy - osoby fizycznej o przyznanie ulgi w podatku, który 

został wycofany, 

 1 wniosek od przedsiębiorcy osoby prawnej o przyznanie ulgi w podatku, który został 

wycofany. 

Jedno przedsiębiorstwo oraz jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

skorzystali ze zwolnienia z podatku wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej 

w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku 

od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

 

W 2019 roku wpłynęło 6 wniosków o przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów rolnych. W przypadku tych wniosków wydano decyzje przyznające ulgi. 

 

W 2019 roku przyjęto, zweryfikowano i wydano decyzje dla 807 wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. Łącznie wypłacono producentom rolnym dotację na kwotę 451 999,75 zł. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. składane były w II okresach: 

 od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producenci rolni składali wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 

 od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni składali wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

Limity obowiązujące w 2019 roku stanowiły sumę: 

 kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 

100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, 

 kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 

oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących                   

w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony 

wniosek o zwrot podatku. 
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8. Oświata i wychowanie 

 Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieci 

szkół, powołuje placówki oświatowe i określa granice ich obwodów. Na gminie również 

spoczywa obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej  i organizacyjnej a także 

wyposażenia szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzenia 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

 Gmina Ostrów Lubelski jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych                     

i jednego przedszkola samorządowego. 

 Jednostką obsługującą placówki oświatowe w zakresie rachunkowości, 

sprawozdawczości, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jest Zespół Obsługi 

Oświaty Samorządowej. 

Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających dzieci w 2019 roku: 

Szkoła 

Liczba dzieci wg 

stanu na 30 września 

2019 r. 

Liczba oddziałów 

wg stanu na 

30 września 2019 r. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Ostrowie Lubelskim 
186 10 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Kaznowie 
75 11 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Kolechowicach 
79 9 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana 

Pawła II w Rozkopaczewie 
168 11 

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie 

Lubelskim 
100 7 
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Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych w 2019 roku: 

 

Szkoła Nauczyciele 
Pracownicy 

niepedagogiczni 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie 

Lubelskim 
27,45 8,86 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Kaznowie 
9,80 1,96 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Kolechowicach 
11,29 3,27 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w 

Rozkopaczewie 
15,66 6,25 

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim 8,27 7,48 

 

 Szkoła Podstawowa w Kaznowie, Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie oraz 

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim od 1 września 2019 r. realizuje projekt 

pn. ”Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Wartość 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2018 - 2020 wynosi 762 208,00 zł, kwota 

projektu - 896 715,00 zł. 

 W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie do sal 

przedszkolnych, kuchni oraz placu zabaw. Dofinansowanie pokrywa również wypłatę 

wynagrodzeń nauczycieli w oddziale przedszkolnym zakwalifikowanym do projektu. 

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa dostępu do 

edukacji przedszkolnej w gminie Ostrów Lubelski poprzez trwałe zwiększenie o 45 liczby 

miejsc edukacji przedszkolnej dla 45 dzieci w wieku 3 - 4 lata (21 chłopców, 24 dziewczynek), 

podniesienie kompetencji 3 nauczycielek m.in. z pedagogiki specjalnej, poszerzenie oferty 

zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia 

psychoedukacyjne oraz wzrost wiedzy 45 rodziców z zakresu wyrównywania deficytów                        

u dzieci poprzez udział w warsztatach. 
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Finansowanie oświaty w 2019 roku 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim 

subwencja 2 130 834,28 zł 

dotacja podręcznikowa 16 164,80 zł 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie 

subwencja 576 573,21 zł 

dotacja przedszkolna 29 463,00 zł 

dotacja podręcznikowa 3 612,54 zł 

środki z rezerwy na wyposażenie pracowni przyrodniczej 63 745,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach 

subwencja 685 081,61 zł 

dotacja przedszkolna 15 433,00 zł 

dotacja podręcznikowa 5 068,90 zł 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie 

subwencja 1 172 153,26 zł 

dotacja przedszkolna 43 493,00 zł 

dotacja podręcznikowa 9 405,69 zł 

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim 

subwencja 202 661,90 zł 

dotacja przedszkolna 92 598 zł 

Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim 

dotacja celowa na stypendia 61 417,00 zł 

zasiłki losowe na cele edukacyjne 5 500,00 zł 
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 Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim oraz Szkoła Podstawowa                                    

w Rozkopaczewie otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych w ramach rezerwy celowej “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 

15 991,68 zł, kwota udziału własnego gminy - 3 997,92 zł. W ramach programu zakupiono 720 

książek. Celem dotacji było poszerzenie zainteresowań uczniów poprzez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

 Gmina Ostrów Lubelski otrzymuje corocznie z budżetu państwa subwencję 

oświatową na finansowanie zadań związanych z edukacją. Wysokość tych kwot nie 

wystarcza jednak na pokrycie wszystkich potrzeb. Resztę finansujemy z naszych wspólnych, 

gminnych pieniędzy. 

 Roczna kwota subwencji ogólnej na oświatę w roku 2019 wyniosła 4 833 641,00 zł, 

natomiast kwota dotacji przedszkolnej wyniosła 180 987,00 zł. 

Gmina do subwencji oświatowej oraz na realizację zadań własnych związanych                              

z oświatą dołożyła z własnego budżetu poniosła koszty w wysokości 3 111 609,00 zł. 

 W ramach zadań własnych gmina organizuje dowożenie dzieci do szkół. Łączny koszt 

dowozu uczniów (amortyzacja, paliwo, wynagrodzenia kierowców, koszt dowozu  14 uczniów 

niepełnosprawnych) w 2019 roku wyniósł 338 945,75 zł. 

 Z dotacji celowej na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne skorzystało                     

413 uczniów na łączną kwotę: 34 251,93 zł. 

 Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 3 młodocianych pracowników dla 

pracodawców na kwotę: 21 938,42 zł. 

 Od stycznia do grudnia 2019 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną dla                       

139 uczniów naszej gminy na kwotę: 68 448,00 zł. Pomoc realizowano w ramach dotacji 

celowej w kwocie: 61 417,00 zł, pozostała kwota, tj. 7 031,00 zł pochodziła z budżetu gminy. 

 W roku 2019 udzielono wsparcia finansowego w ramach „Rządowego programu 

pomocy dzieciom i uczniom rodzin dotkniętych negatywnymi skutkami klęsk 

atmosferycznych” w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Pomoc otrzymało                           

6 uczniów w łącznej kwocie 5 500,00 zł. 

 Gmina Ostrów Lubelski, jak wiele innych samorządów w Polsce ma coraz większy 

problem dotyczący finansowania zadań oświatowych. Wraz z reformą oświaty i jej nowymi 

zadaniami oraz niżem demograficznym, koszty zadań oświatowych drastycznie wzrastają,                 
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a subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu wystarcza na ich obsługę. Poziom 

niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych zadań oświatowych 

uniemożliwia prawidłową realizację zadań własnych gminy, prowadzonych inwestycji                       

i determinuje jej rozwój. Od lat część oświatowa subwencji ogólnej, nie pozwala na 

sfinansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych. Powinna wystarczać na 

wynagrodzenia nauczycieli oraz inne bieżące koszty prowadzenia szkół. W rzeczywistości 

jednak nie zabezpiecza nawet pokrycia nauczycielskich wynagrodzeń i ich pochodnych. 

 

 Subwencja i dotacja przedszkolna jest gwarancją stałego dochodu dla gminy, ale nie 

zabezpiecza realnych kosztów procesów nauczania, wychowania i opieki. Liczona jest na 

jednego ucznia. To system korzystny dla szkół o dużej liczebności uczniów w oddziale, ale 

niekorzystny dla małych wiejskich szkół, z niewielką liczbą uczniów w klasach. Wysokość 

otrzymywanej z budżetu państwa subwencji nie daje możliwości zapewnienia finansowania 

oświaty na poziomie odpowiadającym potrzebom. Gmina zmuszona jest dofinansowywać to 

zadanie z własnych środków. 

 

 Edukacja stanowi jedno z najważniejszych zadań gminy. Troska o jakość  i warunki 

kształcenia młodego pokolenia jest dla naszego samorządu bardzo ważna. Szkoły muszą istnieć 

i zapewniać bardzo dobrą jakość edukacji oraz być ośrodkami rozwoju kulturalnego                                    

i społecznego swoich miejscowości. Jednak potrzebna jest optymalizacja kosztów, aby 

realizacja zadań oświatowych nie wpływała na zaspokajanie innych ważnych zbiorowych 

potrzeb mieszkańców i jakości ich życia oraz nie zatrzymywała prowadzonych inwestycji                         

i rozwoju gminy. 

W grudniu 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kolechowicach oraz w Szkole 

Podstawowej  w Kaznowie odbyły się spotkania z przedstawicielami organu prowadzącego 

szkoły z rodzicami, mieszkańcami i nauczycielami dotyczące przedstawienia możliwości 

optymalizacji kosztów realizacji zadań oświatowych w tych placówkach.  
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Sytuacja finansowa Gminy Ostrów Lubelski w kontekście realizacji zadań 

oświatowych w latach 2009-2019 

Dochody na realizację zadań oświatowych w latach 2009-2019 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  

Dochody i wydatki na realizację zadań oświatowych 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  
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Zestawienie dochodów oraz wydatków na oświatę w poszczególnych latach wraz 

ze środkami z budżetu gminy 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  

 

 

 

Liczba uczniów w oddziałach w latach 2017 - 2019 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  
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Liczba urodzeń w latach 2013 – 2019 na terenie gminy 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  

 

Koszt kształcenia jednego ucznia w stosunku do subwencji w roku 2019 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  
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Wydatki na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym i przedszkolu w Gminie 

Ostrów Lubelski 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  

 

Udział procentowy wynagrodzeń w stosunku do wszystkich wydatków na oświatę  

w Gminie Ostrów Lubelski 

 

Opracowanie: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim  
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9. Pomoc społeczna 

Zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizuje  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Ponadto Ośrodek realizuje zadania 

wynikające z innych ustaw tj.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                        

i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                        

w rodzinie,  ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy  z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu               

i wypłacie  zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy  państwa                              

w wychowywaniu dzieci (tj. Program rządowy 500+), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.                           

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”  oraz  realizował rządowy Program ,,Dobry 

Start” ustanowiony Uchwałą  Rady Ministrów  Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r.  

9.1 Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 256 osób, w tym 143 

osób w wieku 0-17 lat oraz 113 osób w wieku 18-65 lat i więcej, w tym 220 osób poniżej 

kryterium dochodowego oraz 36 osób powyżej kryterium dochodowego (realizowano 

świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz niepieniężne: 

kierowanie do domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze). 

W 2019 r. w placówce stacjonarnej pomocy społecznej tj. w domach pomocy społecznej 

przebywało 10 mieszkańców gminy w tym: 1 osoba dla przewlekle psychicznie chorych,                           

2 osoby dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 7 - dla osób w podeszłym wieku. 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS wyniosła 224 286,00 zł. 

Dziewięć rodzin otrzymało zasiłki celowe w związku z poniesionymi szkodami                             

w budynkach mieszkalnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

które wystąpiły na terenie naszej gminy w maju 2019 r. Wydatki wyniosły 42 000,00 zł (środki 

pochodziły z budżetu Wojewody). 

Ze schroniska dla osób bezdomnych skorzystała 1 osoba, koszt 1 122,00 zł (nasza 

gmina była ostatnim miejscem zameldowania tej osoby na pobyt stały). 

Pomoc w formie posiłku w szkole otrzymało 148 dzieci (72 rodziny) z terenu gminy 

oraz 41 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, w ramach realizacji 

Programu ,,Posiłek w domu i w szkole”.  Koszt programu wyniósł 68 000,00 zł (w tym z 

budżetu Wojewody 42 000,00 zł, z budżetu gminy 26 000,00 zł). 

Na początku 2019 r. - 190 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień    

31 grudnia 2019 r. -151 rodzin. Liczba świadczeń, które wypłacono rodzicom z tytułu zasiłku 

rodzinnego, wynosiła na początku roku 388, a na koniec roku 331. 
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Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 1 748 677,00 zł, w tym: zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami 727 672,00 zł, kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 345 840,00 zł, 

świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 407 142 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 120 900,00 zł, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 33 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie                 

114 123 zł. Świadczenia rodzinne na początku roku pobierało 332 rodziny, a na koniec roku 

303 rodziny. 

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) opłacane 

za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna wyniosły 110 383,00 zł,  natomiast na składki zdrowotne, które opłacano 

za osoby pobierające w/w świadczenia oraz za niektóre osoby pobierające zasiłek stały                                     

- 23 365,00 zł (środki pochodziły z budżetu państwa). 

W 2019 r. wypłacono dla dwóch rodzin (2 świadczenia) z programu ,,Za życiem” na 

kwotę 8 000,00 zł, natomiast zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin - wydatkowano 45 260,00 zł. 

Na początku 2019 r. 325 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (Program 

rządowy 500+), a na koniec roku 483 rodziny. Liczba dzieci uprawnionych, które otrzymały 

świadczenia wyniosła 812, wydatkowano  4 204 546,00 zł. 

W zakresie Rządowego Programu ,,Dobry Start”( 300+), wpłynęło 408 wniosków, 

wypłacono świadczenia jednorazowe dla 620 dzieci, wydatkowano na ten cel -185 100,00 zł. 

W sprawach o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjęto 21 wniosków, 

wydatkowano 157 100,00 zł. Powyższe zadania sfinansowano ze środków pochodzących                      

z budżetu państwa. 

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydano karty dla 11 nowych rodzin                       

z dziećmi oraz złożono 42 wnioski w sprawie kart dla rodziców, którzy w przeszłości 

wychowywali co najmniej  troje dzieci. 

Jednorazową zapomogę gminną z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 43 rodziny 

wydatkowano 21 500,00 zł. Zapomoga przyznawana jest na podstawie uchwały Nr II/27/14 

Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom 

zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski. 

 Dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymało 26 

rodzin w tym 20 rodzin z trojgiem dzieci oraz 6 rodzin z czworgiem i więcej dzieci, 

wydatkowano 3 617,00 zł.  Pomoc realizowana jest na podstawie uchwały Nr IV/36/15 Rady 

Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego programu 

wsparcia rodzin wielodzietnych - pomocy finansowej w postaci dopłaty do opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomoc przysługuje rodzinom wielodzietnym 
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wychowującym przynajmniej troje dzieci  w wieku szkolnym, jeżeli osoby wchodzące w skład 

rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

W zakresie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 

siedmioro dzieci z terenu gminy skierowano na kolonie letnie do miejscowości  Rzucewo - 

powiat pucki, woj. pomorskie w okresie od 11 – 22 lipca 2019 r. 

W zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, pomoc żywnościową otrzymało 599 mieszkańców 

gminy. Wydano 15 ton 765 kg 68 dkg żywności, były to artykuły mięsne (np.: szynka 

wieprzowa, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filety z makreli                   

w oleju), warzywne i owocowe (np.: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat 

pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), produkty skrobiowe (np.: makaron 

jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),  art. mleczne: 

(np.: mleko UHT, ser podpuszczkowy) oraz tłuszcze- olej rzepakowy, ponadto cukier biały, 

miód wielokwiatowy i dania gotowe: gołąbki w sosie pomidorowym. 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zatrudniony był 

asystent rodziny. Wydatkowano: 15 840,00  zł (w tym z budżetu Wojewody - 3 036,00 zł), 

pomocą asystenta objęte były trzy rodziny, natomiast odpłatność gminy z tytułu pobytu dziecka                     

w rodzinie zastępczej wyniosła 3 116,00 zł. 

 W 2019 r. w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

procedurą Niebieskiej Karty objętych było 17 rodzin. Wszystkie formularze NK sporządzone 

zostały przez Policję. Rodziny (53 osób w rodzinach) objęte zostały działaniami Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ustalenia, zobowiązania, informacje nt. przemocy oraz możliwości jej 

ograniczenia, jedna z osób zobowiązała się do dobrowolnego podjęcia leczenia). W rodzinie      

w której NK założono dla nieletniej, przyznano asystenta rodziny oraz kuratora sądowego. 
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9.2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach 

  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach działa na podstawie Uchwały Nr 

XI/74/11 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 października 2011 r. w sprawie 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach. ŚDS jest placówką dziennego 

pobytu przeznaczoną dla osób: 

 chorych psychicznie, 

 wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 

 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a dla 

osób z lekkim tylko w przypadku, gdy poza niepełnosprawnością intelektualną 

występują u nich inne sprzężone zaburzenia, szczególnie neurologiczne, mające 

poważne trudności w życiu codziennym. 

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest: 

 wspieranie uczestników i ich rodzin w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego, 

 stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych 

czynności życia codziennego, 

 doskonalenie umiejętności nabytych, 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom, 

 integracja ze środowiskiem, 

 rozwój zainteresowań. 

           Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby dorosłe. W 2019 roku 

jednostka posiadała 25 miejsc statutowych oraz 29 uczestników z wydaną decyzją kierującą. 

Środki finansowe otrzymane na działalność jednostki z budżetu Wojewody to 532 230,00 zł. 
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10. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych   

 Na dzień 31 grudnia  2019 r. 17 podmiotów posiadało 40 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W rozróżnieniu na zawartość alkoholu ilość zezwoleń przedstawia się 

następująco: do 4,5% alk: poza miejscem sprzedaży: 14 na 20 możliwych zezwoleń,                       

w miejscu sprzedaży: 3 na 6 możliwych, powyżej 4,5% alk. do 18% alk.: poza miejscem 

sprzedaży: 12 na 20 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży: 0 na 4 możliwych, powyżej 

18% alk.: poza miejscem sprzedaży 9 na 15 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży: 0 na 

4 możliwych. 

 Środki uzyskane przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,                

w 2019 r. wyniosły 65 000,00 zł. Z wpłat sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 zorganizowano zimowiska i wypoczynek letni we wszystkich szkołach podstawowych  

w gminie Ostrów Lubelski i w Centrum Kultury – 6 400,00 zł, 

 zorganizowano „Dzień Rodziny” we wszystkich szkołach podstawowych w gminie 

Ostrów Lubelski - 5 000,00 zł, 

 zorganizowano dla uczniów i rodziców we wszystkich szkołach podstawowych              

w gminie Ostrów Lubelski prelekcje o tematyce uzależnień – 4 800,00 zł, 

 zorganizowano festyn profilaktyczny nad Jeziorem Miejskim – 5 900,00 zł, 

 GKPiRPA współorganizowała „Spotkanie pokoleń” organizowane przez środowisko 

27 Wołyńska WDP AK – 2 500,00 zł, 

 zakupiono materiały na świetlicę  socjoterapeutyczną w Centrum Kultury                       

w Ostrowie Lubelskim – 3 800,00 zł, 

 dofinansowano zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Jestem bezpieczny” 

organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie i Posterunek Policji 

w Ostrowie Lubelski – 2 000,00 zł, 

 dofinansowano koncert „Dzieci Dzieciom” - 700,00 zł, 

 dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla dziecka z terenu naszej gminy w kwocie - 

1000,00 zł, 

 dofinansowano biegi uliczne 3-cio Majowe i 11-go Listopada łączną kwotą 

 - 3 000,00 zł, 

 koszty posiedzeń komisji wyniosły -  1 200,00 zł,   

 obsługa administracyjna komisji wyniosła -  500,00 zł. 
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 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją w zakresie przeprowadzania 

wywiadów środowiskowych i kierowania uzależnionych do lekarza biegłego lub dowiezienie 

na oddział odwykowy. Komisja współpracuje także z zespołem interdyscyplinarnym                      

w przypadku potrzeby założenia „niebieskiej karty” rodzinom dotkniętym przemocą domową, 

której główną przyczyną jest uzależnienie od alkoholu. W Centrum Kultury w Ostrowie 

Lubelskim prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna. 

 Podczas dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym udzielono 121 porad                      

w tym 108 osobom uzależnionym od alkoholu i 13 członkom rodzin, łączny koszt - 9 000,00 

zł. 

 W 2019 roku przeprowadzony został we wszystkich szkołach program 

profilaktyczny „Spójrz inaczej”. 
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11. Infrastruktura i Inwestycje 

 Gmina Ostrów Lubelski stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu życia 

mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną.                               

Aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji staramy się pozyskiwać 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

 

11.1 Inwestycje 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Ostrów Lubelski. 

  

 W 2019 roku nadal trwała przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków                                    

w Ostrowie Lubelskim mająca na celu usprawnienie pracy instalacji oraz zapewnienie 

możliwości oczyszczenia docelowej ilości ścieków. 

W ramach inwestycji wykonano: 

 stanowisko zlewne ścieków dowożonych – obiekt modernizowany, 

 krata koszowa – obiekt modernizowany, 

 komory zasuw I i II – obiekt modernizowany, 

 pompownia ścieków – obiekt modernizowany, 
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 stacja dmuchaw – obiekt modernizowany, 

 budynek bloku oczyszczania mechanicznego – obiekt wybudowany, 

 zbiornik retencyjny – obiekt wybudowany, 

 reaktor biologiczny – obiekt wybudowany, 

 komora pomiarowa – obiekt wybudowany, 

 wylot ścieków do odbiornika – obiekt istniejący, 

 budynek odwadniania osadu z boksami garażowymi – obiekt modernizowany, 

 stanowisko odbioru osadu – obiekt wybudowany, 

 wiata na osad – obiekt wybudowany, 

 biofiltr – obiekt wybudowany, 

 budynek administracyjny – obiekt istniejący, 

 agregat prądotwórczy – obiekt wybudowany, 

 altana śmietnikowa – obiekt wybudowany, 

 sieci międzyobiektowe (wodociąg, kanalizacja wewnętrzna, rurociągi 

technologiczne) – modernizacja/rozbudowa/przebudowa, 

 układ zasilania w energię elektryczną – obiekt przebudowany, 

 sieci i instalacje elektryczne oraz sterownicze –

modernizacja/rozbudowa/przebudowa, 

 system AKPiA – modernizacja/rozbudowa/przebudowa, 

 komunikacja wewnętrzna (drogi wewnętrzne, place manewrowe i ciągi piesze) – 

obiekt rozbudowany/przebudowany, 

 oświetlenie terenu oczyszczalni – obiekt rozbudowany/przebudowany, 

 ogrodzenie – istniejące/ wymiana, 

 instalacja fotowoltaiczna – obiekt wybudowany. 

Inwestycja zakończyła się w marcu 2020 roku. 

Wartość inwestycji: 7 716 930,00 zł, kwota dofinansowania: 3 752 152,00 zł. Wkład własny: 

3 964 778,00 zł. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego      

w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 

Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim 

 Wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł, kwota dofinansowania: 1 375 395,00 zł. Wkład 

własny: 624 605,00 zł. 

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 

Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski 

 W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa sieci wodociągowej (7,5 km) oraz 

rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Inwestycja zakończy się w roku 

2020. 

 Wartość inwestycji: 2 979 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 2 051 000,00 zł.                        

Wkład własny: 928 000,00 zł. 

 Wykonawcą rozbudowy stacji uzdatniania wody jest  PUPH „Benerat i Syn” s.c. 

Benerat Maciej, Benerat Wojciech z Radomia.  Wartość zadania: 924 960,00 zł. 

 Wykonawcą przebudowy sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim jest Konsorcjum:  

Lider Konsorcjum Tadeusz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Geoterm Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk, Partner 

Konsorcjum:  Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Usługowo-Montażowa Wod-Gaz. Wartość zadania: 2 187 500,01 zł. 

 Do wyboru wykonawcy potrzebne było sześć postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych. 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020. 

 

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Lubelski 

W 2019 roku zakończono realizację inwestycji. W ramach zadania zamontowano: 

 8 kotłów na biomasę, 

 254 zestawów kolektorów słonecznych płaskich. 

 Wartość inwestycji: 2 731 387,52 zł. Kwota dofinansowania: 2 025 603,52 zł. Wkład 

własny: 705 784,00 zł. 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020. 
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Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski 

 Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Ostrów 

Lubelski poprzez trwałe zwiększenie o 45 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla 45 dzieci 

w wieku 3-4 lata (21 chłopców, 24 dziewczynek), podniesienie kompetencji 3 nauczycielek 

m.in. z pedagogiki specjalnej, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne, 

gimnastykę korekcyjną i zajęcia psychoedukacyjne oraz wzrost wiedzy 45 rodziców                         

z zakresu wyrównywania deficytów u dzieci poprzez udział w warsztatach. 

 Wartość projektu: 896 715,00 zł. Kwota dofinansowania:  762 208,00 zł. Wkładem 

własnym jest wkład rzeczowy. 

 Projektu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna. 

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim wykonał 

budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie oraz wymianę zbiornika 

bezodpływowego wraz z instalacją kanalizacyjną. 

 Wartość zadania: 30 000,00 zł. 

  

Montaż instalacji OZE na terenie gminy Ostrów Lubelski 

 We wrześniu 2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego wniosek o dofinansowanie na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, 

kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. 

 Wartość projektu: 2 339 185,00 zł. Kwota dofinansowania: 1 388 120,50 zł. Projekt 

znalazł się na 144 miejscu na liście rankingowej i nie został wybrany do dofinansowania                     

z powodu wyczerpania alokacji środków. 

 

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolechowicach Folwarku 

 

 W 2019 roku wykonano przebudowę budynku OSP w Kolechowicach Folwarku. 

 W ramach zadania wykonano między innymi ocieplenie całego budynku, łazienkę, 

kotłownię, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 

 Wartość  zadania: 207 903,00 zł. 
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11.2    Drogownictwo i energetyka 

Długość dróg gminnych na terenie miasta i gminy wynosi 456 km, podczas 2019 roku 

nie uległa zmianie. Długości dróg z podziałem na rodzaj nawierzchni na początku i na koniec 

2019 roku były następujące: 

 

Data 

Długość 

ogółem 

 

/km/ 

Nawierzchnia 

bitumiczna 

 

/km/ 

Nawierzchnia 

z kostki 

brukowej 

/km/ 

Nawierzchnia 

tłuczniowa 

/km/ 

Nawierzchnia 

z destruktu 

asfaltowego 

/km/ 

Nawierzchnia 

gruntowa 

/km/ 

01.01.2019 r. 456 17,4 9,0 13,8 0,5 415,4 

31.12.2019 r. 456 17,4 9,2 13,8 6,7 408,6 

 

 Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 

12 022 m2 i nie uległa zmianie w 2019 roku. 

W 2019 r. na terenie miasta i gminy Ostrów Lubelski prowadzone były następujące 

inwestycje drogowe: 

 przebudowa ulicy Leśnej w Ostrowie Lubelskim - polegała na wykonaniu nowej 

nawierzchni ulicy z kostki brukowej o długości 30 m i szerokości 5,0 m.   o powierzchni 

150 m2. Wartość przyrostu z inwestycji: 25 000,00 zł, 

 przebudowa ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim - polegała na wykonaniu nowej 

nawierzchni ulicy z kostki brukowej. Szerokość jezdni 5,00 m. krawężniki na płask. 

Wartość przyrostu z inwestycji: 78 000,00 zł, 

 remont chodnika między ulicami Garbarską i Lubelską w Ostrowie Lubelskim - 

wykonano chodnik o długości 50 m z kostki brukowej typu Holland grubości 6 cm na 

podbudowie ze stabilizacji cementowo piaskowej (116 m²). Wbudowano obrzeża 

6x20x100 cm w ilości 100 szt. Wartość przyrostu z inwestycji: 9 000,00 zł. 

 Łączna wartość przyrostów z inwestycji na sieci dróg gminnych w roku 2019 wyniosła 

112 000,00 zł. 

W 2019 roku rozpoczęte zostały następujące dwuletnie inwestycje drogowe: 

 przebudowa dróg gminnych 103626 L i 103627 L w Rozkopaczewie (wydatek 

poniesiony   w 2019 roku: 102 296,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej 103625 L w Kolechowicach (wydatek poniesiony w 2019 

roku: 99 600,00 zł), 

 przebudowa dróg gminnych 103616 L i 103617 L w Kaznowie Kolonii (wydatek 

poniesiony w 2019 roku: 16 484,00 zł). 
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11.3    Utrzymanie dróg gminnych 

  W 2019 roku wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły                

328 099,80 zł. W ramach tej kwoty wykonano między innymi: 

 zimowe utrzymanie dróg gminnych za 14 109,86 zł, 

 oznakowanie dróg za 3 061,55 zł, 

 remonty cząstkowe dróg żużlem paleniskowym za 57 199,43 zł, 

 nawierzchnię z destruktu asfaltowego o długości  6233 m i szer. 3,2 m za     

138 819,12 zł (destrukt otrzymany nieodpłatnie), 

 remont nawierzchni drogi gminnej nr 103621L w Rudce Kijańskiej na odcinku                              

o długości 58 mb. za 12 300,00 zł. 

11.4    Oświetlenie uliczne i energetyka 

  Na terenie gminy zlokalizowanych jest 414 punktów oświetleniowych. 

Wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w 2019 r. wyniosły łącznie                   

216 497,68 zł, w tym konserwacja 48 839,52 zł, energia 101 570,97 zł, dystrybucja                                    

66 087,19 zł. 

  

W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 

Ostrów Lubelski” za kwotę 30 000,00 zł wykonano: 

 nowy punkt oświetlenia drogowego „Rozkopaczew 16” z 4 szt. lamp, 

 zawieszono dodatkową  lampę w  Jamach, 

 montaż 1 szt. lampy solarnej fotowoltaicznej przy zadaszeniu przystankowym                            

w    pasie   drogowym drogi powiatowej nr 1563L w Wólce Starej Kijańskiej na działce 

nr 553. 

 

W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu "Gościniec" 

w Ostrowie Lubelskim” za kwotę 49 900,00 zł. wykonano:   

 budowę linii kablowej, 

 ustawiono 15 szt. fundamentów prefabrykowanych o wymiarach 0,3x0,3x1,5 m, 

 ustawiono 4 szt. słupów oświetleniowych oraz wysięgników rurowych wraz                                     

z oprawami oświetlenia zewnętrznego LED 56W: przy ul. Partyzantów, słup o numerze 

22/O, przy ulicy Królewskiej o numerach 30/O i 35/O oraz przy ulicy Szlacheckiej                                   

o numerze 28/O. 
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12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

12.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2019 r. wynosiła 100,100 km: 

 obszar miejski - 22,6 km, 

 obszar wiejski - 77,5 km. 

W roku 2019 nie wybudowano żadnego nowego odcinka sieci wodociągowej. 

 Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99,75% gospodarstw domowych.   Od 

1 stycznia 2019 r. istniało - 1651 przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej, a na 

koniec roku 2019 - 1666 przyłączy wodociągowych. W 2019 r. doszło do 9 awarii sieci 

wodociągowej, których powodem było rozszczelnienie kielichów rur wodociągowych 

żeliwnych. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2019 r. wynosiła 32,900 km: 

 obszar miejski - 22,2 km, 

 obszar wiejski - 10,7 km. 

W roku 2019 nie wybudowano żadnego nowego odcinka sieci kanalizacyjnej. 

 Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 34,26% gospodarstw domowych.               

Od 1 stycznia 2019 r. istniało - 491 przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej, a na 

koniec roku 2019 - 499 przyłączy kanalizacyjnych. 

 W 2019 r. doszło do 6 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zapchanie 

się sieci kanalizacji. 

 

12.2 Gospodarka odpadami 

 Na terenie Gminy Ostrów Lubelski gospodarkę odpadami w całkowitym zakresie 

prowadzi Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

W 2019 roku z terenu Gminy Ostrów Lubelski zebrano następujące ilości odpadów: 

 odpady niesegregowane - 441,26 Mg, 

 szkło - 51,43 Mg, 

 tworzywa sztuczne i metale - 59,72 Mg, 

 papier 15,84 Mg, 

 bioodpady - 78,22 Mg, 

 popiół - 122,74 Mg, 

 wielkogabarytowe 34,34 Mg, 

 opony - 14,78 Mg, 



 

RAPORT O STANIE GMINY OSTRÓW LUBELSKI ZA 2019 ROK 

 

58 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 8,02 Mg, 

 inne - 0,06 Mg. 

Razem: 865,80 Mg. 

 W 2019 roku na terenie Gminy Ostrów Lubelski realizowane zostało zadanie 

polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Z nieruchomości położonych na 

terenie gminy odebrano i zutylizowano 99,965 Mg azbestu złożonego na gruncie oraz 18,75 

Mg zdemontowanego z dachów. Wyroby azbestowe usunięto łącznie z 45 nieruchomości. 

 W 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim przeprowadzono                                    

8 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegających 

na: 

 „Budowie budynków inwentarskich, przeznaczonych do hodowli indyków                                        

w m. Kolechowice Folwark gm. Ostrów Lubelski wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

na działkach nr 93 i 94”, 

 „Budowie dwóch nowych stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 

766, 768, 792, położonych w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski”, 

 „Realizacji punktu skupu złomu w Ostrowie Lubelskim na działce nr 979/4 (obręb 

Ostrów Lubelski-Rolny)”, 

 „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości 

położonej w miejscowości Jamy (obręb nr 002) na działkach nr ewid. 1047 i 1048”,  

 „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości 

położonej w miejscowości Jamy (obręb nr 0002) na działce ewidencyjnej nr 1056                            

w gminie Ostrów Lubelski”, 

 „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości 

położonej w miejscowości Jamy (obręb nr 0002) na działkach ewidencyjnych nr 905                     

i 906 w gminie Ostrów Lubelski”, 

 „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości 

położonej w miejscowości Jamy (obręb nr 0002) na działce ewidencyjnej nr 900                           

w gminie Ostrów Lubelski”, 

 „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 1016                           

w gminie Ostrów Lubelski, obręb Jamy”. 

 

12.3 Gospodarka komunalna 

 Prace porządkowe i naprawcze na terenie Gminy Ostrów Lubelski wykonywane są 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przez pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W 2019 roku utrzymanie 

zieleni miejskiej, czystości dróg, ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie 

gminy polegało na: 
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 trzykrotnym oczyszczeniu ulic w mieście, 

 systematycznym oczyszczaniu chodników i placów gminnych, 

 kilkukrotnym spryskaniu ulic gminnych preparatem zwalczającym chwasty, 

 koszeniu działek gminnych oraz pasów zieleni przy chodnikach i ulicach, 

 zbieraniu i wywożeniu odpadów gromadzonych w koszach ulicznych, 

 sprzątaniu nielegalnych wysypisk śmieci, 

 realizowaniu obowiązków usuwania padłej zwierzyny z terenów gminy poprzez 

zlecanie odbioru i utylizacji ww. odpadów firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia,  

 dokonywaniu nasadzeń i pielęgnacji krzewów i kwiatów w wazonach i na rabatach, 

 sprzątaniu śmieci na przystępach jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, 

 usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, 

 wykonaniu ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej, bramy wjazdowej oraz furtki placu 

zabaw „Podwórko Nivea” w Ostrowie Lubelskim, 

 naprawie instalacji solarnych zamontowanych na terenie gminy Ostrów Lubelski. 

 

12.4 Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim jest zakładem 

budżetowym powołanym Uchwałą Nr V/33/90 Rady Gminy i Miasta w Ostrowie Lubelskim         

z dnia 2 października 1990 roku. Działa na podstawie statutu nadanego Zakładowi Uchwałą     

nr XX/113/96 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 11 października 1996 roku. 

Odpłatnie wykonuje określone statutem zadania i pokrywa koszty swojej działalności                                  

z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, 

obejmujący przychody i koszty oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. 

  

 Do głównych zadań ZGKiM należy eksploatacja i utrzymanie stacji oraz sieci 

wodociągowych na terenie gminy, eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci 

kanalizacyjnej, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych, zarządzanie gminnym 

zasobem mieszkaniowym i użytkowym. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. Zakład zatrudniał 18 pracowników, w tym 2 osoby na 

stanowisku palacza c.o., które zatrudnione były na okres sezonu grzewczego. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim uzyskał 

przychody w drodze odpłatnego świadczenia usług na kwotę 1 763 864,66 zł względem planu 

finansowego 1 849 327,00 zł tj : 
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 sprzedaż wody – 360 265,40 zł, 

 odprowadzenie ścieków – 224 562,40 zł, 

 wywóz nieczystości płynnych – 33 157,60 zł, 

 zrzut ścieków – 9 419,78 zł, 

 opłata abonamentowa – 89 542,00 zł, 

co stanowi 38,8 % wszystkich przychodów Zakładu. 

Gmina Ostrów Lubelski dopłaciła odbiorcom z terenu gminy do: 

 wody – 32 999,78 zł, 

 odbioru ścieków – 230 648,12 zł, 

 wywozu nieczystości płynnych – 35 214,37 zł, 

 obsługi solarów – 24 000,00 zł, 

na ogólna kwotę 322 862,27 zł jako dotację przedmiotową w 2019 roku. 

 Zakład oprócz realizacji podstawowych zadań wynikających ze statutu, wykonuje 

szereg zadań wielobranżowych zleconych przez gminę, zwiększając tym samym swoje 

przychody. 

W 2019 roku Zakład  zrealizował następujące prace zlecone przez Gminę Ostrów Lubelski: 

 remont pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, 

 odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych mieszanką solną, 

 wykonanie remontu przepustu drogowego w drodze gminnej nr 103628 L  

w Rozkopaczewie polegający na montażu dodatkowych przepustów rurowych 

żelbetowych fi 60 i obsypaniu skarp gruzem i ziemią, 

 uporządkowanie terenu oraz prace renowacyjne nagrobków  upamiętniających 

Pacyfikację Wsi Jamy, mieszczących się na cmentarzu parafialnym w Ostrowie 

Lubelskim, 

 naprawa instalacji solarnych zamontowanych na terenie Gminy Ostrów Lubelski, 

 wycinka gałęzi, drzew i zakrzewień przy drogach gminnych, 

 remont dróg gminnych w Jamach na działkach nr 1225 – 180 m,                                                         

nr 875 – 70 m  polegający na wyrównaniu nawierzchni dróg równiarką oraz 

utwardzeniu dróg mieszanką dolomitową o frakcji 0-31,5 mm (106,30 ton), 

 wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego pod 

nowo wybudowanym parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie, 

 budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie, 
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 koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną i bijakową, 

 naprawa dróg gminnych polegająca na uzupełnieniu ubytków w drodze gruzem, 

pospółką, klińcem drogowym i destruktem asfaltowym: 

- naprawa drogi gminnej nr 103621 L w Kolechowicach polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze destruktem asfaltowym, 

- naprawa drogi gminnej nr 216 w Kaznowie - Kolonii polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką Case, 

- naprawa drogi gminnej nr 171, 219 w Kolechowicach - Kolonii polegająca na 

uzupełnieniu ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką Case, 

- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej polegający na 

uzupełnieniu ubytków w jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, 

- naprawa dróg  gminnych (drogi nr 103618 L i działki nr 50) w Kaznowie - 

Kolonii  polegająca na uzupełnieniu ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi 

koparką Case, 

- naprawa drogi gminnej nr 1730 w Rozkopaczewie polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką Case, 

- naprawa drogi gminnej nr 272/1 w Kaznowie - Kolonii polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką Case, 

- naprawa drogi gminnej nr 3232 w Ostrowie Lubelskim polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką Case, 

- naprawa drogi gminnej nr 2314 (ul. Letniskowa) w Ostrowie Lubelskim polegająca 

na uzupełnieniu ubytków w drodze destruktem asfaltowym, 

- naprawa drogi gminnej nr 238 w Kaznowie - Kolonii polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze destruktem asfaltowym, 

- remont drogi gminnej nr 1818 w Rozkopaczewie I - 1150 m polegający na 

uzupełnieniu ubytków w drodze mieszanką dolomitową o frakcji 0-31,5 mm  

(26,9 ton), 

- naprawa drogi gminnej nr 3669 i 3711 ul. Świerkowej w Ostrowie Lubelskim 

polegająca na uzupełnieniu ubytków w drodze pospółką i równaniu drogi koparką 

Case, 

- remont drogi gminnej ul. Wileńskiej w Ostrowie Lubelskim polegający na 

uzupełnieniu ubytków w drodze mieszanką dolomitową o frakcji 0-31,5 mm  

(4,5 ton), 

- naprawa dróg gminnych nr 103621 L i 367 w Kolechowicach polegająca 

na  uzupełnieniu ubytków w drodze pospółką i równaniu dróg równiarką i koparką, 
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- remont drogi gminnej nr 196 w Kolechowicach - 1150 m polegający na uzupełnieniu 

ubytków w drodze mieszanką dolomitową o frakcji 0-31,5 mm  

(45,1 ton), 

- naprawa drogi gminnej nr 272/1 w Kaznowie Kolonii polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką, 

- naprawa drogi gminnej nr 1579 w Rozkopaczewie polegająca na uzupełnieniu 

ubytków w drodze pospółką, 

- naprawa drogi gminnej ul. Krótkiej w Ostrowie Lubelskim polegająca na 

uzupełnieniu ubytków w drodze pospółką, równaniu drogi koparką Case 

oraz   usuwanie zakrzaczeń przy drodze, 

 koszenie trawy i terenów zielonych, 

 wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej, bramy wjazdowej oraz furtki placu 

zabaw „Podwórko Nivea” w Ostrowie Lubelskim, 

 wykonanie przebudowy ulicy Leśnej w Ostrowie Lubelskim, 

 wykonanie malowania pasów drogowych farbą drogową Traffic PH3 w ulicach: 

- ul. Partyzantów – 2 szt. 

- ul. Czerwonego Krzyża – 3 szt. 

 wykonanie tablic sołeckich – 10 szt., 

 wykonanie robót remontowo-porządkowych na przystępach jeziora Miejskiego  

w Ostrowie Lubelskim przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 2019, 

 wykonanie przebudowy ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim z kostki brukowej. 

 montaż luster drogowych na drogach gminnych – szt. 3, 

 wykonanie poszerzenia drogi gminnej nr 2865 w Ostrowie Lubelskim z gruzu w celu 

minięcia się dwóch pojazdów, 

 sprzątanie śmieci na przystępach Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, 

 wykonanie łącznika z kostki brukowej pomiędzy ulicami Garbarska/Lubelska  

w Ostrowie Lubelskim, 

 wykonanie ściany oporowej typu „L” między krawędzią chodnika ulicy Polnej na 

granicy z działkami nr 858 i 859 w zastępstwie oporu ziemnego znajdującego się                           

w tych działkach, 

 wykonanie cieku korytkowego typu drogowego zlokalizowanego na poboczu drogi 

gminnej nr 103597 L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim od strony zachodniej drogi, na 

odcinku od końcówki rowu przydrożnego do połączenia z rowem przydrożnym drogi 

wojewódzkiej nr 821 (dz. nr ew. 1246/2), 
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 wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej z odzysku łączącego  

ul. Partyzantów z ul. Floriańską w Ostrowie Lubelskim przy budynku Centrum Kultury. 

Na realizację powyższych zadań w 2019 roku Zakład poniósł koszty w wysokości  

1 800 834,37 zł przy planowanych 1 807 000,00 zł, co stanowi 99,7 % planu finansowego. 

Na koniec 2019 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

 

  

 W listopadzie 2019 roku  Zakład  zakupił ciągnik rolniczy marki Kubota, rok produkcji 

2018 w formie leasingu operacyjnego. Koszt ciągnika to 130 827,00 zł. Całkowity koszt 

umowy leasingowej  (72 raty) wynosi 146 572,64 zł.  

Dzięki dotacji z Gminy Ostrów Lubelski została wymieniona beczka asenizacyjna – 

kwota dotacji 29 455,96 zł oraz zakupiony został osprzęt do ciągnika rolniczego Kubota w 

postaci: 

 ładowacz czołowy z łyżką do materiałów sypkich oraz widły do palet, 

 pług odśnieżny o szerokości 180 cm, 

 posypywarka,  

 kosiarka bijakowa z regulowanym katem koszenia.  

Kwota dotacji 49 708,68 zł.  

Nowy ciągnik będzie służył pracom komunalnym na terenie naszej gminy. 
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13. Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne 

13.1 Planowanie przestrzenne 

 W 2019 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było 39,7% 

powierzchni gminy, a na koniec roku – 39,28 %. 

 Realizując uchwałę nr XLIV/245/18 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej                            

w Ostrowie Lubelskim, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w dniu 13 listopada 2018 r. przystąpił 

do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ostrów Lubelski. Szacowany termin zakończenia prac - koniec 2020 

roku. 

 W 2018 roku rozpoczęto opracowywanie zmian miejscowego planu zagospodarowania 

Ostrowa Lubelskiego dotyczącego terenów wolnych od zabudowy. Szacowany termin 

zakończenia prac - koniec 2020 roku. 

 W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrów Lubelski dla części działek nr: 38, 39, 40, 41 i 52 (były Fruktopol). Opracowanie 

dotyczy wyznaczenia terenów inwestycyjnych, szacowany termin zakończenia prac - koniec 

2020 roku. 

13.2 Nieruchomości 

 Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie                              

o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością Gminy 

Ostrów Lubelski mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania                             

w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę czy najem. 

 Gmina jest właścicielem 490,06 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali 

socjalnych, 5 obiektów szkolnych, 5 remiz OSP, 1 przychodni służby zdrowia oraz 18 innych 

budynków. 

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco: 

 grunty w wieczystym użytkowaniu - 1,91 ha, 

 grunty w zarządzie jednostek - 18,53 ha, 

 grunty przekazane w dzierżawę -  80,24 ha, 

 grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy - 389,38 ha. 

 Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności 

nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.: 

 został zorganizowany i przeprowadzony przetarg na sprzedaż gminnej nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Jamy gm. Ostrów Lubelski, 
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 zostało podpisanych 10 umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w 

Ostrowie Lubelskim i Jamach o łącznej powierzchni 3,5978 ha, 

 nabyto nieruchomość gruntową położoną w Rozkopaczewie oznaczoną w ewidencji 

gruntów jako działki nr 855/1 o pow. 0,0100 ha i nr 855/2 o pow. 0,0105 ha, 

 uchwalono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na 

lata 2019 – 2023, 

 dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Ostrowie Lubelskim na 

podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. 

 

Dochody uzyskane w 2019 r. z mienia komunalnego: 

 wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 2 050,00 zł, 

 opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 352,85 zł, 

 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -  

17,80 zł, 

 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i nierolnicze - 26 038,87 zł. 
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14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego obsługę prewencyjną zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. 

Natomiast bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia 8 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na terenie gminy. Skupiają one 375 strażaków będących                             

w jednostkach operacyjno – taktycznych, czyli mogących brać czynny udział w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych. Czterdziestu z nich posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki tym kwalifikacjom niejednokrotnie jako pierwsi na 

miejscu zdarzenia udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. 

 

Aktywności OSP: 

 w okresie od 8 lutego do 23 marca 2019 r. odbyło się szkolenie podstawowe,                        

w którym uczestniczyli członkowie OSP Kaznów i Kolechowice Folwark. Szkolenie 

ukończyło 3 członków z OSP Kaznów i 1 członek z OSP Kolechowice Folwark. 

Kolejne szkolenie podstawowe zostało przeprowadzone w okresie od 27 września do 

17 listopada 2019 r., które ukończyło po 2 ochotników z OSP Ostrów Lubelski                        

i Rozkopaczew II, 

 4 maja 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”. W obchodach tych 

wzięła udział delegacja z włoskiej gminy  - Palombara Sabina, 

 Delegacja z Włoch oraz strażacy naszej gminy wzięli czynny udział                                        

w zorganizowanym w dniu 5 maja 2019 r. Jarmarku Zygmuntowskim.  

 16 czerwca strażacy, orkiestra oraz poczty sztandarowe uczestniczyli w rocznicy 

stacjonowania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty na uroczysku - Bobrówka. Strażacy 

pomagali w organizacji tej uroczystości oraz zabezpieczali biegi przełajowe 

przeprowadzone z tej okazji, 

 11 maja 2019 r. w Lubartowie odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie 
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sporządzania dokumentacji ze zdarzenia dla członków OSP Ostrów Lubelski i Jamy, 

 2 czerwca 2019 r. na gminnych zawodach OSP części powiatu lubartowskiego                       

w Kamionce sędziami w ramach szkolenia byli członkowie z OSP Kolechowice - 

Kolonia i Rozkopaczew, 

 w dniach 3 - 6 października 2019 r. w Lubartowie odbyło się szkolenie kierujących 

działaniem ratowniczym, które ukończyło 4 członków OSP Ostrów Lubelski, 

 28 października 2019 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie Szkoły 

Podstawowej w Kaznowie, w których uczestniczyło OSP Ostrów Lubelski, Jamy, 

Kaznów oraz Rozkopaczew, 

 6 listopada 2019 r. wielu strażaków uczestniczyło w „Zaduszkach strażackich” 

organizowanych przez naszego kapelana ks. Jana Orłowskiego. Głównym punktem 

uroczystości była odprawiona Msza św. za zmarłych strażaków. Przedstawiciele 

jednostek OSP wspominali zmarłych strażaków poprzez modlitwę i odczytanie ich 

nazwisk, 

 strażacy również aktywnie uczestniczyli w Misjach Jubileuszowych, które odbywały 

się w naszej parafii w dniach 10-17 listopada 2019 r. poprzez m.in zabezpieczenie 

procesji ze św. znakami Matki Bożej Kodeńskiej i Relikwii Męczenników 

Pratulińskich, zabezpieczenie Drogi Krzyżowej ulicami miasta wraz z niesieniem 

Krzyża Misyjnego oraz montażu Krzyża Misyjnego na placu (cmentarzu) 

przykościelnym. 

Pozyskiwanie funduszy na działalność OSP 

 Z budżetu państwa na wsparcie ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań 

statutowych w skali kraju przeznaczonych zostało 82 mln zł, głównie na cele remontowe                        

i zakupy sprzętu. Dotacje otrzymały również jednostki OSP z naszej gminy w wysokości: po 

10 000,00 zł jednostka z OSP: Jamy i Ostrów Lubelski oraz po 5 000,00 zł OSP: Kaznów, 

Kolechowice - Folwark, Kolechowice - Kolonia, Rozkopaczew I i Rozkopaczew II. Dotacji 

nie otrzymały jednostki OSP: Bójki, Rudka Kijańska i Wólka Stara z przyczyn formalnych                        

tj.  braku aktualizacji KRS jednostki. 

 W 2019 roku pozyskane zostały środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł ze spółki 

Lubelski Węgiel “Bogdanka” SA. na doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I na 

zakup sprzętu i wyposażenia. 

 Jednostki OSP Jamy i Ostrów Lubelski włączone do KSRG, w ramach dofinansowania 

na zakup sprzętu z MSWiA otrzymały po 4 500,00 zł. 

 OSP Kolechowice Folwark otrzymała dotację w wysokości 5000,00 zł z Komendy 

Powiatowej PSP w Lubartowie. 

 OSP Kaznów pozyskała środki finansowe na zakupy sprzętowe od spółki Lubelski 
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Węgiel “Bogdanka” SA. na kwotę 8 610,00 zł oraz od Zarządu Głównego ZOSP RP na kwotę 

5 000,00 zł. 

Ponadto dofinansowano ze środków budżetu gminy następujące przedsięwzięcia: 

 remont i modernizacja garażu w OSP Kolechowice - Folwark na kwotę 12 087,00 zł, 

 remont budynku OSP Kolechowice Folwark, wykonano m.in. ocieplenie budynku, 

malowanie dachu, zakup pieca CO, instalacja CO, modernizacja instalacji elektrycznej 

oraz 2 toalety na kwotę 198 000,00 zł. 

 remont samochodu TATRA w OSP Jamy 2 600,00 zł, 

 zadania remontowe i zakupy sprzętowe ze środków funduszu sołeckiego przez OSP 

Bójki, Kaznów, Kolechowice - Folwark i Kolechowice - Kolonia na ogólną kwotę                   

30 767,00 zł w tym: OSP Bójki – doposażenie remizy i remont budynku gospodarczego 

– 9 448,47,00 zł, OSP Kaznów – doposażenie  i modernizacja samochodu 9 600,00 zł, 

OSP Kolechowice - Kolonia – zakup nagrzewnicy do remizy i umundurowania wydana 

kwota to 6 000,00 zł., OSP Kolechowice - Folwark – dofinansowanie bramy garażowej 

i umundurowania – kwota 5 718,53 zł. 

 Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje 108 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, w tym 17 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 Na podstawie informacji PSP w Lubartowie w 2019 r. na terenie powiatu powstało 

1183 zdarzenia,  z czego 503 to pożary, 642 to miejscowe zagrożenia, odnotowano również 38 

alarmów fałszywych. 

 W stosunku do roku 2018 ilość odnotowanych zdarzeń zwiększyła się o 202 zdarzenia 

i wyniosła 1183. Zwiększyła się ilość pożarów o 117 tj. 30,3%, zanotowano również wzrost 

miejscowych zagrożeń o 64 tj. o 11,1%. Liczba fałszywych alarmów w tym samym okresie 

wzrosła o 20 tj. o 111,1%. 

 W 2019 r. największą ilość zdarzeń zanotowano w Mieście Lubartów – 256 oraz                       

w gminach: Lubartów - 179, Ostrów Lubelski - 110, Firlej - 93 i Michów - 91. 
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Zestawienie zdarzeń w Powiecie i Gminie Ostrów Lubelski: 

 

Ogółem zdarzeń Pożary 
Miejsc. 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

rok rok rok rok 

Lp.  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Powiat 981 1183 386 503 578 642 18 38 

Stos. % do 2018 r. - 20,6 - 30,3 - 11,1 - 111,1 

2 Ostrów Lub. 69 110 28 36 41 73 0 1 

Stos. % do 2018 r. - 59,4 - 28,6 - 78,0 - 100 

W naszej gminie w 2019 roku w stosunku do roku 2018 zwiększyła się ilość zdarzeń                 

z 69 do 110 tj. o 59,4%, w tym pożarów zwiększyła się o 8 tj. o 28,6% natomiast liczba 

miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 32 tj. o 78%. 

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP terenu Gminy Ostrów Lubelski  

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Jednostka KSRG P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem 

OSP Ostrów 

Lubelski TAK 41 44 0 85 33 43 0 76 36 73 1 110 

OSP Jamy TAK 11 16 0 27 13 9 0 22 24 21 0 45 

OSP Kaznów NIE 8 7 0 15 9 2 0 11 7 5 0 12 

OSP Rozkopaczew 

I NIE 5 4 0 9 4 6 0 10 7 5 0 12 

OSP Rozkopaczew 

II NIE 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

OSP Kolechowice 

Folwark NIE 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 3 

OSP Kolechowice 

Kolonia NIE 1 1 0 2 3 0 0 3 0 1 0 1 

OSP Wólka Stara NIE 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 

Podsumowanie:  68 72 0 140 64 61 0 125 78 107 1 186 
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 Zgodnie z informacją PSP w Lubartowie do zdarzeń nie wyjeżdżała OSP: Bójki                      

i Rudka Kijańska,  ponieważ jednostki te nie posiadają na wyposażeniu samochodów. 

 W 2019 roku na terenie naszej gminy wystąpiły pożary małe i średnie, miały też miejsce 

burze z gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem powodujące łamanie                                                   

i powalanie drzew na drogi i inne obiekty użyteczności publicznej. 20 maja 2019 przeszedł 

przez część naszej gminy huragan powodując spustoszenie, łamanie drzewostanu  w lasach 

oraz zrywanie dachów budynków.  

 Ponadto wystąpiły miejscowe zagrożenia (wypadki i kolizje samochodowe) 

wynikające z natężonego ruchu pojazdów lub nieostrożności, nietrzeźwości kierowców. Po 

opadach deszczu zdarzały się również lokalne podtopienia, do których wzywani byli strażacy 

do wypompowania wody, a także nietypowe zachowanie się zwierząt domowych i owadów 

(osy, szerszenie). 

 W związku z występowaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń w 2019 r. 

łącznie na akcje ratownicze z ćwiczeniami i szkoleniami wydano 25 056,00 zł przy stawce 10 

zł/godz. za udział w akcji i 2 zł/godz. za szkolenia i ćwiczenia. Porównując to do 2018 r.,                       

w którym na ten cel wydano 20 539,27 zł przy takich samych stawkach, nastąpił wzrost 

kosztów o prawie 22%. 
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15. Rolnictwo i turystyka 

Rolnictwo  

 W dniach 7-9 maja 2019 r. w miejscowości Kolechowice, Rudka Kijańska                              

i Rozkopaczew wystąpiły przymrozki wiosenne, które spowodowały straty szczególnie                                  

w uprawie truskawek, a także częściowo w malinie. Straty zgłosiło 59 poszkodowanych 

gospodarstw o łącznej powierzchni upraw 80,84 ha na kwotę 869 124,65 zł. 

 W okresie maj - lipiec 2019 r. w uprawach polowych na terenie gminy wystąpiła klęska 

żywiołowa w postaci suszy. Szacowanie strat przeprowadziła komisja powołana przez 

Wojewodę Lubelskiego. Straty w gospodarstwach wywołane zjawiskiem suszy zgłosiło 246 

rolników, w tym 59 rolników zamieszkałych poza Gminą Ostrów Lubelski. Komisja 

sporządziła 246 protokołów z oszacowania strat spowodowanych suszą w tym 59 szt. 

cząstkowych na pow. 274,77 ha dla mieszkańców z sąsiednich gmin i 187 szt. dla mieszkańców 

gm. Ostrów Lubelski na powierzchni 2535,70 ha. Łącznie oszacowano 2810,47 ha. Wartości 

oszacowanych strat w odniesieniu do mieszkańców gminy to 5 104 909, 00 zł. Natomiast straty 

mrozowe i suszowe wystąpiły łącznie w 246 gospodarstwach z siedzibą na terenie naszej 

gminy na łącznej pow. 2616,54 ha gruntów i wartości 5 974 033,65 zł oraz w 59 

gospodarstwach z terenu innych gmin. Pomoc poszkodowanym rolnikom udzielana jest przez 

Biuro Powiatowe ARiMR w Lubartowie. 

 Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim jesienią 2019 r. 

przeprowadzone zostały dwie akcje poszukiwania padłych dzików przez służby leśne, 

weterynarię i koła łowieckie w miejscowości Kaznów Kolonia ( teren leśny) i na terenach 

leśnych i zadrzewionych w miejscowości Jamy. Podczas akcji poszukiwawczej nie znaleziono 

padłych dzików. 

 9 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 86 w Ostrowie Lubelskim wydała 

obwieszczenie o uznaniu 2 zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby 

Rolniczej w Lublinie. Urząd Miejski koordynował prace związane z przygotowaniem do 

przeprowadzenia wyborów oraz przygotował wykaz osób uprawnionych do głosowania. 

 Od 1 sierpnia 2019 r na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie 

Lubelskim wyłożone były Plany Urządzenia Lasów dla miejscowości Wólka Stara                               

i Rozkopaczew. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zgodnie z ustawą o lasach zawiadomił 

właścicieli i współwłaścicieli o możliwości wglądu i zapoznania się z nowymi opracowaniami. 

Starosta Lubartowski zaakceptował sporządzone plany i zatwierdził je do realizacji od dnia                      

1 stycznia 2020 r.  na okres 10 lat. 

 W związku z realizacją Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi, Gmina 

Ostrów Lubelski przekazała 3 szt. psów uznanych za bezdomne do Fundacji Międzynarodowy 

Ruch na rzecz zwierząt VIVA w Warszawie. Jeden agresywny pies został odłowiony przez 

specjalistyczną firmę i umieszczony w schronisku. Dwa pozostałe zostały adoptowane do 

gospodarstw domowych w miejscowości Kolechowice  i Rozkopaczew. 
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Turystyka  

 29 kwietnia 2019 r. w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu 

nieograniczonego na dzierżawę  na okres 10 lat  nieruchomości o pow. 0,9950 ha położonej                   

w Ostrowie Lubelskim przy jeziorze Miejskim wybrana została oferta P.P.H.U. RAFDAN 

Daniel Wałach, z którym w dniu 16 maja 2019 r. zawarta została umowa dzierżawy                         

z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnego ośrodka sportu, turystyki i rekreacji. 

W ramach umowy Dzierżawca zobowiązał się m.in. do: 

 kompleksowego zorganizowania miejsca do kąpieli, 

 kompleksowego zorganizowania pola namiotowego, 

 powiększenia istniejącej plaży i jej zagospodarowania, 

 utrzymania czystości i porządku oraz bieżącej pielęgnacji zieleni, 

 innych czynności niezbędnych do funkcjonowania miejsca do kąpieli zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami. 

 18 czerwca 2019 r. Rada Miejska Ostrowa Lubelskiego podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie gminy Ostrów Lubelski, Przystęp I J. Miejskiego. 

 Dzierżawca tego Przystępu Firma P.P.H.U RAFDAN - Daniel Wałach wykonał 

badania jakości wody, dostarczył piasek i przygotował plażę oraz dokonał wymaganych 

uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi i Sanepidem. 

Pomimo spełnienia wszelkich wymogów nie udało się zatrudnić ratowników wodnych, co 

skutkowało anulowaniem uzgodnień dzierżawcy z sanepidem i wyrejestrowaniem miejsca 

wyznaczonego do kąpieli. 

 Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 2019 Gmina Ostrów Lubelski wykonała 

roboty remontowo-porządkowe ławek i stołów na pozostałych przystępach Jeziora Miejskiego. 

Wyremontowany został plac zabaw na Pierwszym Przystępie. 
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16. Promocja i kultura 

16.1 Centrum Kultury 

 Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim posiada szeroką i bogata ofertę edukacyjną 

dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 

Zajęcia stałe: 

 zajęcia manualne, 

 świetlica socjoterapeutyczna, 

 zajęcia teatralne, 

 zajęcia umuzykalniające, 

 pracownia „Orange”,    

 nauka gry na instrumentach,   

 orkiestra dęta,    

 zajęcia proobronne „Wataha”,    

 klub „Rozwiń skrzydła”, 

 zajęcia taneczne: taniec nowoczesny, taniec ludowy, balet. 

  

 

W Centrum Kultury swoją siedzibę ma redakcja 

biuletynu „Głos Ostrowa” zarejestrowanego pod 

nr ISN1507-4315. W skład redakcji wchodzi: 

 Iwona Drozd, 

 Joanna Gołębiowska, 

 Beata Bójko, 

 Izabela Marzęda 

 Marcin Skrzypek 

 

 W 2019 r. wydanych zostało sześć numerów 

GŁOSU OSTROWA. Koszt nakładów wyniósł                  

5 670 zł. Gazeta jest bezpłatna dla mieszkańców. 
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16.2 Kalendarz gminnych wydarzeń kulturalnych 

 

XXVIII OSTROWSKIE SPOTKANIA Z KOLĘDĄ 

6 stycznia mieszkańcy gminy spotkali się                      

w orszaku, na którego czele stanęli trzej 

królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, 

symbolizujący trzy kontynenty - Europę, 

Azję i Afrykę. Barwny korowód                             

z proboszczem Janem Orłowskim oraz 

burmistrzem Józefem Gruszczykiem 

wyruszył spod Urzędu Miasta i udał się do 

Kościoła Parafialnego. Nieco później                        

w Centrum Kultury odbyły „Ostrowskie 

Spotkania z Kolędą”, podczas których 

mogliśmy usłyszeć kolędy i pastorałki. 

 

 FERIE Z DZIKĄ AFRYKĄ 

Jak co roku w okresie ferii 

zimowych Centrum Kultury w 

Ostrowie Lubelski organizuje 

cykl kreatywnych zajęć 

animacyjnych dla dzieci                             

i młodzieży. Opiekunowie 

podczas „Ferii Zimowych” 

dokładają wszelkich starań, 

aby stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im 

aktywne uczestnictwo w życiu 

grupy oraz organizować 

zajęcia programowe                                   

w sposób bezpieczny                               

i przyjemny. W 2019 roku, 

hasłem przewodnim 

zimowiska była „Dzika Afryka”. 
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DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 1 marca w Ostrowie Lubelskim 

oddaliśmy hołd Żołnierzom 

Niezłomnym – Wyklętym. Tym, 

którzy mieli zostać zapomniani na 

zawsze, ponieważ nie mogli 

zaakceptować Polski zniewolonej                          

i zsowietyzowanej. Zostali wyklęci 

przez system komunistyczny                           

i ludzi, którzy ten system tworzyli. 

   

 

75 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI JAMY 

8 marca 2019 r. odbyły się uroczystości związane z 

75 rocznicą Pacyfikacji Wsi Jamy. Konferencja 

przybliżyła zgromadzonym tragiczną przeszłość 

Jam oraz wydarzenia z 8 marca 1944 roku. 

Następnie na Cmentarzu Parafialnym uroczystości 

rozpoczęły się od Hymnu Państwowego, który 

odegrała Orkiestra Wojskowa z Dęblina. 

Świadectwo swego życia wygłosił świadek 

pacyfikacji, prezes Fundacji Na Rzecz 

Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy Kazimierz Wolski. Podczas uroczystego Apelu 

Poległych, oddano hołd stu pięćdziesięciu dwóm osobom bestialsko zamordowanym podczas 

pacyfikacji. Salwę honorową oddała Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod 

dowództwem podporucznika Przemysława Matrasa. W Kaplicy Mauzoleum została 

odprawiona Msza Święta w intencji poległych ofiar. 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 

9 marca 2019 przepełnione optymizmem i chęcią 

do wspólnej zabawy Panie szykowały się na 

kolejną już, bo czwartą, imprezę poświęconą 

wszystkim Kobietom. Program imprezy został 

przygotowany specjalnie dla płci pięknej.      

Gminne święto otworzył Burmistrz Ostrowa 

Lubelskiego Józef Gruszczyk razem                                                                   

z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym 

Sobichem. Każda z przybyłych Pań otrzymała od 

włodarza gminy symbolicznego goździka. 
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OBCHODY 229. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

3 maja 2019 r. mieszkańcy obchodzili 228 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą 

rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym. 

Następnie władze miasta, delegacja z włoskiej 

gminy Palombara Sabina, poczty sztandarowe                      

a także przybyli goście i społeczność lokalna                      

w uroczystym pochodzie przeszli pod Krzyż 

Milenijny i Obelisk znajdujący się w Parku 

Miejskim, gdzie zostały złożone wiązanki.                         

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta 

OSP, Formacja Tańca Ludowego „Ostrowskie Wianuszki” oraz uczniowie SP w Kaznowie. 

Na zakończenie uroczystości odbyły się biegi 3- majowe. 

 

POLSKO – WŁOSKI JARMARK ZYGMUNTOWSKI 

 

5 maja 2019 r. odbył się 

Polsko - Włoski Jarmark 

Zygmuntowski. 

Uroczystości rozpoczęła 

Msza Św. odprawiona w 

intencji mieszkańców. 

Barwnym korowodem w 

asyście rycerzy 

Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Sandomierskiej 

zgromadzeni udali się do 

Parku Miejskiego, gdzie 

odbyła się dalsza część 

uroczystości. Burmistrz 

Ostrowa Lubelskiego oraz gminy Palombara Sabina – Alesandro Palombi, wspólnie 

świętowali pierwszą rocznicę podpisania partnerstwa i dobrej współpracy. Ważnym punktem 

Jarmarku było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Starostwem Lubartowskim, Miastem                  

i Gminą Ostrów Lubelski, Politechniką Warszawską a Teraz Energia Sp. z o.o., który miał na 

celu rozwój w dziedzinach energetyki rozproszonej i transportu niskoemisyjnego. Strony 

zadeklarowały chęć podjęcia wspólnych działań mających na celu wykorzystanie w tej 

dziedzinie potencjału Politechniki Warszawskiej i firmy Teraz Energia oraz kompetencji                        

i infrastruktury Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. 
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

Popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie 

uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich oraz rozbudzanie wrażliwości na 

piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego 

słowa wśród dzieci i młodzieży - to cele konkursu.  

W eliminacjach gminnych XXXVIII Małego 

Konkursu Recytatorskiego wzięli udział najlepsi 

recytatorzy wyłonieni z przesłuchań szkolnych. 

 

 

 

XIII KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ 

19 maja 2019 r., w Centrum Kultury                      

w Ostrowie Lubelskim odbył się XIII 

Koncert Pieśni Maryjnej. Wystąpiły 

takie zespoły jak Zespół Śpiewaczy 

„Ostrowianki – Polesianki”, Grupa 

Wokalna „Tremolo” z Domu Pomocy 

Społecznej z Ostrowa Lubelskiego, 

Zespół Śpiewaczy z Talczyna, Zespół 

Śpiewaczy z Górki Kockiej, Zespół 

Śpiewaczy z Krępy, Zespół Śpiewaczy 

„Ostrowianki” z Ostrówka, Zespół 

Śpiewaczy „Kumy” z Przytoczna wraz z 

solistami Dominika i Radek, Zespół Śpiewaczy „Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, Zespół 

Śpiewaczy „Senior” z Wąwolnicy, Zespół Śpiewaczy „Brzeźniczanki” z Brzeźnicy 

Bychawskiej, Zespół Śpiewaczy „Jarzębinki” z Trzcińca, a także soliści Agnieszka Budzyńska, 

Ewa Malinowska i Piotr Filipek. 
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51. SPOTKANIA LALKARZY 

Na deskach Chełmskiego Domu Kultury przez 

cztery kolejne dni 23-26 maja 2019 trwały 51 

Spotkania Lalkarzy. Prezentowały się zespoły                     

z całego kraju: z Gdańska, Bielska Białej, 

Białegostoku, Stalowej Woli, Tarnowa, Poznania               

i nasz teatr "Przecinek" z Ostrowa Lubelskiego. 

 

75. ROCZNICA POBYTU I WALK 27 WDP  AK 

 

16 czerwca 2019 r. w byłej leśniczówce 

„Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich od 

strony Ostrowa Lubelskiego, odbyło się spotkanie 

upamiętniające 75. rocznicę pobytu i walk 27 

Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji 

„Burza” na Lubelszczyźnie. Po uroczystej mszy 

świętej złożono wiązanki i wręczono 

odznaczenia. 

 

 

DZIEŃ OTWARTY 

Impreza odbyła się 16 czerwca w Centrum 

Kultury w Ostrowie Lubelskim. Koncert 

rozpoczął występ naszych najmłodszych 

wychowanków – Logorymków, następnie 

zaprezentowała się grupa maluszków z zajęć 

umuzykalniających. W spektaklu o kotkach                       

i myszkach zaprezentowała się grupa młodsza 

Teatru „Przecinek”. Formacja Tańca 

Nowoczesnego swoją energią poruszyła 

niejedną osobę. 

 

 

 

 

http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=390:51-spotkania-lalkarzy&catid=10&Itemid=140
http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393:dzien-otwarty-czyli-zakonczenie-sezonu-2018-2019&catid=10&Itemid=140
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XXXIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH 

23 czerwca 2019 r. w Nałęczowie odbył się 

XXXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 

Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa 

Lubelskiego, w którym udział wzięło 10 orkiestr                

z naszego województwa. Ostrowska Orkiestra 

zdobyła wyróżnienie za udział w przeglądzie. 

Specjalne wyróżnienia dodatkowo dostały solistki 

– Emilia Krawczyk-Durak oraz Katarzyna 

Sobczyńska za solowe wykonania utworów przy 

akompaniamencie orkiestry. 

KREATYWNE PÓŁKOLONIE 

Uczestnicy półkolonii brali udział w szczegółowo 

przygotowanym  programie, który składał się z wielu 

atrakcyjnych propozycji wypoczynku oraz zajęć o 

charakterze profilaktycznym. Właściwie dobrane 

formy aktywności i metody pracy pozwoliły na 

stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do 

rekreacji, zabawy i aktywnego wypoczynku nad 

wodą  i świeżym powietrzu. 

 

76. ROCZNICA LUDOBÓSJTWA POLAKÓW NA WOŁYNIU 

 

 

14 lipca 2019 r. mieszkańcy obchodzili 76. 

rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu 

oraz 75. rocznicę ludobójstwa   w Małopolsce 

Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Mszą świętą 

sprawowaną przez księdza Jana 

Miedzianowskiego w intencji ofiar rozpoczęły 

się gminne uroczystości. Udział w nich wzięły 

władze miasta, radni, sołtysi, poczty 

sztandarowe a także społeczność lokalna. Koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry dętej 

OSP uświetnił niedzielne uroczystości, a złożone wiązanki  i zapalone znicze pod krzyżem 

milenijnym oraz tablicą przy Urzędzie Miejskim uczciły pamięć poległych ofiar. 

 

http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:xxxiv-wojewodzki-przeglad-orkiestr-detych&catid=10&Itemid=140
http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:xxxiv-wojewodzki-przeglad-orkiestr-detych&catid=10&Itemid=140
http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:kreatywne-polkolonie-2019-fotorelacja&catid=10&Itemid=140
http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:kreatywne-polkolonie-2019-fotorelacja&catid=10&Itemid=140
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FESTYN RODZINNY 

Blok animacyjny dla dzieci, dmuchane 

zjeżdżalnie, pływające tratwy, paintball, zawody 

wędkarskie a także koncerty gwiazd muzyki disco 

polo. Tak w skrócie wyglądał tegoroczny festyn. 

Impreza odbyła się 4 sierpnia 2019 r. nad 

Jeziorem Miejskim. 

 

 

DOŻYNKI  POWIATOWO – GMINNO - PARAFIALNE 

 

8 września 2019 r. w Ostrowie Lubelskim, 

rolnicy z Powiatu Lubartowskiego obchodzili 

doroczne Święto Plonów - Dożynki Powiatu 

Lubartowskiego. Uroczystości dożynkowe 

rozpoczęła msza święta w Kościele pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie 

Lubelskim, odprawiona w intencji rolników i ich 

rodzin. W trakcie nabożeństwa poświęcone 

zostały wieńce dożynkowe wykonane przez 

mieszkańców poszczególnych gmin Powiatu Lubartowskiego oraz ziarno pod nowy zasiew. 

Następnie barwnym korowodem dożynkowym, przy śpiewie Zespołu Pieśni i Tańca Jawor 

ruszyliśmy do centrum Ostrowa. Orszak złożony ze starostów uroczystości Janiny i Marka 

Drozdów, gospodarzy dożynek, delegacji gminnych z wieńcami, zaproszonych gości, pocztów 

sztandarowych, Orkiestry Dętej OSP oraz społeczności lokalnej, zatrzymał się pod Krzyżem 

Milenijnym. Tam została odegrana Rota, zaś Starostowie Dożynek złożyli symboliczną 

wiązankę, po czym wszyscy przeszliśmy do Parku Miejskiego gdzie miała miejsce dalsza część 

uroczystości. 

 

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH 

Turniej odbył się 8 listopada 2019 r. w pracowni orange. 

Uczestnicy grali w takie planszówki jak: DOBBLE, 

PĘDZĄCE ŻÓŁWIE, LOGIX, DIXIT, SPLENDOR. 

Rywalizacja była zacięta. Najlepszym  z graczy tym razem 

okazał się Szymon :) Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
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OBCHODY 101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2019 r. koncertem patriotycznym                     

w wykonaniu Chóru Parafialnego oraz Orkiestry 

Dętej OSP rozpoczęły się gminne obchody 101 

rocznicy Odzyskania Niepodległości, połączone                  

z uroczystym otwarciem i poświęceniem Skweru                       

św. Krzyża, XVII wiecznej Kapliczki w Parku 

Miejskim oraz nowo powstałej sali prób                     

w Centrum Kultury. W kolejnym punkcie 

przybliżona została historia skweru św. Krzyża oraz na ręce Burmistrza został przekazany 

Ogień Niepodległości przywieziony z Kostiuchnówki. 

 

IX KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

W niedzielę, 24 listopada 2019 r. odbył się 

IX Koncert Pieśni Patriotycznej, organizowany 

przez Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki – Polesianki”                       

z Ostrowa Lubelskiego. Otwarcia koncertu dokonał 

Marian Markiewicz Prezes Towarzystwa Ziemi 

Ostrowa Lubelskiego wraz z Józefem Gruszczykiem 

Burmistrzem Ostrowa Lubelskiego. 

 

 

FINAŁ 20. AKCJI „POLACY - RODAKOM” 

7 grudnia 2019 odbył się finał 20 Akcji “Polacy 

- Rodakom”, do której poraz kolejny przyłączyła 

się Gmina Ostrów Lubelski. Zebrane produkty 

posłużyły do przygotowania paczek świąteczno-

noworocznych, które trafiły do naszych rodaków 

zza wschodnią granicą. W tym roku 

przygotowano ponad 70 paczek. Zbiórka 

prowadzona była w szkołach, przedszkolu, 

jednostkach organizacyjnych gminy i sklepach 

Gminnej Spółdzielni SCH. 
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DZIECI DZIECIOM 2019 

Tradycją dla mieszkańców naszej gminy jest 

coroczny koncert charytatywny, który 

odbywa się zawsze w okresie 

przedświątecznym. Ten czas jest dla nas 

niezwykle ważny, pełen refleksji                             

i podsumowań… Za każdym razem 

wyciągamy pomocną dłoń do drugiego 

człowieka. Tym razem zorganizowaliśmy 

zbiórkę na leczenie Oliwki Rabczuk, u której 

został zdiagnozowany rdzeniowy zanik 

mięśni (SMA), bardzo rzadka choroba  o podłożu genetycznym. 

16.3 Biblioteka 

 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim jest odrębną jednostką 

wpisaną do rejestru instytucji kultury. Posiada bibliotekę główną oraz dwie filie:                                      

w Rozkopaczewie i Kolechowicach.  Zbiory biblioteczne biblioteki głównej wraz z filiami to 

– 22 917 tytułów książek. 

W 2019 roku biblioteka zarejestrowała 1285 czytelników: 

 w Ostrowie Lubelskim – 801, 

 w Rozkopaczewie – 289, 

 w Kolechowicach – 195. 

Czytelnicy wg wieku: 

 do 5 lat - 89 czytelników, 

 6 - 12 lat -  352     

 13-15 lat - 136     

 16 - 19 lat - 101   

 20 - 24 lat - 68     

 25 - 44 lat - 257   

 45 - 60 lat - 158   

 pow. 60 lat - 124 

 W 2019 roku wypożyczonych zostało 24 811 książek oraz 1 017 czasopism na 

zewnątrz. Na miejscu udostępnionych zostało 2 793 książek oraz 2 828 czasopism, z Internetu 

skorzystało 1019 osób. 

 W 2019 roku zakupionych zostało 680 sztuk książek na kwotę 12 510,97 zł, z czego ze 

środków budżetowych na zakup przeznaczono 7 285,97 zł. 

http://www.ck.ostrowlubelski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:dzieci-dzieciom-2019&catid=10&Itemid=140
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 Biblioteka realizuje coroczne zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych”.  Jest to program realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na realizację tego zadania biblioteka otrzymała dotację                        

w wysokości 5 225,00 zł z czego zakupionych zostało 292 tytułów książek – są to nowości 

wydawnicze. Ponadto biblioteka w 2019 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości                              

11 300,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu ,, Kraszewski. Komputery 

dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki. Celem tego programu jest podniesienie 

standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy 

umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom 

katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. 

 We wrześniu biblioteka wzięła udział w konkursie internetowym ,,Przerwa na wspólne 

czytanie”.  Konkurs polegał na codziennym głosowaniu na wybraną bibliotekę od września do 

4 listopada 2019. Zdobyliśmy 3455 głosów.  Biblioteka otrzymała książki o wartości 300,00 zł 

oraz dwie pufy. 

 Biblioteka w Ostrowie Lubelskim wraz z filiami przystąpiła do projektu ,, Mała książka 

- wielki człowiek” . Od września w naszych bibliotekach czekał dla dzieci urodzonych w latach 

2013 - 2016 wyjątkowy prezent - Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.                                  

W wyprawce dzieci znalazły książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 

przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek 

dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał 

naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice – 

przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomniała o nieocenionej roli czytania                            

w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 

biblioteki. Organizatorem kampanii był Instytut Książki. Projekt finansowany był ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W bibliotece odbywały się również: 

 wystawa fotograficzna ,,Błogosławiony Jerzy Popiełuszko” (wystawa wypożyczona                 

z IPN), 

 rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2018 oraz wręczenie nagród, 

 spotkanie autorskie z Magdaleną Mazur – Ciseł,  autorką legend o Lublinie, 

 warsztaty wicia palm wielkanocnych z najmłodszymi, 

 odwiedziny w bibliotece przez uczniów szkół, lekcje biblioteczne, spotkania, 

pogadanki, 

 spotkanie z harcerzami z Warszawy stacjonującymi w Sosnowicy. Miejsce spotkania: 

biblioteka, 

 udział w Czytaniu Narodowym, 

 wycieczka do Lasu Parczewskiego dawnym szlakiem litewskim z grupą Emerytów 
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PCK Lublin - Bursaki, 

 Noc Bibliotek - zabawy, gry, konkursy literackie podczas spotkania z dziećmi                     

w godzinach wieczornych w bibliotece, 

 wystawa historyczna ,, A więc wojna” ( z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny św.) - 

wypożyczona z IPN, 

 Dzień Pluszowego Misia (spotkanie z Misiem dla najmłodszych). 




