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I. Ogólna charakterystyka Gminy Dzwola 

 Gmina Dzwola jest gminą wiejską znajdującą się w powiecie janowskim,  

w województwie lubelskim. Obecny układ administracyjny gminy istnieje od 1973 roku.  

Pod względem administracyjnym, od 1 stycznia 1999 roku gmina Dzwola należy  

do województwa lubelskiego. W obecnym kształcie, Gmina Dzwola od zachodu i północy 

sąsiaduje z gminami powiatu janowskiego, a od wschodu i południa z gminami powiatu 

biłgorajskiego. 

Gmina Dzwola jest największą gminą w powiecie janowskim, jej obszar zajmuje  

200,36 km
2
, co stanowi 23% powierzchni powiatu janowskiego oraz 0,8% powierzchni 

województwa lubelskiego. Gmina Dzwola znajduje się w odległości 80 km od Lublina,  

12 km od Janowa Lubelskiego oraz 27 km od Biłgoraja. 

 

Mapa 1. Położenie Gminy Dzwola  na mapie administracyjnej powiatu janowskiego 

              (województwo lubelskie). 

 

 

Gmina Dzwola znajduje się na skraju Roztocza. Roztocze, jako
 
kraina geograficzna, 

łączące Wyżynę Lubelską z Podolem, stanowi wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 

km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika,  

na południowy wschód. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny 

Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. 

Układ osadniczy Gminy Dzwola tworzą następujące jednostki administracyjne  

-  sołectwa: Dzwola (będąca siedzibą gminy) Branew: (Branew Ordynacka i Branew 

Szlachecka), Branewka, Branewka-Kolonia, Flisy, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza 

Druga, Kocudza Trzecia, Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, 

Władysławów, Zdzisławice, Zofianka Dolna. 
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Na terenie Gminy Dzwola, występują obszary o walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych, a przede wszystkim obszary chronione, których łączna powierzchnia 

wynosi 13 472 ha, co stanowi aż 66,3% powierzchni gminy. Dla porównania, wskazuje się,  

że średni odsetek obszarów prawnie chronionych w województwie lubelskim, kształtuje się 

na poziomie 23%, zaś w kraju odsetek takich obszarów kształtuje się na poziomie 33%. 

Ponad 50% powierzchni Gminy Dzwola stanowi teren zalesiony, należący  

do kompleksu Lasów Janowskich. Na terenie gminy Dzwola znajduje się Park Krajobrazowy 

„Lasy Janowskie”. Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego 

kompleksu leśnego, obejmującego łącznie 124 000 ha i zaliczanego do najbardziej rozległych 

w Polsce.  

Gminę Dzwola według stanu na dzień 31.12.2018 r. zamieszkuje 6 417 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców naszych miejscowości w ostatnim roku nieco spadła, dominują 

mężczyźni jest ich o 19 więcej niż kobiet. 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Razem 

 

1 Branew Ordynacka 79 85 164 

2 Branew Szlachecka 140 122 262 

3 Branewka 100 111 211 

4 Branewka-Kolonia 81 83 164 

5 Dzwola 449 437 886 

6 Flisy 55 58 113 

7 Kapronie 34 44 78 

8 Kocudza Druga 366 379 745 

9 Kocudza Górna 75 71 146 

10 Kocudza Pierwsza 267 269 536 

11 Kocudza Trzecia 349 363 712 

12 Konstantów 169 150 319 

13 Krzemień Drugi 343 341 684 

14 Krzemień Pierwszy 375 370 745 

15 Władysławów 38 39 77 

16 Zdzisławice 158 170 328 

17 Zofianka Dolna 121 126 247 

Razem: 3 199 3 218 6 417 
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Liczba ludności w latach 2016-2018 

Stan na dzień Liczna ludności 

kobiety mężczyźni razem 

31.12.2016 r. 3 238 3 225 6 463 

31.12.2017 r. 3 238 3 236 6 475 

31.12.2018 r. 3 199 3 218 6 417 
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Przyrost naturalny 

Wpływ na liczbę mieszkańców w gminie ma przyrost naturalny oraz emigracja 

mieszkańców za granicę w celach ekonomicznych. 

Urodzenia: 

Rok Urodzenia w gminie Dzwola 

dziewczynki chłopcy razem 

2016 r. 25 26 51 

2017 r. 25 31 56 

2018 r. 22 21 43 
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Zgony: 

Rok Liczba zgonów 

kobiety mężczyźni razem 

2016 r. 30 35 65 

2017 r. 46 41 87 

2018 r. 53 41 94 

 

 

Struktura wiekowa mieszkańców 

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem 

przedprodukcyjny 598 633 1 231 

produkcyjny 1 691 2 113 3 804 

poprodukcyjny 910 472 1 382 
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II. Informacje finansowe i inwestycyjne 

 

2.1 Wykonanie budżetu Gminy Dzwola 

Budżet Gminy Dzwola na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XXVIII/201/2018  
Rady Gminy Dzwola z dnia 29 stycznia 2018 roku. W trakcie omawianego roku dokonano 

zmian budżetu siedmioma uchwałami rady Gminy oraz trzynastoma Zarządzeniami Wójta. 
Zmiany wprowadzone w 2018 roku zwiększyły dochody o kwotę 1 396 541,53 zł, wydatki  
o kwotę 1 135 960,24 zł. Przychody zmalały o kwotę 260 581,29 zł. Plan rozchodów  
nie uległ zmianie. 
 

Budżet Gminy Dzwola za rok 2018 przedstawia się następująco:  

 Plan (wg uchwały 
budżetowej z dn. 

29.01.2018 r.)  

Plan po zmianach 

(na 31.12.2018 r.) 

Wykonanie po 

zmianach  

(na 31.12.2018 r.) 

%  

wykonania 

DOCHODY 28 718 177,87 30 114 719,40 29 260 868,18 97,16 

 bieżące 23 892 679,91 24 854 101,29 24 597 837,34 98,96 

majątkowe 4 825 497,96   5 260 618,11 4 663 030,84 88,64 

WYDATKI 34 348 754,56 35 484 714,80 34 279 573,44 96,60 

 bieżące  22 311 821,91 23 214 465,90 22 224 192,39 95,73 

majątkowe 12 036 932,65   12 270 248,90 12 055 381,05 98,24 

PRZYCHODY 6 220 576,69   5 959 995,40 5 959 995,40 100,00 

 kredyty i pożyczki 4 514 815,12 4 218 445,05 4 218 445,05 100,00 

wolne środki 1 705 761,57 1 741 550,35 1 741 550,35 100,00 

ROZCHODY 590 000,00      590 000,00 590 000,00 100,00 

 Spłaty kredytów i 
pożyczek 

590 000,00      590 000,00 590 000,00 100,00 

 

Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 5 630 576,69 zł, natomiast faktycznie  

na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 5 018 705,26 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt  
o 611 871,43 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. 
Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. 

Na 2019 r. w budżecie pozostajy wolne środki w wysokości: 351 290,14 zł. 
Przeprowadzona analiza, na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 
rok, obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Osiągnięcie planowanych dochodów 
przekroczyło poziom 97% przy realizacji wydatków również na poziomie 97 %. 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Dzwola w 2018 r. 
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38% 

2. Udziały 
PIT 

7% 
3. Środki z UE 

11% 

4. Środki 
własne 

13% 

5. Dotacje z BP 

31% 

Dochody według źródeł za 2018 rok 
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Zdecydowanie największy udział w dochodach gminy stanowiły subwencje, tj. część 
wyrównawcza, oświatowa i równoważąca, których wpływy wyniosły: 10 994 092,00 zł.  
Drugą co do wielkości pozycją dochodową są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych - głównie na zasiłki i pomoc społeczną oraz świadczenia tzw. 500+, zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych, dotacje na przeprowadzenie wyborów Wójta  
oraz wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw i inne dotacje w łącznej kwocie: 

8 939 618,55 zł. Kolejną pozycją dochodową stanowiącą zdecydowanie mniejszy udział 
procentowy wielkości dochodów są dochody własne w skład których wchodzą m.in.: podatek  
od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, wpływy za dostarczanie wody, czynsze i inne 
opłaty lokalne, których realizacja wyniosła: 3 816 242,95 zł. Pozyskane dotacje z budżetu 
Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego tj. montaż kolektorów 
słonecznych oraz pieców c.o ogrzewanych biomasą to kwota: 3 372 818,15 zł.  
Ostatnią pozycję w strukturze dochodów stanowiącą kilka procent dochodów budżetowych to 
udziały w podatku PIT – do budżetu 2018 roku wpłynęła z tego tytułu kwota: 2 138 096,53 zł. 
 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gminy Dzwola za 2018 r. 

 

Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną  
i rodzinę t.j. kwota: 8 509 835,42 zł oraz na oświatę, tj. kwota 8 159 677,73 zł.  
Należy podkreślić rekordowe w historii gminy wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska w wysokości: 6 185 489,80 zł (związane jest to z realizacją montażu kolektorów 
słonecznych i pieców c.o.). Czwarta co do wielkości pozycja wydatków, bo stanowiąca  
15,69 % w strukturze wydatków ogółem, to kwota: 5 379 130,84 zł na zwodociągowanie 
gminy i bieżącą obsługę gospodarki wodnej. Kolejną pozycję stanowią wydatki  
na administrację ponad 2 mln i na drogi ponad 2 mln. 

15,69% 
6,85% 

23,80% 

1,89% 7,29% 

24,82% 

18,04% 

1,60% 
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5. Administracja 6. Rodzina, pomoc społeczna 
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Gmina Dzwola jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług dalej zwanym VAT.  

Od dnia 01 stycznia 2017 r. na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości i specustawy  
z 5 września 2016 r.  Gmina dokonuje zcentralizowanych rozliczeń VAT. Dotychczas 

samorządowe jednostki organizacyjne traktowane były jako odrębne jednostki podatkowe  
na gruncie przepisów o podatków VAT, a to oznacza, że dokonywały odrębnych rozliczeń,  

w tym  zakresie. 

 

Na początek 2018 do odliczeń podatku VAT dla jednostki Urzędu Gminy zostały przyjęte  
następujące prognozowane wskaźniki (wyliczone na podstawie roku 2017, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa):  

1) Proporcja – 99 %; 

2) prewspółczynnik – 12 %.  

 

Wykres - Rozliczenie podatku VAT za 2018 r. 

  

Z powyższego wykresu wynika, że w miesiącach czerwiec, wrzesień, październik  
i listopad, Gmina Dzwola podczas swoich rozliczeń odzyskała podatek od Urzędu 
Skarbowego na łączną kwotę: 243 227,00 zł. Odzyskany podatek w większości pochodził  
od inwestycji jaką była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 
Krzemień Pierwszy cz. II, Krzemień Drugi, Flisy oraz Zofianka Dolna. Gmina Dzwola 
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Rozliczenie podatku VAT w 2018 r. 
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posiada indywidualną interpretację od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu.  
W pozostałych miesiącach roku 2018 Gmina Dzwola odprowadziła podatek VAT do Urzędu 
Skarbowego na  łączną kwotę: 334 950,00 zł. Był to przede wszystkim podatek od dotacji 

uzyskanych na inwestycję sprzedaży wody.   

 

Dane dotyczące stanu zadłużenia Gminy Dzwola w latach 2014 – 2018 

Stan zadłużenia na 05.12.2014 r. 2 975 451,96 zł (rozpoczęcie kadencji 2014 – 2018 

Wójta Gminy Dzwola) 

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 3 339 002,41 zł 

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 3 450 501,48 zł 

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 2 860 501,48 zł 

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 2 270 501,48 zł 

Stan zadłużenia na 20.11.2018 r. 6 036 446,53 zł (rozpoczęcie kadencji 2018 – 2023 

Wójta Gminy Dzwola) 

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 5 898 946,53 zł  
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2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości: 12 055 381,05 zł, co stanowi 98,24% 
planu, w tym na gminne zadania inwestycyjne przeznaczono: 10 849 176,73 zł oraz na pomoc 

finansową dla Powiatu Janowskiego kwotę: 1 206 204,32 zł. W ramach współpracy  
z Powiatem Janowskim z budżetu gminy wydatkowano na: 

- Przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Goraj od km 0+041 do km 0+141   

o długości 100 m (od krzyżówki w stronę Branwi)  kwotę: 17 253,02 zł; 
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi-Flisy w lokalizacji od km 2+158 

do km 4+172 (dojazd do mostu) – wkład Gminy Dzwola to kwota: 675 801,30 zł; 
- Przebudowę mostu nad rzeka Branew w m-ci Krzemień w ciągu drogi powiatowej nr 2823L 

Krzemień Drugi-Flisy – wkład Gminy Dzwola to kwota: 513 150,00 zł. 
 

W ramach dobrej współpracy z Komendą Powiatową Policji, zaplanowano  
i wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego 
„oznakowanego” marki Opel Astra dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.  

 

W ramach zadań inwestycyjnych gminny, wydatkowano kwotę: 10 844 176,73 zł,  
w tym zrealizowano: 

- przystosowanie garaży w remizie w OSP Krzemień Pierwszy oraz OSP Dzwola dla 
samochodów strażackich, łącznie wydatkowano 11 586,60 zł, 
- zakupiono  2 pompy głębinowe do hydroforni w Kocudzy Pierwszej za kwotę 21 744,38 zł; 
- dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wykonanie: 27 000,00 zł, tj. dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Dzwola; 
- przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 

0+000 do km 0+990, w kwocie 759 710,32 zł; 
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, 
Flmsy, Zofianka Dolna w kwocie:  4 706 606,50 zł, 
- Montaż kolektorów słonecznych  oraz pieców c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy 
Dzwola” w kwocie: 5 317 528,93 zł. 
 

Źródłem finansowania inwestycji były: 
- środki własne w wysokości: 3 252 495,16 zł; 
- kredyty i pożyczki: 4 218 445,05 zł; 
- środki z Unii Europejskiej 3 372 818,15 zł; 
- wkład mieszkańców do projektów współfinansowanych z UE: 856 752,54 zł; 
- środki z budżetu państwa w formie dotacji: 354 870,15 zł. 
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2.3 Realizacja funduszu sołeckiego 

Zgodnie z art. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (dalej: u.f.s.) wysokość 
środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru 
określonego w ust. 1 tego przepisu. Jedną z danych wzoru jest "Lm", czyli liczba 
mieszkańców sołectwa. Omawiany przepis wyjaśnia, że chodzi o liczbę mieszkańców 
sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną 
na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie  
z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (dalej: u.e.l.). Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.e.l. rejestr 
mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta. Natomiast 

zakres danych gromadzonych w tym rejestrze określa art. 7 ust. 3 u.e.l. Przepis ten wskazuje, 

że w rejestrze mieszkańców gromadzi się dane m.in. obywateli polskich zamieszkujących na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.e.l.) oraz cudzoziemców 
zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.e.l.). Zgodnie  

z powyższymi przepisami prawa zostały odpowiednio wyliczone kwoty funduszu sołeckiego, 

przypadające na dane sołectwo. 
 

Fundusz sołecki na 2018 rok został  wyodrębniony przez Radę Gminy Dzwola z  budżetu 

Gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy sołectw  
na zebraniach wiejskich. Pieniądze z funduszu zostały wydane na zadania, które służyły 

poprawie warunków życia mieszkańców i były zadaniami własnymi Gminy.  
W Gminie Dzwola jest 16 sołectw: Branew: (Branew Ordynacka, Branew Szlachecka), 

Branewka, Branewka-Kolonia, Dzwola, Flisy, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, 

Kocudza Trzecia, Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, 
Władysławów, Zdzisławice, Zofianka Dolna. 

 

W 2018 roku fundusz sołecki wynosił: 338 207,21 zł. Został zrealizowany w 99,48 %  
na kwotę 336 432,44 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach  
za rok 2018: 
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 18 882,89 zł  

 9 827,52 zł  

 31 237,49 zł  

 33 764,56 zł  

 18 426,61 zł  

 32 465,93 zł  

 33 553,97 zł  

 25 762,15 zł  

 12 424,80 zł  

 10 108,31 zł  

 11 055,96 zł  

 35 098,30 zł  

 12 810,88 zł  

 14 846,58 zł  

 22 287,42 zł  

 18 784,00 zł  

 9 815,40 zł  

 31 057,50 zł  

 33 738,51 zł  

 18 375,00 zł  

 32 103,00 zł  

 33 502,80 zł  

 25 755,87 zł  

 12 379,95 zł  

 10 024,50 zł  

 10 703,46 zł  

 34 962,19 zł  

 12 742,80 zł  

 14 760,00 zł  

 22 134,57 zł  

 -   zł   5 000,00 zł   10 000,00 zł   15 000,00 zł   20 000,00 zł   25 000,00 zł   30 000,00 zł   35 000,00 zł   40 000,00 zł  

Zdzisławice 

Władysławów 

Krzemień Drugi 

Krzemień …

Konstantów 

Kocudza Trzecia 

Kocudza Druga 

Kocudza Pierwsza 

Kocudza Górna 

Kapronie 

Flisy 

Dzwola 

Branewka-Kolonia 

Branewka-Kolonia 

Branew 

Środki wykonane Środki planowane 
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III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Gmina Dzwola dysponuje łącznie 10 lokalami mieszkalnymi 

znajdującymi się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy 

Trzeciej oraz budynku Agronomówki w Kocudzy Pierwszej.  

    

Dochody z najmu, jakie uzyskała Gmina Dzwola w rok 2018 

roku wyniosły: 30 589,37 zł.  

 

Z tytułu najmu budynków użytkowych pod 

działalność zdrowotną w Kocudzy Trzeciej  

oraz Krzemieniu Pierwszym, Gmina uzyskała 

dochód w wysokości: 68 665,58 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku powierzchnia 

nieruchomości stanowiących mienie Gminy 

Dzwola wynosiła: 71,1058 ha. W stosunku  

do roku 2017 nastąpił wzrost o 40,7819 ha, w tym: 

  

1) 0,0018 ha przybyło w wyniku podziału działek nr130/2 i 130/5 w Zofiance Dolnej; 

2) 0,0032 ha przybyło w wyniku podziału działki nr 1084/1 w Krzemieniu Pierwszym; 

3) 40,9797 ha przybyło w wyniku komunalizacji dróg w Branwi Ordynackiej 

i Branwi Szlacheckiej oraz Kocudzy Trzeciej; 

4) 0,0071 ha ubyło w wyniku wywłaszczenia działek nr 130/6 i 130/10 położonych 

w Zofiance Dolnej pod budowę chodnika przy drodze krajowej 74; 

5) 0,1957 ha ubyło w wyniku sprzedaży działek nr 1343/11, 1343/13 i 1343/14 

położonych w Dzwoli zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXI/169/2017 Rady Gminy Dzwola 

z dnia 23 marca 2017 roku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, za kwotę: 

29 323,20 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w dzierżawę oddane były nieruchomości stanowiące 

mienie gminne o łącznej powierzchni 3,2876 ha.  

 

Dochód z wydzierżawionych gruntów wyniósł: 26 626,53 zł. 
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Stan mienia Gminy Dzwola na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp Nr KW 

Nr decyzji lub aktu 

Numer 

działki 
Powierzchnia 

w ha 

Położenie 
nieruchomości 

Sposób 

korzystania 

Na jakie 

potrzeby została 

zakwalifikowana 

   

  1. 

 

KW ZA1J/00047683/5 

Dec.Woj.Lub. 

RR.GN.GR.7710-1-

G/30/2003 z dnia 

30.09.2003r. 

 

961/2 

 

1,433 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

grunty orne 

 

skomunalizowane 

grunty orne 

oddane w 

dzierżawę 

 

  2. 

 

KW ZA1J/00042615/3 

Decyzja Woj.Tarnob. 

G.III.7223k/302/93  

z dn.31.05.1993r. 

 

1858 

1861   

1874 

 

0,49 

0,05 

0,01 

Razem : 0,55 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

tereny 

zabudowane, 

droga 

dojazdowa 

 

Agronomówka 

 

  3. 

 

KW ZA1J/00040743/5 

Akt.not.Nr 477/92 z 

dn. 03.03.1992r. 

 

 

366 
 

0,19 
 

Konstantów 

 

grunty orne 

 

działka zakupiona 

pod budowę stacji 

gazociągu 

 

  4. 

 

KW ZA1J/00042112/7 

Akt. Not.: Nr 150/92 

Akt. Not.: Nr 151/92 

Akt. Not.: Nr 152/92                                    

Akt. Not.: Nr 153/92 

Akt. Not.: Nr 154/92 

Akt. Not.: Nr 155/92 

Akt. Not.: Nr 157/92 

Akt. Not.: Nr 158/92 

Akt. Not.: Nr 155/92 

Akt. Not.: Nr 161/92 

Akt. Not.: Nr 165/92 

Akt. Not.: Nr 169/92 

z dnia 15.07.1992r.     

     

 

1369/1 

1370/1 

1374/1 

1376/1 

1368/1 

1363/1 

1361/1 

1362/1 

1360/1 

1364/1 

1375/1 

1367/1 

1373/1 

 

0,06 

0,07 

0,11 

0,07 

0,05 

0,05 

0,05 

0,06 

0,05 

0,10 

0,07 

 0,05 

0,10 

Razem: 0,89 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

tereny 

zabudowane 

 

boisko szkolne, 

sala gimnastyczna 

 

  5. 

 

KW ZA1J/00040497/5 

Akt. Not.nr 1053/98 

z dn. 19.02.1998r. 

 

1377/3 

1357 

1372/2 

1358 

1355/1 

1356 

1377/5 

 

0,09 

0,02 

0,07 

0,03 

0,03 

0,01 

0,03 

Razem: 0,28 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

tereny 

zabudowane 

 

boisko szkolne, 

sala 

gimnastyczna, 

oczyszczalnia 

ścieków  

 

  6. 

 

KW ZA1J/00045937/7 

Decyzja 

Woj.Tarnobrz. 

G.III.7223k/134/97 

z dn. 14.04.1997r. 

 

 

1378 

 

0,70 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

tereny 

zabudowane 

 

szkoła 
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  7. 

 

KW ZA1J/00026827/4 

Decyzja 

Woj.Tarnobrz. 

G.III.7223k/151/96 

z dn.13.05.1996r. 

 

452/3  

 

0,12 

 

Branewka 

 

pastwiska 

 

skomunalizowany 

zasób PFZ 

 

 

 

  8. 

 

KW ZA1J/00053476/6 

Decyzja 

Woj.Tarnobrz. 

G.III.7223k/135/97 

z dn.14.04.1997r. 

 

 

3400/7 

 

0,07 

 

Kocudza 

Druga 

 

użytki rolne 

 

 

skomunalizowany 

zasób PFZ 

 

  9. 

 

KW ZA1J/00043067/3 

Decyzja Woj. 

Tarnobrz. 

G.III.7223k/135/97 

z dn. 14.04.1997r. 

 

1325 

 

0,60 

 

Zdzisławice 

 

tereny  

rekreacyjne 

 

boisko sportowe 

 

 

10. 

 

 

KW ZA1J/00044908/8 

Decyzja Woj. 

Tarnobrz. 

G.III.7223k/132/97 

z dn. 14.04.1997r. 

 

 

  23 

 

0,25 

 

Branew 

Szlachecka 

 

tereny 

zabudowane 

 

szkoła i boisko 

szkolne 

 

  

11. 

 

KW ZA1J/00042112/7 

Akt. Not. nr 17/93 

z dn. 07.01.1993r. 

 

 

  24 

  151 

 

0,03 

0,04 

Razem: 0,07 

 

Branew 

Szlachecka 

 

tereny 

zabudowane 

 

szkoła i boisko 

szkolne 

 

  

12. 

 

KW ZA1J/00044907/1 

Decyzja 

Woj.Tarnobrz. 

G.III.7223k/136/97 

z dn. 14.04.1997r. 

 

 

1084/3 

1084/4 

 

1,00 

      0,0032 

 Razem: 1,0032 

 

Krzemień 

Pierwszy 

 

tereny 

zabudowane, 

droga 

 

szkoła , sala 

gimnastyczna, 

  

 

  

13. 

 

 

KW ZA1J/00044906/4 

Decyzja 

Woj.Tarnobrz. 

G.III.7223k/136/97 

z dn. 14.04.1997r. 

 

  1526 

 

1,20 

 

Dzwola 

 

tereny 

zabudowane 

 

szkoła, sala 

gimnastyczna 

 

  

14. 

 

KW ZA1J/00057778/1 

Akt Not.Nr 99/2000 

z dn. 11.01.2000r. 

 

 

3222/1 

3225/2 

3224/1 

 

0,1005 

0,0707 

0,0602 

Razem:  0,2314 

 

Kocudza 

Druga 

 

tereny 

zabudowane 

 

remiza OSP 

 

 

  

15. 

 

KW ZA1J/00048935/4 

Rep.A.nr 1009/01 

z dn. 5.03.2001r. 

 

  741 

 

0,35 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

tereny 

zabudowane 

 

Ośrodek Zdrowia 
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16. 

 

KW ZA1J/00052851/2 

Rep.A. nr 1009/01 

z dn. 5.03.2001r. 

 

 

1521/1 

1524/1 

1527/1 

 

0,03 

0,05 

0,04 

Razem: 0,12 

 

Krzemień 

Pierwszy 

 

tereny 

zabudowane 

 

Ośrodek Zdrowia 

 

  

17. 

KW ZA1J/00009936/6 

Decyzja Woj. Lubelsk. 

RR.GN.GR.7710-1-

G/29/2003 z 

dn.30.09.2003 r. 

 

  850 

  849/2 

 

1,42 

0,37 

Razem: 1,79 

 

Flisy 

 

grunty orne, 

łąki, las 

 

skomunalizowane 

grunty PFZ 

 

  

18. 

 

KW ZA1J/00062806/5 

Akt.not.Nr 4376/2004 

z dn. 24.08.2004r. 

 

 

1439/2 

 

1436/2  

 

0,28 

0,30 

Razem : 0,58 

 

Krzemień 

Drugi 

 

teren 

rekreacyjny 

 

boisko  sportowe 

 

  

19. 

 

KW ZA1J/00062806/5 

Akt.Not.nr 3915/2004 

z dn. 15.07.2004r. 

 

1445/4 

1442/2 

1433/2 

1427/2 

 

0,14 

0,14 

0,31 

0,17 

Razem: 0,76 

 

Krzemień 

Drugi 

 

teren 

rekreacyjny 

 

boisko  sportowe 

 

  

20. 

 

KW ZA1J/00062806/5 

Akt not.Nr 1613/2008 

z dn. 11.04.2008r. 

 

 

1430/2 

 

0,16 

 

Krzemień 

Drugi 

 

teren 

rekreacyjny 

 

boisko  sportowe 

 

  

21. 

KW ZA1J/00041145/0 

Akt. Not. nr 953/92  

z dn. 5.05.1992r. 

 

 

500/1 - 

Bi 

 

0,15 

 

Kocudza 

Górna 

 

tereny 

zabudowane 

 

hydrofornia 

 

  

22. 

 

KW ZA1J/00042112/7 

Akt. Not.  Nr 323/93 

z dn. 01.02.1993r. 

 

267/1 

275/1 

276/1 

 

 

0,0332 

0,3193 

               0,0369 

Razem:  0,3894 

 

Branew 

Ordynacka 

 

droga 

 

zakupiono pod 

drogę 

 

  

23. 

 

KW ZA1J/00049643/7 

Akt.Not.Nr 6095/95 

z dn. 19.10.1995r. 

 

 

1451/1 

 

0,49 

 

Dzwola 

 

teren 

rekreacyjny 

 

boisko sportowe 

 

  

24. 

 

KW ZA1J/00062580/4 

Decyzja Woj. Lubelsk. 

RR.IV.AS/7723/1-

135/06 z dnia 

20.04.2006r. 

 

1190 

 

0,26 

 

Branew 

Szlachecka 

 

droga  

 

skomunalizowana  

na 

przebudowę drogi 

 

  

25. 

 

KW ZA1J/00017859/1 

Decyzja Woj. Lubelsk. 

RR.IV.AS/7723/1-

142/06 

z dn. 20.04.2006r. 

 

 

892/1 

 

0,0225 

 

Branewka 

 

droga  

 

 

skomunalizowana 

na przebudowę 

drogi gminnej 

nr 109039L 

Branewka- 

Dąbrowa  
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26. 

KW ZA1J/00063205/9 

Akt.Not.Nr 3899/2006 

z dn. 7.06.2006r. 

 

628/2 

 

0,0107 

 

Branewka 

 

droga  

 

zakupiono pod  

drogę 

 

  

27. 

 

KW ZA1J/00014787/4 

Decyzja Woj.Lubelsk. 

RR.IV.AS/7723/1-

174/06 

z dn. 30.05.2006r. 

 

 

1404/3 

 

0,1289 

 

Dzwola 

 

tereny 

zabudowane 

 

Remiza OSP 

Konstantów  

 

  

28. 

KW ZA1J/00014787/4 

Akt.Not.Nr 601/2007 

z dn. 9.01.2007r. 

 

1407 

 

0,11 

 

Dzwola 

 

tereny 

zabudowane 

 

Remiza OSP 

Konstantów 

 

 

29. 

 

   

 

KW ZA1J/00030236/5 

Decyzja Woj.Lubelsk. 

GN.II.AC/7723/1-

367/08 

z dn. 5.02.2009r. 

 

 

297/1 

296/1 

130/7  

130/11  

 

 

0,21 

0,27 

   0,0400 

   0,0047 

Razem: 0,5247 

 

Zofianka 

Dolna 

 

tereny 

zabudowane, 

drogi  

 

Remiza OSP 

Zofianka,  

droga wewnętrzna 

 

  

30. 

 

KW ZA1J/00066712/7 

Decyzja Starosty 

Janowskiego Nr 

L.VI.6016/2/2011.JK. 

z dn. 28.03.2011r. 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

1525 

1445 

1523 

1450 

1522/1

1 

1522/9 

2158/1 

2567 

1527/1

2 

1527/1

3 

1342/1 

1343/5 

1522/3

1 

1527/1

8 

1522/3

0 

1343/8 

1343/1

2 

1343/1

5 

 

 

 

0,28 

0,85 

0,43 

0,23 

    0,0421 

    0,2711 

2,18 

1,43 

    0,0164 

   0,0349 

   0,0698 

   0,0322 

1,1943 

3,5016 

        0,50 

        0,0211 

        0,0983 

        0,1311 

Razem:11,3129 

 

 

Dzwola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tereny 

zabudowane, 

i pod 

zabudowę 

grunty rolne, 

łąki, lasy, 

tereny 

rekreacyjne 

 

 

 

 

 

pod zabudowę 

budynkami 

użyteczności 

publicznej, 

urządzenie 

źródlisk 

i terenu 

rekreacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

KW ZA1J/00066747/1 

Akt Not.Nr 3228/2011 

z dn. 8.08.2011r. 

 

 789 

 

0,0927 

 

 

Branewka 

 

 

 

grunty rolne 

 

Ujęcie wody 
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32. 

 

KW ZA1J/00051333/8 

Decyzja Woj. Lubelsk. 

GNiR-

II.7532.1.137.2011.K

N 

z dn. 21.08.2012r. 

 

1876 -  

 

0,13 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

tereny 

zabudowane,  

 

Ujęcie wody 

 

 

  

33. 

 

KW ZA1J/00067389/0 

Akt.Not.Nr 4106/2012 

z dn. 20.09.2012r. 

 

1263/1 

 

0,10 

 

Dzwola 

 

grunty rolne 

 

zakupiono na 

potrzeby budowy 

parkingu 

 

  

34. 

 

KW ZA1J/00067583/0 

Akt.Not. Nr 

5389/2012 

z dn. 7.12.2012r. 

 

349 

496 

916 

350 

 

0,18 

0,01 

    0,0956 

   0,1064 

Razem:  0,3920 

 

Branewka 

 

grunty rolne 

 

zakupiona na 

poszerzenie drogi 

 

  

35. 

 

KW ZA1J/00067583/0 

Akt Not. Nr 

1724/2013 

z dn. 13.05.2013r. 

 

716/3 

715/3  

 

0,0043 

0,0241 

Razem: 0,0284 

 

Branewka 

 

grunty rolne i  

tereny 

zabudowane 

 

zakupiono na 

rozbudowę 

remizy OSP 

 

36. 

KW ZA1J/00068126/6 

Akt.Not.Nr 162/2014 

z dn. 16.01.2014r. 

1515 0,07 Krzemień  

Pierwszy 

Pastwisko Na stan przybyła 

w wyniku 

zamiany dz.550/1 

i 551 na potrzeby 

budowy zatoki 

przystankowej w  

Krzemieniu 

 

  

37. 

 

KW ZA1J/00064451/5 

Decyzja Wojewody 

Lub. 

GN.I.7532.1.138.2013.

KN 

z dn.03.04.2014r. 

 

1181 

 

0,28 

 

Branew 

Szlachecka 

 

droga 

 

Nieruchomość 

skomunalizowana 

 

 

38. 

 

KW ZA1J/00032935/9 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego GN-

I.7532.1.26.2014.KN z 

dnia 21.05.2014r. 

 

2920 

 

2921 

 

8/342 z 0,46 = 

0,0108 

8/342 z 1,25 = 

0,0292 

Razem:  0,0400 

 

Zdzisławice 

 

udział 8/342 

 

las 

 

 

 

 

Nieruchomość 

skomunalizowana 

 

39. 

 

KWZA1J/00068523/9 

Akt Not.Nr 2880/2014 

z dnia 18.09.2014r. 

 

840/2 

 

0,0599 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

tereny 

zabudowane 

 

darowizna od GS 

SCh w Dzwoli 

 

40. 

 

KW ZA1J/00064451/5 

Akt Not.Nr 1851/2015 

z dnia 21.05.2015 r. 

 

333 

 

0,11 

 

Branew 

Szlachecka 

 

Pastwisko 

 

zakupiona na cele 

publiczne 
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41. 

 

KW ZA1J/00069214/7 

Akt Not.Nr 1579/2015 

z dn.28.09.2015 r. 

 

1512 

1518/1 

1521/3 

 

0,0500 

0, 0294 

0,0077 

Razem:  0,0871 

 

Krzemień 

Pierwszy 

 

Pastwisko 

 

zakupione na cele 

publiczne, pod 

zatokę 

przystankową 

 

 

42. 

 

KW ZA1J/00029753/5 

Dec.Wojewody 

Lubelsk. 

GN-

I.7510.1.20.2015PC 

z dn.21.10.2015 r. 

 

2019 

3023 

3030 

4344 

4440 

 

0,0025 

0,1025 

0,0725 

0,0375 

               0,3800 

Razem:  

 0,5950 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

 

    

 

Pastwisko 

las  

nieużytek    

 

Nieruchomość 

skomunalizowana  

Gmina posiada 

udział w ¼  

 

 

 

 

43. 

 

KW ZA1J/00038639/6 

Dec.Wojewody 

Lubelsk. 

GN-

I.7510.1.22.2015.PC 

z dn.04.11.2015 r. 

 

 

3639 

 

0,09 

 

Kocudza 

Druga 

 

łąka, 

nieużytek 

 

 

Nieruchomość 

skomunalizowana  

 

 

44. 

 

 

KW ZA1J/00068527/7 

Akt Not.Nr 1395/2016 

z dn.29.07.2016 r. 

 

 374/1 

 

0,16 

 

Flisy 

 

tereny 

zabudowane, 

las 

 

darowizna od 

OSP Flisy, 

zabudowana 

świetlicą wiejską 

 

45. 

 

KW ZA1J/00069968/7 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego. 

GN-

I.7532.1.67.2017.NR 

 

 

1603 

1604 

4993 

 

0,2 

 0,38 

 0,36 

Razem: 0,94 

 

Kocudza 

Druga 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 

 

46. 

 

KW ZA1J/00069969/4  

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego. 

GN-

I.7532.1.68.2017.NR 

 

33 

281 

280 

207/1 

 

0,16 

0,20 

0,12 

    0,6143 

Razem:         

1,0943 

 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 

 

47. 

 

KW ZA1J/00070106/7 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego 

GN-

I.7532.1.99.2017.NR 

 

 

887 

889 

890 

 

0,37 

0,37 

0,37 

Razem:   1,11 

 

Kocudza 

Pierwsza 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 

 

48. 

 

KW ZA1J/00070333/7 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego 

GN-

 

28 

48 

95 

120 

 

0,0575 

0,2276 

0,0177 

0,0293 

 

Branew 

Ordynacka 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 



                        RAPORT!O!STANIE!GMINY!DZWOLA!

!

22 
 

I.7532.1.44.2018.NR 

z 19 kwietnia 2018 

roku 

 

187 

205/1 

246 

247 

339 

366 

405 

406 

425 

428 

449 

450 

451 

272/2 

55 

0,0410 

0,0777 

0,2195 

0,2460 

0,2918 

0,0963 

0,1700 

0,0625 

0,5400 

0,0600 

0,1600 

0,0736 

0,1397 

0,0100 

0,5772 

Razem:  3,0974 

 

 

49. 

 

KW ZA1J/00070335/1 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego 

GN-

I.7532.1.42.2018.NR 

z 19 kwietnia 2018 

roku 

 

 

1191 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

1173 

1174 

1175 

1176 

1178 

1180 

1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1192 

1193 

1194 

1195 

1203 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

 

0,0300 

0,3100 

0,1300 

0,2500 

0,0500 

0,4200 

0,0700 

0,0100 

0,0400 

0,0400 

0,9900 

0,1500 

0,2100 

0,2900 

0,0800 

0,1400 

0,4900 

0,2300 

0,1400 

0,3900 

0,0700 

0,0300 

0,0600 

0,0100 

0,0700 

0,1600 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0800 

0,0400 

0,1900 

0,0400 

0,2700 

0,2800 

0,1500 

 

Branew 

Szlachecka 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 



                        RAPORT!O!STANIE!GMINY!DZWOLA!

!

23 
 

1215 

1216 

1218 

1219 

1222 

1224 

1226 

1229 

1230 

1231 

1233 

1225 

1228 

1232 

0,8000 

0,3500 

0,1900 

0,0400 

0,0600 

0,4500 

0,0300 

0,3200 

0,1000 

0,1800 

1,0800 

0,0100 

0,1100 

0,1500 

  Razem: 9,81 

 

 

50. 

 

KW ZA1J/00070180/9 

Decyzja Wojewody 

Lubelskiego 

GN-

I.7532.1.43.2018.NR 

z 19 kwietnia 2018 

roku 

 

 

113 

411 

980 

1040 

1039 

1062 

1058 

1586 

1407 

1430 

1483 

1634 

1626 

5237 

3005 

3056 

3071 

3004 

3150 

3231 

3097 

3380 

3220 

3454 

3508 

2889 

3549 

3570 

3555 

3746 

3651 

3677 

3661 

3745 

3744 

3728 

3707 

 

0,2000 

0,2000 

0,1400 

0,0100 

0,2400 

0,0600 

0,1500 

0,4700 

0,1600 

0,0500 

0,0700 

0,0400 

0,0800 

0,2700 

0,2500 

0,1200 

0,0800 

0,2000 

0,2900 

0,5700 

0,0700 

0,1800 

0,1100 

0,1400 

0,2400 

0,6400 

0,1300 

0,1700 

0,0300 

0,5200 

0,1400 

0,1000 

0,2000 

0,1200 

0,1000 

0,0700 

0,0400 

 

Kocudza 

Trzecia 

 

drogi 

 

 

Nieruchomości 

skomunalizowane 

pod drogi 
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3873 

3932 

4120 

4187 

4225 

4351 

4884 

4940 

4491 

4056 

4567 

5245 

5252 

2765 

1095 

2866 

1429 

3151 

821 

34 

1002 

1024 

1025 

2417 

1338 

797/2 

0,5500 

0,1800 

0,5800 

0,5500 

0,0700 

0,3000 

0,3100 

0,4000 

0,2600 

3,4200 

1,0900 

0,0300 

0,0500 

0,2700 

3,4600 

0,3800 

0,6200 

0,3000 

0,3900 

3,4900 

0,3800 

0,5600 

0,3000 

1,1200 

1,6100 

0,7523 

Razem: 28,0723 
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 

4.1 Strategia Rozwoju Gminy Dzwola na lata 2016 – 2023 

Strategia Rozwoju Gminy Dzwola na lata 2016 – 2023 została przyjęta przez Radę Gminy 
Dzwola Uchwałą Nr XX/157/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Dzwola na lata 2016 – 2023. 

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

Stanowi ona dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków 
rozwoju gminy. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania 
gminą, który pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, 
niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również 
efektywne gospodarowanie zasobami gminy, takimi jak środowisko przyrodnicze, kapitał 
ludzki, infrastruktura czy środki finansowe. Dobrze zorganizowany proces opracowania 

strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej 
przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie 

strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność lokalna. 
Utożsamianie się władz i mieszkańców gminy ze strategią stanowi niezbędny warunek jej 

skutecznej realizacji. Założono, że zaktualizowana strategia rozwoju gminy będzie 
dokumentem obowiązującym w perspektywie czasowej 2016 – 2023. Przyjęcie takiego 
horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala  

na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020. Z uwagi na dość długi okres obowiązywania 
strategii przyjęto, że powinien być to dokument uniwersalny, koncentrujący się  
na rozwiązaniu najważniejszych problemów rozwojowych gminy i jej mieszkańców.  

  W ramach realizacji zadań założonych w przyjętej strategii, Gmina Dzwola w 2018 r. 
zrealizowała następujące inwestycje, mające na celu poprawę życia mieszkańców: 

1) Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj 

od km 0+000 do km 0+990; 

2) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy 

cz. II, Krzemień Drugi, Flisy oraz Zofianka Dolna, gm. Dzwola. 

 

Gmina Dzwola w 2018 roku zaangażowana była również w programy i projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz w utrzymanie projektów  
już wykonanych: 

- numer i tytuł projektu: RPLU.04.01.00-06-0013/16, „Montaż kolektorów słonecznych  
i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Dzwola”. W ramach projektu zamontowano 

429 zestawów instalacji kolektorów słonecznych oraz 81 sztuk kotłów C.O. opalanych 
biomasą. Wykonano portal internetowy na potrzeby projektu. Wykonano tablicę i naklejki na 
potrzeby promocji projektu. 
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Utrzymanie zakończonych w latach wcześniejszych, projektów finansowanych  
ze środków UE. 

1. Numer  i tytuł projektu: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-008/12, „Słoneczna – czysta 

ekologicznie Gmina Dzwola. Wykorzystanie zasobów Natura 2000 poprzez instalacje 

kolektorów słonecznych”. Utrzymanie do końca 2020 r. 

 

2. Numer  i tytuł projektu: 05/10-UDA-RPLU.06.01.00-06-008/10-00-0608, „Ochrona 
Naturalnych Ekosystemów lasów janowskich”. Utrzymanie do końca 2019 r.  

 

3. Numer  i tytuł projektu: 1/UM03-6930-UM0330576/13, „Zagospodarowanie doliny rzeki 
Branwi poprzez budowę parkingu i chodników”: 

1) Budowa parkingu w miejscowości Branew w części Branew Szlachecka (kostka 8cm); 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w zakresie 

chodnika odcinek Krzemień- Branewka od km 3+350 do km 4+146; 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L w zakresie chodnika w miejscowości 
Krzemień Pierwszy  od km 0+726,00 do km 0+846,00; 

4) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2823L Krzemień Pierwszy – Flisy  

w Miejscowości Krzemień Drugi od km 0+650 do km 0+871. Utrzymanie do końca 
2019. 

 

4. Numer i tytuł projektu: 00423-6921-UM0300475/14, Budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka – Kolonia, 

Krzemień Pierwszy oraz ujęcia wody w miejscowości Branewka, Gmina Dzwola. Utrzymanie 

do połowy 2020. 
 

 

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dzwola 

Gmina Dzwola nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy Plan Ogólny Gminy Dzwola utracił ważność z dniem 31 grudnia 

2003 roku. Na terenie Gminy Dzwola nie wyznaczono obszarów zdegradowanych i obszarów 
rewitalizacji. Gmina Dzwola posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, które zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy Dzwola nr VII/30/03 z dnia 
30 czerwca 2003 roku i zmienione Uchwałą Rady Gminy Dzwola Nr IX/54/2015 z dnia  
16 września 2015 roku – wyznaczony został obszar potencjalnej lokalizacji turbin 
wiatrowych. Uwzględniając krótki okres obowiązywania studium oraz brak uwag 

zgłaszanych przez mieszkańców co do jego zapisów, obowiązujące studium należy uznać  
za aktualne. 

W obowiązującym Studium wskazuje się na działania mające wpływ, na rozwój Gminy 

Dzwola, do których w szczególności należy zaliczyć: 
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1) wyznaczenie terenów rozwojowych zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej  
jednorodzinnej oraz terenów rozwojowych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
pozwoli na realizację nowej zabudowy – co poprawi warunki życia mieszkańców i stworzy 

możliwość osiedlania się osób z poza terenu Gminy; 
2) wyznaczenie terenów rozwojowych 

obiektów produkcyjnych i usług 
komercyjnych, które stwarzają możliwość 
lokalizacji nowych firm i zakładów, 
tworzących miejsca pracy  
i przyczyniających się do rozwoju 
gospodarczego Gminy; 

3) wyznaczenie terenów rozwojowych 
obsługi komunikacji; 

4) wyznaczenie obszarów potencjalnej 
lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz 

urządzeń wytwarzających energię 
elektryczną z energii słonecznej o mocy 
przekraczającej 100 kW. 

 

 

W 2018 roku wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Decyzje te dotyczyły: 
- budowy i rozbudowy dróg gminnych wraz ze zjazdami – 7 szt.,  

- budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych – 4 szt.,  

- budowy stacji bazowych telefonii komórkowej – 3 szt. 

 

W 2018 roku wydano 40 szt. decyzji o warunkach zabudowy.  

Decyzje te dotyczyły: 
- budowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych – 21 szt., 

- budowy lub rozbudowy budynków gospodarczych  – 14 szt., 

- budowy budynków usługowych – 2 szt., 

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  –  2 szt., 

- budowy dróg dojazdowych i przejazdów wraz ze zjazdami i infrastrukturą  –  1 szt. 

 

W 2018 roku Wójt Gminy Dzwola wydał 5 postanowień opiniujących podziały 
nieruchomości i 28 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości.  

 

W 2018 roku wydano 122 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 
zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dzwola. 

 

W 2018 roku nadano 17 numerów porządkowych dla nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Dzwola. 
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4.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Dzwola na lata 2015 – 2019 

Zasób mieszkaniowy Gminy Dzwola na 31 grudnia 2018 r. obejmował 22 lokale 
mieszkalne o łącznej powierzchni 1 203 m2

  w 5 budynkach stanowiących własność gminy, 
położonych w miejscowościach: Dzwola, Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia i Krzemień 
Pierwszy, zgodnie z poniższą tabelą. 

Lokale mieszkalne znajdujące się w Domach Nauczyciela, zostały oddane w trwały zarząd 

na rzecz poszczególnych Zespołów Szkół w danych miejscowościach.  

Oznaczenie lokalu, 

budynku 

Ilość lokali / 
pow.  użyt.    
w m

2 

Stan 

techniczny 

budynku 

Wyposażenie 

N Z O Z  

w Kocudzy Trzeciej 

4 / 179 m
2 

dobry energia elektryczna, wodociąg, 
centralne ogrzewanie, 

kanalizacja 

Agronomówka 

w Kocudzy Pierwszy 

6 / 336 m
2 

dostateczny energia elektryczna, wodociąg, 
kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

w Dzwoli 

4 / 200 m
2 

dobry energia elektryczna, wodociąg, 
centralne ogrzewanie, 

kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

w Krzemieniu Pierwszym  

3 / 195 m
2 

dobry energia elektryczna, wodociąg, 
centralne ogrzewanie, 

kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

w Kocudzy Pierwszej 

5 / 293 m
2 

dobry energia elektryczna, wodociąg, 
centralne ogrzewanie, 

kanalizacja 

 

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Dzwola mieszczą się w budynkach, które 
zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych. Budynki zostały odnowione  

i wyremontowane, niektóre z nich potrzebują niewielkich poprawek takich jak malowanie  
korytarzy lub klatek schodowych. Stan techniczny 4 budynków jest dobry. Jedynie budynek 
„Agronomówka” wymaga znacznych nakładów finansowych w celu poprawy stanu 

technicznego budynku. 

Z zaplanowanych w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Dzwola na lata 2015 – 2019 prac remontowych, zostało wykonane w 2017 roku 
odwodnienie, malowanie i likwidacja kanału w budynku NZOZ w Kocudzy Trzeciej,  

za kwotę 57 701 zł. Remonty w pozostałych budynkach nie były wykonywane ze względu  
na brak środków finansowych w budżecie Gminy.  
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4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016 – 2020 

W dniu 24 czerwca 2016 roku Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr XIV/108/2016 przyjęła 

do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2019”. 
Uchwała Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Dzwola z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dzwola do opracowania i wdrażania planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola, była podstawą formalną opracowania 
przedmiotowego Planu. 

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016 – 2020 

jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej w stosunku do roku bazowego – 2014. Przedmiotowy Plan określa wizje 

rozwoju gminy Dzwola w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, które pozwalają osiągnąć 
długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne jak i ekonomiczne ukierunkowane  

na zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych, wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, a także poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. 

Wychodząc naprzeciw wymogom w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprawie jakości 
powietrza czy obniżenia emisji gazów cieplarnianych, na przełomie roku 2017/2018  

na terenie naszej gminy zrealizowany został kolejny etap projektu w ramach Działania 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach 

którego w gospodarstwach indywidualnych zamontowano: 429 zestawów instalacji 
kolektorów słonecznych (258 zestawów – 2 panelowych i 171 zestawów – 3 panelowych) 

oraz 81 sztuk kotłów na biomasę. 
 

4.5 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzwola 

Uchwałą Nr XV/84/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Rada Gminy Dzwola przyjęła „Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzwola”. Realizując obowiązek 
usuwania azbestu do 2032 r. zapisany w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032” a także zapisy Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Dzwola, w 2018 roku gmina Dzwola podpisała z Województwem Lubelskim umowę 

o współpracy dotyczącą realizacji projektu pn. „System gospodarowania wyrobami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzane są prace z wyrobami zawierającym 
azbest, które obejmują demontaż, transport i utylizację wyrobów, gdy wyroby znajdują się  
na dachu budynku lub transport i utylizację, gdy wyroby są zlokalizowane na działce.   

Do udziału w powyższym projekcie, w ramach 

pierwszego naboru, przeprowadzonego w dniach 

21.05 – 08.06.2018 r. zgłoszenia lokalizacji wyrobów 
azbestowych złożyło 32 osoby.  
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W ramach drugiego naboru, który odbył się w dniach 17.10 – 30.11.2018 r. zgłoszenia 
złożyło 30 osób. Łącznie w 2018 roku do udziału w projekcie przystąpiło 62 osoby, które  
na terenie swoich posesji posiadały wyroby zawierające azbest, zarówno na dachu  

jak i zlokalizowane na nieruchomości.   
W efekcie podpisanej umowy o współpracy, w tym samym roku udało się usunąć łącznie 

47,71 Mg wyrobów azbestowych z terenu naszej gminy. Ilość wyrobów obejmująca transport 
i utylizację wyniosła 40,45 Mg, ilość wyrobów związaną z pracami demontażowymi, 
transportem i utylizacją to 7,26 Mg. Były to wyroby zawierające azbest zdemontowane, 
usunięte i zutylizowane w ramach pierwszego naboru (21.05 – 08.06.2018 r.). Zgłoszenia 
lokalizacji w ramach drugiego naboru zostaną zrealizowane w 2019 roku. 

Obecnie na terenie Gminy Dzwola znajduje się 3 201 880 kg (219 080 m
2
) wyrobów 

zawierających azbest, do unieszkodliwienia: 3 192 145 kg wyrobów będących w posiadaniu 
osób fizycznych,  9 735 kg (885 m

2
) osób prawnych.  

 

 

4.6 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Dzwola 

Uchwałą Nr XVIII/73/05 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2005 roku został 
przyjęty Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzwola. 

Obecnie Gmina Dzwola nie posiada Programu ochrony środowiska, gdyż przyjęty ww. 
uchwałą Program opracowany był na lata 2005-2015. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach od 2013 roku obowiązek sporządzenia 
Planów gospodarki odpadami dla gmin został zniesiony.  

Wiele zadań, które wyznaczono w przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska  
dla Gminy Dzwola 2005-2015 zrealizowano, jednakże część wyznaczonych celów pozostała 
jeszcze do zrealizowania. Zadania, które określono w Programie Ochrony Środowiska.  

realizowane były sukcesywnie i są realizowane nadal, pomimo upływu planowanego terminu 

ich realizacji. Oto kilka z zadań realizowanych i zrealizowanych w 2018 roku: 
zwodociągowanie miejscowości nieobjętych gminnym systemem zaopatrzenia w wodę 
(październik – listopad 2018 r. oddanie do użytku sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy) 
miejscowości: Krzemień Pierwszy – od drogi krajowej nr 74, Krzemień Drugi, Flisy, 
Zofianka Dolna, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzwola, budowa 
nowych odcinków dróg i remonty istniejących: budowa nowego odcinka drogi 

o długości 990 m w miejscowości Kocudza Górna, na bieżące utrzymanie dróg i remonty 
cząstkowe istniejących dróg przeznaczono w 2018 roku kwotę: 30 000,00 zł, z funduszy 
sołeckich także na remonty dróg przeznaczano środki według potrzeb, budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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4.7 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2018 rok 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) należy do zadań własnych gmin. Wypełniając 
obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu ponosi gmina.  

Na terenie gminy Dzwola występuje problem bezdomnych zwierząt. Projekt Programu 

został przedstawiony do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 
dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy oraz zostały 
przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Dzwola. 

W 2018 roku Gmina Dzwola miała podpisaną umowę na doraźne wyłapywanie  
i odławianie zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Gabinetem 

Weterynaryjnym, lek. wet. Anną Smyk, Lipiny Górne-Lewki 72, 23-423 Potok Górny  
oraz ze Schroniskiem BAROS Maciej Glijer, ul. Berezów 76 D, 26-130 Suchedniów. 
Zapewniono opiekę na koszt Gminy bezdomnym zwierzętom: psy szt. 10 (odłowionych  
w 2018 roku) i szt. 14 (odłowionych w latach poprzednich). Koszt realizacji całego zadania 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł: 44 699,12 zł. Na koniec 2018 roku  
w schronisku pozostawało 13 szt. bezdomnych psów. 

 

4.8 Program współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku  

Rada Gminy Dzwola po przeprowadzeniu w dniach 10.10.2017 - 20.10.2017 roku 

konsultacjach społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy 

Dzwola podjęła Uchwałę Nr XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.  

W wyniku przeprowadzenia konkursów ofert, Gmina Dzwola zawarła trzy umowy  
na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2018. Łączny koszt realizacji wyniósł:  
134 000,00 zł. 

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami 
Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków, do zwiększania aktywności 
społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań 
publicznych. Na 2018 rok na realizację zadań publicznych przeznaczono: 140 000,00 

złotych. 
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Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
- „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do szkół i placówek szkolno 
rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2018”. 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1) „Piłka nożna dla pokoleń”; 
2) „Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród 

młodzieży gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce, prowadzenie szkolenia 
sportowego, udział w różnych konkursach sportowych oraz udział w zawodach 

sportowych, od szczebla gminnego do ogólnopolskiego”. 
 

Realizacja Programu 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          
i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego  

w 2018 r., przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert w których powołana przez Wójta 
Gminy Dzwola Komisja Konkursowa, wybrała podmioty mające realizować zadania 
publiczne.  

KONKURS OFERT nr 1 

W dniu 7 grudnia 2017 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań w zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą 
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego w Biłgoraju w roku 2018”.  Na realizację zadań przeznaczono, ze środków 
budżetu kwotę: 4 000,00 złotych. 

W powyższym konkursie złożono 1 ofertę: 
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu 
Koło Terenowe w Biłgoraju. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą 
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego w Biłgoraju w roku 2018” na kwotę: 4.000,00 złotych. 

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotacje. Całkowity koszt udzielonej dotacji  
w ramach tego konkursu wyniósł 4 000,00 złotych. Podmiot wykorzystał dotację w całości 
tj: 4 000,00 zł. 

KONKURS OFERT nr 2 

W dniu 16 stycznia 2018 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

Na realizację zadań przeznaczono, ze środków budżetu kwotę: 135 000,00 zł. 
W powyższym konkursie złożono 2 oferty: 
1) UKS Spartakus Dzwola na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej ” na kwotę 35.013,00 złotych. Przyznana dotacja: 25 000,00 złotych; 

2) Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień na realizację zadania: „Wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę: 105 000,00 złotych. Przyznana 
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dotacja 105 000,00 złotych. 

Oferty spełniły wymogi formalne i uzyskały dotacje. Całkowity koszt udzielonej dotacji  
w ramach tego konkursu wyniósł: 105 000,00 zł. 

Oba podmioty wykorzystały dotację w całości tj: 
1) UKS Spartakus Dzwola kwotę: 25 000,00 zł; 
2) Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień kwotę: 105 000,- zł. 

 
4.9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi               
z dnia 26 października 1982 r. prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.  
Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, uchwalanym co roku przez Radę Gminy Dzwola. 

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji 

szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków  
na terenie gminy. Z racji dysponowania dokładniejszą wiedzą o problemach uzależnień 
mieszkańców gminy oraz o dostępnych zasobach, gmina może przedsięwziąć środki zaradcze 
oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Program dostosowany jest do specyfiki 
problemów alkoholowych występujących na obszarze gminy Dzwola i uwzględnia lokalne 
możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.  

Część działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
i narkomanii na obszarze gminy ma charakter długofalowy i stanowi ich kontynuację 
w dalszych latach. 

Badania wskazują, że corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych  
ze spożywaniem alkoholu umiera w Polsce ok. dziesięć tysięcy osób. Problemy wynikające 
z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy 

w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny 
wpływ na stan zdrowia, poczucie bezpieczeństwa społecznego, a także na relacje 
interpersonalne w środowisku rodzinnym. Uzależnienia te pociągają za sobą 
psychodegradację jednostki i rodziny, powodują załamanie  się  procesów  socjalizacyjnych 
u dzieci i młodzieży, ponadto wzmagają występowanie przemocy i w konsekwencji prowadzą 
do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku 
z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz różnego rodzaju środków uzależniających 
dotyczą zarówno sfery społecznej jak i materialnej. 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą i działania w tej kwestii są działaniami 
długofalowymi, gdyż specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie rozwiązania.  
Aby pomóc osobie uzależnionej nie tylko trzeba minimalizować skutki alkoholizmu,  

ale edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, 
uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez używek rozładować napięcie i rodzącą się 
agresję. Istotną rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i umiejętności 
społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości. 
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Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto realizuje 
określone ustawowo zadanie prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 
Do GKRPA działającej w Urzędzie Gminy Dzwola można zgłaszać osoby, mające problemy 
alkoholowe. To na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających  
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu.  

Do zadań GKRPA jako instytucji prawnej, zobowiązania do leczenia należy: 
1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu; 
2) zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu 

odwykowemu; 

3) kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie 
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego; 

4) złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie 
zobowiązania do leczenia odwykowego.  

Działania profilaktyczne i naprawczych na obszarze gminy w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomanii są realizowane poprzez współdziałanie ze sobą wielu 
instytucji i organizacji. 

Jedną ze stosowanych form działań są programy profilaktyczne przeprowadzane                       

w formie zajęć warsztatowych z zakresu współczesnych zagrożeń dotykających dzieci                    
i młodzież takich jak: przemoc rówieśnicza, uzależnienie od alkoholu lub środków 
psychoaktywnych, cyberprzestępstwa. Programy w zakresie profilaktyki przeznaczone                

są również dla nauczycieli w zakresie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i umiejętności 
rozwiązywania problemów oraz dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności 
wychowawczych. Programy zrealizowane, w ramach prowadzenia profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w 2018 r.: 

Programy profilaktyczne w Gminie Dzwola realizowane w 2018 r. 

Lp. PROGRAM PROFILAKTYCZNY:  SZKOŁY/ STOWARZYSZENIA 

1.  „Trzymaj formę” ZS w Krzemieniu 

2.  „Małym i dużym przyroda i zabawa służy” ZS w Krzemieniu 

3.  „Czyste Powietrze wokół nas” ZS w Krzemieniu 

4.  „Nie pal przy mnie proszę” ZS w Krzemieniu  
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5.  „Nie przegraj…!” ZS w Krzemieniu 

6.  „Radość bez alkoholu” ZS w Krzemieniu 

7.  „Nie truj się” ZS w Krzemieniu 

8.  „Powiedzmy wspólnie-  stop używkom” ZS w Krzemieniu 

9.  „Dobry dzień bez używek” ZS w Krzemieniu 

10.  „Znajdź właściwe rozwiązanie” ZS w Krzemieniu 

11.  „Życie to ruch, a ruch to ….życie” ZS w Krzemieniu 

12.  „Bezpieczeństwo i rozwaga- tego od Ciebie 

każdy wymaga” 

ZS w Krzemieniu 

13.  „Zimowa Przygoda” ZS w Dzwoli 

14.  „Zdrowo i bezpiecznie odpoczywamy” ZS w Dzwoli 

15.  „ Szanuj innych” ZS w Dzwoli 

16.  „Radość bez papierosów i alkoholu” ZS w Dzwoli 

17.  „Znalezione nie kradzione” ZS w Dzwoli 

18.  „Dopalacze to nie dla mnie” ZS w Dzwoli 

19.  „Stop uzależnieniom” ZS w Dzwoli 

20.  „Nie pal przy mnie proszę” ZS w Dzwoli 

21.  „Nie daj się wciągnąć w sieć” ZS w Dzwoli 

22.  „ Substancje psychoaktywne” ZS w Dzwoli 

23.  „ My dzieci z dworca ZOO”- dofinansowanie  

wyjazdu 

ZS w Kocudzy 

24.  „Trzeźwo zdrowo i wesoło” ZS w Kocudzy 

25.  „Bądź najlepszy nie daj się nałogowi, 
zachowaj zawsze trzeźwy umysł” 

ZS w Kocudzy 

26.  „Bezpieczna i zdrowa szkoła” SP w Branwi 
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Gmina Dzwola nie posiada placówki leczenia uzależnień. Najbliższa tego rodzaju 
placówka znajduje się w Janowie Lubelskim. Leczenie odbywa się wyłącznie w publicznych 
bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i jest bezpłatne, również dla osób 
nieubezpieczonych. Leczenie uzależnienia jest dobrowolne, z wyjątkiem sądowego 
zobowiązania do leczenia, które zostało określone w art. 24 ustawy o wychowaniu                         
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Z raportu przesłanego przez Komendę Powiatową Policji w Janowie Lubelskim                 

w ramach działań prewencyjnych na terenie gminy Dzwola w roku 2018 zanotowano: 
1) ilość zatrzymanych  nietrzeźwych kierowców – 10; 

2) ilość wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców – 5; 

3) ilość kolizji drogowych  spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców – 26;  

4) ilość wypadków, kolizji drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych – 1; 

5) ilość zatrzymanych nieletnich pod wpływem alkoholu – 0; 

6) ilość interwencji domowych, gdzie sprawcami zakłócania spokoju i porządku były 

osoby pod wpływem alkoholu – 9; 

7) ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 

–  8; 

8) ilość wykroczeń/ przestępstw dokonanych przez osoby nietrzeźwe (z wyłączeniem 
wypadków i kolizji drogowych)  – 2 wykroczenia/ przestępstw brak danych; 

9) ilość wniosków o ukaranie skierowanych do sądu za zdarzenia spowodowane pod 
wpływem alkoholu  – 2. 

27.  „Nie zamykaj oczu” SP w Branwi 

28.  „Bliżej siebie, dalej od uzależnień” SP w Branwi 

29.  „Nie agresji i przemocy” SP w Branwi 

30.  „Szkodliwość palenia w młodym wieku” SP w Branwi 

31.  „Twoje zdrowie w Twoich rękach” SP w Branwi 

32.  „Patriotyzm- wczoraj i dziś” GBPiOK 

33.  „Aerobik dla każdego i w każdym wieku” GBPiOK 

34.  „Bezpieczne wakacje” GBPiOK 

35.  „Święto radości i dobroci w trzeźwości bez 
przemocy” 

SMZD 

36.  „Noc Świętojańska” promująca zdrowy styl 
życia 

SMZD 
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Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki na 2018 r. 

zaplanowano kwotę w wysokości: 57 000 zł, w tym na profilaktykę narkomanii: 5 000 zł. 
Łącznie na działania profilaktyczne w 2018 r. (profilaktyka alkoholowa i narkomania) 

wydatkowano  kwotę w wysokości: 30 903,03 zł, (w tym na narkomanię: 4 830,67 zł,  
na profilaktykę alkoholową: 26 072,36 zł). 

W roku 2018 głównym celem Programu było kontynuowanie podjętych działań w latach 

poprzednich poprzez: zwiększenie działań profilaktycznych w szkołach, edukację publiczną 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań 
w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenie dostępu oferty pomocowej 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także innych uzależnień, przemocy 
domowej oraz przemocy szkolnej. Program został wykonany poprzez realizację 
następujących zadań: 

1) organizowanie pomocy  terapeutycznej  w formie  programu  psychoterapii,  edukacji  

grupowej i indywidualnej, prowadzonej przez organizacje i osoby fizycznie zajmujące się 
problemem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; 

2) motywowanie   osób   uzależnionych   do   podjęcia  psychoterapii w placówkach   
leczenia uzależnień, kierowanie na leczenie specjalistyczne; 

3) udostępnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień; 
4) współpraca  merytoryczna z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli, w zakresie  

poradnictwa,  udzielania  pomocy psychologicznej i prawnej; 

5) współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie; 

6) pomoc finansowa w organizowaniu i działalności kół zainteresowań, klubów  sportowych,   
imprez kulturalnych, których celem będzie krzewienie trzeźwego stylu życia oraz  
uświadamianie  o zagrożeniach i skutkach nadużywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy 
i środków odurzających; 

7) współpraca  z nauczycielami, pedagogami  szkolnymi  w zakresie  przeprowadzania  

w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, szkolnych programów   
profilaktycznych   na   temat  problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy 
szkolnej i w rodzinie; 

6) organizowanie  pozalekcyjnych  zajęć sportowych  przez  kluby sportowe  dla  dzieci 
i młodzieży stanowiące   alternatywną   formę   spędzania  wolnego  czasu  bez  nałogów  
(zawody  sportowe, mityngi, itp.); 

7) organizowanie   kolonii,   obozów   wypoczynkowych    dla   dzieci   i młodzieży   
połączonych  z zajęciami   terapeutycznymi  z zakresu  profilaktyki    alkoholowej,  

narkomanii   i przemocy w rodzinie; 

8) organizowanie    programów    profilaktycznych    przez   GBPiOK  dla  dzieci  

i młodzieży ukazujących zagrożenia i skutki  związane  z nadużywaniem  alkoholu,  
narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających; 

9) wspieranie finansowe prelekcji i pogadanek przeprowadzanych przez psychologów, 
nauczycieli w szkołach na terenie gminy  na  temat  uzależnień  oraz  przemocy 
w rodzinie, szkole; 
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10) przeprowadzanie  w szkołach  na   terenie   gminy   przez   specjalistę  ds.  nieletnich   

Komendy Powiatowej Policji prelekcji nt. szkodliwości  i skutków  spożywania  alkoholu, 
palenia papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy i innych  środków odurzających   
a także niebezpieczeństw stwarzanych na drogach przez nietrzeźwych kierowców 
i pieszych; 

11) dofinansowanie zakupu nagród, art. biurowych, spożywczych, materiałów   
informacyjno - edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów,  
zawodów  sportowych  oraz innych imprez  o tematyce ściśle powiązanej z problemem 

uzależnień, profilaktyki  oraz promocji zdrowego stylu życia. 
 

 

4.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dzwola na lata 

2015-2020 

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Dzwola z dnia 20 listopada 2015 r.  

Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych należy 
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.). 

Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. Służy temu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Dzwola, której założeniem jest stworzenie wszystkim jej mieszkańcom 
warunków do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb a zarazem 
możliwości. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju 

funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji  
i organizacji pozarządowych, organizacji i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów 
społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych 
wyłączeniem społecznym oraz szeroko rozumianej edukacji społecznej. Zawiera ona w sobie 

liczne działania o charakterze długofalowym, mające przyczynić się do pozytywnych zmian, 
zgodnie z założeniami i potrzebami społeczności lokalnej. Polegają w szczególności  
na inwestycji w kapitał ludzki – społeczność lokalną, mieszkańców Gminy Dzwola oraz ich 
integrację, także system wychowania i edukacji, aktywność społeczną, poprawę sytuacji 
materialnej i bytowej, poprawę zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku pracy. 

Komplementarna ponadto pomoc osobom z problemami społecznymi, które dotykają 
mieszkańców gminy winna opierać się ponadto na profilaktyce, jako zapobieganiu ich 
powstawaniu, dalej systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym 
reagowaniu na miarę możliwości odpowiednich osób, służb i instytucji dla dobra wszystkich 
mieszkańców gminy. Dokument definiuje istniejące problemy oraz wyznacza cele 
strategiczne i główne kierunki działań mające na celu zapewnienie mieszkańcom gminy 

możliwie odpowiednią i godną jakość życia. Jest ona realizowana w sposób szczególny  
w obszarach: wychowania, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej. 
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Cel główny Strategii to: „Stworzenie wszystkim mieszkańcom Gminy Dzwola warunków 
pełnego rozwoju oraz aktywnego i pełnego udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę 
potrzeb i możliwości”. 

Cele szczegółowe, strategiczne to: 

Wspieranie rodziny oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.  
1) wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych; 
2) wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy oraz przeciwdziałanie 

bezrobociu; 

3) zapobieganie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz zapobieganie ich skutkom; 

4) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz problemom z nim związanych; 

5) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu; 
6) rozwój aktywności społecznej. 

Ten dokument pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Strategia  
w swojej treści określa prognozę zmian, wizje oraz wyznacza cele strategiczne  
i szczegółowe działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się  
do rozwiązania i zminimalizowania problemów społecznych. Przyjęte zadania są realizowane 
w poszczególnych rocznych budżetach i mają za zadanie kształtowanie  
w społeczeństwie odpowiedzialności za przyszłość własną i rodziny, przedstawiają kolejność 
osób, które zobowiązane są do niesienia pomocy, tj.: rodzina, społeczność lokalna dopiero  
na samym końcu państwo. Ogólnie podsumowując strategia przeciwdziała wykluczeniu 
społecznemu, umożliwia zaspokajanie potrzeb i realizację interesów społeczeństwa z Gminy 
Dzwola. 

Działania 2018 rok 

Podczas realizacji strategii zasadniczym zadaniem władz gminy wspólnie z licznymi 
instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola, ale i także 
poza nim, jest wszelkie działanie zmierzające do zapewnienia godnego poziomu życia 
wszystkim mieszkańcom. Ma ono charakter stworzenia możliwości i zarazem odpowiednich 
warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia każdemu mieszkańcowi  
z uwzględnieniem jego potrzeb a zarazem możliwości i odnosi się bezpośrednio do obszarów 
działania, które wyznaczają wymienione wyżej cele szczegółowe. 

Działania zawarte w strategii były realizowane w 2018 roku w szczególności poprzez: 
1) promocję wartości w rodzinie (spotkania, wykłady, prelekcje w szkołach, aktywizacja  

i integracja rodzin poprzez imprezy, wycieczki, konkursy); 

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych (projekty i kampanie społeczne, spotkania  
z przedstawicielami służb publicznych, itp.); 

3) wzrost kompetencji rodzicielskich (pedagogizacja rodziców, praca socjalna, asystent 
rodziny); 

4) wspieranie rodziców i rodzin w procesie wychowania (troska o bazę istniejącą lokalową  
i jej dalszy rozwój – szkoły, przedszkola, place zabaw itp.; odpowiednie godziny 

pozalekcyjne) opieki i wychowania dzieci; specjalistyczne doradztwo; rozwój rodziców; 
wspieranie placówek i organizacji pozarządowych pracujących z dzieckiem i rodziną; 
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5) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (diagnoza, pedagog, psycholog, pomoc 
materialna, zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, zajęcia pozalekcyjne); 

6) zagospodarowanie czasu wolnego (utrzymywanie i rozwój klubów sportowych, troska  
o bazę lokalową, turnieje, rozgrywki, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy  
z dofinansowaniami, popularyzacja aktywnego trybu życia, itp.); 

7) zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej (wspieranie i prowadzenie kół 
zainteresowań; imprezy integrujące miejscowości oraz całą społeczność gminy; konkursy, 
wystawy, warsztaty, plenery); 

8) troska o zdrowie i poprawa jego stanu wśród mieszkańców gminy (propagowanie zasad 
zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej i społecznej; akcje profilaktyczne; troska  
o istniejącą infrastrukturę i bazę lokalową oraz jej możliwy rozwój); 

9) promocja oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (wspomaganie  

i promocja działalności lokalnej, regionalnej i historycznej; promocja lokalnych twórców, 
organizacji pozarządowych; wspomaganie działalności ludowej; konkursy o tematyce 
patriotycznej, lokalnej); 

10) troska o bezpieczeństwo (ścisła współpraca z instytucjami – policja, straż pożarna, itp.; 
spotkania, wykłady, pogadanki o bezpieczeństwie; akcje pomocy sąsiedzkiej; projekty  
i kampanie społeczne); 

11) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego zagrażającym rodzinie oraz ich 

niwelowanie (integracja i reintegracja społeczna; edukacja społeczności lokalnej  
o zjawiskach niepożądanych; grupy wsparcia dla potrzebujących; wsparcie rzeczowe  
i finansowe rodzin potrzebujących; realizacja programów profilaktycznych, itp.; 

poradnictwo specjalistyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży); 

12) aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych (wspieranie działań; 
edukacja dzieci i młodzieży w tym odniesieniu; aktywizacja społeczności do działań 
pomocowych; integracja międzypokoleniowa; grupy samopomocowe; wspieranie 
organizacji pozarządowych w tym odniesieniu); 

13) świadczenie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym (praca socjalna; pomoc 
rzeczowa i materialna; pomoc sąsiedzka; wolontariat); 

14) współpraca międzyinstytucjonalna w aktywności zawodowej mieszkańców (współpraca  
z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz innymi w zakresie 
monitorowania zjawiska bezrobocia na terenie gminy, przeciwdziałanie mu oraz jego 
rozwiązywanie we wspólnej inicjatywie; współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz 
organizacjami pozarządowymi w tym odniesieniu; wspieranie różnych form zatrudnienia 
w tym także socjalnego i subsydiowanego (np. w ramach robót publicznych) oraz innych 
form aktywizacji zawodowej (np. prac społecznie użytecznych); współpraca  
w poradnictwie specjalistycznym; 

15) wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy (promowanie wiedzy u osób 
bezrobotnych; promocja aktywności zawodowej; poradnictwo społeczne i zawodowe; 
praca socjalna); 

16) inicjowanie i pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych do zapobiegania  
i rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy; 
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17) pomoc osobom bezrobotnym (pomoc rzeczowa i finansowa; praca socjalna; szkolenia 

specjalistyczne, kursy zawodowe); 

18) profilaktyka uzależnień oraz zapobieganie ich skutkom; 

19) zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat uzależnień 
(podnoszenie świadomości społecznej poprzez kampanie społeczne, plakaty, ulotki, 
programy; działania informacyjno – edukacyjne; udział w kampaniach społecznych; 
podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom); 

20) niesienie wsparcia osobom uzależnionym, a także ich rodzinom (obserwacja, diagnoza  
i analiza dostrzeganych zjawisk; inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów 
uzależnień; udzielanie osobom i rodzinom różnorakiej pomocy specjalistyczne, rzeczowej 
 i finansowej; grupy wsparcia; wywiady środowiskowe; rozmowy profilaktyczno-

motywacyjne; ścisła współpraca ze specjalistycznymi instytucjami pracującymi w obrębie 
uzależnień; kierowanie na specjalistyczne badania i stosowne leczenie; wnioskowanie do 
sądu o leczenie; kontrole sklepów; organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży 
oraz rozwijanie ich zainteresowań; niesienie specjalistycznej pomocy rodzinom; wsparcie 

rzeczowe i finansowe; praca socjalna; asystent rodziny); 

21) profilaktyka i zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie; 

22) zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy 
(rozpowszechnianie informacji nt. przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy – 

plakaty, ulotki, broszury; spotkania i dyskusje ze stosownymi instytucjami i służbami; 
wspomaganie, kształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych i wychowawczych; 
udział w kampaniach społecznych; realizacja programów edukacyjnych); 

23) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom (stosowna pomoc osobom  

i rodzinom doznającym przemocy oraz stosującym przemoc, działania profilaktyczne  
i interwencyjne; organizacja oddziaływań terapeutycznych; szeroka współpraca 
międzyinstytucjonalna w tym odniesieniu; grupy wsparcia); 

24) zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie 
(uświadamianie i aktywizacja społeczności lokalnej do czynnych działań i reagowaniu na 
zjawisko przemocy w rodzinie; organizowanie pomocy sąsiedzkiej i środowiskowej); 

25) zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie (współpraca międzyinstytucjonalna i umacnianie współpracy  
w przeciwdziałaniu przemocy; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i grup 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy); 

26) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu; 

27) podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach mieszkańców 
gminy (zebrania wiejskie, spotkania; udział w kampaniach; aktywizacja pomocy 
środowiska lokalnego, sąsiedzkiego); 

28) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy (imprezy integracyjne, 
sportowe, kulturalne; aktywizowanie społeczne i zawodowe osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; promowanie aktywności solidarnościowej, pomocowej); 

29) pomoc osobom i rodzinom zagrożonym izolacją i wykluczeniem społecznym bądź już 
dotkniętych tymi zjawiskami (komplementarne wsparcie osób i rodzin); 



                       RAPORT!O!STANIE!GMINY!DZWOLA!

!

42 
 

30) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej (promowanie postaw aktywności 
życiowej oraz integracji społecznej mieszkańców; organizacja wspólnych spotkań, imprez; 
promowanie i rozwój działalności lokalnych stowarzyszeń i grup obywatelskich (Kluby, 
Stowarzyszenia, KGW, OSP, inne); 

31) wspomaganie rozwoju aktywności społecznej (promowanie powstawania i rozwoju 
organizacji społecznych; organizowanie i wspieranie systemowe organizacji społecznych; 
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych; wspieranie tworzenia, rozwoju oraz 
działalności NGO). 

 

4.11 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzwola na lata 2017-2021 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
w art. 6 ust. 1 nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako zadania własne oraz obowiązek stworzenia 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez: opracowanie i realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.  

Uchwałą Nr XIX/146/2017 Rada Gminy Dzwola w dnia 27 stycznia 2017 roku przyjęła 
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w Gminie Dzwola Program nastawiony jest w głównej mierze na działania profilaktyczne.  
W swoich założeniach ma priorytetowo za zadanie eliminować lub redukować czynniki 
ryzyka, zarazem wzmacniać czynniki chroniące. Służy również pomocy osobom 
potrzebującym, jako bezpośrednia, możliwie jak najbardziej pilna i komplementarna, zarazem 
holistyczna pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym 
uwrażliwieniem na przemoc stosowaną wobec dzieci bądź w odniesieniu do dzieci, jako 
świadków przemocy. Obejmuje także działania, które są bezpośrednio skierowane do osób 
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, czy też stosujących przemoc. Cel ten można 
osiągnąć jedynie przez interdyscyplinarne działania służb i podmiotów realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w rodzinie. Działania te 
mają przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
rodzin z terenu gminy Dzwola. 

Realizacja celów programu w działaniach w  2018 roku. 
Zadania do realizacji zawarte w programie to działania kierowane do mieszkańców Gminy 

Dzwola wpisują się poprzez:  
1) upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie (informacje na stronie Gminy, 

ulotki – 2 , broszurki i plakaty  – 14, informacje w kwartalniku Źródło – 3); 

2) prowadzenie akcji informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji gminnych lub innych obejmujących 
swym działaniem teren Gminy Dzwola (szkoły – prelekcje dla dzieci i  nauczycieli 

prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i prowadzone 
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przez policjanta nt. przemocy w rodzinie, pogadanki z dziećmi prowadzone przez 

wychowawców); 

3) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia 

na terenie naszej Gminy (konkursy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach,   
dni profilaktyki zorganizowane w szkołach); 

4) realizacja szkoleń nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców  
(pogadanki z rodzicami organizowane podczas  spotkań rodziców  w szkołach); 

5) rozpoznanie i reagowanie na sytuacje, w których istnieje podejrzenie występowania 
przemocy domowej w środowiskach szkolnych i lokalnych – praca  Gminnego Zespółu 
Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie (liczba spotkań Zespołu - 16 , liczba  sporządzonych Niebieskich 
Kart – 15, praca Zespołu z rodzinami – 18 rodzin), rozmowy pedagogów szkolnych  
z dziećmi w szkołach; 

6) udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych; 

7) wspieranie programów interwencyjnych, psychoedukacyjnych i innych dla dzieci, które są 
osobami doznającymi przemocy lub świadkami przemocy, których organizatorem były 
instytucje z terenu Powiatu Janowskiego; 

8) wspieranie działań osłonowych  przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Dzwoli celu zapewnienia  bezpieczeństwa  socjalnego  ofiarom przemocy domowej. 

 

4.12 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 

Zgodnie z uchwałą  Nr  XIV/110/2016 Rady Gminy Dzwola z dnia 24 czerwca 2016 r.     

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 wskazuje, że Gmina realizuje 

zadania z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby w tym zakresie.  

W ramach działań organizacyjnych zadanie to zostało przekazane celem realizacji do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dzwoli. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje zadania 

wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
(t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), która została uchwalona „dla dobra dzieci, które 
potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, 

atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,  
dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dla dzieci,  
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się  
i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 
poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi  
i rodzicami (preambuła ustawy)”. 

W związku z powyższą ustawą nałożono na gminy szereg zadań mających na celu rozwój 
działań na rzecz rodziny poprzez wzmocnienie jej roli i funkcji oraz zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych, a także przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji 
społecznej. Ta wieloaspektowa praca z rodziną naturalną ma służyć ochronie odpowiedniego 
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poziomu życia oraz ograniczyć umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych  
lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stworzenie systemu wspierania rodzin 

mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych związanych  
z wychowaniem, opieką oraz skuteczną ochroną dzieci, a także działania profilaktyczne  
w środowisku lokalnym w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny  
i prawidłowego funkcjonowania rodziny. Tworzenie warunków, które pozwolą  
na realizowanie wspólnej polityki na rzecz wspierania i wzmacniania rodziny. 

Działania w ramach Gminnego Program Wspierania Rodziny. 

W 2018 r. działania będące realizacją  Gminnego programu wspierania rodziny to: 
prowadzenie  systematycznej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich  
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi  przeprowadzono pracę 
socjalną w 186 rodzinach z dziećmi. Zapewniono pomoc materialną i rzeczową rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, w tym objęto dożywianiem wszystkie 
dzieci, które tego wymagały. Ogółem w 2018 r. objętych dożywianiem zostało 232 dzieci  
ze 127 rodzin. Z zasiłków okresowych skorzystało 39 rodzin z dziećmi, natomiast z zasiłków 
celowych 17 rodzin.  

Wsparciem w postaci pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Dzwola w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. objętych zostało 157 dzieci, a w okresie 
wrzesień – grudzień 2018 r. – 145 dzieci. Wydatkowano także  środki na 1 zasiłek losowy.  

Współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  
w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialno-bytowej, dysfunkcyjnych, wieloproblemowych. Ogółem z tej formy wypoczynku 
w 2018 roku skorzystało 5 dzieci z 5 rodzin.  

Współpracowano także ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie oraz z UKS „Dystans” Niedźwiada w celu 
organizacji wypoczynku dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS. W 2018 roku 
nie udało się zachęcić do udziału dzieci z terenu naszej Gminy do tej formy wypoczynku  
w okresie zimowym a także  w okresie wakacyjnym.   

Wsparto asystenturą 7 rodzin zagrożonych kryzysem, przeżywających trudności   
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach tych działań Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dzwoli zatrudniał  asystenta rodziny, który na wniosek pracowników 
socjalnych  prowadził pracę z tymi rodzinami. Asystent opracował i realizował plany pracy  
z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 
Współpracował również, w przypadku 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,  
z koordynatorem pieczy zstępczej, jak również z innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki na wynagrodzenie 
asystenta pochodziły z różnych źródeł i stanowiły łączną kwotę 13 888,47 zł w tym – 

9 986,55 zł  środki własne. 
Pozyskano środki  na zadania związane z realizacją gminnego programu wspierania 

rodziny. Gmina Dzwola w 2018 r. pozyskała środki na realizację powyższego zadania  
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w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  na rok 2018”  

w kwocie 5 580,00 zł  z czego wykorzystano 3 901,92 zł. 
Stałe podnoszono kwalifikacje i kompetencje pracowników Ośrodka poprzez 

uczestniczenie w szkoleniach, prelekcjach, konferencjach z zakresu problematyki rodzinnej.   

Prowadzono monitoring sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem oraz ściśle 
współpracowano z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka  
i rodziny, mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych środowisk 
rodzinnych przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji.  Pracownicy socjalni 

monitorowali sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem oraz podejmowali działania 
w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym.  

W 2018 roku Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie pracował z 18 rodzinami, gdzie były sporządzone  
,,Niebieskie Karty” w związku z przemocą w rodzinie, w tym 11  kart dotyczyło rodzin  
z dziećmi.  

 Współfinansowano pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej.  Mimo wszechstronnych działań 

na rzecz dzieci i rodziny, jak również szeroko prowadzonej pracy socjalnej w 2018 r. z terenu 
Gminy Dzwola w formach pieczy zastępczej nadal  przebywa czworo dzieci. W 2018 roku 
koszt pobytu w pieczy ww. dzieci zamknął się  w wysokości 30 388,85 zł .  

Działano w kierunku podniesienia świadomości w zakresie możliwości uzyskania pomocy 
dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez możliwość wsparcia ze strony specjalistycznych instytucji.  

W dalszym ciągu w realizację Programu zaangażowano wiele podmiotów, które  poprzez  
swoją pracę z dzieckiem, rodziną oraz środowiskiem lokalnym, tworzą lokalny system opieki 
nad dzieckiem i rodziną: Urząd Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dzwoli, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Dzwoli, Powiatowy Urząd 
Pracy w Janowie Lubelskim, Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, Sąd 
Rejonowy w Janowie Lubelskim, w tym Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnia 
Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim, kuratorzy zawodowi i społeczni, placówki 
oświatowe, placówki wsparcia dziennego, organizacje pozarządowe, zakłady opieki 

zdrowotnej. 

Bardzo owocnym i zarazem  skutecznym działaniem  wpisujacym się w realizację zadań 
tegoż programu jest bardzo duże bezpośrednie zaangażowanie podmiotów realizujących 
Gminny Program  Wspierania Rodziny tj. szkół z terenu naszej Gminy, Klubu Seniora  

w Kocudzy, Koła gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Dzwolskiej, Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru w Kocudzy 

Trzeciej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej  oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dzwoli. Podmioty te co roku przedstawiają Wójtowi Gminy Dzwola  
i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej swoje merytoryczne sprawozdania  
i harmonogramy z realizacji celów zawartych w programie. Są one istotnym dokumentem 
przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania i potwierdzają  należytą realizację celów oraz 
wytycznych zawartych w programie.  
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Dodatkowym działaniem wpisującym się w realizację programu wspierania rodziny  
a zarazem małym początkiem do rozszerzenia różnorodności działalności była praca 
wolontariusza z rodziną, potrzebującą wsparcia. Wolontariusz pracuje w rodzinie z terenu 
naszej Gminy. Działania te mają na  celu podniesienie poziomu samopoczucia psychicznego, 
uzyskania poczucia bezpieczeństwa, a także uzyskania wzmocnienia w relacjach rodzinnych  

przez członków rodziny. 
W wyniku prowadzonych działań zauważa się poprawę funkcjonowania społecznego 

dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki 
stworzeniu skutecznego systemu wsparcia dla rodzin i dzieci zauważa się polepszenie sytuacji 
rodzinnej oraz bytowej, zwiększenie wrażliwości społecznej wobec sytuacji dziecka  
w rodzinie. Monitoring tego programu pozwala na  bardziej wnikliwsze rozeznanie  

w sytuacjach  związanych  z funkcjonowaniem rodzin na terenie naszej Gminy.  

 

 

4.13 Program osłonowy Gminy Dzwola w zakresie dożywiania „Dożywianie 
dzieci i młodzieży na lata 2018-2020” 

Program osłonowy został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Dzwola  
z dnia 11 października 2018 roku. Podstawę prawną dla wdrożenia programu stanowią  
art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.). Program jest utworzony i przyjęty przez Radę 
Gminy Dzwola w oparciu o uchwałę Nr 221 Rady  Ministrów  z dnia  10 grudnia  2013 r.  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata  2014-2020  (t.j.:  M.P.  z 2015 r.  

poz. 821, z późn. zm.).Głównym celem programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się  
w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów. Program jest elementem 
polityki społecznej gminy w zakresie: poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Niniejszy program osłonowy ma  
rozszerzyć działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli na rzecz rodzin, w zakresie 
realizacji zadań obowiązkowych gminy, o których mowa w art. 48 ustawy o pomocy 
społecznej, które potrzebują wsparcia a to przyczyni się do poprawy poziomu ich życia. 

Z uwagi na podjętą uchwałę w miesiącu październiku 2018 roku nie było dzieci 
spełniających kryterium w ramach tego programu wobec czego nie została udzielona pomoc 
żadnemu dziecku z terenu Naszej Gminy. Program ten jest zabezpieczeniem na przyszłość,  
by Gmina miała możliwość wsparcia  dzieci w zakresie dożywiania i mogła wspierać  
je możliwie w jak najszybszym czasie, gdy one tego potrzebują. 
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V. Realizacja uchwał Rady Gminy Dzwola 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt 

jest organem wykonawczym Gminy i do jego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady 

Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej, Wójt przy pomocy 

Urzędu Gminy Dzwola, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz jednostek oświatowych 

wykonał uchwały podjęte przez Radę Gminy Dzwola w 2018 r. w sposób określony  

w uchwałach Rady. 

W 2018 roku Rada Gminy Dzwola obradowała podczas dziewięciu sesji (od nr XXVIII  

do nr XXXIII - kadencja VII oraz I-III kadencja VIII ), na których zostało podjętych  

87 uchwał, z tego 49 to Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu: 

1) budżetu gminy, mienia, podatków, finansów i inwestycji – 22 uchwały;  

2) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzwola na lata 2018 – 2021  –  5 uchwał; 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu  – 6 uchwał; 

4) gospodarki odpadami – 5 uchwał;  

5) Programów, polityk, obowiązujących zasad – 12 uchwał; 

6) zadań wynikających z kodeksu wyborczego – 2 uchwały; 

7) nadania insygnia Gminie – 2 uchwały; 

8) zadań oświatowych – 3 uchwały; 

9) zadań pomocy społecznej – 2 uchwały; 

10) ustalania i zmian statutów – 14 uchwał; 

11) organizacji pracy rady – 14 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy Dzwola uchwały, Wójt zgodnie z zapisami ustawy  

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru: 

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

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

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola,  

zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały przekazane również do  Dziennika 

Urzędowego Województwa Lubelskiego i opublikowane. Prawo miejscowe zostało 

zamieszczone w  zbiorze Aktów Prawa Miejscowego i opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Dzwola. 
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Szczegółowy sposób wykonania uchwał Rady Gminy Dzwola zawiera poniższa tabela. 

 

L.p. 

 

Numer  

uchwały  

 

Data podjęcia 

 

Tytuł Uchwały 

 

Sposób wykonania uchwały 

1. XXVIII/199/2018 

29.01.2018 r. 

w sprawie poręczenia przez Gminę 

Dzwola zobowiązania z tytułu 

zobowiązań bankowych zaciągniętego 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Leśny Krąg" z siedzibą  

w Janowie Lubelskim 

Uchwała została wykonana. 

Podpisano poręczenie na kwotę 

70 000,00 zł. Harmonogram spłat 

przypada na lata 2019-2022. 

2. XXVIII/200/2018 

29.01.2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Dzwola na lata 2018 

– 2021. 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęto do realizacji zadanie 

wieloletnie na lata 2018-2021r.  

3. XXVIII/201/2018 

29.01.2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Dzwola  na  rok  2018 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęto do realizacji budżet 

gminy Dzwola na 2018 rok. 

4. XXVIII/202/2018 

29.01.2018 r. 

w sprawie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty 

Uchwała została wykonana. 

Zmienione stawki obowiązują  

od 01.04.2018 r. 

5. XXVIII/203/2018 

29.01.2018 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela opłatę oraz sposobu 

świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

Uchwała została wykonana. 

Określony w uchwale zakres 

świadczonych usług oraz 

Regulamin PSZOK obowiązuje 

od 27.02.2018 r. 
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6. XXVIII/204/2018 

29.01.2018 r. 

 

w sprawie określenia innego sposobu 

udokumentowania wykonania 

obowiązków w zakresie pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych 

Uchwała została wykonana. 

Określony w uchwale sposób 

wykonywania obowiązku, 

obowiązuje od 27.02.2018 r. 

7. XXVIII/205/2018 

29.01.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 

Uchwała nie została wykonana.  

 

8. XXVIII/206/2018 

29.01.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii na rok  

2018 

Uchwała została wykonana. 

Program został zrealizowany. 

9. 

 

XXIX/207/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Dzwola 

na lata 2018 – 2021 

Uchwała została wykonana. 

Uaktualniono budżet na 2018 rok. 

10. XXIX/208/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie zmian w Budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018 

Uchwała została wykonana. 

11. XXIX/209/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie deklaracji przystąpienia do 

złożenia wniosku do Wojewody 

Lubelskiego w ramach Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 

2018 z realizacją na rok 2019 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Przedmiotem uchwały jest 

wspólna realizacja w roku 2019 

zadań polegających na 

przebudowie dróg powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy 

Dzwola. 

12. XXIX/210/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Dzwola na 

okręgi wyborcze oraz ustalenie ich 

granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

Uchwała została wykonana. 

Dokonany podział na okręgi 

wyborcze obowiązuje  

od 09.05.2018 r. 

13. XXIX/211/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Dzwola  

na stałe obwody głosowania  oraz 

ustalenie ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała została wykonana. 

Dokonany podział na obwody 

głosowania obowiązuje  

od 09.05.2018 r. 
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14. XXIX/212/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, 

flagi stolikowej, banneru, sztandaru  

i pieczęci Gminy Dzwola oraz zasad ich 

stosowania 

Uchwała została wykonana. 

Ustanowiony herb i inne insygnia 

są  używane od 25.04.2018 r. 

15. XXIX/213/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie określenia opłaty za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Ustalone opłaty obowiązują  

od 24.04.2018 r. 

16. XXIX/214/2018 

19.03.2018 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla kadry 

kierowniczej w szkołach i zespołach 

szkół prowadzonych przez Gminę 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Ustalony wymiar zniżek godzin 

jest stosowany w szkołach  

od 01.09.2018 r. 

17. XXIX/215/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązującego 

w przedszkolach, szkołach i zespołach 

szkół prowadzonych przez Gminę 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Ustalony wymiar godzin jest 

stosowany w szkołach  

od 01.09.2018 r. 

18. XXIX/216/2018 

19.03.2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

Uchwała została wykonana. 

Deklaracja jest stosowana  

od 25.04.2018 r. 

19. XXIX/217/2018 

19.03.2018 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzwola na rok 2018 

 

Uchwała została wykonana. 

Program został zrealizowany. 

20. XXX/218/2018 

02.05.2018 r.  

w sprawie ustanowienia Odznaki 

Honorowej Gminy Dzwola oraz zasad  

i trybu nadawania i noszenia 

 

Uchwała została wykonana. 

Obowiązuje od 20.06.2018 r. 
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21. XXX/219/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Dzwola 

 

Uchwała obowiązuje od 

13.06.2018 r. jest stosowana  

w procedurze wydawania 

zezwoleń. 

22. XXX/220/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania 

na terenie Gminy Dzwola miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

Uchwała obowiązuje od 

13.06.2018 r. jest stosowana  

w procedurze wydawania 

zezwoleń. 

23. XXX/221/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Dzwola 

Uchwała obowiązuje od 

13.06.2018 r. jest stosowana  

w procedurze wydawania 

zezwoleń. 

24. XXX/222/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie rozpoznania  skargi  

na  działalność Wójta Gminy Dzwola 

 

Uchwała została wykonana.   

Uchwała została przekazana 

wnoszącemu skargę. 

25. XXX/223/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Janowskiemu na 

zadanie „Przebudowę drogi powiatowej 

nr 2810L Krzemień-Chrzanów-Goraj  

w miejscowości Krzemień Pierwszy  

w lokalizacji od km 0+041 do km 

0+141 długości 0,1 km” 

Uchwała została wykonana.  

Podpisano umowę z Powiatem 

Janowskim na wspólną realizację 

w/w zadania. 

26. XXX/224/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Janowskiemu na 

zadanie pn: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi-

Flisy w lokalizacji od km 2+158 do km 

4+172 (dojazd do mostu)” 

Uchwała została wykonana.  

Podpisano umowę z Powiatem 

Janowskim na wspólną realizację 

w/w zadania. 

27. XXX/225/2018 

02.05.2018 r. 

w sprawie zmian w  Budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018 

Uchwała została wykonana.   

28. XXXI/226/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem rocznym Wójta  

z wykonania budżetu gminy Dzwola  

za 2017 r. 

Uchwała została wykonana.  

Zatwierdzono sprawozdania 

finansowe oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy 

Dzwola za 2017 rok.  
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29. XXXI/227/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Dzwola z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

Nie udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu 

wykonania budżetu gminy 

Dzwola za 2017 rok. 

30. XXXI/228/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie przyjęcie projektu 

regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Dzwola w celu przekazania go 

do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

 

Uchwała została wykonana.  

Regulamin jest stosowany. 

31. XXXI/229/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Janowskiemu  

na zadanie pn: „Przebudowa mostu nad 

rzeką Branew w miejscowości 

Krzemień w ciągu drogi powiatowej  

nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy” 

Uchwała została wykonana.  

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu na w/w 

zadanie w kwocie 513 150,00 zł. 

32. XXXI/230/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Dzwola 

na lata 2018 – 2021 r. 

Uchwała została wykonana.  

Wprowadzono nowe 

przedsięwzięcia w ramach 

wydatków bieżących na lata 

2018-2019. 

33. XXXI/231/2018 

20.06.2018 r. 

w sprawie zmian w  Budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018. 

Uchwała została wykonana.   

34. XXXII/232/2018 

25.09.2018 r. 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

Nr IV/18/2011 Rady Gminy Dzwola  

z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji dla 

mieszkańców Gminy Dzwola ze 

środków budżetu Gminy Dzwola na 

budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Uchwała została wykonana.   

Dotacje są udzielane również 

osobom dysponującym 

nieruchomością. 

35. XXXII/233/2018 

25.09.2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Dzwola 

na lata 2018 – 2021 r. 

Uchwała została wykonana. 

Wprowadzono do realizacji nowe 

przedsięwzięcie w ramach 

wydatków inwestycyjnych 2019 r. 
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36. XXXII/234/2018 

25.09.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018 

Uchwała została wykonana.   

37. XXXIII/235/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy 

Dzwola oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

 

Uchwała została wykonana. 

Przewoźnicy korzystają  

z przystanków zgodnie  

z regulaminem. 

38. XXXIII/236/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana.   

Zadania samorządu Gminnego  

są realizowane zgodnie  

z postanowieniami statutu. 

39. XXXIII/237/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Branew 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

40. XXXIII/238/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Branewka 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

41. XXXIII/239/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa  

Branewka-Kolonia 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

42. XXXIII/240/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Dzwola 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

43. XXXIII/241/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Flisy 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

44. XXXIII/242/2018 

11.10.2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Kapronie 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

45. XXXIII/243/2018 

11.10.2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Kocudza Druga 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

46. XXXIII/244/2018 

11.10.2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Kocudza Górna 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

47. XXXIII/245/2018 

11.10.2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Kocudza Pierwsza 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 
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48. XXXIII/246/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Kocudza Trzecia 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

49. XXXIII/247/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Konstantów 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

50. XXXIII/248/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Krzemień Drugi 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

51. XXXIII/249/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu  

Sołectwa Krzemień Pierwszy 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

52. XXXIII/250/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Władysławów 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

53. XXXIII/251/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Zdzisławice 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

54. XXXIII/252/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa 

Zofianka-Dolna 

Uchwała została wykonana.   

Wybory sołtysów zostały 

przeprowadzone na kadencję 5 lat 

55. XXXIII/253/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

Uchwała została wykonana.   

 

56. XXXIII/254/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania 

Uchwała została wykonana.   
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57. XXXIII/255/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy Dzwola  

w zakresie dożywiania "Dożywianie 

dzieci i młodzieży na lata 2018-2020. 

Uchwała jest wykonana. 

Program jest realizowany. 

58. XXXIII/256/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały  

Nr XXX/223/2018 Rady Gminy 

Dzwola z dnia 2.05.2018r. o udzieleniu 

pomocy finansowej Powiatowi 

Janowskiemu na zadanie pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2810L Krzemień–Chrzanów-Goraj  

w miejscowości Krzemień Pierwszy  

w lokalizacji od km 0+041 do km 

0+141 długości 0,1 km” 

Uchwała została wykonana.  

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu na w/w 

zadanie w kwocie 17 253,02 zł. 

59. XXXIII/257/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr XXX/224/2018 Rady Gminy 

Dzwola z dnia 2.05.2018r. o udzieleniu 

pomocy finansowej Powiatowi 

Janowskiemu na zadanie pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy  

w lokalizacji od km 2+158 do km 

4+172 (dojazd do mostu)” 

 

Uchwała została wykonana.  

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu na w/w 

zadanie w kwocie 675 801,30 zł. 

60. XXXIII/258/2018 

11.10.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2018 

rok 

Uchwała została wykonana. 

61.  I/1/2018 

20.11.2018 r. 

w sprawie: stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

 

62.  
I/2/2018 

20.11.2018 r. 

w sprawie: stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

 

63.  
I/3/2018 

20.11.2018 r. 

w sprawie: stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 
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64.  II/4/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie  powołania Komisji 

Rewizyjnej 

Uchwała została wykonana. 

 

65.  
II/5/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie  powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Uchwała została wykonana. 

 

66.  
II/6/2018 

30.11.2018 r. 

Komisji Budżetowej Uchwała została wykonana. 

 

67.  
II/7/2018 

30.11.2018 r. 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Uchwała została wykonana. 

 

68.  
II/8/2018 

30.11.2018 r. 

Komisji Inwentaryzacyjnej Uchwała została wykonana. 

 

69.  
II/9/2018 

30.11.2018 r. 

Komisji Rolnictwa, Infrastruktury  

i Rozwoju 

Uchwała została wykonana. 

 

70.  
II/10/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

dla Wójta Gminy Dzwola 

Uchwała jest wykonana. 

Wynagrodzenie jest wypłacane 

zgodnie z uchwała. 

71.  
II/11/2018 

30.11.2018 r. 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia  

podatku    rolnego na obszarze Gminy 

Dzwola na 2019 rok 

Uchwała została wykonana. 

Stawki podatku na 2019 r. zostały 

naliczone zgodnie z uchwałą. 

72.  
II/12/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy 

Dzwola na rok 2019 

 

Uchwała została wykonana. 

Stawki podatku na 2019 r. zostały 

naliczone zgodnie z uchwałą. 

73.  
II/13/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Dzwola  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3  

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2019 rok 

Uchwała jest wykonana. 

Program jest realizowany  

w 2019 r. 
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74.  
II/14/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVI/103/08 Rady Gminy Dzwola  

z dnia 16.10.2008 r. w sprawie 

przystąpienia do stowarzyszenia. 

Uchwała została wykonana. 

Została złożona deklaracja  

w LGD, osoba reprezentująca 

Gminę. 

75.  
II/15/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana.   

Zadania samorządu Gminnego  

są realizowane zgodnie  

z postanowieniami statutu. 

76.  
II/16/2018 

 

30.11.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad    

tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw   

uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

Uchwała została wykonana. 

 

77.  
II/17/2018 

30.11.2018 r. 

w sprawie zmian w  Budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018 

Uchwała została wykonana. 

 

78.  III/18/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie zmian w  Budżecie Gminy 

Dzwola na rok 2018 

Uchwała została wykonana. 

 

79.  III/19/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie Wieloletniej  Prognozy  

Finansowej Gminy Dzwola na lata 2019 

– 2022. 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęto do realizacji zadania 

wieloletnie na lata 2019-2022 r. 

80.  III/20/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie uchwały budżetowej  na  rok  

2019 

Uchwała jest wykonana. Przyjęto 

do realizacji budżet gminy 

Dzwola na 2019 rok. 

81.  III/21/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad    tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw    

uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

Uchwała została wykonana. 
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82.  III/22/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii na 2019r.  

Uchwała jest wykonana. 

Program będzie realizowany  

w 2019 r. 

 

83.  III/23/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego  

do nieodpłatnego przyznania pomocy  

w formie zasiłku celowego 

realizowanego jako świadczenie 

pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenie rzeczowe  

w postaci produktów żywnościowych 

oraz w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała została wykonana. 

Program jest realizowany  

od początku 2019 r. 

84.  III/24/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy Dzwola  

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

NA LATA 2019-2023 

Uchwała została wykonana. 

Program jest realizowany  

od początku 2019 r. 

85.  III/25/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana.  

86.  III/26/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

powołania Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu Rady Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana.  

87.  III/27/2018 

28.12.2018 r. 

w sprawie deklaracji przystąpienia  

do złożenia wniosku do Wojewody 

Lubelskiego w ramach wojewódzkiego 

programu likwidacji osuwisk i ochrony 

wąwozów lessowych przed erozją 

Uchwała została wykonana. 

Złożono wniosek do Wojewody 

Lubelskiego i otrzymano dotację 

w wysokości nie więcej niż 80 % 

wartości zadania. Termin 

realizacji zadania to 2019 rok. 
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VI. Część analityczna 

 

6.1 Urząd Gminy Dzwola 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w rozdziale 2 określa zakres 
działań i zadania gminy, dzieli zadania gminy na własne i zlecone. Zadania własne wynikają  
z ustaw natomiast zlecone przekazywane są prze inne samorządy lub pochodzą od 
administracji rządowej. Do zadań własnych gminy należą w szczególności zadania z zakresu: 

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę; 
2) kanalizacji i odprowadzania ścieków; 
3) pomocy społecznej; 
4) edukacji publicznej; 

5) kultury fizycznej i turystyki; 

6) zieleni gminnej; 

7) ładu przestrzennego; 
8) ochrony środowiska; 
9) ochrony zdrowia; 

10) dróg gminnych, ulic i mostów; 

11) promocja. 

Jest to tylko pewien wycinek spraw, którymi zajmuje się samorząd gminny. Konstytucja 
RP bowiem czyni domniemanie uprawnień na rzecz gminy. Tak więc gmina zajmuje się 
wszystkimi sprawami, którymi nie zajmują się pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy: Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania 

gminy określone przepisami prawa. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy  

oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 

Aby jakikolwiek organ administracji publicznej mógł sprawnie funkcjonować, musi mieć 
odpowiednio zorganizowany aparat pomocniczy zwany urzędem. Urząd Gminy Dzwola jest 

jednostką organizacyjną, przy której pomocy Wójt Gminy Dzwola wykonuje swoje zadania  
i realizuje kompetencje. Wójt jest kierownikiem urzędu gminy oraz zwierzchnikiem 
służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, których ma prawo zatrudniać i zwalniać.  
Aparatem pomocniczym Wójta są Urząd Gminy Dzwola oraz inne jednostki organizacyjne 

wykonujące funkcje pomocnicze. Do jednostek tych należą: Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dzwoli, Szkoły publiczne, instytucje kultury.  

Wykonywanie przez Wójta uchwał rady gminy to urzeczywistnianie woli organu 
stanowiącego wyrażanej w formie i w trybie przewidzianych przepisami prawa za pomocą 
dostępnych organowi wykonawczemu – Wójtowi, środków prawnych lub czynności 

materialno-technicznych. Natomiast wykonywanie zadań określonych przepisami prawa  
to urzeczywistnianie woli prawodawcy za pomocą przypisanych organowi wykonawczemu 

 – Wójtowi, środków prawnych lub czynności materialno-technicznych. 
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Urząd Gminy Dzwola jest pracodawcą dla 24 pracowników, w tym: jedna osoba jest 
zatrudniona na podstawie wyboru, 1 na podstawie powołania, 22 na podstawie umowy  
o pracę, z czego 23 osoby na pełny etat, 1 osoba ¼ etatu.  

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Dzwola, zapewnia się wspólną obsługę jednostek 
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dzwola. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy 
Dzwola. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli; 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi; 
3) Zespół Szkół w Dzwoli; 
4) Zespół Szkół w Kocudzy; 
5) Zespół Szkół w Krzemieniu, 
na podstawie porozumienia jednostką obsługiwaną jest również Gminna Biblioteka 

Publiczna i Ośrodek Kultury. 
Pracownicy Urzędy Gminy Dzwola w ramach wspólnej obsługi wykonują następujące 

zadania na rzecz jednostek obsługiwanych: 
1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości; 
2) bieżąca analiza wykonywania planów; 
3) rozliczanie finansowe realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych 

(unijnych, państwowych i innych); 
4) obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
5) obsługę kadrowo – płacową; 
6) obsługę prawną – polegającą na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem 

całokształtu działalności jednostek obsługiwanych. 
 Na podstawie upoważnień ustawowych organom gminy przysługuje prawo stanowienia 
aktów normatywnych o charakterze przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze 
Gminy oraz aktów wewnętrznych obowiązujących pracowników Urzędu oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych. Akty normatywne, ustanawiają: Rada w formie Uchwały,  

Wójt w formie: zarządzenia lub pisma ogólnego.  
 W 2018 roku zostało wydanych 117 zarządzeń Wójta Gminy Dzwola oraz 37 upoważnień 
do działania z upoważnienia wójta, w imieniu i na rzecz Gminy Dzwola. 

 Ogólne zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw, określa Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji 
przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. W Urzędzie obowiązuje 
system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, w ramach 

obowiązujących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną. Wójt wskazuje system wykonywania czynności kancelaryjnych określający 
sposób dokumentowania załatwiania spraw w Urzędzie. 

W Urzędzie jest prowadzony centralnym rejestr skarg i wniosków oraz korespondencji  

wpływających do urzędu i wysyłanej przez urząd.  

W 2018 r. wpłynęła 1 skarga – na działalność Wójta Gminy, która Rada Gminy Dzwola 
uznała za zasadną. 
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W centralny rejestrze korespondencji wpisano 6 759 pism wpływających oraz 1 155 faktur. 

Podczas prowadzonych postępowań, za pośrednictwem centralnego rejestru zostało 
wysłanych 4 944 listy polecone oraz 814 listów zwykłych. 

Wypełniając obowiązek udostępniania informacji publicznej w 2018 r. zostało 

opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Dzwola:  
117 zarządzeń,  9 protokołów oraz 87 uchwał. Udzielono pisemnej odpowiedzi na 39 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 
 

Rada Gminy Dzwola w dniu 19 marca 2018 r. na XXIX sesji podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Dzwola oraz 

zasad ich stosowania. Ustanowione symbole są symbolami społeczności lokalnej Gminy 
Dzwola i podlegają ochronie. 
Herb – charakterystyczny znak wspólnoty samorządowej skonstruowany na wzór znaku 
terytorialnego według określonych reguł heraldycznych. W Polsce herby mogą być tworzone 
zgodnie z ustawą z dn. 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. 

Prace związane z uzyskaniem symboli trwały ponad 2 lata. Najlepszy projekt uzyskał 
pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawą do wydania 
opinii przez Ministra była uchwała działającej przy MSWiA Komisji Heraldycznej, która 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonych projektów, oceniając ich zgodność  
z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.   

Symbole Gminy Dzwola. Dwie kopie w krzyż skośny, złote a na nich takaż trzecia  
na opak w słup – nawiązuje do herbu Jelita 

Zamoyskich, którzy od przełomu XVI i XVII 

w. aż do wybuchu II wojny światowej władali 
większą częścią obecnej Gminy Dzwola 
(tereny należące do Ordynacji Zamojskiej). 
Należały do nich Branew Ordynacka, 
Branewka, Dzwola, Kocudza, Konstantów, 
Krzemień, Zdzisławice oraz osady leśne Flisy 
i Kapronie. Poza Ordynacją pozostawały 
Branew Szlachecka i Zofianka Dolna. 

Wcześniej w części dobrami tymi władali 
Dymitr z Goraja, Szamotulscy, Górkowie  
i inni. Jednak to Zamoyscy i ich Ordynacja ze 

swoim szczególnym ustrojem odcisnęły 
największe piętno na rozwoju tych ziem  

i kierunkach rozwoju gospodarczego. 

Rozdwojona gałązka sosny złotą, gdzie na 
dole każdej przy rozdwojeniu takaż szyszka 

– nawiązuje do miejscowych warunków 
przyrodniczych. 54,6% obszaru gminy (część 
południowa) stanowią Lasy Janowskie (część 
Puszczy Solskiej), niemal w całości należące  
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do Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Pomimo mnogości występujących tu gatunków  
w drzewostanie przeważają różne typy borów sosnowych: bór suchy, świeży, wilgotny  
i bagienny. 

 

Podczas obrad XXX sesji Rady Gminy Dzwola została podjęta Uchwała  
Nr XXX/218/2018 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy 

Dzwola oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 2786). 

Odznaka Honorowa Gminy Dzwola, stanowiąca zaszczytne wyróżnienie 
lokalne, nadawana będzie przez Radę Gminy Dzwola w drodze Uchwały. 
Stanowić będzie szczególny wyraz uznania samorządu dla dokonań 
podejmowanych przez poszczególne osoby i podmioty. Odznaka Honorowa 

Gminy Dzwola może być przyznawana zarówno osobom fizycznym, jak  
i prawnym (organizacjom i instytucjom), które w sposób szczególny 
przyczyniać się będą do rozwoju Gminy Dzwola na polu działalności 
kulturalnej, oświatowej, społecznej, zdrowotnej, sportowej, politycznej, 
naukowej, gospodarczej i promocyjnej Gminy. 

 

Na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji od dnia 16  lutego 2018 r. w Urzędzie 
Gminy Dzwola funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.  

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu obywatel 
może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. 
To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę 
będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został  
w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ 
administracji publicznej pełniący funkcję Punktu 

Potwierdzającego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu 
można potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz 
składać podpis zaufany.  

W naszym Punkcie Potwierdzającym zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Dzwola, w roku 

2018 dokonano 32 potwierdzeń Profilu Zaufanego. 
 

Przeprowadzona została procedura podziału Gminy Dzwola na obwody głosowania oraz 
okręgi głosowania. 

 

Wójt Gminy Dzwola przedłożył Radzie Gminy Dzwola wniosek w sprawie podziału 
Gminy Dzwola na obwody głosowania, przygotowany w oparciu o: liczbę mieszkańców 
Gminy Dzwola,  na dzień 31 grudnia 2017 r.: 6 491. Stały obwód głosowania powinien 
obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Zaproponowany podział: 1 – 1385, 2 – 1797,  

3 – 814, 4 – 2000, 5 – 495, jeden z obwodów mający swoją siedzibę w OSP Zdzisławice 
obejmuje mniejszą liczbę mieszkańców, jednakże jest to uzasadnione miejscowymi 
warunkami. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Delegatury KBW  
w Zamościu. Podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Dzwola w dniu 19 marca 2018 r.  
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na wniosek Wójta Gminy Dzwola Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/211/2018 w sprawie 
podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Wójt Gminy Dzwola przedłożył Radzie Gminy Dzwola wniosek w sprawie podziału 
Gminy Dzwola na okręgi wyborcze, przygotowany w oparciu o: liczbę mieszkańców Gminy 
Dzwola,  na dzień 31 grudnia 2017 r.: 6 491, liczbę  radnych wybieranych do Rady Gminy 

Dzwola: 15, jednolitą normę przedstawicielstwa, która wynosi: 432,73. Projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Delegatury KBW w Zamościu. W dniu 19 marca 2018 r. 
podczas XXIX Sesji Rady Gminy Dzwola podjęto uchwałę Nr XXIX/210/2018 w sprawie 

podziału Gminy Dzwola na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

Od 1 stycznia 2019 r. podziału na obwody i okręgi głosowania, dokonuje komisarz 

wyborczy.  

 

Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb 
państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych 
zadań publicznych. Zadania zlecone państwo powierza samorządowi ze względów 
pragmatycznych w drodze ustawy i traktuje je jako zadania państwowe z określonymi tego 
konsekwencjami. Organy samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu 
administracji rządowej tylko na podstawie umocowania wynikającego z przepisów zawartych 
w ustawach szczególnych. Ustawy (...) mogą powierzać jednostkom samorządu terytorialnego 
realizowanie zadań administracji rządowej, jak również zadań związanych z wyborami 
powszechnymi (tj. wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz wyborami do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw), a także referendami. 
Wykonywanie przez gminę zadań zleconych powoduje, że ma ona charakter wspólnoty 

samorządowej oraz jednostki wykonawczej administracji rządowej. Dzięki zlecaniu gminie 
zadań z zakresu administracji rządowej nie ma konieczności tworzenia na poziomie 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego – Gminy, odrębnych organów administracji 
rządowej. Wykonywanie przez gminy zadań zleconych w drodze ustawy jest obowiązkowe. 

 

W ramach wykonywania zadań zleconych w Gminie Dzwola, z zakresu Urzędu Stanu 
Cywilnego w 2018 r. wykonano czynności: 
1) sporządzono 11 aktów urodzenia (wszystkie to akty dzieci urodzone za granicą); 
2) sporządzono 23 aktów małżeństwa (w tym 2 to transkrypcje zagranicznych aktów 

małżeństwa i 1 ślub cywilny); 
3) sporządzono 38 aktów zgonu (w tym 2 transkrypcje aktów zgonu sporządzonych  

za granicą); 
4) wydano ogółem 24 zaświadczenia; 

5) wydano 420 odpisów aktów stanu cywilnego; 

6) wpisano do rejestru stanu cywilnego  457 aktów z ksiąg  znajdujących się w tut. 
Archiwum; 

7) sprostowano lub uzupełniono 27 aktów stanu cywilnego; 
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8) sporządzono 234 wzmianek dodatkowych przy aktach stanu cywilnego; 

9) sporządzono 276 przypisków w aktach stanu cywilnego; 

10) został zorganizowany Jubileusz 50-lecia małżeństw, dla 16 par z terenu Gminy Dzwola. 

 

 Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2018 r. wykonano czynności: 
1) przyjęto 116 zgłoszeń dotyczących zameldowania, wymeldowania, wyjazdu za granicę; 

2) wydano 275 zaświadczeń o zameldowaniu; 

3) wydano 39 udostępnień danych osobowych; 

4) usunięto 333 niezgodności w rejestrze PESEL; 

5) wydano 1 decyzję o wymeldowaniu; 

6) wydano 586 dowodów osobistych; 

7) wydano 47 zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego; 

8) unieważniono 121 dowodów osobistych. 

 

Z zakresu Powszechnego Obowiązku Obrony w 2018 r. wykonano czynności: 
dostarczono wezwania na kwalifikację wojskową dla 36 osób, z terenu Gminy Dzwola  

do kwalifikacji wojskowej przystąpiło 32 osoby. 
 

Z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy w 2018 r. wykonano czynności: 
1) wniosek o wpis do CEIDG  przedsiębiorcy ( CEIDG-1) - 36; 

2) wniosek o zmianę wpisu w CEIDG ( CEIDG-1) oraz innych danych - 55;  

3) wniosek o zawieszenie wykonywania działalności  gospodarczej (CEIDG-1) - 26; 

4) wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (CEIDG-1) - 16; 

5) wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG (CEIDG-1) - 19; 

6) udzielono informacji i wyjaśnień dotyczących zasad podejmowania rejestracji  

i prowadzenia działalności gospodarczej – 126 osobom. 

 

Z zakresu Wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania w 2018 r. wykonano czynności: 
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4; 

2) wydawanie zezwoleń jednorazowych – 10; 

3) dokonanie zmiany w wydanych zezwoleniach – 2; 

4) decyzje o wygaśnięciu zezwoleń – 7. 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dzwola: 

Rodzaj placówki 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Sklepy 23 23 20 18 17 

Gastronomia 3 3 3 2 4 

R a z e m:   26 26 23 20 21 
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Liczba mieszkańców przypadająca w 2018 r. na jeden punkt sprzedaży alkoholu  to 306 osób, 
a w 2017 r. było  to 325. 

 

Wartość (w zł) sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Dzwola 

Wartość sprzedaży 
napojów 

alkoholowych  

 

 

2014 r. 

 

 

2015 r. 

 

 

2016 r. 

 

 

2017 r. 

 

 

2018 r. 

 

Napoje o zawartości  
do 4,5%  alkoholu oraz 

piwo  

 

1 753 064,84 1 418 571,70 1 807 279,07 1 963 518,60 1 689 670,71 

Napoje o zawartości 
pow.4,5%do 18% alk.  

(z wyjątk. piwa) 
 

46 150,31    59 675,77    61 367,16  55 310,62  52 854,39 

Napoje o zawartości  
powyżej 18% alkoholu 

 

  545 115,67  448 728,06 535 392,21  654 727,87 648 475,57 

                      Ogółem: 2 444 330,82 1 926 975,53 2 404 038,44 2 673 557,09 2 391 000,67 

 

 

Wykres obrazujący wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Dzwola 
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W zakresie zadań związanych z wyborami powszechnymi: 

Do zadań Wójta należy prowadzenie Rejestru Wyborców. W 2018 r. na podstawie Rejestru 

Wyborców zostały sporządzone 2 spisy wyborców, dla 15 okręgów wyborczych,  
na 2 tury wyborów samorządowych. Wydano 1 decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru 
wyborców, dokonano 13 skreśleń z rejestru wyborców na wniosek, wydano 13 aktów 
pełnomocnictw do głosowania oraz aktualizowano 17 zawiadomień o ubezwłasnowolnienie. 

Zapewniono obsługę materialno-techniczną dla 5 Obwodowych Komisji Wyborczych  
i Terytorialnej Komisji Wyborczej oraz obsługę informatyczną. 

Na terenie Gminy Dzwola w dniu 21 października 2018 r. zostały przeprowadzone wybory 
organów jednostek samorządu terytorialnego, na ogólną liczbę uprawnionych 5 233 udział  
w wyborach, wzięło 3 120 wyborców, co stanowi 59,62% uprawnionych do głosowania  
t.j. osób wpisanych do rejestru wyborców w Gminie Dzwola.  

W wyborach do: 

1) Sejmiku Województwa Lubelskiego najwięcej głosów zdobył Pan Ryszard Majkowski 
Piotr Rzetelski, którzy zdobyli mandaty radnych sejmiku; 

2) Rady Powiatu Janowskiego najwięcej głosów zdobyli: Pan Daniel Rawski, Pan Stanisław 
Rawski i Pan Andrzej Bielak, wszyscy weszli w skład rady Powiatu; 

3) Rady Gminy Dzwola zostali wybrani: p. Stanisław Szuba, p. Alina Świś, p. Jan Blacha, 
 p. Józef Rycerz, p. Mieczysław Sulowski, p. Marcin Marchut, p. Jan Piecyk,  

p. Mariusz Abram, p. Grażyna Góra, p. Józef Bączek, p. Aneta Baciur, p. Urszula Kaproń, 
p. Krzysztof Dyjach, p. Łukasz Dyjach, p. Marek Kotrybała. 

W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w głosowaniu 
ponownym w wyborach wójta,  w dniu 4 listopada 2018 r. dokonano wyboru Wójta Gminy 
Dzwola, wymaganą liczbę głosów uzyskał: WIESŁAW DYJACH. 

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 226. Karty do głosowania wydano  
2 963 osobom. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 963 

wyborców, co stanowi 56,70% uprawnionych do głosowania. Wybrany kandydat uzyskał  
1 657 głosów ważnych. 

W dniu 20 listopada w sali narad Urzędu Gminy Dzwola odbyła się I Sesja Rady Gminy 
Dzwola VIII kadencji 2018-2023. Jednym z ważniejszych punktów obrad, było złożenie 
ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Dzwola. 

Zarządzeniem Nr 110/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały 
zarządzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dzwola.  

Wójt Gminy Dzwola zwołał Zebrania Wiejskie Sołectw, w celu dokonania wyboru Sołtysa 
oraz członków Rady Sołeckiej na kadencję: 2018 – 2023. 
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Celem udogodnienia mieszkańcom Gminy oraz podatnikom, dokonywania wpłat i innych 
opłat, w Urzędzie Gminy Dzwola funkcjonuje Kasa, w której przyjmowane są wpłaty 

indywidualne od klientów Urzędu, podatników, sołtysów oraz z tytułu rozliczeń  
z pracownikami. 

W roku 2018 przyjęto do kasy Urzędu Gminy Dzwola 362 060,61 złotych. Na kwotę  
tą składają się różnego rodzaju opłaty takie jak zobowiązania pieniężne, odpady komunalne, 
czynsze dzierżawne, opłaty za pobraną wody i inne opłaty skarbowe. Wypisano około 5 500 

kwitów na 55 kwitariuszach przychodowych. Oprócz kwitariuszy, na których wypisywano 

kwity w kasie Urzędu, wydano również 87 kwitariuszy sołtysom, którzy również przyjmowali 
podatki i opłaty za odpady komunalne od mieszkańców Gminy. Wszyscy sołtysi dokonali 

rozliczeń z Gminą Dzwola. 

Porównanie dokonanych wpłat przez podatników w danych miejscach. 
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Wpłaty podatków 

rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

Gmina Dzwola przystąpiła do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych  
w jednostkach administracji publicznej realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju 

przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), która pełni rolę koordynatora 
Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. W naszym urzędzie  
od marca 2018 roku można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. 

Program jest prowadzony od 1 kwietnia 2017 roku. Objęte są nim płatności bezgotówkowe 
w terminalach płatniczych POS (z użyciem kart płatniczych oraz telefonu/smartfonu)  
jak również płatności mobilne (z użyciem telefonu) realizowane przez WebPOS Paybynet. 

Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS oraz WebPOS 

Paybynet, nie ponoszą opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.  

Ilość transakcji bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej i telefonu w 2018 r.: 32. 
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Rada Gminy Dzwola w drodze uchwał określa wysokość stawek w podatku 
obowiązujących na terenie Gminy Dzwola. 

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat, podatku leśnego, 
podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych jest na terenie Gminy Wójt. 

 

Powierzchnia całej Gminy Dzwola wynosi 20 035,66 ha, w tym: 

1) powierzchnia fizyczna, w tym: użytki  rolne, grunty zabudowane, drogi, rowy, nieużytki: 
8 814,25 ha; 

2) powierzchnia fizyczna lasu:  10 097,68 ha; 

3) powierzchnia fizyczna lasu wchodząca w skład rezerwatu: 1 123,73 ha. 

 

Osoby fizyczne, łączne zobowiązania pieniężne.  
W ciągu całego roku wydano ok. 25 000 nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych.  
Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysłano ok. 690 listów za potwierdzeniem odbioru.  
Grunty rolne i leśne  są wykazane na 6 483 kontach  podatkowych.   

Opodatkowano podatkiem od nieruchomości około 1 500 gospodarstw domowych,  

na które składają się budynki mieszkalne i gospodarcze.  
Na terenie Gminy Dzwola budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze położone  

na użytkach gruntowych nie stanowiących gospodarstw rolnych, są zwolnione z podatku 

uchwałą Rady Gminy Dzwola.          
W 2018 roku zastosowano ulgę: 

1) na budynki mieszkalne o powierzchni: 241 900,09 m
2
; 

2) na budynki gospodarcze o powierzchni: 56 293,36 m
2
. 

Wartość wprowadzonej ulgi na budynki gospodarcze jak i mieszkalne wyniosła: 360 120,45 

zł 
 

Poniższa tabela przedstawia opodatkowane na kontach podatkowych u osób fizycznych 
budynki związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

Budynki związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej 

o powierzchni 

użytkowej w m2 

związane  

z udzielaniem  

świadczeń 
zdrowotnych m

2 

pozostałe budynki  
na prowadzenie 

odpłatnej statutowej 

działalności pożytku 
publicznego m

2
 

budowle o wartości  
w zł 

9 409,30 141,56 1 725,50 468 115,10 

 

Łącznie podatkiem od nieruchomości osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w 2018 roku opodatkowano około 180 osób. 
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Tabela przedstawia opodatkowane na kontach podatkowych u osób fizycznych grunty:  

Grunty opodatkowane podatkiem: 

Od nieruchomości w m2
 Rolnym w ha Leśnym w ha 

Podatkiem od 

nieruchomości 

w związku  

z prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą 

przeliczeniowe  

do wymiaru 

fizyczne 

 do wymiaru 

fizyczne  

do wymiaru 

40 434,00 76 371,00 5 932,89 265,35 3 999,98 

Ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim z wydziału geodezji wpłynęło 696 

zawiadomień o zmianach w Ewidencji gruntów i budynków, dla których wszczęto 
postępowanie podatkowe. 

Przyjęto i wprowadzono do systemu ok. 300 informacji w sprawie podatku  

od nieruchomości oraz  ok. 450 informacji w podatku rolnym i leśnym. 

W osobach fizycznych w wyszczególnionych podatkach dokonano, w ciągu 2018 roku  
przypisów i odpisów na kwoty  wykazane poniżej w tabeli. 

Na łączne zobowiązanie pieniężne zaksięgowano 13 275 wpłat.  

ŁĄCZNE ZOBOWIAZANIE w zł 

Podatek Nadpłaty 

Zaległości 

z 2017 r. 
Przypisy Odpisy Wpłata 

PRZYPIS WPŁATA 

LEŚNY 425,66 4 142,96 785,50 174 405,00 6 130,93 166 799,10 

OD 

NIERUCHOMOŚCI 
1,49 62 010,43 10 184,77 226 471,00 4 637,00 184 379,51 

ROLNY 596,69 4 893,97 1 788,38 351 797,00 6 874,47 342 850,49 

ODSETKI, KOSZTY, 

OPŁ. 
PROLONGACYJN 

0,00 0,00 0,00 - 0,00 3 142,76 

OGÓŁEM 1 023,84 71 047,39 12 758,65 752 673,00 17 642,40 697 171,86 

 

Ponadto wystawiono:  

1) 221 upomnień, na kwotę: 39 472,54 zł; 
2) 93 tytuły wykonawcze, na kwotę: 30 413,70 zł. 

 

Zaległości na koniec 2018 r. wynosiły: 99 048,34 zł (w tym jeden podatnik zalegał  
na kwotę: 85 376, 28 zł). 
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Udzielono pomocy publicznej i ulg ustawowych na wniosek podatnika: 

W podatku rolnym: 

1) ulga inwestycyjna, na kwotę: 3 715,00 zł; 
2) z tyt. nabycia gruntów na kwotę: 3 374,00 zł. 
 

Umorzenie zaległości podatkowej na kwotę:  92,00 zł: w podatku leśnym  

- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, na kwotę: 14 620,00 zł. 
 

Podatkiem od środków transportowych w 2018 roku opodatkowano 22 podatników. 
 

W transporcie osób fizycznych dokonano przypisu, odpisu oraz zaksięgowano 77 wpłat,  
na kwoty: wykazane w poniżej zamieszczonej tabeli: 

PODATEK TRANSPORTOWY w zł 

PRZYPIS ODPISY 

WPŁATA 

ZALEGŁOŚCI  

z 2017 r. 

WPŁATA 

NALEŻNOŚCI 

RAZEM BIEŻĄCE 
ODSETKI, 

KOSZTY 
PRZYPIS WPŁATA 

116 156,00 26 939,00 88 483,00 363,20 1 266,00 329,40 
 

88  812,40 

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę: 1 650,00 zł. 

Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły: 1 670,60 zł. 

Podatek leśny - osoby prawne opodatkowane są na 35 kontach podatkowych, 115 osób 
złożyło deklaracje na podatek leśny.  

W podatku leśnym  dokonano w ciągu 2018 roku  przypisów, odpisów oraz zaksięgowano 
227 wpłat, na kwoty wykazane w tabeli: 

PODATEK  LEŚNY OSOBY PRAWNE 

PRZYPIS ODPISY 

WPŁATA 
ZALEGŁOŚCI z 

2017 r. 

WPŁATA  

NALEŻNOŚCI 

RAZEM 

BIEŻĄCE 
ODSETKI, 

KOSZTY 
PRZYPIS WPŁATA 

 

251 649,00 

 

 

45,00 

 

 

251 631,00 

 

 

32,50 

 

 

34,50 

 

 

5,00 

 

 

251 668,50 

 

 

Wystawiono: 2 upomnienia na kwotę: 25,00 zł i 1 tytuł wykonawczych na kwotę: 10,00 zł. 

Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły: 2,50 zł. 
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Podatek od nieruchomości – w osobach prawnych, w podatku od nieruchomości grunty  
i budynki są opodatkowane na 50 kontach podatkowych. 

W zgłoszonych deklaracjach na podatek od nieruchomości zadeklarowano: 

1) budynki: 

a) 1 532,00 m
2 

 budynków mieszkalnych; budynki mieszkalne zwolnione uchwałą Rady 
Gminy Dzwola, 

b) 977,69 m
2
 budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, wymiar podatku od nieruchomości wyniósł 14 008,00 zł, 
c) 5 746,00 m

2
 budynków pozostałych lub ich części, wymiar podatku od nieruchomości 

wyniósł 7 519,00 zł, 
d) 15 203,80 m

2 budynków gospodarczych zwolnionych ustawowo,  
e) 430,98 m

2 budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wymiar 
podatku od nieruchomości wyniósł 1 838,00 zł, 

f) wartość budowli zgłoszona do opodatkowania wyniosła 12 758 677,26 zł z czego 
podatek wyniósł 244 573,00 zł; 

2) grunty: 

a) 49 151,00 m
2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 
wymiar podatku od nieruchomości wyniósł 1 770,00 zł, 

b) 5 661,00 m
2
 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,             

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wymiar 
podatku od nieruchomości wyniósł 3 396,00 zł, 

c) 320 572,00 m
2 gruntów pozostałych zwolnionych ustawowo,  

d) 45 874,00 m
2
 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako        

dr – drogi, wymiar podatku od nieruchomości  0,00 zł. 

Dokonano w ciągu 2018 roku  przypisów i odpisów oraz zaksięgowano 379 wpłat, na kwoty 

wykazane w tabeli: 

NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH 

ZALEGŁOŚCI  

z 2017 r. 

PRZYPISY 

 

ODPISY 

WPŁATA WPŁATA 
NALEŻNOŚCI 

RAZEM 
PRZYPIS WPŁATA BIEŻĄCE 

ODSETKI, 

KOSZTY 

 

19 961,19 

 

 

746,00 

 

 

289 615,00 

 

 

6 283,00 

 

 

277 162,00 

 

 

46,40 

 

 

277 954,40 

 

 

Wystawiono: 9 upomnień, na kwotę 4 831,50 zł i 5 tytułów wykonawczych, na kwotę 
3426,00 zł. 
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Dokonano umorzenia zaległości wraz z odsetkami, na kwotę: 1 886,00 zł, w podatku  

od nieruchomości osób prawnych. Zaległości na koniec 2018 r. wynosiły: 25 385,19 zł. 
W dwóch przypadkach upadłości firm, zgłoszono wierzytelności do sądów prowadzących 

sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne.  
 

Podatek rolny - grunty rolne w osobach prawnych opodatkowano na 19 kontach 

podatkowych. Deklaracje na podatek rolny złożyło 25 osób. 

Dokonano w ciągu  roku  przypisów i odpisów oraz zaksięgowano 36 wpłat, na kwoty 

wykazane w tabeli: 

PODATEK  ROLNY OSOBY PRAWNE 

PRZYPIS ODPISY WPŁATA 
ZALEGŁOŚCI z 2017 r. 
PRZYPIS WPŁATA 

 

1 857,00 

 

 

44,00 

 

 

1 842,00 

 

 

27,00 

 

 

0,00 

 

 

Wystawiono: 1 upomnienie, na kwotę: 10,00 zł i 1 tytuł wykonawczy, na kwotę: 10,00 zł 
Na koniec 2018 r. figuruje nadpłata w kwocie: 2,00 zł. 

Podatek od środków transportowych - w transporcie osób prawnych opodatkowano  

u 4 podatników 56 pojazdów, zaksięgowano 75 wpłat i dokonano przypisu i odpisu, na kwoty 

wykazane w tabeli: 

PODATEK TRANSPORTOWY w zł 

PRZYPIS ODPISY 

WPŁATA 
ZALEGŁOŚCI z 

2017 r. 

WPŁATA 

NALEŻNOŚCI 

RAZEM 
BIEŻĄCE 

ODSETKI, 

KOSZTY 
PRZYPIS WPŁATA 

25 178,00 2 384,00 22 794,00 23,20 650,00 650,00 23 444,00 

 

Ponadto wystawiono 2 upomnienia, na kwotę: 1 026,00 zł. 
Od 24 osób przyjęto oświadczenia o wykorzystywaniu naczep/przyczep, do celów 

rolniczych  i wprowadzono ulgę na naczepy lub przyczepy, które są związane wyłącznie  
z działalnością rolniczą. 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
do produkcji rolnej 

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. 

ilość 
złożonych 
wniosków 

ilość 
wydanych 

decyzji 

powierzchnia użytków 
rolnych zgłoszona przez 

producentów rolnych 
we wnioskach 

rolnicy złożyli 
faktury za zakup 

oleju 

napędowego 

w litrach 

dokonano 

wypłaty 
na konta 

producentów 
w zł 

1 309 1309 5 751,38 462 631,06 462 631,06 
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W 2018 roku wydano 1 048 zaświadczeń (w tym: o stanie majątkowym, niezaleganiu 

i dochodowości z gospodarstwa rolnego). 
Potwierdzono 48 oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych  

dla rolników ubiegających się o nabycie gruntów. 
Udzielono pomocy w wypełnieniu dokumentów do KRUS rolnikom ubiegających się 

o świadczenia emerytalno- rentowe dla ok. 60 osób. 
W ramach współpracy z różnymi instytucjami wystąpiono do: 

-  Prezesa ARiMR w Lublinie o udostępnienie informacji poprzez wskazanie użytkowników, 
którzy jednocześnie byli wnioskodawcami o przyznanie płatności obszarowych  dla 71 

działek rolnych  celem opodatkowania i dokonania prawidłowego wymiaru podatku. 
 - Prezesa KRUS w Lublinie o udostępnienie informacji o przyznanych rentach i emeryturach 
dla 12 właścicieli gospodarstw rolnych celem ustalenia podatników podatku rolnego. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, „Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 
własnych gminy”. Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele 
nieruchomości, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich 
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina jest obowiązana 

utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.  

Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne  
do ich utrzymania. W roku 2018 w gminie Dzwola podjęto następujące zadania, realizując 
obowiązki określone w przepisach Prawa. 

  

Zgodnie z Regulaminem przyznawania  

i rozliczania dotacji dla mieszkańców Gminy 
Dzwola na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy 
Dzwola z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji dla 

mieszkańców Gminy Dzwola ze środków 

budżetu Gminy Dzwola na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków (t. j. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 4566 

z późn. zm.) w 2018 roku udzielono dotacji na ten cel w łącznej kwocie 27 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).  

W ramach udzielonych dotacji na terenie gminy Dzwola w 2018 roku wybudowano  

9 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji do pojedynczej 
oczyszczalni ścieków wyniosła 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Wszystkie osoby, które uzyskały dotacje są mieszkańcami naszej gminy. 
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Przedmiotowe oczyszczalnie wybudowano w miejscowościach: Branewka – 1 

oczyszczalnia, Dzwola – 3 oczyszczalnie, Flisy – 2 oczyszczalnie, Kocudza Druga – 1 

oczyszczalnia, Krzemień Pierwszy – 1 oczyszczalnia, Zdzisławice – 1 oczyszczalnia. 

 

Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Dzwola 

Na terenie gminy Dzwola w 2018 roku wytworzono łącznie 580,020 Mg (ton) odpadów, 

które zostały odebrane wg. następujących kodów: 
 

Tabela Odebrane odpady – teren gminy Dzwola. 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania
 
[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
397,130 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
89,640 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
9,620 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,290 

16 01 03 Zużyte opony 11,580 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,700 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

6,720 

20 01 35
*
 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,850 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

0,200 

20 02 03  
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
3,720 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,540   

Razem 580,020 

 

Odpady odebrane w 2018 roku z podziałem na odpady z gospodarstw domowych 

i odpady odebrane od innych podmiotów (przedsiębiorcy, działalności gospodarcze, szkoły, 
parafie itp.). 
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Tabela Odpady odebrane z gospodarstw domowych 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania
 
[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
383,430 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
89,640 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
9,620 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,270 

16 01 03 Zużyte opony 11,580 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,700 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

6,720 

20 01 35
*
 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

1,850 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

0,200 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,540   

Razem 562,550 

 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu gminy Dzwola w 2018 roku 

odbierane były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
z siedzibą ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski. 

Częstotliwość odbioru zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  
z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywała się raz w miesiącu zgodnie  
z przesłanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janowie 
Lubelskim harmonogramem. Dla odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego zbiórka odbywała się raz w roku. 

  

Łączna ilość odpadów zebranych w roku 2018 wyniosła 562,55 ton. 
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Rodzaj oddanych odpadów w tonach  za rok 2018. 

 

  

 

Ilość odpadów oddawanych miesięcznie w tonach.  
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Na dzień 31.12.2018 r. ilość aktywnych gospodarstw wyniosła 1 384 deklarujących łącznie 

5 243 mieszkańców, zamieszkujących nieruchomość do objęcia opłatą za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Podział systemu gospodarki na wielkość gospodarstwa. 

 

Dochód Gminy Dzwola w roku 2018 z tytułu wpłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi wyniósł: 382 211,66 zł zaś wydatki: 522 504,96 zł.  
Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2018 r. wyniosły: 20 493,86 zł, odsetki: 1 580,00 zł.   
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostało wystawione 147 upomnień, na łączną 
kwotę: 13 590,35 zł oraz 27 tytuły wykonawcze, na kwotę: 2 810,55 zł. 

Odpady odebrane od przedsiębiorców/innych podmiotów  

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania
 
[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
13,700 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,020 

20 01 02 Szkło 0,030 

20 02 03  
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
3,720 

Razem 17,470 
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Ze strumienia odebranych z terenu gminy Dzwola w 2018 roku odpadów, pochodzących 
zarówno z gospodarstw domowych jak i od innych wytwórców odpadów następujące frakcje 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zostały przygotowane do ponownego użycia  
i poddane recyklingowi. 

 

Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 
użycia  i poddanych recyklingowi: 

Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych 

do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 
przygotowanych 

do ponownego użycia 

i poddanych recyklingowi 

[Mg] 

15 01 07 Opakowania ze szkła 6,890 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
77,520 

15 01 04 Opakowania z metali 0,830 

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
2,930 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,270 

Suma 95,440 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła z odebranych odpadów w 2018 roku wyniósł 27,65% (wymagany 
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
za  2018 rok to 30%).  

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych   
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania w 2018 

roku wyniosła 46,402 Mg.  

Osiągnięty w 2018 roku przez gminę Dzwola poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 18,83 %  
(wskazany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poziom na rok 2018 wynosi 40%).   
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PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
 

Wypełniając obowiązki gmin określone w ustawie 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w zakresie tworzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
(tzw. PSZOK) zbierającego odpady komunalne z terenu 
gminy Dzwola, który zapewni przyjmowanie co najmniej 
takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki  

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów 
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ww. ustawy, w dniu  

2 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 

Janów Lubelski dotycząca przyjmowania i zagospodarowywania wytworzonych przez 
mieszkańców gminy Dzwola odpadów komunalnych w ramach prowadzonego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

PSZOK obsługujący mieszkańców naszej gminy przyjmuje odpady takie jak: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe; 

5) opony wydzielone z odpadów komunalnych; 
6) odpady zielone; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a pochodzące 

z drobnych prac remontowych w budynkach mieszkalnych; 

8) „odpady suche” czyli:  
a)      papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, 
b)      metale oraz opakowania z metali, 

c)      tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, 

d)     szkło oraz  opakowania ze szkła, 
e)      opakowania wielomateriałowe. 

 

Usuwanie drzew - w roku 2018 dokonano 48 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew  
z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Zgłoszenia obejmowały 319 drzew 
liściastych, 11 drzew iglastych. 

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zwróciło się 10 osób, 
w efekcie czego wydano 10 zaświadczeń. 

W 2018 roku do Urzędu Gminy Dzwola wpłynęło 6 wniosków o wydanie zezwolenia  
na usunięcie drzew, które obejmowały łącznie 69 sztuk drzew planowanych do usunięcia. 
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W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiotowych sprawach  

w 2018 roku wydano 4 zezwolenia na usunięcie łącznie 10 szt. drzew, wycofano 1 wniosek  
o wydanie zezwolenia na 46 sztuk drzew.  W styczniu 2019 roku wydano 1 zezwolenie  

na 13 szt. drzew (postępowanie wszczęte w roku 2018).  

W 2018 roku złożono 5 wniosków na usunięcie łącznie 15 sztuk drzew (drzewa liściaste) 
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dzwola. Otrzymano  
5 zezwoleń na usunięcie ww. drzew (w 2018 r. usunięto 7 sztuk drzew). 
 

Drogownictwo – na terenie gminy Dzwola hierarchia dróg przedstawia się następująco: 
1) drogi krajowe – przez teren Gminy Dzwola przebiega droga krajowa nr 74 odcinek Janów 

Lubelski – Frampol jej długość na terenie gminy wynosi 13 km; 

2) drogi powiatowe – w gminie Dzwola jest 12 odcinków dróg powiatowych o łącznej 
długości 69,749 km, z czego utwardzonych 49,729 km i gruntowych 20,020 km: 

 

L.p. Nr drogi Przebieg drogi 

1. 2812L Wolica – Branew 

2. 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj 

3. 2821L Janów Lubelski (ul. Wojska Polskiego) – Biłgoraj 
4. 2811L Dzwola – Goraj 

5. 2823L Krzemień Drugi – Flisy 

6. 2820L Szklarnia – Flisy 

7. 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza – Władysławów  
8. 2817L (Jarocin) gr. woj. – Momoty Górne – Władysławów 

9. 2825L Dzwola – Kocudza Druga 

10. 2824L Dzwola — Zdzisławice 

11. 2822L Zofianka Górna – Zofianka Dolna  

 

3) drogi gminne – łączą miejscowości na terenie gminy oraz gmin przyległych.  
Łączna długość dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych wynosi 108,261 km 30% 

dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną, reszta dróg, to drogi dojazdowe do pól, tzw. 
„drogi transportu rolniczego”, które są utwardzone tłuczniem i innym materiałem drogowym lub 
posiadają nawierzchnię naturalną z gruntu rodzimego. Poniżej przedstawione są drogi publiczne 
gminne, które posiadają numery nadane zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

 

                            Drogi publiczne na terenie Gminy Dzwola – wykaz  

Lp. Numer drogi Nazwa drogi 

1. 108993L Zofianka Dolna – granica gminy 

2. 108994L Zofianka Dolna – dr. kraj. 74 

3. 108886L Zofianka – Zofianka Górna – Krzemień Majdan 

4. 108995L dr. kraj.74 – Krzemień  Majdan 
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5. 108996L dr. kraj. 74 – Krzemień Drugi 

6. 108997L Krzemień Drugi – Konstantów 

7. 108998L Krzemień Majdan – Krzemień Drugi Górki 

8. 108999L Krzemień Drugi Górki – Konstantów 

9. 109000L Kolonia Branewka – Krzemień Drugi Górki 

10. 109001L dr. kraj. 74 – Kolonia Branewka 

11. 109002L dr. kraj.74 – Kolonia Branewka 

12. 109003L dr. kraj. 74 – Konstantów 

13. 109004L Dzwola – Konstantów 

14. 109005L dr. kraj. 74 – Konstantów 

15. 109006L Dzwola Carapaty – Dzwola Morgi 

16. 109007L Kapronie Wieś 

17. 109008L Zdzisławice Boreczki – dr. pow. nr 2821L 

18. 109009L Kocudza Górna wieś – gr. gminy Goraj 

19. 109010L Kocudza Druga Morgi – dr. pow. nr 2826L 

20. 109011L dr. kraj. 74 – Kocudza Druga Morgi 

21. 109012L dr. kraj. 74 – Kocudza Druga 

22. 109013L dr. kraj. 74 – Kocudza Pierwsza 

23. 109014L Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy Frampol 

24. 109015L Kocudza Trzecia Leśniczówka – Kocudza Trzecia Morgi 

25. 109016L Kocudza Trzecia – Borek 

26. 109017L dr. kraj. 74 – Kocudza Trzecia Borek 

27. 109018L dr. kraj. 74 – Branew 

28. 109019L dr. kraj. 74 – Kocudza Górna 

29. 109020L dr. kraj. 74 – granica gminy Goraj (do Chrustu) 

30. 109021L dr. pow. 1810L – Goraj – Kolonia Kocudza Pierwsza 

31. 109022L Kocudza Trzecia – granica gminy (Chełmik) 

32. 109023L Kocudza Trzecia – granica gminy (Marianpol) 

33. 109024L Kocudza Trzecia – gr. gminy Frampol (Celinki) 

34. 109025L Kocudza Trzecia – Krawców wygon 

35. 109026L Kocudza Trzecia Morgi – Kol. Celinki 

36. 109027L Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy (Frampol) 
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37. 109028L Kapronie – Zdzisławice Bielaki 

38. 109029L Zdzisławice Bielaki – Kocudza Morgi 

39. 109030L Wygon Patajów – Kocudza Druga 

40. 109031L Zofianka Dolna – Wygon Majdański 

41. 109032L Branew – Branew Sapy 

42. 109033L Branew Sapy – Kol. Chrzanów 

43. 109034L Wygon Ładzki Sapy 

44. 109035L Kol. Branewka – Brzezina 

45. 109036L Wygon Sapowski 

46. 109037L Kocudza Górna – Sapy 

47. 109038L Branewka Kolonia – Dąbrowa 

48. 109039L Branewka – Dąbrowa 

49. 109040L Branew – Cegielnia 

50. 109041L Zdzisławice – Boreczki 

51. 109042L Kocudza Trzecia – Leśny Ucieszyn 

52. 113553L Wygon Szlachecki 

53. 113570L Księże Doły 

 

Utrzymanie dróg – drogi gminne są na bieżąco utrzymywane przez Gminę Dzwola.  
W okresie zimowym wykonywane jest odśnieżanie dróg gminnych w standardzie VI 
(interwencyjne odśnieżanie jezdni asfaltowych w zależności od potrzeb, w miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu), natomiast na wiosnę wykonywane są remonty 
cząstkowe dróg gminnych. 

 

Zgody, opinie i uzgodnienia w odniesieniu do dróg gminnych – w roku 2018  

na podstawie ustawy o drogach publicznych wydano następujące decyzje administracyjne 
oraz opinie i uzgodnienia w odniesieniu do dróg gminnych: 
1) wydano zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w ilości 12 sztuk; 

2) wydano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania  

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ilości 3 sztuk; 

3) wydano zgody na utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną oraz określenia 

warunków na przyłączenie się do drogi gminnej w ilości 5 sztuk; 
4) wydano opinie w sprawie budowy ogrodzeń od strony dróg gminnych w ilości 3 sztuk; 
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5) podpisano 12 umów cywilno-prawnych na budowę linii światłowodowych na terenie 
gminy w pasach dróg gminnych oraz 1 umowę cywilno-prawną na budowę linii średniego 
napięcia. 
 

Złożone wnioski o środki zewnętrzne na modernizację/remont dróg gminnych  

– w dniu 23 lutego 2018 r. Gmina Dzwola złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego: 
1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kocudza Druga  

nr 109012L (droga krajowa 74 – Kocudza Druga) o numerze ewidencyjnym 1846  

od km 0+670 do km 0+970” pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”  
w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości; 

2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzemień Pierwszy 
nr 109018L (droga krajowa 74 – Branew) o numerze ewidencyjnym 1971 od km 0+000 

do km 0+300” w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
W odpowiedzi na złożone w/w wnioski Gmina Dzwola otrzymała odpowiedź  

z UMWL w Lublinie w dniu 27 grudnia 2018 r., iż nie przyznano dotacji ze środków 
celowych na złożone zadania z uwagi na fakt, iż wnioski nie spełniały przesłanek zawartych 
w zasadach przyznawania środków, tj. Gmina Dzwola nie posiadała własności  
na przedmiotowe drogi. 

 

Regulowanie stanu prawnego dróg – Wójt Gminy Dzwola prowadzi sukcesywne 

działania związane z regulowaniem stanu prawnego dróg administrowanych przez Gminę 
Dzwola, tj. komunalizację. Dzięki podjętym działaniom w roku 2018 udało się uregulować 
stan prawny dróg dla następujących obrębów ewidencyjnych:  
1) 0010 – Kocudza Trzecia na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia  

19 kwietnia 2018 r., znak: GN-I.7532.1.43.2018.NR; 

2) 0001 – Branew Ordynacka na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia  

19 kwietnia 2018 r., znak: GN-I.7532.1.44.2018.NR; 

3) 0002 – Branew Szlachecka na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia  

19 kwietnia 2018 r., znak: GN-I.7532.1.42.2018.NR. 

W dniu 29 października 2018 r. do Wojewody Lubelskiego zostały złożone wnioski  
o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla następujących obrębów ewidencyjnych: 
1) 0008 – Kocudza Pierwsza; 

2) 0011 – Kocudza Górna; 
3) 0003 – Branewka. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Dzwola nie otrzymała żadnej odpowiedzi na złożone  
w dniu 29 października 2018 r. wnioski. 

Dla obrębu nr 0009 – Kocudza Druga, 0013 – Krzemień Pierwszy w dniu 19 grudnia  
2018 r. zostały wyłożone do publicznej wiadomości odpowiednie dokumenty  
do komunalizacji tych obrębów z terminem ogłoszenia do dnia 18 stycznia 2019 r. Po tym 
terminie przygotowano odpowiednie wnioski i przekazano je do komunalizacji Wojewodzie 

Lubelskiemu. 
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Oznakowanie, przystanki komunikacyjne, obiekty mostowe – corocznie w miesiącu 
maju przeprowadzana jest komisyjna kontrola okresowa prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego  
w Janowie Lubelskim, Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim oraz pracowników 
Urzędu Gminy Dzwola. Przedmiotowa kontrola polega na sprawdzeniu, czy wszystkie drogi 
gminne posiadają aktualne projekty stałej organizacji ruchu drogowego oraz czy te drogi  
są oznakowane zgodnie z tymi projektami. Gmina Dzwola w miarę posiadanych środków 
finansowych sukcesywnie opracowuje oraz aktualizuje projekty stałej organizacji ruchu oraz 
uzupełnia oznakowanie dróg na podstawie przeprowadzonej kontroli w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. W 2018 r. opracowany został zaktualizowany projekt stałej 
organizacji ruchu drogowego na drogi gminne nr 109004L Dzwola – Konstantów  
w miejscowości Dzwola oraz Konstantów. W omawianym roku zostało zamontowane 14 szt. 
znaków drogowych E-25 i A-6c na drodze nr 109017L, A-4 i T-3 na drodze nr 109029L, 

A-17 (2 szt.), D-1 (4 szt.), A-7 (2 szt.) na drodze nr 109010L, A-11 (2 szt.) na drodze  

nr 108998L, A-6c (1 szt.) na drodze nr 108996L oraz B-34 (1 szt.) na drodze nr 108997L. 

Gmina Dzwola jest właścicielem 7 przystanków komunikacyjnych określonych 
Uchwałą Nr XXXIII/235/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dzwola oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 5459), która straciła moc 
w roku 2019 na podstawie Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dzwola oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała Nr IV/31/2019 obecnie 

obowiązuje i określa lokalizację przystanków na terenie Gminy Dzwola. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dzwola: 

Lp. 
Nazwa  

miejscowości 
Lokalizacja przystanku Nazwa przystanku 

Numer 

przystanku 

1. 
Branew 

Szlachecka 

droga gminna nr ewid. 1224 

położona w Branwi Szlacheckiej 
Branew Szlachecka – 

Sapy  
01 

2. Dzwola 

Nieruchomość gminna, stanowiąca 
działkę o nr ewid. 1523, położona 

w centrum wsi Dzwola 

Dzwola – zajazd 01 

3. Kocudza Górna droga gminna nr 109009 L Kocudza Górna – wieś 01 

4. Konstantów droga gminna nr 109004 L Konstantów – wieś 01 

5. 
Krzemień 

Drugi 
droga gminna nr 108998 L 

Krzemień Majdan – 

wieś 
01 

6. 
Krzemień 
Pierwszy 

nieruchomość gminna, stanowiąca 
działki o nr ewid. 1512, 1515, 

1518/1 i 1521/3 położone w 
miejscowości Krzemień Pierwszy 

Krzemień Pierwszy – 

zajazd  
01 

7. Zofianka Dolna droga gminna nr 108994 L Zofianka Dolna – wieś 01 
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Przystanki komunikacyjne, zarówno te będące własnością Gminy Dzwola, jak również  
te zlokalizowane przy drogach powiatowych są raz w tygodniu sprzątane przez firmę 
zewnętrzną. Dodatkowo na wszystkich tych przystankach zamontowane są kosze na śmieci.  

W zarządzie Gminy Dzwola jest obecnie 6 obiektów mostowych. W roku 2018 został 
wykonany rozszerzony przegląd stanu technicznego mostów. Jego wyniki przedstawiają się 
następująco: 
1) most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej nr 108997L – ogólna ocena przeglądu: 

niedostateczny; 

2) most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej nr 108998L – ogólna ocena przeglądu: 
niepokojący; 

3) most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej nr 109038L – ogólna ocena przeglądu: 
zadowalający; 

4) most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej dojazdowej do pól – ogólna ocena przeglądu: 
przedawaryjny; 

5) most na rzece Rakowa w ciągu drogi gminnej nr 109028L – ogólna ocena przeglądu: 
zadowalający; 

6) most na rzece Rakowa w ciągu drogi gminnej/wewnętrznej – ogólna ocena przeglądu: 
zadowalający. 

 

Zadania wynikające z ustawy o transporcie drogowym – w  dniu 17 grudnia 2018 r. 

Wójt Gminy Dzwola na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
udzielił zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym dla przedsiębiorcy z terenu gminy Dzwola na linii komunikacyjnej Branew 
Szlachecka – Kocudza Górna – Dzwola wygaszając tym samym zezwolenie z dnia 12 sierpnia 
2016 r. wydane na rzecz tego samego przedsiębiorcy na linii komunikacyjnej Kocudza Górna 
– Dzwola. Na terenie gminy Dzwola w roku 2018 obowiązywało 4 zezwolenia  
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych 

na rzecz jednego przedsiębiorcy.     

W tym samym roku pozytywnie uzgodniono zasady korzystania z przystanków  
dla rozkładu jazdy linii komunikacyjnej: Branew Szlachecka – Kocudza Górna – Dzwola. 

 

Wodociągi oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę – na terenie Gminy Dzwola  

nie funkcjonuje przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina 
Dzwola z siedzibą w: Dzwola nr 168, 23-304 Dzwola. Prowadzi ona działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez mieszkańców  
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z czym jest zobowiązana  
do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego 

odprowadzania ścieków z budynków administrowanych przez Gminę. Spowodowane to jest 
ochroną interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacją 
kosztów.   
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Przedmiotem działania Gminy Dzwola w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest 
pobór wód podziemnych i rozprowadzenie jej odbiorcom z trzech ujęć wody zlokalizowanych 
na terenie gminy, tj.: 

1) Ujęcie Wody Kocudza Pierwsza, z którego woda podziemna ujmowana jest  
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04 listopada 2005 r., znak: OS.II.6223.-

13/05 wydanego przez Starostę Janowskiego; 
2) Ujęcia Wody Kocudza Górna, z którego woda podziemna ujmowana jest na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego z dnia 02 grudnia 2005 r., znak: OS.II.6223.-12/05 wydanego 

przez Starostę Janowskiego; 

3) Ujęcia Wody Branewka, z którego woda podziemna ujmowana jest na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07 października 2013 r., znak: 
BOŚ.III.6341.12.2013GM wydanego przez Starostę Janowskiego. 
 

Na terenie Gminy Dzwola z usług wodociągowych korzysta w miejscowościach: 
Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, 

Kocudza Górna, Dzwola, Konstantów, Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, 
Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy oraz Zofianka Dolna  
– ok. 6 364 osób, co stanowi 99,45% mieszkańców gminy.  

W celu oceny jakości wody wodociągowej prowadzone były systematyczne badania 
monitoringowe mikrobiologiczne jak i fizyczno-chemiczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem. Badania wody wykonywane były przez zewnętrzne akredytowane 
laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. Ponadto prowadzone jest 
systematyczne płukanie odcinków wodociągu nie pracujących, utrzymywanie stabilnego na 
odpowiednim poziomie ciśnienia wody.   

W 2018 r. nie były przeprowadzane postępowania administracyjne dotyczące poprawy 
jakości wody, jak również osoby korzystające z wody do spożycia w strefie zaopatrzenia  
w wodę Gminy Dzwola nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. 
Wszystkie przeprowadzone badania laboratoryjnie nie stwierdziły zagrożeń dla zdrowia  
i życia mieszkańców, dlatego też woda dostarczana w wodociągach w 2018 r. była przydatna 
do spożycia. 

 

Inwestycje wodociągowe – w  dniu 31 października 2018 r. zostały ukończone prace 
budowlano montażowe przy budowie wodociągu w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, 

Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy. W dniu 08 listopada 2018 r. dokonano komisyjnego 

odbioru robót. W ramach prac wykonano 20,8 km sieci wodociągowej oraz 269 szt. przyłączy 

wodociągowych.  
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

– w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne Gmina Dzwola w ustawowo 

wyznaczonym terminie złożyła odpowiedni wniosek o ustalenie taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia i zbiorowego zaopatrzenia ścieków w dniu 12 marca 2018 r. do organu 
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regulacyjnego, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Organ regulacyjny zatwierdził 
wnioskowane stawki taryfy decyzją z dnia 23 maja 2018 r., znak: 
RZ.RET.070.4.78.2018.MK. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 – 2021 kształtują się na następującym 
poziomie: 

1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 1,85 zł netto za 1 m3
; 

2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 7,00 zł netto za 1 m3
. 

Do cen i stawek opłat podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) 
na chwilę obecną w wysokości 8%. Taryfy weszły w życie w dniu 11 czerwca 2018 r. 

i obowiązywać będą do dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

Sprzedaż wody odbiorcom – w Gminie Dzwola sprzedaż wody prowadzona jest  
za pomocą programu komputerowego „WODA”. Naliczenia faktur VAT odbywa się  
w okresie półrocznym, w miesiącu czerwcu oraz w miesiącu grudniu na podstawie odczytów 
z wodomierzy dokonywanych przez konserwatorów oraz na podstawie ryczałtu  
w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w wodomierze. W 2018 r. zawartych 
zostało 300 umów na dostawę wody, a rozwiązano 4 umowy za porozumieniem stron.  
Za pobraną wodę, wystawiono 2 056 szt. faktur VAT oraz 6 not księgowych na łączną kwotę 
brutto 177 897,78 zł. Dla osób zalegających z opłatami za wodę wystawiane są upomnienia 
oraz sporządzane pozwy o zapłatę. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – w 2018 r. na terenie gminy 

Dzwola obowiązywał regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Dzwola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  
Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 2555). Zgodnie z nowelizacją przepisów 
w 2018 r. został przygotowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Dzwola i został przekazany pismem z dnia 10 lipca 2018 r.  
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Postanowieniem 

z dnia 10 października 2018 r. znak: RZ.RET.070.4.109.2018.MK organ regulacyjny przysłał 
opinię do przedstawionego regulaminu, na podstawie której Rada Gminy Dzwola uchwali 
nowo obowiązujący regulamin w 2019 r. 

 

Energia elektryczna – w zakresie energii elektrycznej główne działania Gminy Dzwola 
polegają na oświetlaniu ulic placów i parkingów. Czas świecenia lamp jest uzależniony  
od pory roku i długości dnia. Lampy świecą cały rok do godziny 22.00, za wyjątkiem  
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, kiedy to świecą się całą noc. Ponadto Gmina Dzwola 
na bieżąco współpracuje z PGE oraz różnymi przedsiębiorstwami działającymi na jej terenie 
w zakresie wykonywania przyłączy do budynków mieszkalnych i innych budynków. 
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Działalność jednostek OSP – na terenie gminy Dzwola działa 12 jednostek OSP, w tym: 

2 – w Dzwoli i Krzemieniu Pierwszym – zaliczone są do KSRG.  Wszystkie jednostki OSP 

posiadają Remizy Strażackie w tym 11 budynków są to w większości nowe, obszerne, 
posiadające garaże, duże świetlice, zaplecza kuchenne oraz pomieszczenia socjalno-bytowe. 

Większość z  nich, tj. 8 remiz  jest zmodernizowanych i wyremontowanych, m.in.  
w Konstantowie, Kocudzy Górnej, Krzemieniu Pierwszym, Krzemieniu Drugim, Zofiance 
Dolnej czy Kocudzy Drugiej. Strażnica w Branwi obecnie jest w trakcie prac remontowych. 

Corocznie w Gminie Dzwola organizowane są zawody sportowo-pożarnicze organizowane 
dla jednostek OSP. W 2018 r. zawody odbyły się w dniu 15 lipca, a ich gospodarzem była 
jednostka OSP w Kocudzy Dolnej. Gmina Dzwola na bieżąco finansuje działalność OSP 
zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej poprzez zakup 

paliwa do pojazdów i sprzętu, uzupełnianie umundurowanie itp. W 2018 r. jednostki OSP  
z terenu gminy Dzwola zużyły 382,1 litrów paliwa bezołowiowego i 3 165,5 litra oleju 

napędowego. Kierowcy – konserwatorzy sprzętu pożarniczego rozliczają się ze zużytego 
paliwa w okresie półrocznym. 

Gmina Dzwola zakupiła specjalistyczny sprzęt współfinansowany został ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt to: 
· defibrylator Zoll AED 3 – 1 szt.; 

· zestaw PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i zestawem Szyn Kramera – 1 szt.; 

· detektor napięcia – 1 szt.; 

· latarka akumulatorowa – 4 szt.; 

· sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.; 

· zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – 1 szt.; 

· piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt., 

który został przekazany jednostce OSP Dzwola oraz:  

· defibrylator AED – 1 szt.,  

· zestaw PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i zestawem Szyn Kramera – 1 szt., 

· detektor napięcia – 1 szt.,  

· latarka akumulatorowa – 4 szt.,  

· parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków. 1 szt.,  

· piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt., który został przekazany jednostce OSP 
Krzemień Pierwszy. 

Łączna wartość zakupu wyniosła 30 405,60 zł z czego 99% dofinansowało Ministerstwo 
Sprawiedliwości a 1% Gmina Dzwola. 

Na działalność OSP, Gmina Dzwola otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej 

ze środków pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
– na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku OSP w Dzwoli  

oraz OSP w Krzemieniu Pierwszym. Kwota dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego  
to 1 0319,00 zł, a kwota 1 147,00 zł to wkład własny Gminy Dzwola. W ramach 
dofinansowania w remizie OSP Dzwola wykonano tynki cementowo–wapienne  

na ścianach wewnątrz budynku oraz ułożono glazurę (płytki ceramiczne) na ścianach 
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wewnątrz budynku. Gmina Dzwola na bieżąco współpracuje z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. 

Ochrona zdrowia – bardzo ważnym aspektem dla życia Mieszkańców jest ochrona 

zdrowia. Na terenie naszej Gminy funkcjonuje dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
w Kocudzy Trzeciej oraz w Krzemieniu Pierwszym. Są to przychodnie podstawowej opieki 
zdrowotnej, w których świadczone są m.in. usługi medycyny rodzinnej czy punkt szczepień. 
W obu budynkach znajdują się punkty apteczne, w których można zaopatrzyć się w niezbędne 
lekarstwa. Budynki ośrodków zdrowia są własnością Gminy Dzwola. Są to budynki 
zmodernizowane i wyremontowane w bardzo dobrym stanie technicznym. Aby mogły być 
wykorzystane na prowadzenie usług związanych z ochroną zdrowia zostały wydzierżawione 
wymienionym powyżej Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej, które maja zawarte 
aktualne umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – w zakresie obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego Wójt Gminy Dzwola wykonał szereg działań, do których zobligowany był 
poprzez Zarządzenie Wojewodę Lubelskiego Nr 293 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 

organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego. W ramach tych obowiązków zostały wykonane m.in. następujące dokumenty: 
1) Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 24 stycznia 2018 roku  

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  
w 2018 r. i  Nr 76/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie organizacji, uruchomienia 

i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Dzwola w stanach gotowości 
obronnej państwa; 

2) Plan kontroli na 2018 rok w zakresie realizacji zadań obronnych przez jednostki podległe  
i podporządkowane Wójtowi Gminy Dzwola; 

3) Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacja w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny na terenie gminy Dzwola na 2018 rok; 

4) Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacja w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny na terenie gminy Dzwola na 2018 rok; 

5) Plan szkolenia obronnego i Planu działania obrony cywilnej gminy Dzwola na 2018 rok. 

 

Ponadto przeprowadzane były ćwiczenia i treningi: 
1) Trening Stałego Dyżuru w powiecie janowskim w dniu 19 kwietnia 2018 r.; 

2) Trening wojewódzki Stałego Dyżuru w dniu 6 listopada 2018 r.; 

3) Powiatowe Ćwiczenie Obronne „Janów 2018”. 
 

 

 

 

 

 

 



                       RAPORT!O!STANIE!GMINY!DZWOLA!

!

90 
 

6.2 Pomoc Społeczna 

Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie gmin 
mają ośrodki pomocy społecznej, wchodzące w skład lokalnej administracji samorządowej. 
Ośrodek pomocy społecznej jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego 

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Realizacją zadań 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze 
do ustaw. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje zadania Gminy przekazane  

do wykonywania a wynikające z wprowadzanych programów rządowych oraz rozporządzeń  
a dotyczących ogólnie obszaru społecznego. 

Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2018 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dzwoli prezentuje poniższa tabela. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli na dzień 31.12.2018 r. jest pracodawcą  
dla 7 pracowników. Ośrodek został wyznaczony przez gminę do realizacji zadań: obsługi  
pomocy materialnej dla uczniów (zadania własne), świadczeń rodzinnych, świadczeń   
wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz KDR (zadania zlecone). 

· 1 etat  – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli; 

· 3,5 etatu – Pracownicy socjalni zgodnie art.110 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej z dnia  
12 marca 2004 r. t. j. „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie 

do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych praca socjalną w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 

50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.”. 

· 0,5 etatu – Pracownik ds. świadczeń socjalnych realizujący zadania z zakresu pomocy 
materialnej dla uczniów oraz KDR (zadania zlecone). 

· 1 etat – Pracownik ds. świadczeń rodzinnych realizujący zadania na podstawie ustawy   
o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach 
rodzinnych.  

· 1 etat – Pracownik ds. świadczeń wychowawczych realizujący zadania na podstawie 
ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

W ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej Ośrodek zrealizował zadania będące zadaniami własnymi gminy oraz 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  
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Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w 2018 roku to 8 506 862,60 zł na plan 

8 765 570,00 zł. Szczegółowa realizacja wydatków  przedstawia się następująco: 

 
Prawo  do  pomocy  społecznej  przysługuje  osobom  mającym  miejsce  zamieszkania  

i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osobom tym przysługuje pomoc 
jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak: 

· 634,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, 

· 514,00 zł netto dla osoby w rodzinie, 

· od października 2018 r. 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, 

· od października 2018 r. 528,00 zł netto dla osoby w rodzinie, 
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przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie  
tj: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomani, zdarzenia losowego i klęski 
żywiołowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli jest płatnikiem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających 
uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2018 r. Ośrodek opłacił  
27 osobom pobierającym zasiłek stały łącznie 240 składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Koszt realizacji tego zadania wyniósł 11 741,01 zł.  

Wypłata zasiłków celowych i okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. 
Zasiłki celowe –- z pomocy tej skorzystało 80 rodzin, na kwotę 50 832,40 zł. Była to pomoc  
w formie zasiłków z przeznaczeniem na leczenie, zakup opału i odzieży. 
Zasiłki okresowe – z pomocy tej skorzystało 92 rodziny na kwotę 2 060 802,56 zł.  Były  
to rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów ubezpieczenia społecznego.  
Zasiłki stałe – w 2018 r. wypłacono 29 osobom, w tym 22 osoby to osoby samotnie 
gospodarujące, a 7 osób to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie wypłacono 262 świadczeń. 
Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 136 581,87 zł. 
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – należne opiekunowi za sprawowanie opieki 
prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości 
realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod 
obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia  
z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest 
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca 
się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia  
za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego 
oraz wydania decyzji administracyjnej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 4 872,00 zł. 
Dożywianie – w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
którego celem  jest  wsparcie  gmin  w   wypełnianiu  zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku osobom 

tego pozbawionym, Ośrodek realizował działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży w formie  posiłku  oraz  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłków lub 

żywności. 
Ogólny koszt realizacji Programu w 2018 r. wyniósł 64 250,00 zł, z czego 14 829,00 zł. to 

środki własne gminy, a 51 400,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody.  

Z posiłków  w  szkole  skorzystało  232  dzieci.  Koszt  posiłków  wyniósł  53 257,00  zł. 
Ponadto koszty w kwocie 10 993,00 zł. przeznaczone zostały innym osobom na zakup 
posiłków lub żywności w ramach zasiłków celowych – 25 rodzin. 
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Na   terenie   gminy    posiadamy   4  placówki   prowadzące   dożywianie,    tj.   4 szkoły. 
W chwili obecnej obserwuje się mniejsze zainteresowanie rodziców bezpłatnymi  

posiłkami w szkole dla  dzieci,  z  uwagi  na  lepszą  sytuację  materialną  rodzin,  
spowodowaną wypłatą świadczeń wychowawczych z „ Programu Rodzina 500+”. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to zadanie, 
które Gmina realizuje  poprzez wykonanie uchwały Nr XIX/146/2017 Rady Gminy Dzwola  

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzwola na lata 

2017 – 2021, którą realizuje Zespół Interdyscyplinarny a obsługę organizacyjno – techniczną 
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania problemów przemocy  
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Dzwoli działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Dzwola  
z dnia 27 lipca 2011 roku  oraz zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia  
27 marca 2017 roku. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny, o którym mowa to wybrana grupa osób z różnych 
instytucji (głównie z terenu Naszej Gminy, ale także i powiatu), łącząca swoją wiedzę, 
dotychczasowe doświadczenia z tym związane, umiejętności oraz możliwości wynikające  
z instytucji, którą sobą reprezentują, podejmująca współpracę i liczne skoordynowane 
działania, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Dzwola oraz 
niesienie pomocy osobom dotkniętym różnego rodzaju przemocą.  

 

Statystyki czynności wykonywanych przez Zespół Interdyscyplinarny: 

Wyszczególnienie  Wskaźnik/liczba 

Posiedzenia Zespołu 16 

Rodziny objęte pomocą 18 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie: 57 

w tym: kobiety 27 

mężczyźni 11 

dzieci 19 

Osoby objęte pomocą ogółem 75 (28 K, 28 M, 19 D)  

w tym osoby: starsze 12 (8 K, 4M) 

niepełnosprawne 8 (3 K, 5M) 

dzieci 19 
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Liczba rodzin, wobec których wszczęto nową 
procedurę NK w 2018 roku – Niebieska Karta – A 

(podejrzenie wystąpienia przemocy w rodzinie) 

15 (14 OPS,11 KPP ) 

Liczba sporządzonych formularzy –  Niebieska Karta 

– C (z osobą dotkniętą przemocą) 
15 

Liczba sporządzonych formularzy –  Niebieska Karta 

– D (z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy) 
15 

Liczba zakończonych procedur NK 14 (13  ustanie przemocy,  

1- z powodu braku zasadności 
podejmowanych działań) 

Liczba lokalnych kampanii społecznych 1 

Liczba opracowanych i upowszechnionych 

materiałów informacyjnych 

2-ulotki własne, 14-ulotki  

i broszury zewnętrzne  
(przemoc, uzależnienia) 

 

Wspieranie rodziny – w 2018 r. objęto pracą asystenta rodziny 7 rodzin. Wszystkie 
rodziny wyrażają zgodę na współpracę z asystentem rodziny. Kierownik OPS na wniosek 

pracownika socjalnego kieruje do rodzin asystenta rodziny o objęcie pomocą. Chodzi  
tu o rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, 
zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie własnej samooceny a także 
poprzez pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Zaburzenia w funkcjonowaniu 

rodziny powodujące groźne dysfunkcje tj. uzależnienia, przemoc, zaniedbania, bezradność 
mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą.   

W 2018 roku OPS poniósł koszty za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej oraz dwójki 
dzieci w rodzinnym domu dziecka w łącznej wysokości 30 388,85 zł. 

Karta dużej rodziny – kolejna bardzo ważna pomoc dla naszych mieszkańców Gminy 
Dzwola to realizacja ustawy z 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia rodziny  
z trójką i więcej dzieci oraz rodziców, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci do ulg  
i zniżek w instytucjach publicznych jak i w prywatnych firmach. Rodzice mogą korzystać  
z Karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole 

wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas 
orzeczenia o niepełnosprawności. 

W 2018 r. złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 

 - liczba wydanych Kart Dużej Rodziny – 83 forma tradycyjna, 105 forma elektroniczna. 

 

Od kilku lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uczestniczy wspólnie  
ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy Dzwola w realizacji programu związanego  

z wydawaniem produktów żywnościowych dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany  
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z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-mieszkańcom Gminy Dzwola. 
Zadania  pracowników Ośrodka to rekrutacja osób, informowanie społeczeństwa lokalnego, 
wydawanie skierowań osobom potrzebującym oraz pomoc w prowadzeniu dokumentacji  
i należytej obsługi merytorycznej związanej z wydawaniem i zabezpieczaniem żywności  
w ścisłej współpracy z członkami stowarzyszenia. W podprogramie 2018 objęto pomocą 800 
osób i wydano 21 produktów żywnościowych oraz zorganizowano warsztaty kulinarne  
 ramach działań towarzyszących  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Pomoc 

żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających 
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 402,00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku pozyskano i wydano 36 976 kg żywności  
o  rynkowej wartości 180 032,06 zł. Realizacja kolejnego podprogramu jest ujęta w planach 
pracy na rok 2019 dotyczących pomocy naszym mieszkańcom.    

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów przedstawia się następująco: 
1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 11 181 wypłaconych świadczeń, zgodnie z złożonymi 

wnioskami, na kwotę: 1 227 020,98 zł; 
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 33 wypłaconych świadczeń,  

na kwotę: 33 000,00 zł; 
3) zasiłki pielęgnacyjne: 1 312 wypłaconych świadczeń, na kwotę: 207 082,84 zł; 
4) świadczenia pielęgnacyjne: 389 wypłaconych świadczeń,  na kwotę: 574 482,00 zł; 
5) specjalny zasiłek opiekuńczy: 194 wypłaconych świadczeń, na kwotę:  103 459,40 zł; 
6) świadczenia rodzicielskie: 103 wypłaconych świadczeń, na kwotę:  94 108,10 zł; 
7) fundusz alimentacyjny: 13 osób uprawnionych, 120 wypłaconych świadczeń,  

na kwotę:  48 600,00 zł; 
8) zasiłki dla opiekuna: 11 osób uprawnionych, 111 wypłaconych świadczeń, na kwotę:   

59 181,40 zł; 
9) składka emerytalno – rentowa za 49 świadczeniobiorców, na kwotę:   97 880,51 zł. 
 

Świadczenie wychowawcze – w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy  
z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 

1) wypłacono  9 268 świadczeń, z 509 rodzin dla 852 dzieci; 

2) na świadczenia wychowawcze w 2018 r. z budżetu państwa wydano łącznie kwotę   
4 693 815,56 zł. 
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r. (jeszcze na poprzedni i obecny okres zasiłkowy) 
wpłynęło ogółem 496 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

 01.01 – 30.09.2018r. 01.08 – 31.12.2018r 

Liczba złożonych 
wniosków 

40  456 

Liczba wydanych decyzji 76 
w tym: 0 odmownych 

przyznające, 4  nienależnie 
pobrane, 16 zmieniających, 17 

uchylających 

446 
w tym: 3 odmownych, 

1 stwierdzająca 

świadczenie nienależnie 
pobrane,1 uchylająca 

Liczba wniosków 
przekazanych do 

ROPS (koordynacja) 

0 15 

Liczba 

rodzin/dzieci 

objętych 
programem 500+ 

Rodzin: 480 

 

Dzieci: 817 

Rodzin: 442 

 

Dzieci: 836 

Liczba świadczeń 
przyznanych decyzją 

73 

(w tym na pierwsze dziecko 35) 

744 

(w tym na pierwsze 

dziecko 317) 

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

3 507 705,90 zł 1 115 097,00 zł 

w tym na podstawie 

decyzji ROPS 

82 000,00 zł 49 000,00 zł 

 

Świadczenia „Dobry start” wynikają z rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.2018.1061). 
W 2018 r. wypłacono 773 świadczeń,  dla 773 dzieci z 482  rodzin.   

Łącznie  w ramach tego zadania wydatkowano kwotę: 239 650,00 zł w tym na: 
 

Pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – w formie stypendiów objęto 
w okresie: 

1) od stycznia do czerwca 2018 r.  - 157 uczniów; 
2) od września do grudnia 2018 r.  - 145 uczniów, 

na łączną  na kwotę 50 000,00 zł, z czego dotacja: 40 000,00 zł, środki własne: 10 000,00 zł.  
W tym wypłacono jeden zasiłek losowy w wysokości: 493,00 zł. 
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6.3 Oświata i edukacja 

Gmina Dzwola realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo oświatowe  
i rozporządzeń wykonawczych, zabezpieczając działalność przedszkoli, szkół podstawowych  
i klas gimnazjalnych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 
niepełnosprawnych, finansując ich dowóz do szkół specjalnych poza teren gminy.  
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 
tj. subwencji oświatowej i z budżetu gminy oraz z innych instytucji na realizację zadań 
zleconych. Urząd Gminy Dzwola, pracownicy Referatu Oświaty i Wychowania, wykonują 

zadania w ramach wspólnej, na rzecz następujących placówek oświatowych: 

1) Zespół Szkół w Dzwoli, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami 

gimnazjalnymi i Publicznego Przedszkola; 

2) Zespół Szkół w Kocudzy, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami 
gimnazjalnymi i Publicznego Przedszkola; 

3) Zespół Szkół w Krzemieniu, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami 
gimnazjalnymi i Publicznego Przedszkola; 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi wraz z oddziałem przedszkolnym. 
 

Poniżej liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w Gminie Dzwola,  

w poszczególnych latach szkolnych, w celach porównawczych lata wcześniejsze: 
Lp. Rok 

szkolny 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły 
podstawowe 

Gimnazja Razem Wychowanie 

przedszkolne 

Ogółem 

1. 2018/2019 43 481 49 530 144 674 

2. 2017/2018 42 435 108 543 137 680 

3. 2016/2017 42 387 168 555 139 694 

4. 2015/2016 42 426 185 611 113 724 

 

Malejąca liczba uczniów w szkołach ma odbicie w otrzymywanej subwencji oświatowej, 
która z roku na rok tylko nieznacznie wzrasta. Na 2018 r. subwencja oświatowa dla naszej 
gminy wzrosła o 1,28 % w stosunku do poprzedniego roku. Mimo obowiązkowych zadań, 
które należy realizować (w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników 
obsługi) Gmina, jako organ prowadzący szkoły podstawowe i przedszkola musi więcej 
dołożyć środków własnych, aby placówki szkolne normalnie mogły funkcjonować. A zatem 
subwencja oświatowa jest niewystarczająca do bieżącego utrzymania szkół. 

W 2018 roku, w ww. szkołach było zatrudnionych ogółem 135 pracowników t.j.:  
98 nauczycieli, 36 pracowników obsługi - w tym: sekretarki, pomoce nauczycieli, sprzątaczki, 
woźni, konserwatorzy, pracownicy stołówek i 1 pracownik palacz c.o. na umowę-zlecenie. 

W analizowanym 2018 r. w zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty,  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiało się następująco: 

Wg stanu na: Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

styczeń 2018 r. 78,68 2,00 3,20 27,70 45,78 

wrzesień 2018 r. 80,76 2,00 4,51 24,74 49,51 
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Z powyższego wynika, że kadra nauczycielska dba o swój rozwój zawodowy i awansuje  
na wyższe stopnie awansu zawodowego. Najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli 
nauczyciele dyplomowani stanowią 61,31 % kadry nauczycielskiej zatrudnionej w naszych 

szkołach, 30,63 % to nauczyciele mianowani, 5,58 % kontraktowi i 2,48 % stażyści,  
w stosunku do ogólnej liczby etatów nauczycielskich wg stanu na wrzesień 2018 r. 

 

Poniżej prezentacja na wykresie zatrudnienia nauczycieli w naszej Gminie,  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego: 
 

Nauczyciele

z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

 

Publiczne Przedszkola – w 2018 roku w Gminie Dzwola funkcjonowały trzy Publiczne 
Przedszkola, do których uczęszczały dzieci do oddziałów przedszkolnych (6 i 5-latki, grupy 

mieszane) i do grup młodszych 5, 4 i 3 – latki, wg poniższego wykazu: 

Lp. 
Publiczne Przedszkole w: 

Oddział przedszkolny 

liczba ucz. ogółem,  
(w tym: sześciolatki) 

Grupa młodsza  
5- latki i poniżej 

Ogółem 

1.  Dzwoli  

wg stanu na:         styczeń 2018 r.  

                                  wrzesień 2018 r. 

        19  -  (7) 

21 -  (14) 

15 

21 

34 

42 

2. Kocudzy  

wg stanu na:     styczeń 2018 r.  

                                  wrzesień 2018 r. 

25 – (24) 

24 –  (24) 

24 

22 

49 

46 

3. Krzemieniu  

wg stanu na: styczeń 2018 r.  

                                 wrzesień 2018 r.  

       19  -   (6) 

25 – (16) 

22 

24 

41 

49 
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Wychowanie przedszkolne w naszej Gminie jest realizowane również w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Branwi, gdzie funkcjonuje oddział przedszkolny (tzw. mieszany), do którego 
uczęszczają 5 i 6 - latki.  

Do tego oddziału w 2018 r. uczęszczało wg stanu na:  
1) styczeń – 12 uczniów, w tym 6 sześciolatków; 

2) wrzesień – 7 uczniów, w tym 6 sześciolatków. 
Z powyższych danych wynika, że w 2018 r. w wychowaniu przedszkolnym w okresie  

od: stycznia do sierpnia było 137 uczniów, z tego 43 sześciolatków i od września do grudnia 
uczęszczało 144 wychowanków, z tego 60 uczniów sześciolatków. Na dzieci sześcioletnie 
gmina otrzymuje subwencję oświatową, natomiast na dzieci poniżej oddziału przedszkolnego 
gmina otrzymuje dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego. W 2018 r. na każde dziecko było 1 370,00 zł. Po zakończonym roku 
kalendarzowym jednostka samorządu rozlicza się, sporządzając roczne sprawozdanie  
z wykorzystania dotacji przedszkolnej. 

Kolejnym zadaniem, które realizuje gmina jest dowóz uczniów do szkół. Sieć szkół  
w Gminie Dzwola została tak ustalona, by wszyscy uczniowie mogli bez przeszkód spełniać 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Przy kształtowaniu granic obwodów zasadnicze 
znaczenie przypisano warunkom komunikacyjnym i odległości do szkół, przeważnie  
w odległości nieprzekraczającej 3 km od miejsca zamieszkania. Natomiast, jeśli droga 
dziecka z domu do szkoły przekracza ustawowe odległości, gmina organizuje i zapewnia 
uprawnionym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. W roku szkolnym 
2017/2018 z bezpłatnego dowozu skorzystało 97 uczniów, a od września 2018 r.  
93 uczniów. Najdłuższy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły wynosi ok. 15 minut 
– dotyczy to kilku uczniów z miejscowości o małej liczbie mieszkańców, gdzie odległość  
do najbliższej szkoły przekracza 6 km.  

Gmina ma także obowiązek zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport  
i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. 
Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy wójtem  
a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, jako zwrot kosztów za dowóz tych 
uczniów, na zasadach określonych w umowie. 

W roku 2018: 

1) został przeprowadzony konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół w Dzwoli; 
2) odbył się awans zawodowy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela 

mianowanego, w 2018 r. wydano jeden akt nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego; 

3) zapewniono dowóz uczniów do szkół, przewoźnik wyłoniony w drodze  zamówień 
publicznych oraz zawarto 10 umów na dowóz i opiekę dla uczniów posiadających 
orzeczenia o niepełnosprawności, dowożonych przez rodziców do szkół specjalnych;  

4) prowadzono sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników tj. pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego z młodocianym pracownikiem naszej Gminy przysługuje dofinansowanie  
w wysokości: 
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a) w przypadku nauki zawodu – do 8 081, 00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  
36 miesięcy (w okresie krótszym kwota wypłaca jest proporcjonalnie); 

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254, 00 zł, za każdy 
pełny miesiąc kształcenia.  

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.  

Na podstawie zawartego porozumienia z Lubelskim Kuratorem Oświaty, wniosek  
o przyznanie środków składa Wójt Gminy do Kuratorium Oświaty oraz rozlicza się z tych 
środków, które przekazuje pracodawcom.  

W 2018 r. dwóch pracodawców złożyło stosowne dokumenty, wydano dwie decyzje 
administracyjne na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia, na kwotę:  

15 944,93 zł, płatne ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty;  

Zostały złożone wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy na: 

1) wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – kryterium VII dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Branwi, otrzymano kwotę: 21 185,00 zł;  
2) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianych nauczycieli. Gmina 

otrzymała kwotę 9 122,00 zł, jako częściową refundację poniesionych kosztów z tytułu 
wypłaconych czterech odpraw emerytalnych dla nauczycieli, w tym dwie odprawy 
wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela. 

 

Finansowanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco: 
1) subwencja oświatowa jaką Gmina Dzwola otrzymała z budżetu państwa na 2018 rok 

wyniosła 5 155 852,00 zł,; 
2) dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki) jakie Gmina Dzwola otrzymała oraz 

pozostałe zadania łącznie kwota  187 621,49 zł; 
3) zwiększenie części  oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, jakie Gmina 

Dzwola otrzymała łącznie w kwocie 30 307,00 zł; 
4)  środki własne jakimi Gmina Dzwola dofinansowała oświatę wyniosły 2 569 205,54 zł; 
5) wydatki na stołówkę szkolną (utrzymanie stołówki i wyżywienie – wpłaty uczniów  

i nauczycieli)  216 691,70 zł. 
 

Dochody za 2018 rok w oświacie wyniosły: 269 075,61 zł. 
1) wpływy z czynszów (domy nauczyciela), wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole  

i pozostałe opłaty na kwotę 45 153,91 zł; 
2) wpływy z różnych dochodów, wpływ za szkolenie adaptacyjne w miejscu pracy:  

2 800,00 zł; 
3) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  

5 godzin dziennie: 4 430,00 zł; 
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4) wpłaty - stołówki szkolne (wpłaty uczniów i nauczycieli na wyżywienie i utrzymanie 
stołówki),  na kwotę: 216 691,70 zł. 
 

Budżety (wydatki) poszczególnych jednostek oświatowych za 2018 rok, przedstawiają 
się następująco: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi, 
Wydatki  771 154,94 zł. 
Finansowanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco, w tym: 

1) subwencja oświatowa 493 744,00 zł; 
2) dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki) 7 494,25 zł; 
3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, jakie Gmina 
Dzwola otrzymała 21 195,00 zł; 

4) środki własne z budżetu Gminy Dzwola 248 721,69 zł  
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi w 2018 roku nie posiadała dochodów.  
 

Zespół Szkół w Dzwoli,  
Wydatki  2 194 181,10 zł 
Finansowanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco, w tym:  

1) subwencja oświatowa 1 091 944,00 zł; 
2) dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki) 12 718,68 zł; 
3) środki własne z budżetu Gminy Dzwola 1 027 391,82 zł; 
4) wydatki na stołówkę szkolną (utrzymanie stołówki i wyżywienie – wpłaty uczniów  

i nauczycieli) 62 126,60 zł 
 

Dochody za 2018 rok w Zespole Szkół w Dzwoli wyniosły 73 981,93 zł, w tym: 

1) wpływy z czynszów (domy nauczyciela), wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole  
i pozostałe opłaty na kwotę 10 615,83 zł; 

2) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  
5 godzin dziennie 1 239,50 zł; 

3) wpłaty - stołówki szkolne (wpłaty uczniów i nauczycieli na wyżywienie i utrzymanie 
stołówki)  na kwotę 62 126,60 zł. 

 

Zespół Szkół w Kocudzy,  

Wydatki  2 728 726,32 zł 
Finansowanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco, w tym: 

1) subwencja oświatowa  2 069 927,00 zł; 
2) dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki) 24 232,59 zł; 
3) środki własne z Urzędu Gminy Dzwola  566 115,93 zł; 
4) wydatki na stołówkę szkolną (utrzymanie stołówki i wyżywienie – wpłaty uczniów  

i nauczycieli) 68 450,80 zł 
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Dochody za 2018 rok w Zespole Szkół w Kocudzy wyniosły 94 997,01 zł, w tym: 

1) wpływy z czynszów (domy nauczyciela), wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole  

i pozostałe opłaty na kwotę 23 128,71 zł; 
2) wpływy z różnych dochodów, wpływ za szkolenie adaptacyjne w miejscu pracy  

2 800,00 zł; 
3) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  

5 godzin dziennie 617,50 zł; 
4) wpłaty - stołówki szkolne (wpłaty uczniów i nauczycieli na wyżywienie i utrzymanie 

stołówki)  na kwotę 68 450,80 zł. 
 

Zespół Szkół w Krzemieniu 

Wydatki 2 376 789,57 zł 
Finansowanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco, w tym: 

1) subwencja oświatowa 1 500 237,00 zł; 
2) dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki) 18 958,07 zł; 
3) środki własne z Urzędu Gminy Dzwola 771 480,20 zł; 
4) wydatki na stołówkę szkolną (utrzymanie stołówki i wyżywienie – wpłaty uczniów  

i nauczycieli) 86 114,30 zł. 
 

Dochody za 2018 rok w Zespole Szkół w Krzemieniu wyniosły 100 096,67 zł, w tym: 

1) wpływy z czynszów (domy nauczyciela), wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole  
i pozostałe opłaty na kwotę 11 409,37 zł; 

2) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  

5 godzin dziennie 2 573,00 zł; 
wpłaty - stołówki szkolne (wpłaty uczniów i nauczycieli na wyżywienie i utrzymanie 
stołówki)  na kwotę 86 114,30 zł.  
 

Wydatki na oświatę, a budżet Gminy Dzwola w poszczególnych latach:  
 

Rok  

Roczne wydatki 

bieżące 
poniesione na 

funkcjonowanie 

gminnej 

oświaty  w zł 

Budżet 
Państwa 
(subwencja 

oświatowa)  
w zł L
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Budżet Gminy 
Dzwola w zł 

nakłady na 
oświatę z budżetu 
gminy w zł 

Wskaźnik % 
udziału 
budżetu gminy  
w kosztach 

utrzymania 

szkół i 
przedszkoli   

2014  7 499 937,27  4 586 207,00  578  18 180 902.48  2 913 730,27  38,85 

2015  7 702 448,51  4 809 447,00  566  22 045.436,02  2 893 001,51  34,94 

2016  7 807 514,14  5 202 865,00  611  21 942 512,32  2 604 649,14  35,58 

2017  7 874 138,84  5 089 879,00  555  23 348 690,54  2 784 259,84  33,72 

2018 8 159 677,73 5 186 159,00 543 34 279 573,44 2 569 205,54 31,49 
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6.4 Kultura 

Gmina Dzwola organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządową instytucje kultury, 

dla której prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. 
 

W Gminie Dzwola funkcjonuje instytucja kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna 

i Ośrodek Kultury w strukturach, której działalność prowadzi:  
 

1) Ośrodek Kultury jest to miejsce upowszechniania tradycji, kultury i dziedzictwa naszego 

regionu, poprzez współpracę z zespołami śpiewaczymi, Młodzieżową Orkiestrą Dętą, 
Stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, śpiewakami solistami, 
instrumentalistami, twórcami ludowymi; 
 

2)  Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Dzwoli oraz filie w Kocudzy i Krzemieniu 

organizują: konkursy, spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania  

z książką, kursy komputerowe. W bibliotekach udostępniono stanowiska komputerowe   
z dostępem do Internetu. Czytelnicy mogą zapoznać się ze zbiorami biblioteki poprzez 
elektroniczny katalog MAK+ i zamówić wybraną pozycję z pośród księgozbioru. Zasoby 

księgozbioru obejmowały 14 120 woluminów, w tym 668 przybyło w ostatnim roku,  
z czego zakupu 218 woluminów dokonano ze środków Ministerstwa Kultury.  

Tabela przedstawia czytelnictwo w roku 2018. 

 

GBP 

oddział 

 w Dzwoli 

Filia 

Kocudza 

Filia 

Krzemień 
Razem 

Liczba zarejestrowanych czytelników 404 396 293 1.093 

Dorośli 201 194 140 535 

Dzieci 203 202 153 558 

Liczba wypożyczeń  7 366 5 702 3 916 16 984 

Liczba woluminów ogółem 5 248 4.946 3.926 14.120 

Liczba zakupionych woluminów 236 215 217 668 

Zakup książek w zł 5 253,90 4 661,18 4 976,92 14 892,00 

Budżet ogółem: 207 041,00 
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Działalność upowszechnieniowa w bibliotekach w 2018 r.: 

1) „Ferie zimowe”; 

a) lekcje biblioteczne tematyczne połączone z oglądaniem filmów DVD  
o Uzależnieniach, 

b) konkursy plastyczne: „Jak spędzam ferie zimowe”, „Zimowe pejzaże”, „Moja 
Walentynka”, „Józef Piłsudski na koniu”; 

3) Konkurs pt. „Pisanka Wielkanocna”; 

4) Warsztaty bibułkarskie „Robimy kwiaty z bibuły”; 
5) Konkurs pt. „Najładniejsza zakładka do książki”; 
6) „Tydzień Bibliotek”: 

a) wycieczki przedszkolaków do biblioteki, 
b) konkurs pt. „Bohaterowie moich bajek”, 

c) głośne czytanie bajek „Cała Polska czyta dzieciom”, 

d) konkurs fotograficzny pt. „Moja wieś – moja mała Ojczyzna”, 

e) rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, 

f) gry i zabawy przy komputerze, 

g) zajęcia plastyczne dla maluchów i przedszkolaków; 

7) Konkurs literacki pt. „Wakacyjna przygoda z książką”; 

8) Konkurs plastyczny „Jesień w mojej okolicy” i „Rzeźba z darów jesieni”. 

 

Biblioteki biorą udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako biblioteki partnerskie  
od 2009 roku, w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz w Programie 

Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” . 
Na terenie gminy Dzwola we wszystkich bibliotekach można korzystać z Internetu,  

w każdej placówce jest po trzy stanowiska komputerowe . 
Dostępność zaplecza technicznego - GBPiOK dysponuje następującymi pomieszczeniami 

użytkowymi: 
1) Świetlica – zajęcia edukacyjne dla dzieci, warsztaty rękodzieła ludowego, zajęcia 

sportowe (ping-pong), zajęcia w okresie feryjnym i wakacyjnym, warsztaty rysunkowe; 

2) Sala ludowa – zajęcia śpiewacze z zespołami ludowymi (Jarzębina, Wisienki, Borowiacy), 

próby muzyczne młodzieżowego zespołu, zajęcia gitarowe; 

3) Sala komputerowa – dostępne 3 komputery; 

4) Sala KGW – odbywają się spotkania KGW i próby muzyczne Marianek; 

5) Muszla koncertowa –imprezy plenerowe w okresie letnim; 

6) Boisko – dostępne w okresie letnim i zimowym; 

7) Pomieszczenia biurowe – przeznaczone dla pracowników GBPiOK; 

8) Sprzęt techniczny: nagłośnienie, oświetlenie, namioty, instrumenty dla orkiestry dętej. 
 

Finanse – GBPiOK osiągnęła w 2018 roku przychody, w wysokości: 487 699,18 zł.  
Przychody te to głównie dotacje z budżetu gminy (96,87 %) oraz przychody z najmu i innych 

opłat a także wpływy z usług   i ze sprzedaży (3,13 %). 



                       RAPORT!O!STANIE!GMINY!DZWOLA!

!

105 
 

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli w 2018 roku 

zrealizowane zostały w wysokości 487 699,18 zł na plan 488 678,00 zł co stanowi 99,80%   

i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą działalnością. 
 

Wskaźniki realizowanych programów w roku 2018: 

21.01.2018 r. VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

W przeglądzie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dzwola oraz 
zespoły ludowe działające przy GBPiOK.  

29.01 – 02.02.2018 r. Ferie zimowe w Bibliotece 

Ferie dla dzieci ze szkół z terenu gminy Dzwola. Przeprowadzono różnego rodzaju 
konkursy: rysunkowe, sprawnościowe, śpiewacze. Na zakończenie ferii odbył się bal 
przebierańców.  

05.02 – 10.03.2018 r. Konkurs literacki „Patriotyzm wczoraj i dziś”  

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Celem przewodnim konkursu było przede wszystkim oddanie czci naszym 
polskim bohaterom, a także uwrażliwienie społeczeństwa na poczucie patriotyzmu. Równie 
ważnym było pobudzenie kreatywności i wyobraźni, a także promowanie utalentowanych 

osób poprzez publikację ich wierszy w gminnej prasie oraz na stronach internetowych: 
gbpiokdzwola.pl i profilu ,,fb". 

12.02.2018 r. – 30.03.2018r. Aerobik – zajęcia fitness  

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu (poniedziałek i środa); godz.17:30-18:30 sala 

Ośrodka Kultury. Uczęszczała na nie grupa ok. 25 kobiet z terenu gminy Dzwola. Zajęcia 
wznowiono od października 2018 r.; odbywały się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, 
łącznie po 3 godz. w tygodniu w Kocudzy Drugiej i Dzwoli. 

15.02.2018 r. Zajęcia muzyczne Orkiestry Dętej  
W czwartek lub sobotę, po 4 godziny tygodniowo. 

20.02.2018 – 21.03.2018 r. Konkurs na Palmę Wielkanocną  

Na konkurs wpłynęło 18  pięknie przyozdobionych palem. 23 marca 2018 r. w świetlicy 
Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 
konkursowych za najładniejszą palmę wielkanocną.  

29.03.2018 r. Nagranie do programu ,,Dzień dobry TVN” 

Nagranie odbyło się w Branwi, w mieszkaniu państwa Leokadii i Bronisława Liwaków. 
Tematem były zwyczaje wielkanocne opowiedziane przez członkinie zespołu ,,Jarzębina”. 

4.04.2018 r.  Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki 
Na konkurs wpłynęło ogółem 22 prace autorstwa przedszkolaków oraz uczniów Zespołu 

Szkół w Dzwoli. Nagrodzono I, II i III miejsce, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 

drobne upominki. 

10.06.2018r. Piknik rodzinny na stokach w Dzwoli   

Impreza odbyła się przy pomocy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OSP 
Dzwola.  

13.06.2018 r. Teatr dla dzieci  

Spektakl teatralny dla dzieci odbył się w wykonaniu członków Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Janowa Lubelskiego, była to bajka pt. „Wróżki”, wystawiona   

w świetlicy Ośrodka Kultury. 
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01.07.2018 r. Festyn ludowy „Z Kolbergiem po Gminie” 

Podczas festynu wystąpiły zespoły działające przy GBPiOK, a także gościnnie inne 

zespoły i soliści. 
04.07.2018 r. VI edycja Rajdu rowerowego szlakiem czarnej perły 

Trasa rajdu podzielona została na dwa etapy. Pierwszy postój zorganizowany został przy 
kapliczce na tzw. Goleniówce, natomiast drugi (końcowy) na boisku w Zdzisławicach.  
Trasa miała długość około 7 km. W rajdzie uczestniczyło 38 dzieci i 11 opiekunów.  
Odbyło się ognisko, a także zabawy i rozgrywki sportowe. 

29.07.2018 r. Festyn Ludowy pn. „Żywa muzyka” w Branwi 
Festyn organizowany przy współpracy z OSP i KGW Branew. Zaprezentowały się 

wszystkie zespoły z terenu naszej gminy. Były także atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanej 
zjeżdżalni i samochodzików, budka ze słodkościami, darmowe przejazdy bryczką. Dla 
wszystkich uczestników wydarzenia przygotowano poczęstunek z grilla; na zakończenie 
imprezy była zabawa taneczna  z zespołem. 

19.08.2018 r. I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych 

Współorganizatorzy to: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Wójt Gminy 
Dzwola. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. Wydarzenie nasze zgromadziło zespoły z pięciu powiatów: 
krasnostawskiego, biłgorajskiego, kraśnickiego, rydzkiego, janowskiego – w tym również 
zespoły działające przy GBPiOK. Imprezę uświetniła obecność Grupy Rekonstrukcyjno-

Historycznej im. T. Zieleniewskiego, która zaprezentowała pokaz musztry, jazdę ułanów oraz 
stoisko z militariami z okresu I i II wojny światowej, a wszystko to w pełnym 
umundurowaniu nawiązującym do epoki. Imprezie towarzyszyła także orkiestra dęta              

z Dzwoli. 

23.08.2018 r. Warsztaty śpiewu i tańca  
Udział w zajęciach wzięły dzieci z zespołu Wisienki. Dzieci poznawały zasady gry na 

starodawnych instrumentach oraz same instrumenty (np. żółw, skrzypce, suka biłgorajska). 
28.11.2018 r. ,,Andrzejki" dla dzieci  

Andrzejki odbyły się w świetlicy biblioteki w Kocudzy Trzeciej. Oprócz zabawy tanecznej 
odbyło się lanie wosku, wróżby, różne gry i zabawy ruchowe oraz wspólny śpiew. O dawnych 

andrzejkowych zwyczajach opowiedziały członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina”. 

13.12. 2018 r. Pośnik Kocudzki 
W ,,Pośniku” uczestniczyły przede wszystkim osoby starsze i samotne, a także mieszkańcy 
gminy Dzwola, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządu i jednostek 
organizacyjnych gminy. ,,Pośnik Kocudzki” uświetniły w pierwszej kolejności jasełka 
przygotowane przez dzieci z klasy czwartej i piątej Zespołu Szkół w Kocudzy. Po wieczerzy 
wystąpiła Spoko Orkiestra, która zaprezentowała szeroki repertuar kolęd. W tym roku 
kolędował również zespół Jarzębina wraz z dziecięcym zespołem Wisienki, przy 
akompaniamencie żywej muzyki. Do udziału w wydarzeniu włączyli się także wolontariusze 
ze szkoły w Krzemieniu, którzy przygotowali słodkie upominki w ramach akcji „Razem na 
Święta”. 
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6.5 Sport, turystyka i rekreacja  

W 2018 r. na działalność klubów sportowych Gmina Dzwola przeznaczyła  
130 000,00 zł. Na terenie gminy w 2018 r. funkcjonowało dwa kluby sportowe: Ludowy Klub 

Sportowy „Iskra” Krzemień oraz Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”. Organizacja 

imprez sportowych na terenie gm. Dzwola realizowana była wg kalendarzy gminnych, 
powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich SZS LZS, LOZTS, PZTS.   

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krzemień prowadzi sekcję piłki nożnej. Reprezentuje 
Gminę Dzwola w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki 
Nożnej. W roku 2018 w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 Klub reprezentowało  
93 zawodników zarejestrowanym w LZPN w Lublinie. 45 seniorów, 22 juniorów oraz  
25 kobiet. W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019  Klub reprezentowało 92 zawodników 
zarejestrowanym w LZPN w Lublinie. 49 seniorów, 21 juniorów oraz 22 kobiety.  
Z zespołami seniorów przeprowadzono około 240 godzin zajęć treningowych, z drużyną 
juniorów około  180 godzin, oraz z drużyną dziewczyn około 240 godzin.  Drużyny seniorów 
w całym roku rozegrały 18 meczy kontrolnych w okresach przygotowawczych, 30 meczy 
ligowych w ramach rozgrywek Klasy „A”,  oraz 20 meczy ligowych w ramach rozgrywek 
Klasy „B”. Ponadto drużyna seniorów rozegrała cztery mecze w ramach Pucharu Polski. 
Drużyna seniorów uczestniczyła w Wojewódzkich Halowych Mistrzostwach LZS.W sumie 
72 meczy piłkarskich i jeden turniej. Drużyna juniorów młodszych w całym roku rozegrała  
2 mecze kontrolne, 18 meczy ligowych w ramach rozgrywek Lubelskiej Ligi Juniorów 
Młodszych. W sumie 20 mecze.  Drużyna kobiet rozegrała 4 mecze kontrolne oraz 15 meczy 
ligowych, uczestniczyła w jednym turnieju. W sumie 19 meczy oraz 1 turniej. Łącznie 
rozegrano 111 meczy oraz dwa turnieje. Osiągnięte efekty:  

Drużyna seniorów: 

· 4 miejsce w Lubelskiej Klasie A w sezonie 2017/2018 (czerwiec 2018) 49 pkt. 15 

zwycięstw, 4 remisy, 7 porażek, 64 strzelone gole, 46 stracone, 

· 8 miejsce w Lubelskiej Klasie „A” gr. I  po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 
(listopad 2018) 17 pkt, 5 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, 26 strzelonych goli, 22 

stracone, 

· 9 miejsce w Lubelskiej Klasie B w sezonie 2017/2018 (czerwiec 2018) 21 pkt. 7 

zwycięstw, 13 porażek, 29 strzelone gole, 46 stracone, 

· 10 miejsce w Lubelskiej Klasie B gr I po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 (listopad 

2018) 7 pkt, 2 zwycięstwa, 1 remis,  7 porażek, 20 strzelonych goli, 45 straconych. 

Drużyna juniorów: 

· 6 miejsce w Lubelskiej Lidze Juniorów Młodszych w sezonie 2017/2018 (czerwiec 
2018) 11 pkt, 3 zwycięstwa, 2 remisy, 11 porażek, 23 strzelonych goli, 71 straconych, 

· 5 miejsce w Lubelskiej Lidze Juniorów Młodszych po rundzie jesiennej sezonu 
2018/2019 (listopad 2018) 12 pkt, 4 zwycięstwa, i 4 porażki, 16 strzelonych goli 22 
straconych. 

Drużyna Kobiet: 

· 4 miejsce w Lubelskiej III Lidze Kobiet w sezonie 2017/2018 (czerwiec 2018) 26 pkt, 

7 zwycięstw, 5 remisów, 2 porażki, 32 strzelonych, 13 straconych, 
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· 3 miejsce w Lubelskiej III Lidze Kobiet po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 

(listopad 2018) 18 pkt, 6 zwycięstw, 2 porażki, 19 strzelonych, 10 straconych.  
 

    Klub UKS Spartakus swoją działalność szkoleniowo-sportową realizuje  
na podstawie zadań wynikających ze statutu klubu oraz bierze udział w zawodach sportowych 
w tenisie stołowym wg kalendarzy sportowych LZOTS, WZLZS LWSZS. Zajęcia 
prowadzone były w formie urozmaiconej, ze względu na powstanie nowej, bardzo młodej 
grupie chętnych bawienia się sportem, wprowadzono zajęcia uzupełniające w formie 
zawodów sportowych w grach zespołowych. Już od klasy III szkoły podstawowej uczniowie 
brali udział w rozgrywkach tenisa stołowego na szczeblu gminy, powiatu, a także  
w zawodach międzywojewódzkich odnosząc znaczące sukcesy. Ponad 30 uczniów Zespołu 
Szkół w Dzwoli brało udział w 5 turniejach tenisa stołowego w Rudniku nad Sanem. 
Tradycyjnie starsi przez cały sezon uczestniczyli w rozgrywkach tenisa stołowego 
organizowanych przez WZLZS w Lublinie i LOZTS. W końcowej klasyfikacji UKS 

Spartakus zajął VII miejsce. Spartakus również systematycznie uczestniczył w zawodach  
GP LZS. W drugiej połowie 2018 r. UKS Spartakus startował w turniejach organizowanych  
w całej Polsce z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. Oto ważniejsze 
osiągnięcia: 
III miejsce w finale woj. Puchar Polski Kobiet, 

III miejsce w punktacji Klubowej Mistrzostw Woj. LZS, 

III miejsce w punktacji szkół podstawowych w/w, 
III miejsce w punktacji szkół gimnazjalnych w/w, 
III miejsce w punktacji szkół  ponadgimnazjalnych w/w, 
I miejsce w XXVI Ogólnopolskim Cyklu Turniejów Rudnik nad Sanem. 

 

Oprócz wymienionych klubów, celem propagowania sportu i zdrowego trybu życia wśród 
Mieszkańców zarówno młodych jak i starszych na terenie naszej Gminy zlokalizowane  

są miejsca, w których można aktywnie uprawiać sport. Dla pasjonatów jazdy rowerem,  
przez teren naszej Gminy przebiega ścieżka rowerowa szlakiem „Czarnej Perły”. 

 

 


