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1. Ogólna charakterystyka Gminy Dzwola 

 

Gminę Dzwola utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie  

Nr XXI/92/72 z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie janowskim. Gmina jest podstawową 

jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego  

na swoim terytorium. Gmina posiada herb, którego wzór i zasady używania określa uchwała  

Nr XXIX/212/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia 

herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Dzwola oraz zasad ich 

stosowania. 

Obszar Gminy Dzwola obejmuje 20 300 ha, położona jest w województwie lubelskim, 

w powiecie janowskim. 

Gmina Dzwola znajduje się w odległości 80 km od Lublina, 12 km  

od Janowa Lubelskiego oraz 27 km od Biłgoraja. 

Rysunek: Położenie Gminy Dzwola na mapie Polski w województwie lubelskim 

 

Główną osią komunikacyjną Gminy Dzwola jest droga krajowa 74 (Annopol – Kraśnik 

– Janów Lubelski – Zamość – Hrubieszów). Droga ta pozwala na włączenie Gminy  

w regionalną sieć komunikacyjną w obrębie województwa lubelskiego.  

Gmina Dzwola położona jest u podnóża Wzniesień Urzędowskich, które stanowią 

obszar o urozmaiconej rzeźbie, a ich cechą charakterystyczną jest występowanie wąwozów 

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

łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, stanowi wypiętrzony wał wzniesień. 
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Mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze gminy, z mocy ustawy stanowią gminną 

wspólnotę samorządową.  

Gminę Dzwola według stanu na dzień 31.12.2019 r. zamieszkuje 6 391 mieszkańców. 
 

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Dzwola dane na dzień 31.12.2019 r. 

Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

Branew Ordynacka 77 84 161 

Branew Szlachecka 136 121 257 

Branewka 102 111 213 

Branewka-Kolonia 82 83 165 

Dzwola 440 434 874 

Flisy 54 59 113 

Kapronie 34 43 77 

Kocudza Druga 360 383 743 

Kocudza Górna 78 72 150 

Kocudza Pierwsza 267 273 540 

Kocudza Trzecia 341 363 704 

Konstantów 169 155 324 

Krzemień Drugi 345 338 683 

Krzemień Pierwszy 374 368 742 

Władysławów 38 39 77 

Zdzisławice 158 171 329 

Zofianka Dolna 116 123 239 

Razem: 3 171 3 220 6 391 
 

Liczba mieszkańców naszej Gminy w ostatnim roku nieco spadła, dominują 

mężczyźni jest ich o 49 więcej niż kobiet. Wpływ na liczbę mieszkańców w Gminie  

ma przyrost naturalny oraz emigracja mieszkańców za granicę w celach ekonomicznych. 

 

Wykres: Liczba urodzeń w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2019 

 

Wykres: Liczba zgonów w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2019 
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Wykres: Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dzwola na dzień 31.12.2019 r. 

 Wiek przedprodukcyjny: wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności  

do pracy, tj. grupa wieku: 0  –  17 lat. 

 Wiek produkcyjny: wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18 – 64 

lata, dla kobiet: 18  –  59 lat. 

 Wiek poprodukcyjny: wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową,  

tj. dla mężczyzn: 65 lat i więcej, dla kobiet: 60 lat i więcej.
*
 

 

*
pojęcia stosowane w statystyce publicznej, źródło: https://stat.gov.pl  

 

Władze Gminy Dzwola 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Dzwola. 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady Gminy 

Dzwola wynosi 15 radnych.  

Radni Gminy Dzwola kadencja 2018 – 2023 

 Kaproń Urszula – Przewodnicząca Rady 

 Bączek Józef – Wiceprzewodniczący Rady 

 Marchut Marcin – Wiceprzewodniczący Rady 

 Szuba Stanisław 

 Świś Alina 

 Blacha Jan 

 Rycerz Józef 

 Sulowski Mieczysław 

 Dyjach Krzysztof 

 Piecyk Jan 
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 Abram Mariusz 

 Góra Grażyna 

 Baciur Aneta 

 Dyjach Łukasz 

 Kotrybała Marek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola przyjmuje interesantów w sprawach skarg  

i wniosków, w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 14.00 do 17.00. 
 

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wykonuje uchwały rady gminy, prowadzi 

politykę gospodarczą gminy i realizuje zadania określone przepisami Prawa. 
 

Wójt Gminy Dzwola kadencja 2018 – 2023 

 Wiesław Dyjach. 
 

W celu ustanowienia przepisów porządkowych lub wprowadzenia przepisów 

organizacyjno-ustrojowych i wykonawczych wójt wydaje akty normatywne w formie 

zarządzenia. 
 

Jednostki organizacyjne Gminy Dzwola  

Celem wykonywania swych zadań Gmina Dzwola tworzy jednostki organizacyjne 

i instytucje kultury. 

 Urząd Gminy Dzwola 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi 

 Zespół Szkół w Dzwoli 

 Zespół Szkół w Kocudzy 

 Zespół Szkół w Krzemieniu 

 Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. 
 

Gospodarka 

Gmina Dzwola jest gminą o rolniczym charakterze. Użytki rolne zajmują powierzchnię 

fizyczną: 8 814,25 ha, w tym: użytki  rolne, grunty zabudowane, drogi, rowy, nieużytki. 

Powierzchnia fizyczna lasów wynosi:  10 097,68 ha.  

Rolnictwo w Gminie Dzwola charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw 

rolnych.  Na terenie Gminy funkcjonuje około 1 500 gospodarstw rolnych. 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu 

wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony, coraz większe znaczenie ma rozwój funkcji 

usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych).  

Na podstawie raportów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba wszystkich kiedykolwiek 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, których główne miejsce prowadzenia 

działalności znajduje się w Gminie Dzwola, obejmowała 364 pozycji. Z czego status 

„aktywny” posiadało 152 podmioty, status „wykreślony” posiadało 173 podmioty, status 

„zawieszony” posiadało 35 podmiotów, a liczba działalności prowadzonych wyłącznie  

w formie spółek cywilnych obejmowała 2 pozycje. Wśród osób fizycznych prowadzących 
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działalność gospodarczą na terenie Gminy Dzwola, zaledwie 67 kobiet zdecydowało się  

na prowadzenie działalności, dominują mężczyźni, w liczbie 297. 

 

Tabela: Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej wpisy aktywne i zawieszone 
 

 

Kod sekcji Ilość 

działalności 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  13 

C - przetwórstwo przemysłowe  24 

E -  dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz  działalność 

związana z rekultywacją 

2 

F - budownictwo 69 

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

34 

H - transport i gospodarka magazynowa 10 

I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 

J - informacja i komunikacja 2 

K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 

L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 

M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4 

P - edukacja 1 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 

R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 

S - pozostała działalność usługowa 6 

Suma: 187 
 

 

Gmina Dzwola jest położona na terenie bogatym turystycznie, szczególnie  

dla pasjonatów bliskości z przyrodą. Ponad 50 % powierzchni Gminy Dzwola stanowi teren 

zalesiony. Ponadto, na terenie Gminy występują obszary cenne przyrodniczo i wchodzące  

w skład systemu NATURA 2000. Gmina Dzwola to teren atrakcyjny turystycznie, stopniowo 

rozbudowuje system oznakowania i oraz jest obszarem czystym ekologicznie.  

Poważnym zagrożeniem dla Gminy są trendy demograficzne, takie jak systematyczny 

spadek ludności, co prowadzi do procesu wyludniania się. Pozostała ludność będąca  

w wieku produkcyjnym prowadzi działalność rolniczą lub pracuje w ramach 

mikroprzedsiębiorstw. Wyzwaniem dla Gminy pozostaje wzmacnianie stopnia 

innowacyjności i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie branż 

perspektywicznych. 

W Naszej Gminie istniejący kapitał społeczny, obecność organizacji i stowarzyszeń, 

spaja wspólnotę lokalną, a tym samym pielęgnuje lokalną tradycję. 
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2. Informacja finansowa 

 

2.1 Wykonanie budżetu Gminy Dzwola 
 

Budżet Gminy Dzwola na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/20/2018  

Rady Gminy Dzwola z dnia 28 grudnia 2018 roku. W trakcie roku budżet gminy zmieniono 

osiem razy uchwałami Rady Gminy Dzwola i dziewiętnaście razy Zarządzeniem Wójta 

Gminy Dzwola. Zmiany wprowadzone w 2019 roku zwiększyły plan dochodów o kwotę 

4 007 679,56 zł do kwoty 28 058 033,24 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 

3 402 309,79 zł do kwoty 26 472 134,47 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 351 290,14 zł. 

Plan rozchodów wzrósł o kwotę 956 659,91 zł do kwoty 1 937 188,91 zł. Wynik budżetu 

zwiększył się o kwotę 605 369,77 zł do kwoty 1 585 898,77 zł. 

 

Tabela: Budżet Gminy za 2019 rok w zł 

 

 

Plan wg uchwały 

budżetowej z dn.        

28.12.2018 r. 

Plan po 

zmianach 

na 31.12.2019 r. 

Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 

%  

wykonania 

DOCHODY 24 050 353,68 28 058 033,24 27 960 035,59 99,65 

dochody bieżące 24 050 353,68 26 454 375,66 26 421 018,01 99,87 

dochody majątkowe 0,00 1 603 657,58 1 539 017,58 95,97 

WYDATKI 23 069 824,68 26 472 134,47 25 297 242,19 95,56 

wydatki bieżące  21 854 789,68 24 496 814,13 24 210 081,94 98,83 

wydatki majątkowe 1 215 035,00 1 975 320,34 1 087 160,25 55,04 

Wynik budżetu/nadwyżka 980 529,00 1 585 898,77 2 662 793,40    167,90 

PRZYCHODY 0,00 351 290,14 351 290,14 100,00 

wolne środki 0,00 351 290,14 351 290,14 100,00  

ROZCHODY 980 529,00 1 937 188,91 1 937 188,91 100,00 

    spłaty kredytów i pożyczek 980 529,00 980 529,00 980 529,00 100,00 

   przelewy na rachunki lokat 0,00 956 659,91 956 659,91 100,00 

 

Wykonanie dochodów Gminy Dzwola na dzień 31.12.2019 r. wyniosło ogółem 

27 960 035,59 zł, z tego: 

 dochody bieżące wyniosły 26 421 018,01 zł, tj. 99,87 % planu, w tym: 

- podatki i udziały w podatku 3 706 316,61 zł, tj. 100,26 %, 

- subwencje 11 567 051,00 zł, tj. 100,00 %, 

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych 8 723 133,27 zł, tj. 99,77 %, 

- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 147 679,85 zł, tj. 171,74 %, 

- pozostałe dochody własne i opłaty 2 276 837,28 zł, tj. 96,45 %. 
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 dochody majątkowe wyniosły 1 539 017,58 zł, tj. 95,97 % planu, w tym:  

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 949 677,00 zł, tj. 93,63 %, 

- dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  589 340,58 zł, tj. 100,00 %. 
 

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosło ogółem 25 297 242,19 zł, z tego: 

 wydatki bieżące wyniosły 24 210 081,94 zł, tj. 98,83 % planu, w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 014 037,79 zł, tj. 99,48 %, 

- obsługa długu 130 121,00 zł, tj. 83,41 %, 

- wydatki związane z działalnością statutową 14 065 923,15 zł, tj. 98,54 %. 

 wydatki majątkowe wyniosły 1 087 160,25 zł, tj. 55,04% planu.   
 

Realizacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniosła + 2 210 936,07 zł. 

DOCHODY

WYDATKI
- zł 

5 000 000,00 zł 

10 000 000,00 zł 

15 000 000,00 zł 

20 000 000,00 zł 

własne
majątkowe

zadania zlecone

k
w

o
ta

własne majątkowe zadania zlecone

DOCHODY 17 697 884,74 zł 1 539 017,58 zł 8 723 133,27 zł 

WYDATKI 15 487 273,48 zł 1 087 160,25 zł 8 722 808,46 zł 

  

Wykres: Struktura zrealizowanych dochodów i wydatków z podziałem na własne, majątkowe  

i zadania zlecone w 2019 r. 
 

Zaplanowana na początku roku nadwyżka budżetowa została wykonana w wyższej 

podanej wysokości, tj. w kwocie 2 662 793,40 zł. Spowodowane jest to tym, iż termin 

realizacji kilku dużych inwestycji planowanych na 2019 rok na drogach gminnych  

i powiatowych, został przesunięty na połowę 2020 roku. Dotyczy to dróg gminnych, na które 

gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na drogach 

powiatowych realizowane jest zadanie w porozumieniu z Powiatem Janowskim, polegające 

na przebudowie dróg powiatowych Nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj oraz Nr 2812L 

Wolica Pierwsza – Branew w m-ci Branew Szlachecka i Branew Ordynacka o łącznej 

długości 1 863 metrów. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Wojewody Lubelskiego  

w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Termin zakończenia zadania to sierpień 2020 roku. Środki planowane w 2019 roku  

na wkład własny na to zadanie, zostały ulokowane na rachunku lokat bankowych.  

36%
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Urząd Gminy Dzwola

Oświata

Instytucje Kultury - GBPiOK

 

Wykres: Struktura wykonania wydatków wg poszczególnych jednostek organizacyjnych  

Gminy Dzwola 
 

Analiza wydatków budżetowych oraz stopień ich wykonania w stosunku do ogółu 

wydatków wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano: 

 dział 801 – Oświata i wychowanie: 9 140 094,83 zł, tj. 36,13 %, 

 dział 855 – Rodzina: 8 036 519,33 zł, tj. 31,77 %, 

 dział 750 – Administracja publiczna: 2 395 223,29 zł, tj. 9,47 %, 

 dział 600 – Transport i łączność: 1 244 570,37 zł, tj.  4,92 %, 

 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 180 908,50 zł, tj. 4,67 %, 

 dział 852 – Pomoc społeczna: 938 587,17 zł, tj. 3,71 %.  

 

Wydatki majątkowe w 2019 roku zostały wykonane łącznie w wysokości: 

1 087 160,25 zł, co stanowi 55,04 % planu, w tym: 

 pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego: 35 843,79 zł, 

 pomoc finansowa dla Gminy Modliborzyce: 15 000,00 zł, 

 dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków, wykonanie 18 000,00 zł, tj. dofinansowano budowę  

6 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzwola, 

 dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego „nieoznakowanego” dla Komendy 

Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim: 4 500,00 zł.  
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Wykres: Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe na przestrzeni lat 

 

W ramach zadań inwestycyjnych gminnych wydatkowano kwotę: 800 067,06 zł, w tym: 

 agregat prądotwórczy ZGI-45DM, 

 modernizacja drogi gminnej Nr 109014L Kocudza Trzecia – Borek (granica gminy), 

 budowa przepustu na drodze gminnej Nr 109010L Kocudza Druga – Morgi  

w miejscowości Kocudza Pierwsza, 

 remont drogi gminnej Nr 109002L droga kraj. Nr 74 – Kolonia Branewka  tzw. „Wygon 

Skośny”, 

 utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej  

Nr 113570L w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka tzw. „Księże 

Doły”, 

 budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w miejscowości Kocudza Górna. 
 

Inwestycje finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

wyniosły 213 749,40 zł, w tym: 

 Modernizacja drogi gminnej Nr 109004L Dzwola – Konstantów od km 0+602 

do km 1+367, 

 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie 

Dzwola, 

 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, 

 Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola. 
 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują podstawowe środki trwałe, pozostałe środki trwałe, 

środki trwałe w budowie (inwestycje). 

Za środki trwałe uważa się składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone  

do używania na potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę o wartości 

początkowej powyżej 10 000,00 zł. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków 

na inwestycje. 
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Wykres: Środki trwałe z podziałem na poszczególne grupy 
 

Wzrost grupy „grunty” spowodowany był nabyciem działek z mocy prawa, 

nieodpłatnie, własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na podstawie decyzji 

Wojewody Lubelskiego (komunalizacja dróg) na terenie sołectwa: 

 Branewka o pow. 1,9700 ha, 

 Kocudza Pierwsza o pow. 3,5500  ha, 

 Kocudza Druga o pow. 11,8400 ha, 

 Kocudza Górna o pow. 2,9700 ha, 

 Krzemień Pierwszy o pow. 9,0127 ha. 

 

Stan zadłużenia Gminy Dzwola na 31.12.2019 r. wynosi: 4 918 417,53 zł 
 

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywane są zgodnie z terminami  

ustalonymi w zawartych umowach. W 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz 

należnych odsetek wyniosły: 1 110 650,00 zł. 

 

Tabela: Poziom zadłużenia Gminy Dzwola na przestrzeni lat w złotych 

Poziom 

zadłużenia 

wg stanu 

na dzień 

31.XII.  

2013  

 

2014  

 

 

2015  

 

 

2016  

 

 

2017  

 

 

2018  

 

 

2019  

 

Plan 2020  

840 000,00 

 

3 339 002,41 

 

 

3 450 501,48 

 

 

2 860 501,48 

 

 

2 270 501,48 

 

 

5 898 946,53 

 

4 918 417,53 

 

3 957 888,53 
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                           Wykres: poziom zadłużenia w układzie graficznym 

 

2.2  Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzwola na lata 2019 – 2022 została przyjęta 

Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 28 grudnia 2018 roku. 
 

          Tabela: Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 

realizacji 

Łączne nakłady 

finansowe w zł 

Wydatki 

poniesione  

w 2019 roku w zł 

Wydatki bieżące  640 871,55 21 225,00 

1. „Szansa na samodzielność” 2019-2022 640 871,55 21 225,00 

Wydatki majątkowe  14 544 313,33 191 609,40 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 109004L 

Dzwola Morgi – Konstantów 
2019-2020 250 822,47 4 920,00 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109005L 

dr. krajowa Nr 74 – Konstantów 
2019-2020 431 104,84 4 920,00 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 109016L 

Kocudza Trzecia – Borek 
2019-2020 86 722,69 2 460,00 

4. Budowa budynku administracyjnego 

Urzędu Gminy Dzwola 
2011-2022 3 579 492,47 0,00 

5. Poprawa efektywności energetycznej 

obiektów użyteczności publicznej  

w Gminie Dzwola 

2019-2022 4 389 274,46 111 930,00 

6. Montaż instalacji OZE na terenie gminy 

Dzwola 
2019-2022 3 847 442,00 30 750,00 

7. Energooszczędne oświetlenie uliczne  

w Gminie Dzwola 
2019-2022 944 839,16 28 265,40 

8. Modernizacja drogi gminnej Nr 

109004L Dzwola – Konstantów od 

0+602 do km 1+367,50 

2019-2020 1 014 615,24 8 364,00 

Razem: 15 185 184,88 212 834,40 
 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

15 
 

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 

Dzwola na lata 2019 – 2022 została zmieniona 5 razy uchwałami Rady Gminy oraz 1 raz 

Zarządzeniem Wójta.   

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku 

objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.  

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.  

Zgodnie z tymi wskaźnikami Gmina Dzwola nie musi stosować ograniczeń przy założeniu,  

że w każdym roku zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.  
 

2.3 Realizacja funduszu sołeckiego 

 

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Środki finansowe na fundusz 

sołecki są wyodrębnione z budżetu gminy, które gwarantują sołectwom wykonanie zadań 

służących poprawie warunków ich życia.  

Decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii Rady Gminy.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/225/2014 Rada Gminy Dzwola w dniu 28 marca 2014 roku 

wyraziła zgodę na wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego. Kwoty dla poszczególnych sołectw 

przedstawia Wójt, do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną 

wydatki. Przeznaczenie środków w konkretnym sołectwie, jest zgodne z decyzją 

mieszkańców, podjętą poprzez głosowanie na zebraniu wiejskim. W imieniu mieszkańców 

wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego składa sołtys. Uchwała 

zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona Wójtowi do 30 września 

roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.  

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Dzwola, zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę 366 709,60 zł przy planie w wysokości 367 153,85 zł, co stanowi 

99,88 %.  
 

Tabela: Środki Funduszu Sołecki w podziale na sołectwa i zrealizowane przedsięwzięcia w 2019 roku 
 

Lp. Sołectwo 

Środki 

Funduszu 

Sołeckiego 

w zł 

Przeznaczenie 
Plan 

na zadania 

w zł 

Wykonanie w 

zł 
% 

1 

Branew: 
Branew 

Szlachecka 

Branew 

Ordynacka 

24 150,33 

Remont dróg transportu rolniczego 12 000,00 12 000,00 100,00 

Czyszczenie rowów 3 000,00 2 999,99 100,00 

Zakup usług do świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 100,00 

Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej 4 150,33 4 149,74 99,99 

2 Branewka 15 998,16 Remont dróg transportu rolniczego 15 998,16 15 867,00 99,18 

3 
Branewka 

-Kolonia 
13 931,41  Remont dróg transportu rolniczego 13 931,41 13 931,41 100,00 

4 Dzwola 38 273,10 

Remont dróg transportu rolniczego 30 000,00 29 886,50 99,62 

Oczyszczanie rowów 4 000,00 4 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 273,10 4 271,39 99,96 

5 Flisy 12 094,30 

Remont dróg transportu rolniczego 0,00 0,00 0,00 

Oczyszczanie rowów 0,00 0,00 0,00 

Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej 3 204,80 3 204,80 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej 8 889,50 8 889,50 100,00 
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6 Kapronie 10 793,01 Remont dróg gminnej 109028L 10 793,01 10 793,01 100,00 

7 
Kocudza 

Górna 
13 433,86 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 10 000,00 10 000,00 100,00 

Remont dróg transportu rolniczego 3 433,86 3 433,86 100,00 

8 
Kocudza 

Pierwsza 
28 130,73 

Remont dróg transportu rolniczego 8 130,73 8 130,73 100,00 

Urządzenie siłowni zewnętrznej i 

wewnętrznej przy OSP Kocudza Pierwsza 
10 000,00 9 999,99 100,00 

Oświetlenie uliczne na Kocudzy Pierwszej 

Morgi 
10 000,00 10 000,00 100,00 

9 
Kocudza 

Druga 
36 550,81 

Remont dróg transportu rolniczego 25 000,00 25 000,00 100,00 

Oświetlenie drogi w kierunku cmentarza 

do Kocudzy Trzeciej 
5 000,00 4 920,00 98,40 

Czyszczenie rowów 6 550,81 6 550,81 100,00 

10 
Kocudza 

Trzecia 
35 364,34 

Oświetlenie drogi w kierunku cmentarza 

do Kocudzy Trzeciej 
7 000,00 7 000,00 100,00 

Oświetlenie drogi od Borku w stronę lasu 

koło Kowalczyka 
8 000,00 8 000,00 100,00 

Urządzenie siłowni zewnętrznej i 

wewnętrznej przy OSP Kocudza Pierwsza 
8 000,00 8 000,00 100,00 

Remont drogi transportu rolniczego tzw. 

„droga do Tynka” 
10 000,00 9 999,90 100,00 

Uzupełnienie zakrętu (koło Sokala)  

od Borku do Leśniczówki 
2 364,34 2 300,00 97,28 

11 Konstantów 20 055,10 

Remont dróg transportu rolniczego 15 055,10 15 007,09 99,68 

Czyszczenie rowów 2 000,00 2 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 999,60 99,99 

12 
Krzemień 

Pierwszy 
36053,26 

Remont dróg transportu rolniczego 30 000,00 30 000,00 100,00 

Czyszczenie rowów 0,00 0,00 0,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 053,26 6 053,26 100,00 

13 
Krzemień 

Drugi 
34024,79 

Czyszczenie rowów 6 000,00 6 000,00 100,00 

Remont dróg transportu rolniczego 24 000,00 23 997,30 99,99 

Zakup wiaty przystankowej 3 524,79 3 524,79 100,00 

Montaż wiaty przystankowej przy boisku 500,00 500,00 100,00 

14 Władysławów 10 601,65 
Remont dróg transportu rolniczego 10 601,65 10 601,65 100,00 

Urządzenie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00 

15 Zdzisławice 20 514,38 
Remont dróg transportu rolniczego 13 514,38 13 514,38 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 000,00 7 000,00 100,00% 

16  
Zofianka 

Dolna 
17 184,62 

Remont dróg transportu rolniczego 10 470,62 10 470,62 100,00 

Czyszczenie rowów 2 214,00 2 214,00 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  1 500,00 1 498,29 99,89 

Wyrównanie placu za remizą 3 000,00 2 999,99 100,00 

                                                                                                                                     

RAZEM:    
367 153,85 366 709,60 99,88 

 

Analizując dane z powyższej tabeli zauważamy, że każde sołectwo wskazało zadania, 

które powinny być zrealizowane, według mieszkańców w 2019 roku. Możemy również 

zauważyć, że kwoty przeznaczone na wydatkowanie na dane sołectwo się różnią. Wysokość 

środków przeznaczonych na konkretne sołectwo zostaje wyliczone na podstawie wzoru:  
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F= (2+Lm/100) x Kb 

Oznaczenia symboli:  

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (nie może być jednak wyższa  

niż dziesięciokrotność Kb).  

Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego. 

Kb – tkwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy 

wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków. 
 

Dokonując dalszej analizy tabeli zauważamy, że w sołectwach: Flisy, Krzemień 

Pierwszy, Władysławów plan na zadanie i wykonanie wynosi 0,00 zł.  Oznacza to,  

że w trakcie roku wprowadzone zostały zmiany co do wydatkowania funduszu sołeckiego 

w danym sołectwie (przesunięcia między zadaniami, zgodnie z podjętymi uchwałami  

przez mieszkańców sołectwa).  

 

- zł 

50 000,00 zł 

100 000,00 zł 

150 000,00 zł 

200 000,00 zł 

250 000,00 zł 

 
Wykres: Realizacja funduszu sołeckiego z podziałem na cel inwestowania środków w 2019 r. 

 

Powyższy wykres przedstawia realizację funduszu sołeckiego z podziałem na cele 

zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich. Łatwo zauważyć, że głównym 

celem przeznaczenia środków funduszu sołeckiego jest remont dróg transportu rolniczego,  

na co w roku 2019 wydatkowaliśmy 234 933,45 zł, co stanowiło 63,99 % całości środków 

funduszu sołeckiego. 

Z budżetu państwa w roku 2019 Gmina Dzwola otrzymała zwrot części wydatków 

poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 w wysokości 96 108,66 zł. 
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3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Mienie komunalne (samorządowe) stanowi szczególny rodzaj tzw. mienia publicznego  

i nie należy go utożsamiać z mieniem prywatnym. Podział mienia na prywatne i publiczne jest 

poniekąd intuicyjny i opiera się na założeniu, że o ile mienie prywatne ma na celu 

zaspokojenie interesów indywidualnego podmiotu, o tyle mienie publiczne ma na celu 

zaspokojenie interesów nie w wymiarze jednostkowym, lecz społecznym. Istotne jest jednak 

to, że szczególny charakter mienia publicznego nie wynika tylko z podmiotu, któremu mienie 

to przysługuje, ale także z przydatności do zaspokajania potrzeb określonej społeczności,  

w przypadku Gminy – jej Mieszkańców. 

Mienie komunalne Gminy Dzwola jest w dyspozycji i użytkowaniu jednostek 

organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. uwzględniając jego wartość, ujmowaną  

w prowadzonej ewidencji księgowej, w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, 

stanowiło wartość: 54 732 490,28 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość 

netto tego mienia stanowiła: 40 863 720,09 zł (w porównaniu do stanu z 31.12.2018 r. 

wartość netto wzrosła o 1 322 219,31 zł). 

Tabela: Struktura mienia komunalnego Gminy Dzwola        

Wyszczególnienie 
Wartość  

w zł brutto 

Umorzenie  

w zł 

Wartość  

w zł netto 

Stopień 

umorzenia  

Stan na dzień:  31.12.2018 r. 51 402 399,97 11 860 899,19 39 541 500,78 23,07 % 

Stan na dzień:  31.12.2019 r. 54 732 490,28 13 868 770,19 40 863 720,09 25,34 % 

Ośrodek Pomocy Społecznej  4  391,27 4 391,27 0,00 100,00 % 

Placówki oświaty  8 254 458,78 4 379 381,59 3 875 077,19 53,05 % 

Gminna Biblioteka 

Publiczna i Ośrodek Kultury 
1 545 296,09 329 954,71 1 253 489,22 21,35 % 

Urząd Gminy Dzwola 44 928 344,14 9 155 042,62 35 773 301,52 20,38 % 
 

Z powyższej tabeli wynika, że wartość rzeczowego majątku trwałego Gminy Dzwola  

wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest spowodowany zrealizowanymi 

inwestycjami. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących 

mienie komunalne Gminy Dzwola wynosiła: 100,4457 ha.  
 

 
Wykres: Nieruchomości gruntowe stanowiące mienie Gminy Dzwola z podziałem na przeznaczenie 
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W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost powierzchni mienia gminnego o 29,3399 ha  

i wartość 2 933 990,00 zł. Powierzchnia nieruchomości gruntowych zwiększyła się w wyniku 

komunalizacji gruntów zajętych pod drogi gminne, znajdujące się w obrębie ewidencyjnym: 

Krzemień Pierwszy, Branewka, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga. 

Zgodnie z zawartymi umowami, dzierżawy na dzień 31 grudnia 2019 roku, oddane były 

nieruchomości stanowiące mienie gminne o łącznej powierzchni 3,1376 ha. 

Grunty Gminy Dzwola o powierzchni 4,3932 ha, na podstawie wydanych decyzji 

zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:  

 Zespół Szkół w Dzwoli: 1,200 ha, 

 Zespół Szkół w Kocudzy: 1,8700 ha, 

 Zespół Szkół w Krzemieniu: 1,0032 ha, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi: 0,3200 ha. 
 

Tabela: Położenie, powierzchnia i przeznaczenie poszczególnych nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Gminy Dzwola 

Obręb geodezyjny: BRANEW ORDYNACKA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

267/1 0,0332 ha drogi 339 0,2918 ha drogi 

275/1 0,3193 ha drogi 366 0,0963 ha drogi 

276/1 0,0369 ha drogi 405 0,1700 ha drogi 

28 0,0575 ha drogi 406 0,0625 ha drogi 

48 0,2276 ha drogi 425 0,5400 ha drogi 

95 0,0177 ha drogi 428 0,0600 ha drogi 

120 0,0293 ha drogi 449 0,1600 ha drogi 

187 0,0410 ha drogi 450 0,0736 ha drogi 

205/1 0,0777 ha drogi 451 0,1397 ha drogi 

246 0,2195 ha drogi 272/2 0,0100 ha drogi 

247 0,2460 ha drogi 55 0,5772 ha drogi 

Łączna powierzchnia: 3,4868 ha 
 

Obręb geodezyjny: BRANEW SZLACHECKA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

23 0,2500 ha t. zabudowane 1175 0,9900 ha drogi 

24 0,0300 ha t. zabudowane 1176 0,1500 ha drogi 

151 0,0400 ha t. zabudowane 1178 0,2100 ha drogi 

1190 0,2600 ha drogi 1180 0,2900 ha drogi 

1181 0,2800 ha drogi 1182 0,0800 ha drogi 

333 0,1100 ha drogi 1183 0,1400 ha drogi 

1191 0,0300 ha drogi 1184 0,4900 ha drogi 

1166 0,3100 ha drogi 1185 0,2300 ha drogi 

1167 0,1300 ha drogi 1186 0,1400 ha drogi 

1168 0,2500 ha drogi 1187 0,3900 ha drogi 

1169 0,0500 ha drogi 1188 0,0700 ha drogi 

1170 0,4200 ha drogi 1189 0,0300 ha drogi 

1171 0,0700 ha drogi 1192 0,0600 ha drogi 

1172 0,0100 ha drogi 1193 0,0100 ha drogi 

1173 0,0400 ha drogi 1194 0,0700 ha drogi 

1174 0,0400 ha drogi 1195 0,1600 ha drogi 
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1203 0,0100 ha drogi 1218 0,1900 ha drogi 

1206 0,0100 ha drogi 1219 0,0400 ha drogi 

1207 0,0100 ha drogi 1222 0,0600 ha drogi 

1208 0,0800 ha drogi 1224 0,4500 ha drogi 

1209 0,0400 ha drogi 1226 0,0300 ha drogi 

1210 0,1900 ha drogi 1229 0,3200 ha drogi 

1211 0,0400 ha drogi 1230 0,1000 ha drogi 

1212 0,2700 ha drogi 1231 0,1800 ha drogi 

1213 0,2800 ha drogi 1233 1,0800 ha drogi 

1214 0,1500 ha drogi 1225 0,0100 ha drogi 

1215 0,8000 ha drogi 1228 0,1100 ha drogi 

1216 0,3500 ha drogi 1232 0,1500 ha drogi 

Łączna powierzchnia: 10,7800 ha 
 

Obręb geodezyjny: BRANEWKA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

896 0,5700 ha drogi 628/2 0,0107 ha drogi 

898 0,1200 ha drogi 349 0,1800 ha drogi 

900 0,1000 ha drogi 496 0,0100 ha drogi 

901 0,1400 ha drogi 916 0,0956 ha drogi 

893 0,4200 ha drogi 350 0,1064 ha drogi 

902 0,1100 ha drogi 452/3 0,1200 ha t. zabudowane 

890/1 0,1100 ha drogi 789 0,0927 ha t. zabudowane 

890/2 0,2300 ha drogi 716/3 0,0043 ha t. zabudowane 

890/3 0,1700 ha drogi 715/3 0,0241 ha t. zabudowane 

892/1 0,0225 ha drogi Łączna powierzchnia: 2,6363 ha 
 

Obręb geodezyjny: DZWOLA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

1263/1 0,1000 ha użytki rolne 2567 1,4300 ha lasy 

1407 0,1100 ha t. zabudowane 1527/12 0,0164 ha użytki rolne 

1404/3 0,1289 ha t. zabudowane 1527/13 0,0349 ha użytki rolne 

1526 1,2000 ha t. zabudowane 1342/1 0,0698 ha użytki rolne 

1451/1 0,4900 ha t. rekreacyjne 1343/5 0,0322 ha użytki rolne 

1445 0,8500 ha t. rekreacyjne 1343/8 0,0211 ha użytki rolne 

1450 0,2300 ha t. rekreacyjne 1343/12 0,0983 ha użytki rolne 

1527/18 3,5016 ha t. rekreacyjne 1343/15 0,1311 ha użytki rolne 

1523 0,4300 ha t.  zabudowane 1525 0,2800 ha t.  zabudowane 

1522/11 0,0421 ha t.  zabudowane 1522/31 1,1943 ha t.  zabudowane 

1522/9 0,2711 ha t.  zabudowane 1522/30 0,5000 ha użytki rolne 

2158/1 2,1800 ha lasy Łączna powierzchnia: 13,3418 ha 
 

Obręb geodezyjny: FLISY 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

374/1 0,1600 ha t.  zabudowane 849/2 0,3700 ha użytki rolne 

850 1,4200 ha lasy Łączna powierzchnia: 1,9500 ha 
 

Obręb geodezyjny: KOCUDZA PIERWSZA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

1876 0,1300 ha t.  zabudowane 1368/1 0,0500 ha t.  zabudowane 
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1858 0,4900 ha t.  zabudowane 1363/1 0,0500 ha t.  zabudowane 

1861 0,0500 ha drogi 1361/1 0,0500 ha t.  zabudowane 

1874 0,0100 ha użytki rolne 1362/1 0,0600 ha t.  zabudowane 

887 0,3700 ha drogi 1360/1 0,0500 ha t.  zabudowane 

889 0,3700 ha drogi 1364/1 0,1000 ha t.  zabudowane 

890 0,3700 ha drogi 1375/1 0,0700 ha t.  zabudowane 

891 0,0900 ha drogi 1367/1 0,0500 ha t.  zabudowane 

892 0,1300 ha drogi 1373/1 0,1000 ha t.  zabudowane 

1850 1,7700 ha drogi 1377/3 0,0900 ha t.  zabudowane 

1525 1,2700 ha drogi 1357 0,0200 ha t.  zabudowane 

1239/1 0,1269 ha drogi 1372/2 0,0700 ha t.  zabudowane 

1239/2 0,1631 ha drogi 1358 0,0300 ha t.  zabudowane 

1369/1 0,0600 ha t.  zabudowane 1355/1 0,0300 ha t.  zabudowane 

1370/1 0,0700 ha t.  zabudowane 1356 0,0100 ha t.  zabudowane 

1374/1 0,1100 ha t.  zabudowane 1377/5 0,0300 ha t.  zabudowane 

1376/1 0,0700 ha t.  zabudowane 1378 0,7000 ha t.  zabudowane 

Łączna powierzchnia: 7,2100 ha 
 

Obręb geodezyjny: KOCUDZA DRUGA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

3400/7 0,0700 ha t.  zabudowane 1602 0,0600 ha drogi 

3222/1 0,1005 ha t.  zabudowane 1605 0,3600 ha drogi 

3225/2 0,0707 ha t.  zabudowane 2037 0,0500 ha drogi 

3224/1 0,0602 ha t.  zabudowane 2265 0,1900 ha drogi 

3639 0,0900 ha użytki rolne 3149 0,0800 ha drogi 

1603 0,2000 ha drogi 3190 0,0772 ha drogi 

1604 0,3800 ha drogi 3553 0,1100 ha drogi 

4993 0,3600 ha drogi 3656 0,2700 ha drogi 

19 0,0100 ha drogi 4153 0,5200 ha drogi 

20 0,0300 ha drogi 4311/1 0,1300 ha drogi 

502 0,2600 ha drogi 4886 0,2900 ha drogi 

604 0,1200 ha drogi 4988 0,1700 ha drogi 

605 0,0400 ha drogi 4992 0,1700 ha drogi 

1059 0,1300 ha drogi 5002 0,0700 ha drogi 

1102 0,1100 ha drogi 5003 0,0300 ha drogi 

1145 0,0100 ha drogi 5004 0,0900 ha drogi 

1146 0,0700 ha drogi 1935 1,7500 ha drogi 

1175 0,0200 ha drogi 1936 0,3500 ha drogi 

1253 0,0800 ha drogi 3537 1,1600 ha drogi 

1272 0,0400 ha drogi 356 4,8000 ha drogi 

1273 0,1900 ha drogi Łączna powierzchnia: 13,1686 ha 
 

Obręb geodezyjny: KOCUDZA TRZECIA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

840/2 0,0599 ha t.  zabudowane 3570 0,1700 ha drogi 

741 0,3500 ha t.  zabudowane 3555 0,0300 ha drogi 

961/2 1,4330 ha użytki rolne 3746 0,5200 ha drogi 

2019 0,0025 ha lasy 3651 0,1400 ha drogi 

3023 0,1025 ha lasy 3677 0,1000 ha drogi 
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3030 0,0725 ha lasy 3661 0,2000 ha drogi 

4344 0,0375 ha lasy 3745 0,1200 ha drogi 

4440 0,3800 ha lasy 3744 0,1000 ha drogi 

33 0,1600 ha drogi 3728 0,0700 ha drogi 

281 0,2000 ha drogi 3707 0,0400 ha drogi 

280 0,1200 ha drogi 3873 0,5500 ha drogi 

113 0,2000 ha drogi 3932 0,1800 ha drogi 

411 0,2000 ha drogi 4120 0,5800 ha drogi 

980 0,1400 ha drogi 4187 0,5500 ha drogi 

1040 0,0100 ha drogi 4225 0,0700 ha drogi 

1039 0,2400 ha drogi 4351 0,3000 ha drogi 

1062 0,0600 ha drogi 4884 0,3100 ha drogi 

1058 0,1500 ha drogi 4940 0,4000 ha drogi 

1586 0,4700 ha drogi 4491 0,2600 ha drogi 

1407 0,1600 ha drogi 4056 3,4200 ha drogi 

1430 0,0500 ha drogi 4567 1,0900 ha drogi 

1483 0,0700 ha drogi 5245 0,0300 ha drogi 

1634 0,0400 ha drogi 5252 0,0500 ha drogi 

1626 0,0800 ha drogi 2765 0,2700 ha drogi 

5237 0,2700 ha drogi 1095 3,4600 ha drogi 

3005 0,2500 ha drogi 2866 0,3800 ha drogi 

3056 0,1200 ha drogi 1429 0,6200 ha drogi 

3071 0,0800 ha drogi 3151 0,3000 ha drogi 

3004 0,2000 ha drogi 821 0,3900 ha drogi 

3150 0,2900 ha drogi 34 3,4900 ha drogi 

3231 0,5700 ha drogi 1002 0,3800 ha drogi 

3097 0,0700 ha drogi 1024 0,5600 ha drogi 

3380 0,1800 ha drogi 1025 0,3000 ha drogi 

3220 0,1100 ha drogi 2417 1,1200 ha drogi 

3454 0,1400 ha drogi 1338 1,6100 ha drogi 

3508 0,2400 ha drogi 207/1 0,6143 ha drogi 

2889 0,6400 ha drogi 797/2 0,7523 ha drogi 

3549 0,1300 ha drogi Łączna powierzchnia: 31,6045 ha 
 

Obręb geodezyjny: KOCUDZA GÓRNA 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

500/1 0,1500 ha t.  zabudowane 570 0,2800 ha drogi 

564 0,1100 ha drogi 575 0,0300 ha drogi 

565 0,6600 ha drogi 574/1 1,4700 ha drogi 

568 0,3300 ha drogi 569 0,0900 ha drogi 

Łączna powierzchnia: 3,1200 ha 
 

Obręb geodezyjny: KONSTANTÓW 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 
Łączna powierzchnia: 0,1900 ha 

366 0,1900 ha użytki rolne 
 

Obręb geodezyjny: KRZEMIEŃ PIERWSZY 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

1084/3 1,0000 ha t.  zabudowane 568 0,6800 ha drogi 

1084/4 0,0032 ha drogi 576 0,0400 ha drogi 
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1521/1 0,0300 ha t.  zabudowane 1034 0,3600 ha drogi 

1524/1 0,0500 ha t.  zabudowane 1972 0,1900 ha drogi 

1527/1 0,0400 ha t.  zabudowane 1025 0,0800 ha drogi 

1515 0,0700 ha t.  zabudowane 1968/1 0,1200 ha drogi 

1512 0,0500 ha t.  zabudowane 1969/1 0,0200 ha drogi 

1518/1 0,0294 ha t.  zabudowane 1962 0,9700 ha drogi 

1521/3 0,0077 ha t.  zabudowane 1963 0,6400 ha drogi 

1 0,9300 ha drogi 1971 1,5400 ha drogi 

2 0,8300 ha drogi 1965/2 0,0410 ha drogi 

562 2,5600 ha drogi 1119/2 0,0117 ha drogi 

Łączna powierzchnia: 10,2930 ha 
 

Obręb geodezyjny: KRZEMIEŃ DRUGI 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

1439/2 0,2800 ha t. rekreacyjne 1433/2 0,3100 ha t. rekreacyjne 

1436/2 0,3000 ha t. rekreacyjne 1427/2 0,1700 ha t. rekreacyjne 

1445/4 0,1400 ha t. rekreacyjne 1430/2 0,1600 ha t. rekreacyjne 

1442/2 0,1400 ha t. rekreacyjne Łączna powierzchnia: 1,5000 ha 
 

Obręb geodezyjny: ZDZISŁAWICE 

Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie Nr działki Powierzchnia Przeznaczenie 

1325 0,6000 ha t. rekreacyjne 2921 0,0292 ha lasy 

2920 0,0108 ha lasy Łączna powierzchnia: 0,6400 ha 
 

Obręb geodezyjny: ZOFIANKA DOLNA 

297/1 0,2100 ha t.  zabudowane 130/7 0,0400 ha drogi 

296/1 0,2700 ha t.  zabudowane 130/11 0,0047 ha drogi 

Łączna powierzchnia: 0,5247 ha 
 

Mienie komunalne stanowi przede wszystkim instrument realizacji zadań publicznych  

i ochrony interesów zbiorowych społeczności lokalnej. Jak wynika z przedstawionych 

zestawień nieruchomości są przeznaczone w znaczącej większości pod drogi, budynki 

użyteczności publicznej, szkoły, ośrodki zdrowia oraz tereny rekreacyjne. 

Nieruchomości są tym składnikiem majątku gminy, który poddany jest szczególnemu 

reżimowi prawnemu. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata należy do właściwości rady gminy. 

W roku 2019 nie była dokonywana sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Gminy Dzwola. 

Do gminnego zasobu nieruchomości, którym gospodaruje Wójt, należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. 

Gminne zasoby nieruchomości są wykorzystywane na cele rozwojowe gminy  

i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa 

oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także  

na realizację innych celów publicznych.  
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Wykres: Nieruchomości gruntowe stanowiące mienie Gminy Dzwola, z podziałem na położenie w ha 

 

Dochody własne z mienia Gminy Dzwola zrealizowano w 2019 roku,  

w kwocie: 101 711,93 zł, w tym: 

 z dzierżawy gruntów na potrzeby rolne: 1 602,34 zł, 

 z dzierżawy gruntów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej: 17 982,87 zł, 

 z najmu nieruchomości gminnych na potrzeby mieszkaniowe: 21 750,93 zł, 

 z najmu nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej: 

56 711,89 zł, 

 z opłat za zajęcie pasa drogowego: 3 663,90 zł. 
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4. Informacja o realizacji polityk, programów i 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 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 2019 r. 

zrealizowała następujące inwestycje, mające na celu poprawę życia mieszkańców: 

 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113570L 

od km 0+102 do km 1+070 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew 

Szlachecka o długości 968 m, tzw. „Księże Doły”, 

 Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 109010L Kocudza Druga Morgi – dr. pow. 

Nr 2826L w Kocudzy Pierwszej w km 0+447,00, 

 Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kocudza Trzecia 

Nr 109014L (Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy Frampol) w miejscowości Kocudza 

Trzecia o długości 254 m, 

 Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w miejscowości Kocudza Górna, 

 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2810L i Nr 2812L w miejscowościach Branew 

Szlachecka i Branew Ordynacka, 

 Remont drogi gminnej (nr ewid. 337) w miejscowości Branewka – Kolonia o długości 

210 m, 

 Utwardzenie drogi gminnej Nr 109002L (tzw. „Wygon skośny”), 

 Udrożnienie i remont drogi leśnej w Kocudzy Trzeciej tzw. „Rakowa”, 

 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia 

i Kocudza Druga. 

Gmina Dzwola w 2019 roku aplikowała wnioski do programów i projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zaangażowana była również  

w utrzymanie projektów już wykonanych. 
 

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola 

Projekt termomodernizacji Zespołu Szkół w Kocudzy i Zespołu Szkół w Dzwoli 

w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 

2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego 
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dofinansowania z EFRR  to 2 878 331,98 zł. Projekt zostanie zrealizowany w terminie 

do końca października 2022 roku. 
 

Utrzymanie zakończonych projektów finansowanych ze środków UE 

 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. Utrzymanie projektu do końca 2023 roku. 

 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 projektu do końca 2020 roku. 

 Numer i tytuł projektu: 05/10-UDA-RPLU.06.01.00-06-008/10-00-0608, „Ochrona 

Naturalnych Ekosystemów lasów janowskich”. Utrzymanie projektu do końca 2019 roku.  

 Numer  i tytuł projektu: 1/UM03-6930-UM0330576/13, „Zagospodarowanie doliny rzeki 

Branew poprzez budowę parkingu i chodników”: 

- Budowa parkingu w miejscowości Branew w części Branew Szlachecka (kostka 8 cm), 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w zakresie 

chodnika odcinek Krzemień – Branewka od km 3+350 do km 4+146, 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2810L w zakresie chodnika w miejscowości Krzemień 

Pierwszy  od km 0+726 do km 0+846, 

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2823L Krzemień Pierwszy – Flisy  

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

do końca 2019 roku. 

 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 roku. 

4.2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Dzwola 

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną Gminy 

Dzwola jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

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. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

dla Gminy Dzwola, 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. Jest to dokument określający politykę przestrzenną gminy.  

W dokumencie tym zostają określone zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym 

wytyczne dotyczące użytkowania terenów, obszarów zabudowań czy proponowane 

rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej.  
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W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego wskazano następujące działania wpływające na rozwój Gminy Dzwola: 

 wyznaczenie terenów rozwojowych zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej  

jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które pozwala  

na realizację nowej zabudowy, co pozytywnie wpływa na warunki życia mieszkańców, 

a także daje możliwość na osiedlanie się osób z poza terenu Gminy, 

 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, 

 wyznaczenie obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz urządzeń 

wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej o mocy przekraczającej  

100 kW, pozwali na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 wyznaczenie terenów rozwojowych obsługi komunikacji. 
 

 Ze względu na brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy 

Dzwola wszystkie zmiany zagospodarowania terenu odbywają się na podstawie wydawanych  

decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

celu publicznego.   

 

W 2019 roku wydano 22 szt. decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te dotyczyły: 

 budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych – 19 szt., 

 budowy budynku gospodarczego  –  1szt., 

 budowy budynku usługowo-handlowego  – 1 szt., 

 budowy stawu  – 1 szt. 

 

  W roku sprawozdawczym wydano również 17 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Decyzje te dotyczyły: 

 budowy oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Kocudzy – 1 szt., 

 budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we Flisach – 1 szt., 

 rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej – 3 szt., 

 budowy, przebudowy i rozbudowy linii elektroenergetycznych – 12 szt. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadano 15 numerów porządkowych 

nieruchomościom położonym na terenie Gminy Dzwola. 
 

Gminna Ewidencja Zabytków 

W 2019 roku zgodnie z Ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.) została opracowana  

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Dzwola, która składa się z 148 Kart Adresowych 

Zabytków Nieruchomych w tym: 

 Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych 2 szt., 

 Zabytki znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 7 szt., 

 Stanowiska archeologiczne zapisane w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 107 szt., 

 Zabytki nieruchome wpisane przez Wójta Gminy Dzwola 32 szt. 
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4.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola  

na lata 2015 – 2019  
 

Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Dzwola  

jest realizacją obowiązku, który nałożyła ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie  

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611). Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw 

lokatorów, należy do podstawowych zadań własnych gminy. 

Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr X/70/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. przyjęła  

do realizacji Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola 

na lata 2015 – 2019. 

Dokument opracowano w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Dzwola, szczególnie zapewnienia lokali  

mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Dzwola na 31 grudnia 2019 r. obejmował 22 lokale 

mieszkalne o łącznej powierzchni 1 197 m
2
, w 5 budynkach stanowiących własność Gminy 

Dzwola, położonych w miejscowościach: Dzwola, Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia, 

Krzemień Pierwszy. 
 

Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych w Gminie Dzwola 

Oznaczenie 

lokalu, budynku 

Ilość 

lokali 

Powierzchni

a użytkowa  

w m
2
 

Stan 
techniczny 

budynku 
Wyposażenie 

NZOZ 

Kocudza Trzecia 
4

 
179 m

2 
dobry 

energia elektryczna, wodociąg, 

centralne ogrzewanie, kanalizacja 

Agronomówka  

Kocudza Pierwsza 
6

 
336 m

2 
dobry 

energia elektryczna, wodociąg, 

kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

Dzwola 
4

 
200 m

2 
dobry 

energia elektryczna, wodociąg, 

centralne ogrzewanie, kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

Krzemień Pierwszy 
3

 
189 m

2 
dobry 

energia elektryczna, wodociąg, 

centralne ogrzewanie, kanalizacja 

Dom Nauczyciela 

Kocudza Pierwsza 
5

 
293 m

2 
dobry 

energia elektryczna, wodociąg, 

centralne ogrzewanie, kanalizacja 
 

 

 

Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Dzwola jest nie tylko utrzymanie lokali mieszkalnych w nie pogorszonym stanie,  

lecz dążenie do poprawy ich stanu technicznego i standardu. 

W 2019 roku w ramach realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015 – 2019 został wykonany remont klatki 

schodowej w budynku „Agronomówki” w Kocudzy Pierwszej, za łączną kwotę 13 487,51 zł 

brutto.  

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

uregulowane są w odrębnej uchwale Rady Gminy Dzwola. 
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W szczególności mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspokajaniu potrzeb osób: 

 o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkalnych, 

 zamieszkujących w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach objętych 

nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego lub w budynkach 

przeznaczonych do rozbiórki, 

 którym Gmina Dzwola jest zobowiązana przyznać lokal socjalny na mocy wyroku sądu, 

 które utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru i innych 

zdarzeń losowych, 

 które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka w związku  

z uzyskaniem pełnoletniości, a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych  

i nie są w stanie ich zaspokoić we własnym zakresie. 

 

Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 grudnia 2019 r. został przyjęty 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola  

na lata 2020 – 2025. 

Tabela: Zaplanowane remonty i modernizacje na lata 2020 – 2025 

Położenie budynku Zakres prac remontowych Termin remontu 

Dom Nauczyciela 

Dzwola 
malowanie klatki schodowej 2020 

Dom Nauczyciela 

Kocudza Pierwsza 

wymiana pieca na pellet i montaż zaworów 

termostatycznych 
2021 

Dom Nauczyciela 

Kocudza Pierwsza 

ocieplenie ścian i stropu oraz wymiana 

okienek w piwnicy 
2022 

Agronomówka 

Kocudza Pierwsza 
budowa instalacji gazowej i c.o. 2023 

Dom Nauczyciela 

Krzemień Pierwszy 
malowanie klatki schodowej 2024 

NZOZ 

Kocudza Trzecia 
malowanie klatki schodowej 2025 

 

Planuje się podjąć działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalnej 

gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Dzwola poprzez racjonalne gospodarowanie 

środkami z budżetu Gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu 

mieszkaniowego oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat 

czynszowych. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzwola pozwala w sposób 

rozsądny gospodarować nim na etapie planowania, finansowania i zarządzania. 
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4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016 – 2020  
 

Uchwałą Nr XI/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dzwola przyjęła  

do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016 – 2025, który 

jest aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata  

2016 – 2019 podjętego uchwałą Rady Gminy Dzwola z dnia 24 czerwca 2016 roku  

Nr XIV/108/2016. 

Głównym celem przyjętego do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Dzwola na lata 2016 – 2025 jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej w stosunku do roku bazowego – 2014. 

Celem szczegółowym przedmiotowego Planu jest zmniejszenie emisji na terenie Gminy 

Dzwola poprzez termomodernizację obiektów publicznych, instalowanie odnawialnych źródeł 

energii, w szczególności wykorzystujących energię słońca: kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych oraz instalację kotłów na biomasę, a także zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz w gospodarstwach domowych. Ponadto 

kształtowanie postaw wśród mieszkańców gminy, szczególnie dzieci i młodzieży  

do zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji emisji. 

Założono, że w wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dzwola 

nastąpi zmniejszenie zużycia energii finalnej z 388 316 GJ do 376 188 GJ (o 3,1 %),  

przy jednoczesnym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 18 %  (69 735 GJ) 

w 2014 roku do około 37,0 %  (81 628 GJ) w 2025 roku. Podejmowane działania przyczynią 

się także do redukcji emisji CO2 o 34,1 %  (11 522 t) w stosunku do 2014 roku. 

Celem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dzwola został 

sporządzony i złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności, „Energooszczędne 

oświetlenie uliczne w gminie Dzwola”. Projekt polegał na wymianie 429 istniejących opraw 

oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych 

lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych w celu 

wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym. Wszystkie opisane prace mają  

na celu wygenerowanie oszczędności w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej co wpłynie 

w sposób pozytywny na ochronę środowiska. 

Realizując postanowienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola  

na lata 2016 – 2025, w roku 2019 został przygotowany i złożony projekt w ramach  

Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania 

OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, 

„Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”. Projekt ma na celu montaż instalacji 

fotowoltaicznych: 186 szt., instalacji solarnych: 74 szt. oraz kotłów c.o. na biomasę (pellet): 

24 szt. Wartość zadania: 3 847 442 zł. 

W listopadzie 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach 

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. 

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola, całkowita wartość projektu wynosi: 

4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2 878 331, 98 zł. 
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Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej,  

niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15 % kwoty całkowitych wydatków 

kwalifikowanych Projektu. 

W ramach dofinansowania wykonane zostaną m.in. następujące prace: 

 w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji 

c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania 

wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, 

wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa, 

 w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny  

z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu  

i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, 

docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien  

i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa 

oraz instalacja fotowoltaiczna. 

Projekt zostanie zrealizowany w terminie, do końca października 2022 roku. 
 

4.5 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 w Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Dzwola, przyjętego Uchwałą  

Nr XV/84/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Rady 

Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów 
 

zawierających azbest z terenu Gminy Dzwola”, w związku z podpisaną w 2018 roku umową  

o współpracy z Województwem Lubelskim 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 2019 roku przeprowadzono jeden nabór zgłoszeń 

lokalizacji wyrobów zawierających azbest do ich usunięcia. W ramach przedmiotowego 

naboru, który odbył się w dniach 06 – 24.05.2019 r. przyjęto 30 zgłoszeń lokalizacji 

znajdujących się na terenie Gminy Dzwola wyrobów zawierających azbest, gdzie zgłoszono 

chęć ich usunięcia.  

Przedmiotowy projekt zakłada przeprowadzenie prac z wyrobami zawierającym azbest 

w dwóch aspektach, które obejmują:  

 demontaż, transport i utylizację wyrobów (wyroby znajdują się na dachu budynku), 

 transport i utylizację wyrobów (wyroby zlokalizowane na działce).  

Zgłoszenia lokalizacji w ramach przedmiotowego naboru zostaną zrealizowane  

po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski 
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Województwa Lubelskiego w Lublinie, o czym osoby uczestniczące w ww. projekcie zostaną 

poinformowane. 

Zgodnie z danymi zaewidencjonowanymi w ogólnopolskiej bazie azbestowej, obecnie 

na terenie Gminy Dzwola znajduje się 4 364 670 kg wyrobów zawierających azbest  

do unieszkodliwienia (290 978 m
2
), w tym: 4 352 250 kg wyrobów będących w posiadaniu 

osób fizycznych (290 150 m
2
), 12 420 kg (~82,7 m

2
) będących w posiadaniu osób prawnych.  

 

4.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2019 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 2020 r. poz. 638) należy do zadań własnych gmin. Zgodnie  

z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1 określa, w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji 

programu ponosi gmina. 

Przyczynami bezdomności zwierząt są najczęściej: 

 ucieczka lub zabłąkanie się zwierzęcia, 

 porzucenie. 

Rada Gminy Dzwola wypełniając powyższy obowiązek, określiła uchwałą  

Nr IV/32/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy 

projekt Programu został zaopiniowany przez: 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim, 

 dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy 

Dzwola, przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne. 

Realizując obowiązki wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, podpisana została umowa 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  

a także na świadczenie usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów i kotów dziko 

żyjących z Przychodnią Weterynaryjną Animal Care Małgorzata Kamińska-Tomusiak,  

ul. Wesoła 29, 23-300 Janów Lubelski.  

W 2019 roku zapewniono opiekę na koszt Gminy Dzwola bezdomnym zwierzętom: 

 psy 12 szt. odłowionych w 2019 roku i szt. 13 odłowionych w latach poprzednich, 

 wykonano sterylizację kotek szt. 13.  

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 

44 957,77 zł. Na koniec 2019 roku w schronisku pozostało 18 szt. bezdomnych psów, koszty 

ich utrzymania będą opłacane z budżetu Gminy Dzwola. 
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4.7 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 2019 r. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

w dniach 31.10.2018 – 16.11.2018 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi 

działającymi na terenie Gminy Dzwola, podjęta została Uchwała Nr II/13/2018  

Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2018 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 2019 r.   

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem 

Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego  w 2019 r., w roku 2019 przeprowadzono 

dwa otwarte konkursy ofert, w których powołana przez Wójta Gminy Dzwola Komisja 

Konkursowa wybrała podmioty mające realizować zadania publiczne.  

W dniu 7 grudnia 2018 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert 

na realizacji 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 2019”. Na realizację zadania przeznaczono ze środków 

budżetu Gminy Dzwola kwotę w wysokości 5 000,00 złotych. W 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 2019” na kwotę 5 000,00 złotych. 

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotację.  

Przyznana dotacja 5 000,00 złotych. 

Podmiot wykorzystał dotację w kwocie 5 000,00 złotych. 

W dniu 11 stycznia 2019 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert 

na realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań 

przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości  130 000,00 złotych. W konkursie 

złożono 2 oferty: 

 UKS Spartakus Dzwola na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej”, na kwotę 35 013,00 złotych, przyznana dotacja 25 000,00 złotych,  

podmiot wykorzystał dotację w kwocie 25 000,00 złotych, 

 Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krzemień na realizację zadania: „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej”, na kwotę 105 000,00 złotych, przyznana dotacja 

105 000,00 złotych, podmiot wykorzystał dotację w kwocie 105 000,00 złotych. 

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy  

na dofinansowanie zadań, realizowanych w roku 2019.  

Łączny koszt realizacji wyniósł 135 000,00 zł. 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

34 
 

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 Programu został zrealizowany poprzez przeprowadzenie zadań publicznych: 

 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 2019”, 

 Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

- „Piłka nożna dla pokoleń”, 

- „Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród 

młodzieży Gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce. Udział w zawodach 

sportowych od szczebla gminnego do ogólnopolskiego”. 
 

4.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Dzwola 

Uchwałą Nr III/22/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r., jest aktem prawnym, na podstawie, 

którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomani. Zadania wytyczone przez 

ustawodawcę do realizacji stanowią ważny element profilaktyki społecznej w zakresie 

ochrony zdrowia. Program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, do ich rodzin, 

do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. 

Realizatorami Gminnego Programu byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dzwoli, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, Zespół Interdyscyplinarny  

ds. przemocy w rodzinie, placówki oświatowe, kultury oraz stowarzyszenia z terenu Gminy 

realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz przemocy, dążąc do osiągnięcia założonych celów programu. 

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki na 2019 r. 

wydatkowano kwotę w wysokości 48 132,41 zł, w tym: na przeciwdziałanie narkomanii  

4 347,36 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 785,15 zł. 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są środki  

finansowe  budżetu  Gminy,  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów  alkoholowych w 2019 roku. 

Gmina Dzwola obejmuje 16 sołectw, na terenie których w roku 2019, działało  

14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym sklepy ogólnospożywcze oraz 3 punkty 

gastronomiczne (ogródki piwne). W 11 sklepach prowadzono sprzedaż alkoholu powyżej 

18 % (wódki). Według złożonych oświadczeń przez sprzedawców wartość sprzedaży 

alkoholu na terenie Gminy w roku 2019 wyniosła razem: 2 359 131,69 zł, w tym: w sklepach 

2 236 264,07 zł, w gastronomii 122 867,62 zł. 
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Wykres: Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na przestrzeni kilku lat 

 

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu rocznych 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku (detal, 

gastronomia, zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła                   

51 618,29 zł.  

W 2019 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. został wykonany poprzez realizację 

zaplanowanych zadań. 
 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób  uzależnionych  od alkoholu 

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków jest bezpłatne. Na wniosek 

rodzin lub instytucji przeprowadzane są rozmowy edukacyjno-motywacyjne z osobami 

nadużywającymi alkoholu, przez członków Komisji lub specjalistyczne poradnie. 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku, odbyła  

10 posiedzeń, na które zostały wezwane 2 osoby, wobec których były podejmowane 

czynności zmierzające do ustalenia stopnia uzależnienia. Jednym z zadań Komisji jest 

występowanie do sądu z wnioskami o zobowiązanie do leczenia wobec osób, które uchylają 

się od dobrowolnej terapii. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego  w Janowie Lubelskim  

2 wnioski o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.  

Sąd Rejonowy wydał 2 postanowienia nakładające obowiązek poddania się leczeniu 

odwykowemu: 1 w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego i 1 w stacjonarnym 

zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

W 2019 roku w szkołach zostały zrealizowane programy profilaktyczne, których celem 

była promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych substancji 
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psychoaktywnych, kształtowanie wzorów satysfakcjonującego życia oraz gotowości                       

do radzenia sobie z trudnościami okresu dorastania. Dofinansowane zostały działania takie 

jak: wyjazdy do kina, teatru, na basen w celu promowania aktywnego, bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu bez używek i komputera. 
 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na zadania mające na celu 

wspomaganie profilaktycznej działalności antyalkoholowej i antynarkotykowej, ograniczanie 

przestępczości i aspołecznych zachowań, w tym: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej. 

Prowadzono zajęcia z dziećmi w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu 

dzieci i młodzieży poza zajęciami szkolnymi w okresie ferii zimowych i wakacji. 

Oprócz tego instytucje pozarządowe przeprowadzały imprezy sportowe, turnieje, 

wyścigi, rajdy rowerowe, imprezy w plenerze (z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi)                 

w celu promocji zdrowego stylu życia bez używek, komputera, telefonu oraz promocji 

zdrowej sportowej rywalizacji.  
 

4.9 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

w Gminie Dzwola     
 

 „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 

Dzwola”, przyjęty Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Dzwola w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy 

Dzwola, w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień oraz stworzeniu systemu motywacji  

do ciągłej pracy nad rozwijaniem ich szczególnych talentów. 

Realizacja Programu na terenie Gminy Dzwola pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

 zwiększenie aktywności edukacyjnej, sportowej i artystycznej uczniów, 

 możliwość indywidualnego rozwoju ucznia, 

 wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów, zawodów, olimpiad, 

 poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, 

 promocja Gminy Dzwola. 

W 2019 celem realizacji Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży w Gminie Dzwola, zrealizowano szereg zadań, zgodnie z założeniami programu. 
 

Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 

W ramach Rządowego programu w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) – „Aktywna tablica” wszystkie szkoły podstawowe z naszej Gminy 

otrzymały wsparcie finansowe na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.  

Szkoły, otrzymały pomoce dydaktyczne w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych, 

projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń 

pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych, 

na ogólną kwotę 70 000,00 zł. 
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Wzbogacenie szkolnych bibliotek w specjalistyczne książki i czasopisma 

Biblioteki szkolne w 2019 r. wzbogaciły się o 148 pozycji książkowych oraz zakupiono 

potrzebne do nauczania materiały dydaktyczne, metodyczne min. do języka angielskiego, 

fizyki, chemii i matematyki oraz pomoce dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego. 

Gmina Dzwola w 2019 r. złożyła wniosek i na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 3, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów 

przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

Szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek w wysokości 22 480,00 zł. 

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach programu był zadeklarowany wkład własny 

organu prowadzącego w wysokości 20 % tj. 5 620,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu 

to  28 100,00 zł. 
 

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym 

Zapewniono środki finansowe na szkolenia nauczycieli, we wszystkich szkołach  

w Gminie Dzwola. Wydatkowano 19 126,44 zł. Tematyka szkoleń:  

 Planowanie jednostki lekcyjnej w kontekście nabywania przez uczniów kompetencji 

kluczowych,  

 Interwencja profilaktyczna w szkole wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, 

papierosami i narkotykami, pierwsza pomoc,  

 Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, klasa w projekcie, 

 W całości i z osobna, strategie dydaktyczne,  

 Rozumowanie matematyczne kompetencją ucznia, pokolenie Y,  

 Pokolenie Google wyzwaniem dla nauczyciela 

oraz zgodnie z potrzebami szkół dofinansowano nauczycielom dokształcanie  

na studiach podyplomowych w zakresie 7 kierunków. 
 

Przyznanie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola uczniom szczególnie uzdolnionym 

Została podjęta uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  

w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Dzwola, celem motywowania uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji 

m.in. poprzez przyznawanie stypendiów i nagród. Grono nagrodzonych będzie stanowić 

pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej 

wartości w społeczności naszej gminy. Ustanowienie jednorazowych stypendiów i nagród  

dla utalentowanych uczniów ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje 

pasje, dzięki takiej pomocy mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach działalności 

naukowej, artystycznej i sportowej. Pierwsze stypendia i nagrody zostaną przyznane  

za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.  
 

Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

Celem zapewnienia możliwości realizacji zajęć pozalekcyjnych zostały przydzielone 

godziny na zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący szkoły. Liczba godzin 

zajęć dodatkowych dla wszystkich szkół w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła: 72, natomiast 

w roku szkolnym: 2019/2020 liczba godzin to: 52. Prowadzenie dodatkowych zajęć sprzyja 

eliminowaniu barier edukacyjnych, na danym obszarze.  
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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 roku.  
 

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 2019 poz. 1507 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. Strategia przedstawia różne rozwiązania 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. Działania obejmują,  

w szczególności inwestycję 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. Pomoc osobom z problemami społecznymi, które dotykają mieszkańców Gminy 

winna opierać się ponadto na profilaktyce, jako zapobieganiu ich powstawaniu, dalej  

na 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. 

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. 

 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. 

 Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy oraz przeciwdziałanie 

bezrobociu. 

 Zapobieganie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz zapobieganie ich skutkom. 

 Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz problemom z nim związanych. 

 Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu. 

 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 
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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 na celu 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 w 2019 rok 

Realizacja strategii w 2019 roku miała na celu wszelkie działania zmierzające  

do zapewnienia godnego poziomu życia  mieszkańcom Gminy Dzwola. Realizowane 

działania przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela: Wspieranie rodziny oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – realizacja celu 

Wspieranie rodziny oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Promocja wartości w rodzinie 

spotkania, wykłady, prelekcje w szkołach, aktywizacja 

i integracja rodzin poprzez imprezy, wycieczki, 

konkursy 

Kształtowanie właściwych postaw 

społecznych 

projekty i kampanie społeczne, spotkania  

z przedstawicielami służb publicznych oraz integracji 

społecznych, organizacja warsztatów 

Wzrost kompetencji rodzicielskich 
pedagogizacja rodziców, świadczenie pracy socjalnej 

przez OPS w Dzwoli, wsparcie asystenta rodziny 

Wspieranie rodziców i rodzin  

w procesie wychowania 

troska o istniejącą bazę lokalową – szkoły, przedszkola 

i jej dalszy rozwój – szkoły, przedszkola, place zabaw, 

pomoc finansowa i rzeczowa w postaci zasiłków  

i produktów żywnościowych 

Wspomaganie rozwoju dzieci  

i młodzieży 

diagnoza potrzeb, pedagog, psycholog, pomoc 

materialna, zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem  

zdolnym, zajęcia pozalekcyjne, rozwój rodziców  

i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, zakup 

programów edukacyjnych, organizacja i prowadzenie 

różnego rodzaju warsztatów, prowadzenie zajęć 

sportowych i krajoznawczych 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży wraz z ogólną 

popularyzacją aktywnego 

wypoczynku poprzez czynne 

uprawianie sportu oraz rekreację 

wspieranie i prowadzenie kół zainteresowań, spotkania 

integrujące społeczność Gminy, organizacja różnego 

rodzaju konkursów, warsztatów, wspieranie i rozwój 

klubów sportowych, udział dzieci i młodzieży  

w turniejach i rozgrywkach sportowych, organizacja 

wycieczek krajoznawczych, organizowanie imprez 

promujących aktywny tryb życia 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

społeczności lokalnej 

organizacja imprez integracyjnych, wspieranie 

organizacji pozarządowych 

Troska o zdrowie i poprawę 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 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

40 
 

Promocja i ochrona lokalnego 

dziedzictwa kulturowego  

i historycznego 

wspomaganie i promocja działalności lokalnej oraz 

historycznej, promocja lokalnych twórców, organizacji 

pozarządowych wspomaganie działalności ludowej, 

konkursy o tematyce patriotycznej 

Troska o bezpieczeństwo 

ścisła współpraca z instytucjami: policja, straż, 

organizacja pogadanek profilaktycznych, udział  

w kampaniach i projektach społecznych 

Przeciwdziałanie zjawiskom 

wykluczenia społecznego 

zagrażającym rodzinie oraz ich 

niwelowanie 

zapewnienie rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej wsparcia rzeczowego i finansowego, 

wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 

 
Rys. Fotografie – wspieranie rodziny, wspomaganie rozwoju dzieci 

 

Tabela: Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych – realizacja celu 

Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Aktywizacja i integracja osób 

starszych i niepełnosprawnych 

wspieranie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz 

przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych 

niepełnosprawnych i chorych, edukacja dzieci w tym 

odniesieniu, edukacja międzypokoleniowa 

Świadczenie pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnym 

praca socjalna, pomoc rzeczowa i materialna, pomoc 

sąsiedzka, wolontariat 
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Rys. Fotografie – wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

 

Tabela: Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców – realizacja celu 

Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy  

oraz przeciwdziałanie bezrobociu 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Współpraca międzyinstytucjonalna 

współpraca z PUP, WUP oraz innymi instytucjami  

w zakresie monitorowania bezrobocia na terenie 

Gminy, wspieranie różnych form zatrudnienia oraz 

form aktywizacji zawodowej, współpraca   

z poradnictwem specjalistycznym 

Wzrost kompetencji i wiedzy 

potrzebnej na rynku pracy 

promowanie wiedzy u osób bezrobotnych, promocja 

aktywności zawodowej 

Inicjowanie i pobudzanie lokalnych 

inicjatyw społecznych do 

zapobiegania i rozwiazywania 

problemów lokalnego rynku pracy 

profilaktyka i redukowanie skutków bezrobocia, praca 

socjalna 

Pomoc osobom bezrobotnym 
pomoc rzeczowa i finansowa, praca socjalna, szkolenia 

specjalistyczne, kursy zawodowe 

 

Tabela: Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja celu 

Zapobieganie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz zapobieganie ich skutkom 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Zwiększenie świadomości 

społecznej i poziomu wiedzy na 

temat uzależnień 

podnoszenie świadomości społecznej poprzez 

kampanie społeczne, plakaty, ulotki, programy, 

działania integracyjno-edukacyjne 

Niesienie wsparcia osobom 

nadużywającym, uzależnionym,  

a także ich rodzinom 

obserwacja, diagnoza i analiza dostrzeganych zjawisk, 

inicjowanie działań na rzecz rozwiazywania 

problemów uzależnień, wywiady środowiskowe, 

kierowanie na badania i stosowne leczenie, kontrole 

sklepów, organizowanie wolnego czasu dzieciom, 

praca socjalna, rozwijanie zainteresowań, wsparcie 

finansowe i rzeczowe 
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Rys. Fotografie – zapobieganie uzależnieniom, działania prewencyjne z dziećmi i młodzieżą 

 

Tabela: Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie  – realizacja celu 

Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz problemów z nim związanych 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Zwiększenie świadomości 

społecznej i poziomu wiedzy  

na temat zjawiska przemocy 

rozpowszechnianie informacji nt. przemocy w rodzinie 

i ofiar przemocy: plakaty, ulotki, broszury, realizacja 

programów edukacyjnych, organizowanie spotkań  

pogadanek 

Zapewnienie kompleksowej 

pomocy rodzinom, w których 

występuje przemoc  

z uwzględnieniem potrzeb 

wszystkich członków rodzin 

stosowna pomoc osobom i rodzinom doznającym 

przemocy oraz stosującym przemoc, procedura 

Niebieskie Karty, współfinansowanie i wspomaganie 

zadań stwarzających możliwość organizacji zajęć  

o charakterze profilaktycznym 

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 

Zwiększanie kompetencji 

zawodowych osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie 

współpraca międzyinstytucjonalna, podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób i grup realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

 

Tabela: Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie  – realizacja celu 

Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

Podnoszenie świadomości 

społeczeństwa o potrzebach  

i problemach mieszkańców Gminy 

zebrania wiejskie, spotkania integracyjne, aktywizacja 

pomocy środowiska lokalnego, sąsiedzkiego 

Integracja i aktywizacja społeczna 

mieszkańców gminy 

imprezy integracyjne, sportowe i kulturalne, 

aktywizowanie społeczne osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Pomoc osobom i rodzinom 

zagrożonym izolacją  

i wykluczeniem społecznym bądź 

już dotkniętych tymi zjawiskami 

komplementarne wsparcie osób i rodzin 
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Rys. Fotografie – przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu 

 

Tabela: Rozwój aktywności społecznej  – realizacja celu 

Rozwój aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie Forma realizacji 

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 

Wspomaganie rozwoju aktywności 

społecznej 

promowanie powstawania i rozwoju organizacji 

społecznych, pomoc w pozyskiwaniu środków 

finansowych 

 

 
Rys. Fotografie – rozwój aktywności społecznej 
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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. Art. 6 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy ustawodawca 

nałożył na gminy, jako zadanie własne, 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.  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Dzwola nastawiony jest w głównej mierze na działania profilaktyczne. 

W swoich założeniach ma za zadanie eliminować lub redukować czynniki ryzyka, zarazem 

wzmacniać czynniki chroniące. Służy również pomocą 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. 
 

Tabela: Realizacja celów programu w działaniach w 2019 roku 

Cel programu 

 

Forma realizacji 

 

Podniesienie świadomości 

społecznej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie 

Upowszechnianie informacji na temat przemocy  

w rodzinie: na stronie Gminy, ulotki – 2, broszury i plakaty 

– 8, informacje w kwartalniku „Źródło” – 3. Prowadzenie 

akcji informacyjnych na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony 

instytucji gminnych lub innych obejmujących swym 

zasięgiem teren Gminy 

Zwiększenie dostępności 

działań profilaktycznych  

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Realizacja programów profilaktycznych w placówkach 

oświatowych. Udzielanie natychmiastowej pomocy  

i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych. 

Zapewnienie rodzinom,  

w których występuje zjawisko 

przemocy w rodzinie, 

kompleksowej pomocy. 

Udzielanie możliwości kompleksowej pomocy i wsparcia 

osobom doznającym przemocy w rodzinie ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych,  wspieranie 

działań zapewniających bezpieczeństwo osobom 

doznającym przemocy, wspieranie programów 

interwencyjnych. 
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Dostosowanie istniejącej lub 

utworzenie nowej 

infrastruktury instytucjonalnej 

oraz zasobów na potrzeby 

działań profilaktycznych lub 

pomocowych dla ofiar 

przemocy domowej. 

Praca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Rozwiazywania Problemów Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie liczba spotkań 

Zespołu  – 20, liczba sporządzonych Niebieskich Kart – 12, 

praca Zespołu z rodzinami – 15 rodzin, zakończono  

9 procedur Niebieskiej Karty, 6 w wyniku ustania 

przemocy, a 3 z powodu braku zasadności działań. 

Zintegrowanie środowisk oraz 

zwiększenie kompetencji 

pracowników jednostek, służb 

oraz organizacji zajmujących 

się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

Wspieranie programów interwencyjnych dla dzieci, które 

są osobami doznającymi przemocy. Wspieranie działań 

osłonowych pomocy społecznej zapewniających 

bezpieczeństwo socjalne ofiarom przemocy domowej – 

działania prowadzone przez pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Szkolenia 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Współpraca 

międzyinstytucjonalna rzecz niesienia kompleksowej 

pomocy osobom i rodzinom potrzebującym 

 
Wykres: Praca Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku 

 

 

 
Rys. Fotografie – realizacja programów interwencyjnych dla dzieci 

Ilość spotkań Zespołu 
Ilość sporzadzonych 

Niebieskich Kart Ilośc zakończonych 

Niebieskich Kart 

20 
12 

9 
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4.12 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 

 

Uchwałą Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dzwola z dnia 24 czerwca 2016 r. został 

wprowadzony Gminny Program wspierania rodziny na lata 2016 – 2019. Zadanie to zostało 

przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli.  

Głównym celem Programu było wsparcie i wzmacnianie rodziny, a co za tym idzie 

prowadzenie pracy socjalnej w Ośrodku. 

W 2019 r. przeprowadzono pracę socjalną w 261 rodzinach. Zapewniono pomoc 

materialną i rzeczową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej,  

w tym objęto dożywianiem wszystkie dzieci, które tego wymagały. Ogółem w 2019 r. 

objętych dożywianiem zostało 191 dzieci ze 108 rodzin. Z zasiłków okresowych skorzystało 

27 rodzin z dziećmi, natomiast z zasiłków celowych 18 rodzin.  

Wsparciem w postaci pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Dzwola w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. objętych zostało 140 dzieci, a w okresie 

wrzesień – grudzień 2019 r. – 95 dzieci.  

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 2019 roku skorzystało 15 dzieci z 10 rodzin. 

W 2019 roku Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie pracował z 15 rodzinami, gdzie były sporządzone  

,,Niebieskie Karty” w związku z przemocą w rodzinie, w tym 5  kart dotyczyło rodzin  

z dziećmi. 

Wsparto asystenturą 9 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.  

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.  Monitorowano sytuację 

dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem oraz podejmowano działania w celu zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym.   

Współfinansowano pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej.  Mimo wszechstronnych działań 

na rzecz dzieci i rodziny, jak również szeroko prowadzonej pracy socjalnej w 2019 r. z terenu 

Gminy Dzwola w formach pieczy zastępczej nadal  przebywa czworo dzieci.  

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.  
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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 Rodzinie 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  wpisującym 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. 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. 

Dodatkowym działaniem wpisującym się w realizację programu wspierania rodziny,  

a zarazem małym początkiem do rozszerzenia różnorodności niesionego wsparcia była praca 

wolontariusza z rodziną, potrzebującą wsparcia. 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 wnikliwe rozeznanie  

w sytuacjach  związanych  z funkcjonowaniem rodzin na terenie naszej Gminy. 
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4.13 Program osłonowy Gminy Dzwola w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023 

 

Uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Dzwola ustanowiła 

wieloletni program osłonowy Gminy Dzwola w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu”  na lata 2019 – 2023. 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,  

 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,   

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  
 

Niniejszy program osłonowy rozszerza 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, co przyczyni się  

do poprawy poziomu ich życia. 

W 2019 roku wsparciem w formie gorącego posiłku  na  terenie  Gminy  Dzwola  objęto  

pomocą  191 dzieci uczących się w szkole i przedszkolu oraz w formie zasiłku na posiłek lub 

zakup żywności objęto 19 osób.   

Ponadto, w oparciu o program osłonowy Gminy Dzwola, udzielono pomocy  w formie 

posiłków bez ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego  

i wydawania decyzji administracyjnej 4 dzieci na łączną kwotę 1 585,00 zł. Sytuacja taka 

powstała z powodu zaistnienia szczególnych przypadków, wobec czego dyrektorzy szkół 

występowali o taką formę pomocy dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

a także dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

Z realizacji programu osłonowego sporządzana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dzwoli roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 – 2023.  

 
 

Wykres: Udział uczniów korzystających z programu osłonowego   
 

98% 

2% 

Liczba uczniów objętych 

wsparciem w ramach propgramu 

rządowego 

Liczba uczniów objętych 

programem osłonowym 
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4.14 Resortowe programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2019 – Moduł I: „Opieka wytchnieniowa  

w formie pobytu dziennego” 

 

Gmina Dzwola – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przystąpił do realizacji 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2019 – Moduł I: „Opieka wytchnienia w formie pobytu dziennego” finansowanego  

ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Termin realizacji zadania 5 lipiec – 31 grudzień 2019 r. Wartość otrzymanego 

dofinansowania to kwota: 2 976,00 zł, wkład własny 744,00 zł. Łączny koszt zadania  

to 3 720,00  zł.  

 
Wykres: Udział kosztów zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” 

 

Program kierowany był do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie 

sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej 

przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie 

opieki na tym osobami.  

W związku z realizacją w/w programu Ośrodek świadczył 1 rodzinie 124 godzin usług 

opieki wytchnieniowej. Opieka ta polegała między innymi na: 

 pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby niepełnosprawnej  

w tym w szczególności pomocy w : karmieniu, podawaniu pokarmów, pielęgnacji,  

 opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji osoby niepełnosprawnej w tym 

w szczególności: zmiana pozycji ciała – pomoc,  

 zapewnieniu kontaktu z otoczeniem osoby niepełnosprawnej w tym w szczególności: 

wyjście na spacer za pomocą wózka inwalidzkiego. 

 

 

 

80% 

20% 

Otrzymane dofinansowanie 

Wkład własny 
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Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – Edycja 2019 
 

Gmina Dzwola – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przystąpił do realizacji 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania 1 marzec – 31 grudzień 2019 r. 

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 1 364,01 zł, wkład własny 1 364,02 zł. 

Łączny koszt zadania to 2 728,03 zł 
 

 
Wykres: Udział kosztów zadania w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób   

niepełnosprawnych” 
 

Program miał na celu zwiększenie liczby godzin, poprawę jakości oraz zwiększenie 

dostępności świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi). 

Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami 

bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności 

specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do w/w grupy osób jest jednym  

z priorytetowych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. Ważnym jest więc 

dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Beneficjenci programu: 

 osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności: 

- lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności  

do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

- o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

 osoby/rodziny korzystające z powyższych usług opiekuńczych muszą spełniać warunki 

wskazane w ustawie o pomocy społecznej i dochód ich nie może przekraczać 350 % 

obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

50% 
50% 

Otrzymane dofinansowanie 

Wkład własny 
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5. Realizacja uchwał Rady Gminy Dzwola 
 

 

Stanowienie uchwał przez radę gminy jest jednym z najistotniejszych elementów 

działalności tego organu. Procedura ta obejmuje następujące po sobie etapy: od podjęcia 

inicjatywy uchwałodawczej i przygotowania projektu uchwały, poprzez jego zaopiniowanie  

i przyjęcie uchwały przez radę gminy, aż po wejście w życie uchwały.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy 

jest organem stanowiącym w gminie, co oznacza, że stanowienie przez nią uchwał należy  

do podstawowych, obszarów jej działalności. Stanowienie uchwał przez radę gminy jest 

złożoną procedurą, w której należy wyróżnić następujące etapy: 

 podjęcie inicjatywy uchwałodawczej i przygotowanie projektu uchwały, 

 zaopiniowanie projektu uchwały, 

 przyjęcie uchwały przez radę gminy, 

 ogłoszenie i wejście w życie uchwały rady gminy, 

kolejnym etapem jest realizacja uchwały przez organ wykonawczy. 

W 2019 r. Rada Gminy Dzwola obradowała podczas ośmiu sesji (IV-XI kadencja VIII), 

na których zostało podjętych 55 uchwał oznaczonych numerami od IV/28/2019  

do XI/82/2019. Spośród nich 20, to uchwały stanowiące prawo miejscowe. 

Przepis art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, iż Organem wykonawczym 

gminy jest Wójt. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej,  

Wójt Gminy Dzwola przy pomocy Urzędu Gminy Dzwola, Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Dzwoli oraz jednostek oświatowych i instytucji kultury, realizuje uchwały podjęte przez 

Radę Gminy Dzwola. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Dzwola w 2019 r. dotyczyły: 

 22 uchwały, spraw finansowych: realizacji budżetu, pomocy finansowej innym 

jednostkom samorządowym, Wieloletniej Prognozy Finansowej, określenia wysokości 

podatków, 

 5 uchwał, gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 11 uchwał, organizacji pracy Rady Gminy oraz zasad obowiązujących w Gminie 

Dzwola, 

 4 uchwały, funkcjonowania placówek oświatowych, 

 13 uchwał, programów i regulaminów. 

Uchwały Rady Gminy Dzwola, które swoimi postanowieniami obejmowały rok 2019 

zostały wykonane i zrealizowane. Uchwały w sprawie Wieloletnich Prognoz Finansowych 

oraz Programów obejmujących celami i działaniami okres wieloletni są w trakcie realizacji. 

Podjęte przez Radę Gminy Dzwola uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

są przekazywane do organów nadzoru: w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Lubelski, natomiast w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Lublinie. 

Uchwały Rady Gminy Dzwola są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Dzwola https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ natomiast uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego zostały przekazane do Dziennika Urzędowego Województwa 

Lubelskiego i opublikowane. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola jest 

publikowany Zbiór Aktów Prawa Miejscowego, obowiązującego na terenie Gminiy Dzwola. 

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/
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Począwszy od początku VIII kadencji Rady Gminy Dzwola (grudzień 2018) jawność 

działania organów gminy, obejmująca w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia ich komisji, a także dostępu do dokumentów, 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń, została 

rozszerzona o prawo dostępu do transmisji, a także udostępnionego w Internecie nagrania 

obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Obrady Rady Gminy Dzwola są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

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

Publicznej i na stronie internetowej Gminy Dzwola. 
 

Tabela: Sposób realizacji uchwał Rady Gminy Dzwola w 2019 r. 

L.p. Numer uchwały 

data podjęcia 

miejsc publikacji 

Tytuł Uchwały, w sprawie: Sposób wykonania uchwały 

1.  IV/28/2019  

26.02.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Dzwola na lata 2019 – 2022 

Uchwała w realizacji. 

Realizowane są zadania 

wieloletnie lata 2019 – 2022. 

2.  IV/29/2019  
26.02.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

Dokonano zmian w budżecie 

Gminy Dzwola. 

3.  IV/30/2019  
26.02.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.1385, 2019.02.27 

tablica ogłoszeń, BIP 

 

zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego od podatników będących osobami 

fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia 

terminu płatności dla inkasentów 

Uchwała została wykonana. 

Dokonano wyboru inkasentów 

oraz ustalono wysokość prowizji 

należnej inkasentom. 

4.  IV/31/2019  
26.02.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.1702, 2019.03.14 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Dzwola oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

Uchwała została wykonana. 

Określono przystanki 

komunikacyjne na terenie 

Gminy Dzwola, z których 

korzystają przewoźnicy. 

5.  IV/32/2019  
26.02.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.1939, 2019.03.22 

tablica ogłoszeń, BIP 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2019 rok 

Uchwała została wykonana. 

Program został zrealizowany. 

6.  IV/33/2019  
26.02.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel 

2019.1940, 2019.03.22 

tablica ogłoszeń, BIP 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dzwola oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych na obszarze 

Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Ustalono plan sieci szkół. 

Obowiązuje  od 1 września  2019 r. 

7.  IV/34/2019  
26.02.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

 

8.  IV/35/2019  
26.02.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

 

9.  V/36/2019 

28.03.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 
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10.  V/37/2019 

28.03.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.2767, 2019.04.26 

tablica ogłoszeń, BIP 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Uchwała obowiązuje  

od 10.05.2019 r. 

11.  V/38/2019 

28.03.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmiany Uchwały Nr III/24/2018  

Rady Gminy Dzwola w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego Gminy 

Dzwola „posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019 – 2023 

Uchwała w realizacji. 

Program jest realizowany  

od początku 2019 r. 

12.  VI/39/2019 

31.05.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

powołania Komisji Odznaki Honorowej 

Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Komisja działa do końca VIII 

kadencji Rady Gminy . 

13.  VI/40/2019 

31.05.2019 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.3991, 2019.07.09 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia górnych stawek opłat za usuwanie 

odpadów z nieruchomości 

Uchwała została wykonana. 

Określone stawki obowiązują  

od 24.06.2019 r. 

14.  VI/41/2019 

31.05.2019 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.3610 ,2019.06.10 

tablica ogłoszeń, BIP 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęta metoda oraz stawki 

obowiązują od 1 lipca 2019 r. 

15.  VI/42/2019 

31.05.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.3611, 2019.06.10 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęty wzór deklaracji 

obowiązuje od 1 lipca 2019 r. 

16.  VI/43/2019 

31.05.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Janowskiemu na realizację zadania 

polegającego na malowaniu linii 

krawędziowych w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza – 

Władysławów 

Uchwała została wykonana. 

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu na w/w 

zadanie w kwocie 7 000,00 zł. 

17.  VI/44/2019 

31.05.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

18.  VII/45/2019 

14.06.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

udzielenia Wójtowi Gminy Dzwola wotum 

zaufania 

Udzielono wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Dzwola 

- jednogłośnie. 

19.  VII/46/2019 

14.06.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym 

Wójta  z wykonania budżetu Gminy Dzwola  

za 2018 rok 

Uchwała została wykonana. 

Zatwierdzono sprawozdania  

za 2018 rok. 

20.  VII/47/2019 

14.06.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola  

z tytułu wykonania budżetu  za 2018 rok 

Udzielono jednogłośnie 

absolutorium Wójtowi Gminy 

Dzwola za 2018 r. 

21.  VII/48/2019 

14.06.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

powołania zespołu do spraw zaopiniowania 

kandydatów na ławników sądowych na 

kadencję  2020-2023 

Uchwała została wykonana. 

Powołano zespół. 

22.  VII/49/2019 

14.06.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 
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23.  VIII/50/2019 

29.08.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut 

Rozwoju Samorządu Terytorialnego 

Województwa Lubelskiego” 

Uchwała została wykonana. 

24.  VIII/51/2019 

29.08.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Gminie Dzwola” 

Uchwała w realizacji. 

Program jest realizowany  

od września 2019 r. 

25.  VIII/52/2019 

29.08.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.5240,  2019.09.27 

tablica ogłoszeń, BIP 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy 

Dzwola dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Udzielono pomocy w formie 

finansowej uczniom. 

26.  VIII/53/2019 

29.08.2019 r. 

 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

 

27.  VIII/54/2019 

29.08.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.4997, 2019.09.11 

tablica ogłoszeń, BIP 

zaliczenia dróg o numerach ewidencyjnych  

2 i 562 w miejscowości Krzemień Pierwszy  

do kategorii dróg gminnych 

Uchwała została wykonana. 

Drogi zostały zaliczone  

do kategorii dróg gminnych. 

28.  VIII/55/2019 

29.08.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Modliborzyce 

Uchwała została wykonana. 

Udzielono pomocy finansowej 

w kwocie 15 000 zł. 

29.  VIII/56/2019 

29.08.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie 

Gminy Dzwola na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

30.  IX/57/2019 

09.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

rozpoznania skargi na działalność Wójta 

Gminy Dzwola 

 

Skarga została rozpoznana jako 

bezzasadna. 

31.  IX/58/2019 

09.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Dzwola na lata 2019-2022 

Uchwała w realizacji. Przyjęto 

do realizacji zadanie wieloletnie 

na lata 2019-2022. 

32.  IX/59/2019 

09.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

33.  X/60/2019 

30.10.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.5960, 2019.11.07 

tablica ogłoszeń, BIP 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Regulamin jest realizowany  

od 22 listopada 2019 r. 

34.  X/61/2019 

30.10.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.5874, 2019.11.06 

tablica ogłoszeń, BIP 

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 2020 r. 

Uchwała została wykonana. 

Program został zrealizowany. 

35.  X/62/2019 

30.10. 2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.5905,2019.11.06 

tablica ogłoszeń, BIP 

 

 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia  podatku rolnego 

na obszarze Gminy Dzwola na 2020 rok 

Uchwała w realizacji. 

Stawki podatku na 2020 r. 

zostały naliczone zgodnie  

z uchwałą. 
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36.  X/63/2019 

30.10.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2019.5906, 2019.11.06 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości obowiązujących na terenie 

Gminy Dzwola na rok 2020 

Uchwała w realizacji. 

Stawki podatku na 2020 r. 

zostały naliczone zgodnie  

z uchwałą. 

37.  X/64/2019 

30.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Janowskiemu na realizację zdania 

polegającego na przebudowie dróg 

powiatowych nr 2812L i nr 2810L  

w m. Branew Ordynacka i Branew Szlachecka 

Uchwała została wykonana. 

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu  

w łącznej kwocie 811 086,83 zł 

38.  X/65/2019 

30.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Dzwola na lata 2019 – 2022 

Uchwała w trakcie realizacji. 

39.  X/66/2019 

30.10.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

zmian w budżecie Gminy Dzwola  

na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

40.  XI/67/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP  

zmiany uchwały Nr VI/43/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu na realizację zadania 

polegającego na malowaniu linii 

krawędziowych w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 2826L dr. kraj. 74 - Kocudza – 

Władysławów 

Uchwała została wykonana. 

Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Janowskiemu na w/w 

zadanie. 

41.  XI/68/20193 
0.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2019 - 2022 

Uchwała w realizacji. 

42.  XI/69/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmian w  budżecie Gminy Dzwola  

na rok 2019 

Uchwała została wykonana. 

43.  XI/70/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.191, 2020.01.08 

tablica ogłoszeń, BIP 

Regulaminu określającego wysokość oraz 

zasady przyznawania dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i za godziny doraźnych zastępstw 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Dodatki określone 

Regulaminem zostały naliczone 

zgodnie z uchwałą. 

44.  XI/71/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.18, 2020.01.02 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia średniej ceny paliwa w Gminie 

Dzwola na  rok szkolny 2019/2020 

Uchwała została wykonana. 

Przyjęte stawki obowiązują  

od 23.01.2020 r. 

45.  XI/72/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.192, 2020.01.08 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

Ustalona opłata obowiązuje  

od 23.01.2020 r. 

46.  XI/73/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.193, 2020.01.08 

tablica ogłoszeń, BIP 

określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała została wykonana. 

Określono terminy, 

częstotliwość i tryb uiszczania 

opłaty. 
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47.  XI/74/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.194, 2020.01.08 

tablica ogłoszeń, BIP 

zmiany uchwały Nr VI/42/2019 w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

Uchwała została wykonana. 

Określono wzór deklaracji. 

48.  XI/75/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata  

2020 - 2022 

Uchwała została wykonana. 

Program jest realizowany. 

49.  XI/76/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  

na rok  2020 r. 

Uchwała została wykonana. 

Program będzie realizowany  

w 2020 r. 

50.  XI/77/2019 

30.12.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.195, 2020.01.08 

tablica ogłoszeń, BIP 

uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym  Zasobem 

Gminy Dzwola na lata 2020 – 2025 

Uchwała w realizacji. 

Program będzie realizowany  

od 2020 r. 

51.  XI/78/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 

2016 - 2025” 

Uchwała w realizacji. 

52.  XI/79/2019 
30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

zmiany Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy 

Dzwola z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet radnych 

Uchwała została wykonana. 

Uchwała obowiązuje  

od stycznia 2020 r. 

53.  XI/80/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Dzwola 

Uchwała została wykonana. 

54.  XI/81/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

uchwalenia Wieloletniej  Prognozy  

Finansowej Gminy Dzwola na lata 2020-2028 

Uchwała w realizacji. 

Przyjęto do realizacji zadania na 

lata 2020-2028. 

55.  XI/82/2019 

30.12.2019 r. 
tablica ogłoszeń, BIP 

uchwalenia budżetu Gminy Dzwola  na  rok  

2020 

Uchwała w realizacji. 

Przyjęto do realizacji budżet 

gminy Dzwola na 2020 rok. 

 

Obecne brzmienie przepisów samorządowych ustaw ustrojowych sprawia,  

że głosowanie jawne jest głosowaniem imiennym dokonywanym za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W Gminie 

Dzwola zostały zakupione tablety wraz z oprogramowaniem do przeprowadzenia głosowania. 

Jednocześnie Statut Gminy Dzwola przewiduje dodatkowy tryb głosowania imiennego, 

który znajduje zastosowanie w sytuacji niesprawności technicznej urządzeń bądź 

powodowanego innymi przyczynami technicznymi braku możliwości oddania głosu przy  

ich pomocy.  

Realizując wymogi ustawowe, imienne wykazy głosowań radnych niezwłocznie  

są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Gminy Dzwola. 

Wszystkie podjęte Uchwały Rady Gminy Dzwola oraz wyniki głosowań,  

są umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzwola. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami są również przekazywane Radzie Gminy 

Dzwola sprawozdania z realizacji uchwał, polityk programów oraz informacje o podjętych 

działaniach w ramach realizacji uchwał. 
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6. Część analityczna 

 

6.1    Urząd Gminy Dzwola 

 

6.1.1 Administracja i organizacja 

Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne 

niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.  

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 3 Konstytucji). Artykuły 163 i 164 

Konstytucji RP łącznie statuują gminę nie tylko jako podstawową jednostkę samorządu 

terytorialnego, „lecz jako podstawową jednostkę administracji publicznej w Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jej podstawowy charakter winien wynikać z ilości sprawowanych zadań, wśród 

których zadania samorządowe powinny stanowić przeważającą, istotną część”. Sprawy 

należące do zakresu działania i kompetencji gminy odznaczają się dwiema cechami: 

publicznym charakterem i lokalnym znaczeniem. Zarówno przepisy Konstytucji RP,  

jak i ustawy o samorządzie gminnym przyjmują podział zadań wykonywanych przez 

samorząd na zadania własne i zlecone. 

Do zadań własnych gminy ustawodawca zaliczył wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej. Zadania te obejmują promowanie życia publicznego, oddziaływanie  

na wspólnotę lokalną przez różne mechanizmy partycypacyjne. Promocja gminy i idei 

samorządności terytorialnej może być realizowana poprzez organizowanie i prowadzenie 

działalności prospołecznej oraz podejmowanie inicjatyw obywatelskich.  

Aby jakikolwiek organ administracji publicznej mógł sprawnie funkcjonować, musi 

mieć odpowiednio zorganizowany aparat pomocniczy zwany urzędem. Aparatem 

pomocniczym Wójta jest Urząd Gminy oraz inne jednostki organizacyjne wykonujące funkcje 

pomocnicze. Wójt jest organem wykonawczym gminy, wykonuje uchwały rady gminy oraz 

inne zadania określone przez przepisy prawa, posiada uprawnienia, a mianowicie prawo 

wydawania decyzji administracyjnych. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy oraz 

zwierzchnikiem służbowym pracowników tego Urzędu, jak również kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

Według danych na dzień: 31.12.2019 r. Urząd Gminy Dzwola jest pracodawcą  

dla 25 pracowników, w tym: jedna osoba jest zatrudniona na podstawie wyboru,  

1 na podstawie powołania, 23 na podstawie umowy o pracę, z czego 24 osoby na pełny etat,  

1 osoba na ¼ etatu. Pracownicy wykonują prace określone w karcie zadań zgodnie  

z regulaminem organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Wójta. Część zadań Gminy 

jest wykonywana na podstawie umowy zlecenia, w Urzędzie było zawartych 19 takich umów: 

kierowcy OSP, konserwatorzy wodociągu, informatyk oraz palacze c.o. 

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 
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jednostek organizacyjnych. Akty normatywne, ustanawiają: rada w formie uchwały,  

wójt w formie: zarządzenia lub pisma ogólnego.  

W 2019 roku zostało wydanych 134 Zarządzeń Wójta Gminy Dzwola oraz 149 

upoważnień do działania z upoważnienia Wójta, w imieniu i na rzecz Gminy Dzwola. 

W myśl artykułu 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi 

w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej 

oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg 

określa ustawa.  

Wójt Gminy Dzwola lub wyznaczona przez niego osoba zastępująca, przyjmuje 

interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek tygodnia w godzinach  

od 14.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną, terminu spotkania  

w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola. 

W 2019 r. wpłynęło 3 petycje, które nie podlegały realizacji oraz 1 skarga  

na działalność Wójta Gminy, którą Rada Gminy Dzwola uznała za bezzasadną.  

Udzielono pisemnej odpowiedzi na 69 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

dotyczących: dotacji, majątku gminy, funduszu sołeckiego, sprawozdań, umów, budowy dróg, 

pracy Rady, oświaty, odpadów komunalnych, ochrony środowiska, efektywności 

energetycznej, bezdomnych zwierząt, organizacji imprez. 

W Urzędzie obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie 

akt, w ramach obowiązujących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.  

W centralnym rejestrze korespondencji prowadzonym w Urzędzie Gminy Dzwola wpisano  

7 191 pism wpływających w tym: 779 za pośrednictwem Elektronicznej Platformie Usług 

Administracji Publicznej epuap.gov.pl oraz zaewidencjonowano 1 155 dokumentów  

w rejestrze faktur. W Urzędzie Gminy Dzwola zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach prowadzone jest archiwum zakładowe, które zajmuje obecnie  

2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 37 m
2
. W 2019 r.  przyjęto do archiwum ogółem:  

9,26 mb akt w tym: akt kategorii A:   2,06 mb, akt kategorii B – 7,2 mb. 
 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany 

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.  

W naszym Punkcie Potwierdzającym 

zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Dzwola, 

w roku 2019 dokonano 63 potwierdzeń 

Profilu Zaufanego. Profil zaufany umożliwia 

załatwianie spraw urzędowych. 

 

 

https://www.smigiel.pl/epuap.gov.pl
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W roku 2019 przeprowadzono 10  postępowań przetargów nieograniczonych,  

udzielono 8 zamówień publicznych  (podpisano umowy o wartości powyżej 30 000 euro),  

2 postępowania przetargowe zostały unieważnione. 
 

1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113570L 

od km 0+102 do km 1+070 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka. 

Wpłynęło 8 ofert.  

Wybrana oferta: Sławomir Sulowski Chrzanów Czwarty 38A, 23-305 Chrzanów. 

Cena ofertowa brutto: 433 440,00 złotych. 
 

2. Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 109010L Kocudza Druga, Morgi - dr. pow.  

Nr 2826L w Kocudzy Pierwszej km 0+447. Postępowanie zostało unieważnione. 
 

3. Dostawa opału drzewnego – pelletu do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Dzwola. Postępowanie zostało unieważnione. 
 

4. Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 109010L Kocudza Druga, Morgi - dr. pow.  

Nr 2826 l w Kocudzy Pierwszej km 0+447. Wpłynęło 4 oferty. 

Wybrana oferta: TOMTRANS Kocudza Trzecia 1B 23-304 Dzwola. 

Cena ofertowa brutto: 139 349,75 złotych. 
 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 109004L w miejscowości Dzwola i Konstantów  
w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 348 m. Wpłynęło 4 oferty. 

Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Janowie Lubelskim 

Borownica 26 23-300 Janów Lubelski. 

Cena ofertowa brutto: 242 746,76 złotych. 
 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 109016L w miejscowości Kocudza Trzecia w lokalizacji 

od km 0+391 do km 0+651 o długości 260 m. Wpłynęło 5 ofert. 

Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Janowie Lubelskim 

Borownica 26, 23-300 Janów Lubelski. 

Cena ofertowa brutto: 83 181,33 złotych. 
 

7. Dostawa opału drzewnego – pelletu do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Dzwola 250 ton. Wpłynęło 4 oferty. 

Wybrana oferta: SATORES sp. z o.o. 20-994 Lublin ul. Lubartowska 74A. 

Cena ofertowa brutto: 219 247,50 złotych. 
 

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 109005L w miejscowości Konstantów w lokalizacji  

od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o długości 942 m.  

Wpłynęło 8 ofert. Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  

w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Cena ofertowa brutto:  420 700,22 złotych. 
 

9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  na terenie Gminy Dzwola w okresie 01.01.2020-31.08.2020.  

Wpłynęło 3 oferty. Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

w Biłgoraju ul. Łąkowa 13 23-400 Biłgoraj. 

Cena ofertowa brutto: 367 200,00 złotych. 
 

10. Modernizacja drogi gminnej Nr 109004L Dzwola-Konstantów od km 0+602  

do km 1+367,50. Wpłynęło 7 ofert. 

Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim 

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Cena ofertowa brutto: 584 559,36 złotych. 

 

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=65915
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=65915
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=65998
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=65998
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=66000
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=66000
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=66713
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=66713
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=67591
https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=67591
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W Gminie Dzwola przeprowadzono w styczniu 2019 r. wybory sołtysów. Zgodnie 

z zapisem § 3 ust. 2 statutów poszczególnych sołectw kadencja organów sołectwa trwa 5 lat 

i odpowiada kadencji rady gminy. Sołtysi będą piastowali swoją funkcję przez pięć lat. 

W dwóch sołectwach: Flisy oraz Branew zmienili się gospodarze wsi. W pozostałych 

miejscowościach wybrano dotychczasowych przedstawicieli swoich społeczności. 

Przedstawiciele sołectw Gminy Dzwola: 

 Sołectwo  Branew (Branew Szlachecka i Branew Ordynacka): Sołtys – Krzysztof Wojciechowski 

 Sołectwo Branewka: Sołtys – Krzysztof Mazur 

 Sołectwo Branewka – Kolonia: Sołtys – Tadeusz Paluch 

 Sołectwo Dzwola: Sołtys:  Sołtys – Jan Juźko 

 Sołectwo Flisy: Sołtys – Teresa Flis 

 Sołectwo Kapronie: Sołtys – Stanisław Pawusiak 

 Sołectwo Kocudza Górna: Sołtys – Alina Świś 

 Sołectwo Kocudza Druga: Sołtys – Józef Bączek 

 Sołectwo Kocudza Pierwsza: Sołtys – Jan Bielak 

 Sołectwo Kocudza Trzecia: Sołtys – Ryszard Liwak 

 Sołectwo Konstantów: Sołtys – Jan Moskal 

 Sołectwo Krzemień Drugi: Sołtys – Mariusz Abram 

 Sołectwo Krzemień Pierwszy: Sołtys – Sławomir Mróz 

 Sołectwo Władysławów: Sołtys – Czesława Małek 

 Sołectwo Zdzisławice: Sołtys – Józef Dyjach 

 Sołectwo Zofianka Dolna: Sołtys – Jan Piecyk. 

 

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 jest Wójt. 

Wpływ z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz od środków 

transportu od osób fizycznych i osób prawnych stanowią znaczną część dochodów własnych 

gminy. 

W 2019 roku wpływy kształtowały się w następujący sposób: 

Wpływ z podatku od nieruchomości:  

 od osób fizycznych 211 284,20 zł      =    494 951,30 zł    

 od osób prawnych 283 667,10 zł 
 

Wpływ z podatku rolnego:   

 od osób fizycznych 346 244,56 zł       =    348 133,56 zł 

 od osób prawnych 1 889,00 zł 
 

Wpływ z podatku leśnego:   

 od osób fizycznych 164 876,46 zł       =    411 144,96 zł 

 od osób prawnych 246 268,50 zł 
 

Wpływ z tytułu podatku od środków transportowych:   

 od osób fizycznych 93 978,00 zł      =       123 584,00 zł 

 od osób prawnych 29 606,00 zł 

Łącznie dochody podatkowe na koniec grudnia 2019 r. stanowiły kwotę 1 377 813,80  zł 
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Wykres: Struktura wpływu wg rodzajów podatków 

 

Istotnym problemem przy kształtowaniu dochodów jest nieterminowe dokonywanie 

wpłat przez podatników. Powoduje to zmniejszenie wpływów do budżetu oraz konieczność 

prowadzenia windykacji. 

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły: 

w  podatku od nieruchomości:  

 od osób fizycznych 93 614,96 zł         =   108 058,05 zł   

 od osób prawnych 14 443,09 zł 
 

w  podatku  rolnym:  

 od osób fizycznych 5 566,59 zł       =  5 566,59 zł 

 od osób prawnych 0,00 zł 

w  podatku  leśnym:  

 od osób fizycznych 4 581,90 zł       =  4 583,90 zł 

 od osób prawnych 2,00 zł 
 

w  podatku od środków transportowych:  

 od osób fizycznych 681,60 zł        =  681,60 zł 

 od osób prawnych 0,00 zł. 

 

Łącznie zaległości podatkowe na koniec grudnia 2019 r. stanowiły kwotę 118 890,14 zł 
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Wykres: Struktura zaległości wg rodzajów podatku 

 

W trakcie roku w stosunku do osób uchylających się od regulowania należności 

prowadzono czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 193 upomnień oraz 

przekazaniu do Urzędu Skarbowego 111  tytułów wykonawczych.  

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym Gmina Dzwola stosuje 

preferencyjne stawki podatków. W wielu grupach są one najniższe w powiecie janowskim. 

 

Wykres: Stawki podatku rolnego w 2019 r. w poszczególnych gminach (w zł za 1 ha przeliczeniowy) 
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Wykres: Budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą (w zł za 1 m
2
) 

 

Rada Gminy udzieliła zwolnienia w podatkach, których skutki wyniosły: 

 od nieruchomości: 454 572,11 zł 

 w rolnym: 514 585,01 zł 

 od środków transportowych: 107 152,00 zł. 
 

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych  wyniosły: 1 076 309,12 zł. 

 

Wykres: Porównanie wielkości wpływu podatkowego, do skutków obniżenia stawek podatkowych 
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wpływ do budżetu 966 668,86 zł 

skutek obniżenia stawek 1 076 309,12 zł 

potencjalny wpływ podatku w przypadku zastosowania górnych stawek podatkowych 2 042 977,98 zł 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

64 
 

Na stopień  realizacji dochodów własnych mają również wpływ udzielone przez organ 

gminy ulgi i zwolnienia podatkowe.  

Udzielono pomocy publicznej i ulg ustawowych na wniosek podatnika: 

 w podatku rolnym: 

- ulga inwestycyjna na kwotę: 789,00 zł, 

- z tytułu nabycia gruntów na kwotę: 303,00 zł; 

 w podatku leśnym: 

- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat na kwotę: 3 215,00 zł. 
 

Z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim wpłynęło  

621 zawiadomień o zmianach w Ewidencji gruntów i budynków, dla których wszczęto 

postępowanie podatkowe. 

W 2019 roku na wniosek petentów wydano 892 zaświadczenia (w tym: o stanie 

majątkowym, niezaleganiu i dochodowości z gospodarstwa rolnego). 

Od producentów rolnych przyjęto wnioski do zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i dokonano wypłaty 

ze środków zewnętrznych. 
 

Tabela: Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. 

Ilość złożonych wniosków i wydanych decyzji  Dokonano wypłaty na konta producentów  

1 440  574 850,77 zł 

 

Kasa w Urzędzie Gminy Dzwola 

Obrót kasy w Urzędzie Gminy Dzwola w 2019 r. wyniósł 348 915,16 zł, z czego 

poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 72 138,77 zł, zaś wpływ z dochodów  

na poziomie 276 776,39 zł. 

Poniesione wydatki płatne w kasie Urzędu Gminy dotyczyły głównie wypłat: 

ekwiwalentów dla druhów OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, badań lekarskich 

kierowców OSP, zwrotu nadpłaconego podatku czy rachunków za materiały lub usługi 

wykonane dla Gminy Dzwola, delegacji, diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych  

w wyborach  do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, nagrody dla drużyn OSP 

biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarnicznych Jednostek OSP. 

 

 
Wykres: Realizacja wpływu do kasy Urzędu Gminy Dzwola, z dochodów, z podziałem  

na ich rodzaje w zł 
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Na wpłaty dotyczące „czynsze, dzierżawy” składają się  głównie wpłaty za dzierżawę 

gruntów z terenu Gminy Dzwola oraz najemu lokali mieszkalnych. 

Kwota 14 420,09 zł – pozostałe opłaty – stanowi wpłaty głównie z tytułu wnoszonej 

opłaty skarbowej za wykonanie czynności urzędowej (np. za wydanie zaświadczenia, 

sporządzenie aktu małżeństwa, sporządzenie skróconych aktów z stanu cywilnego, opłata  

za wydanie decyzji o warunkach zabudowy), opłata za zajęcie pasa drogowego. 

 
Wykres: wpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wg miejsca wpłaty 

 

Od lutego 2018 roku Gmina Dzwola przystąpiła do programu upowszechniania 

płatności bezgotówkowych w administracji publicznej prowadzonego przez Ministra 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Stwarzając możliwość petentom 

płatności w formie bezgotówkowej. W kasie Urzędu Gminy Dzwola w 2019 roku przyjęto 

łącznie wpłaty na kwotę 6 777,59 zł, zaś rok wcześniej tj. 2018 roku: 4 379,72 zł. Analizując 

powyższe dane widać, że jest tendencja wzrostowa, co do opłacania transakcji kartą płatniczą. 

 

Zadania zlecone  

Państwo powierza samorządowi realizację zadań zleconych ze względów 

pragmatycznych w drodze ustawy i traktuje je jako zadania państwowe z określonymi tego 

konsekwencjami. Wykonywanie przez gminę zadań zleconych powoduje, że ma ona 

charakter wspólnoty samorządowej oraz jednostki wykonawczej administracji rządowej.  

W przypadku zadań zleconych przez ustawę jej przepis może ustanowić kompetencję 

konkretnego organu gminy do realizacji zadania zleconego, i to nawet na zasadzie 

wyłączności. 

W ramach wykonywania zadań zleconych w Gminie Dzwola, z zakresu Urzędu Stanu 

Cywilnego w 2019 r. wykonano czynności: 

 sporządzono 14 aktów urodzenia (14 transkrypcji zagranicznych aktów), 

 sporządzono 32 aktów małżeństwa (w tym: 1 transkrypcja i ślub cywilny), 

 sporządzono 22 akty zgonu (w tym: 2 transkrypcje), 

 wydano ogółem 23 zaświadczenia, 

 wydano 483 odpisów aktów stanu cywilnego, 

 wpisano do rejestru stanu cywilnego 660 aktów z ksiąg znajdujących się w tut. 

archiwum, 

 sprostowano lub uzupełniono 27 aktów stanu cywilnego, 
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 sporządzono 164 wzmianek dodatkowych przy aktach stanu cywilnego, 

 sporządzono 255 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 

Został zorganizowany Jubileusz 50-lecia małżeństw, dla 20 par z terenu Gminy Dzwola. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – ustanowiony w 1960 r. nadawany  

jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. W ostatnich 10  latach, 

aż 219 par (438 osób) z terenu Gminy Dzwola zostało uhonorowane tym odznaczeniem. 
 

 
Foto: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, Gmina Dzwola, 10.06.2019 r. 

 

Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2019 r. wykonano czynności: 

 przyjęto 84 zgłoszeń dotyczących zameldowania, wymeldowania, wyjazdu za granicę, 

 wydano 211 zaświadczeń o zameldowaniu, 

 wydano 17 udostępnień danych osobowych, 

 usunięto 247 niezgodności w rejestrze PESEL, 

 wydano 408 dowodów osobistych, 

 wydano 41 zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego, 

 unieważniono 57 dowodów osobistych. 
 

Z zakresu powszechnego obowiązku obrony w 2019 r. wykonano czynności: 

dostarczono wezwania na kwalifikację wojskową, z terenu Gminy Dzwola  

do kwalifikacji wojskowej przystąpiło 30 osób. 
 

Z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania w 2019 r. wykonano 

czynności: 

 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 4, 

 wydawanie zezwoleń jednorazowych: 11, 

 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń: 3. 

Na dzień 31 grudzień 2019 r. obowiązywało 33 zezwolenia w detalu i 3 dla gastronomii 

(ogródki piwne). 
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Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani wydano 3 zezwolenia na uprawę 

maku niskomorfinowego. Rośliny te przeznaczane są na cele spożywcze i na potrzeby 

nasiennictwa. 

Z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy w 2019 r. wykonano czynności: 

 wpis do CEIDG przedsiębiorcy: 33, 

 zmiana wpisu w CEIDG oraz innych danych: 106, 

 zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej: 33, 

 wznowienie wykonywania działalności gospodarczej: 15, 

 wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG: 19, 

udzielono informacji i wyjaśnień dotyczących zasad podejmowania, rejestracji  

i prowadzenia działalności gospodarczej 206 osobom. 

 

Gmina ma obowiązek wykonywania zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia 

wyborów powszechnych. 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

26 maja 2019 roku Polacy wybrali Posłów do Parlamentu Europejskiego.  

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 

Europejskiego utworzonych jest 13 okręgów wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje obszar 

jednego lub więcej województw albo część województwa. Gmina Dzwola wchodzi w skład 

okręgu wyborczego Nr 8, który obejmuje obszarem całe województwo lubelskie. Na terenie 

gminy wybory są przeprowadzane w 5 obwodach głosowania: Nr 1 w Dzwoli,  

Nr 2 w Krzemieniu Pierwszym, Nr 3 w Branwi Szlacheckiej, Nr 4 w Kocudzy Pierwszej,  

Nr 5 w Zdzisławicach. 

Frekwencja w wyborach wyniosła 45,68 % średnia w skali kraju, w okręgu Nr 8 

(Lublin) 43,84 %, w powiecie janowskim 48,60 %, w Gminie Dzwola 51,28 %. Na terenie 

naszej Gminy, najwyższa frekwencja była w obwodzie Nr 3 w Branwi Szlacheckiej: 57,72 %. 

W Gminie Dzwola, w dniu wyborów – 26 maja 2019 r. uprawnionych do głosowania 

było 5 137 wyborców, kart do głosowania wydano 2 634, ważnych głosów oddano 2 599. 

Wyniki głosowania na terenie Gminy Dzwola, łącznie z 5 Obwodowych Komisji 

Wyborczych, przedstawiają się następująco: trzy komitety, które otrzymały największą liczbę 

głosów:  

 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 2 208 głosów (84,96 %), 

 Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI: 179 

głosów (6,89 %), 

 Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy: 108 

głosów (4,16 %). 
 

Ze szczegółowymi wynikami głosowania na terenie Gminy Dzwola, można zapoznać 

się, na stronie:  https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/60503 
 

 

 

 

 

 

 

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/60503
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Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 

13 października 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne. Polacy wybrali nowy 

skład Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na najbliższe cztery lata. W Sejmie zasiada 

460 posłów. Polski parlament nie składa się jednak wyłącznie z Sejmu. Drugą z izb jest Senat, 

który liczy 100 senatorów. 

Na ternie Gminy Dzwola w  wyborach udział wzięło 3 116 wyborców, na ogólna liczbę 

uprawnionych 5 091, frekwencja wyniosła 61,21 %, jest ona wyższa od średniej  frekwencji 

w powiecie janowskim (60,21 %) oraz w województwie lubelskim (58 %) ale nieznacznie 

niższa od średniej w Polsce (61,74 %). 

 

 
Rys. Liczba mandatów do Sejmu RP 

 

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obszar Gminy Dzwola znajduje się 

w Okręgu wyborczym nr 6, liczba wybieranych posłów wynosi 15. 

W Gminie Dzwola w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej komitety 

wyborcze, otrzymały następującą liczbę głosów: 

Komitet 
Liczba głosów Procent 

głosów 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 585 83,90 % 

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 194 6,30 % 

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 182 5,91 % 

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 59 1,91 % 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N 

IPL Zieloni 
52 1,69 % 

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni 

i Samorządowcy 
9 0,29 % 

 W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obszar Gminy Dzwola znajduje się 

w Okręgu wyborczym nr 15, liczba wybieranych senatorów wynosi 1. 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

69 
 

6.1.2 Drogi 

Na terenie Gminy Dzwola znajdują się trzy klasy dróg: droga krajowa, drogi powiatowe 

oraz drogi gminne. 

Droga krajowa 

Przez teren Gminy Dzwola przebiega droga krajowa Nr 74 odcinek Janów Lubelski  

– Frampol. Długość drogi na terenie Gminy wynosi 13 km. Na terenie Gminy zlokalizowany 

jest również początkowy odcinek obwodnicy miejscowości Frampol. Nadmienić tutaj należy, 

iż w roku sprawozdawczym zarządcza drogi, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Lublinie rozpoczął prace związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – 

Frampol od km 213 + 106 do km 224 + 948” wraz z obwodnicą miejscowości Dzwola. 
 

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. 

 
Wykres: Drogi powiatowe z podziałem % na utwardzone i gruntowe 

 

Drogi gminne  

Łączą miejscowości na terenie gminy oraz gmin przyległych. Łączna długość dróg 

gminnych utwardzonych i nieutwardzonych wynosi 108,261 km. 35% dróg gminnych posiada 

nawierzchnię bitumiczną, betonową i utwardzoną tłuczniem. 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.  

 

Wykres: Drogi gminne z podziałem % na utwardzone i transportu rolniczego 
 

 

29% 

71% 
drogi utwardzone 

drogi gruntowe 

35% 

65% drogi utwardzone 

drogi transportu roliczego 
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 Na terenie Gminy Dzwola 55 odcinków dróg gminnych posiada numery nadane zgodnie 

z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 2019 r. dwóm drogom,  

tj. Nr 113577L o numerze ewidencyjnym 2 w Krzemieniu Pierwszym oraz Nr 113578L  

o numerze ewidencyjnym 562 w Krzemieniu Pierwszym zostały nadane numery na potrzeby 

uzyskania dofinansowań z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów 

lessowych przed erozją. 
 

Utrzymanie dróg 

Drogi gminne są na bieżąco utrzymywane przez Gminę Dzwola poprzez wycinkę drzew 

i zakrzaczeń, koszenie rowów i poboczy oraz odśnieżanie dróg. W okresie wiosennym 

wykonywane są remonty cząstkowe dróg gminnych. Większość prac zlecana jest firmom 

zewnętrznym. 

Zgody, opinie i uzgodnienia w odniesieniu do dróg gminnych 

W roku 2019 na podstawie ustawy o drogach publicznych wydano następujące decyzje 

administracyjne oraz opinie i uzgodnienia w odniesieniu do dróg gminnych: 

 zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w 

ilości 12 sztuk, 

 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 7 sztuk, 

 zgody na budowę zjazdów z dróg gminnych w ilości 7 sztuk, 

 zgody na utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną oraz określenia warunków 

na przyłączenie się do drogi gminnej w ilości 3 sztuk, 

 opinie w sprawie budowy ogrodzeń od strony dróg gminnych w ilości 1 sztuka, 

 podpisano 1 umowę cywilno – prawną na budowę linii światłowodowej na terenie 

Gminy w pasie drogi gminnej. 
 

Złożone wnioski o środki zewnętrzne na modernizację/remont dróg gminnych 

W 2019 r. udało się pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające poprawę jakości dróg 

gminnych. Poszczególne dofinansowania zostały wymienione w części 7 – Inwestycje gminne. 

Regulowanie stanu prawnego dróg 

Sukcesywnie są prowadzone działania związane z regulowaniem stanu prawnego dróg 

administrowanych przez Gminę Dzwola, tj. komunalizację. Dzięki podjętym działaniom  

w roku 2019 udało się uregulować stan prawny dróg dla następujących obrębów 

ewidencyjnych: 

 0013 – Krzemień Pierwszy na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego  

z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: GN-I.7532.1.14.2019.LO, 

 0011 – Kocudza Górna na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego  

z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: GN-I.7532.1.12.2019.LO, 

 0003 – Branewka na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego  

z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: GN-I.7532.1.11.2019.LO, 

 0008 – Kocudza Pierwsza na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego  

z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: GN-I.7532.1.13.2019.LO, 
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 0009 – Kocudza Druga na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego  

z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: GN-I.7532.1.16.2019.LO. 

W dniu 5 grudnia 2019 r. do Wojewody Lubelskiego zostały złożone wnioski  

o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla obrębów ewidencyjnych: 0005 – Dzwola  

i 0014 – Krzemień Drugi. 
 

Oznakowanie, przystanki komunikacyjne, obiekty mostowe 

Gmina Dzwola w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie opracowuje 

oraz aktualizuje projekty stałej organizacji ruchu oraz uzupełnia oznakowanie dróg  

na podstawie przeprowadzonej kontroli przez Starostę Janowskiego w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości, a także w związku z poprawą bezpieczeństwa użytkowników. 

Gmina jest też właścicielem 7 przystanków komunikacyjnych określonych  

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. 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: 

 most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej Nr 108997L, 

 most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej Nr 108998L, 

 most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej Nr 109038L, 

 most na rzece Branew w ciągu drogi gminnej dojazdowej do pól, 

 most na rzece Rakowa w ciągu drogi gminnej Nr 109028L, 

 most na rzece Rakowa w ciągu drogi gminnej/wewnętrznej. 

 

6.1.3 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Na terenie Gminy Dzwola działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Dzwola z siedzibą w: Dzwola nr 168, 

23-304 Dzwola, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie funkcjonuje jako 

odrębna jednostka. 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.    

  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.: 

 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, 

 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 
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wydanego przez Starostę Janowskiego, 

 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. 

6 300 osób, co stanowi 98,90 % mieszkańców Gminy. Gmina Dzwola posiada bardzo dobrze 

rozbudowaną sieć wodociągową w 95 % tereny zabudowane mają dostęp do istniejących lini 

wodociągu z możliwością przyłączenia. Niestety są jeszcze części miejscowości 

zamieszkałych: Kocudza Pierwsza tzw. „Kolonia”, Sapy cześć wsi Branew Szlachecka  

oraz Celinki (kolonia wsi Kocudza Trzecia), które nie posiadają dostępu do sieci wodociągu 

gminnego. 

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 2019 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 2019 r. była przydatna 

do spożycia. 

W roku sprawozdawczym wydano 18 wnioskodawcom warunki przyłączenia  

do gminnych sieci wodociągowych.  
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na terenie Gminy Dzwola obowiązuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w 2018 roku przez organ regulacyjny,  

tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 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: 

 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 1,85 zł netto za 1 m
3
, 

 dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 7,00 zł netto za 1 m
3
. 
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Wykres: Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę w poszczególnych gminach w zł 
 

Do cen i stawek opłat podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) 

na chwilę obecną w wysokości 8%. Taryfy obowiązujące w Gminie Dzwola, 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 2019 r. zawartych zostało 10 umów  

na dostawę wody, a rozwiązano 3 umowy za porozumieniem stron. Za pobraną wodę, 

wystawiono 2 469 szt. faktur VAT oraz 6 not księgowych na łączną kwotę brutto  

216 667,99 zł. Dla osób zalegających z opłatami za wodę wystawiane są upomnienia oraz 

sporządzane pozwy o zapłatę. Na bieżąco aktualizowane są dane zawarte w ankiecie 

dotyczącej stawki opłaty za dostawę wody oraz w zakresie numerów i stanów 

demontowanych i montowanych wodomierzy. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Odbiorcami usług kanalizacyjnych są osoby zamieszkałe w budynku mieszkalnym 

wielolokalowym „Agronomówka” w Kocudzy Pierwszej, w którym znajduje się 6 mieszkań 

wynajmowanych przez osoby prywatne oraz budynku Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kocudzy Trzeciej, w którym znajduje się 4 mieszkania wynajmowane przez 

osoby prywatne, a także ośrodek zdrowia, gabinet dentystyczny i punkt apteczny 

wynajmowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ścieki pochodzące  

z budynku administracyjnego urzędu oraz budynku filii GBPiOK w Kocudzy Trzeciej  

są ściekami wytworzonymi w związku z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Gminy 

Dzwola. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

W 2019 r. został przyjęty regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

przyjęty Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
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Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 5960) opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

W 2019 roku w ramach udzielonych dotacji z budżetu Gminy na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola wybudowano  

6 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna kwota udzielonych na ten cel dotacji 

wyniosła 18 000,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Dotacje udzielane były 

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. Kwota dotacji do pojedynczej oczyszczalni 

ścieków wyniosła 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Przedmiotowe 

oczyszczalnie wybudowano w miejscowościach: Dzwola – 1 oczyszczalnia, Kocudza Górna – 

1 oczyszczalnia, Kocudza Druga – 1 oczyszczalnia, Kocudza Pierwsza – 2 oczyszczalnie, 

Zofianka Dolna – 1 oczyszczalnia. 

 

6.1.4 Gospodarka odpadami 

W 2019 roku Gmina Dzwola miała podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Dzwola z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 23-400 Biłgoraj,  

ul. Łąkowa 13.  

Cena brutto odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym zaopatrzenia  

i wymiana worków do gromadzenia odpadów komunalnych wynosiła 842,40 zł/1Mg (zł/t). 

Liczba obsługiwanych gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej  na wsi wynosiła 

średnio w roku około: 1 510. 

Umowa na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zawarta była z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,  

23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48. 
 

Tabela: rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
296,580 

16 01 03 Zużyte opony 18,500 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,900 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 44,390 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 20,140 

20 01 01 Papier i tektura 1,020 
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20 01 02 Szkło 68,690 

20 01 23 Urządzenia zawierające freon 1,612 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,212 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35 

1,216 

                                                                                         Razem: 473,260 
 

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 

wyniosły: 445 276,34 zł, z czego: wpłaty bieżące: 440 787,51 zł i wpłaty zaległe, z odsetkami 

z lat wcześniejszych: 4 488,83 zł. Na koniec roku pozostały zalęgłości wymagalne  

w wysokości: 24 264,52 zł, w tym: zabezpieczenie hipoteczne dla Gminy: 3 363,00 zł. 

 

 

 

  

Wykres: Rodzaj oddanych odpadów w tonach  za rok 2019 

Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, na dzień 31.12.2019 r.:  

 odbiór i zagospodarowanie odpadów w tym opłata PSZOK: 421 217,09  zł, 

 koszty obsługi systemu: licencja na oprogramowanie: 1 205,40 zł, opłata do WFOŚiGW 

w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu: 802,00 zł, wynagrodzenie 

pracownika: 16 688,88 zł, materiały biurowe: 599 zł, inkaso dla sołtysów: 12 367,00 zł, 

naklejki na pojemniki: 1 033,20 zł, łącznie: 453 912,57 zł. 

 

Opakowania z 
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6.1.5 Ochrona przyrody 

W 2019 roku dbając o ochronę przyrody, podjęto działania zmierzające do opracowania 

nowego dokumentu z zakresu ochrony środowiska dla terenu Gminy Dzwola, przedmiotowy 

dokument p.n. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dzwola na lata 2020 – 2023,  

z perspektywą do roku 2027” został opracowany i przyjęty w 2020 roku, uchwałą  

Nr XII/86/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dzwola na lata 2020 – 2023, z perspektywą  

do roku 2027 jest dokumentem, który określa i systematyzuje działania środowiskowe 

niezbędne do poprawy stanu środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców, przyczynia 

się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Gminy Dzwola. Wskazuje kierunek działań 

Gminy w zakresie planowania zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska 

Gminy, utrzymania stanu środowiska na dobrym poziomie oraz kontynuacji działań, 

zmierzających do jego poprawy. 

W ramach kontynuacji zapisów dotychczas obowiązującego Programu w 2019 roku 

realizowano m.in. takie działania jak: informowanie o możliwości pozyskiwania środków  

na usuwanie wyrobów zawierających azbest, przyjmowanie zgłoszeń lokalizacji dotyczących 

usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie naszej Gminy, 

weryfikacja i pomoc w wypełnianiu wniosków, zakończono prace związane z wymianą 

pokrycia dachowego na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofiance Dolnej 

wykonanego z płyt azbestowo-cementowych, wykonywane były modernizacje i remonty oraz 

bieżące utrzymanie i poprawa jakości dróg znajdujących się na terenie Gminy, zarówno 

gminnych jaki powiatowych, a także tzw. dróg transportu rolniczego. 

W celu poprawy podniesienia opłacalności produkcji roślinnej, Gmina Dzwola 

współdziałała w  ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie. Próbki były przyjmowane od rolników i zostały przekazane do Okręgowej 

Stacji Chemiczno-Rolniczej, celem dokonania analizy. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie 

suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin 

Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Do szacowania strat 

z zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarze Gminy Dzwola została powołana 

Komisja, która sporządziła 10 protokołów, gdzie straty wynosiły poniżej 30% ogólnej 

powierzchni produkcji gospodarczej.  

Systematycznie były prowadzone działania edukacyjne mieszkańców z zakresu ochrony 

środowiska, ekologii, prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji odpadów, zapobiegania 

niskiej emisji, tj. „Czyszczone kominy to mniejszy smog”, „Dbajmy o czystsze powietrze 

w sezonie grzewczym”. Zachęcano mieszkańców naszej gminy do kompostowania odpadów 

biodegradowalnych, bioodpadów.  

Całkowity brak sieci gazowej, to problem z jakim boryka się Gmina Dzwola.  

W celu minimalizacji wyposażenia terenu Gminy w infrastrukturę techniczną, Wójt Gminy 

w 2019 r. przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, 

dotyczące  budowy sieci gazowej na terenie Gminy Dzwola. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji uzależniona będzie, od ilości zainteresowanych gospodarstw domowych. 
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Rys. Fotografie – działania pro środowiskowe 

Zorganizowano zbiórkę makulatury. Informowano o zasadach stosowania środków 

ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół, w dniu 17 maja 2019 r. w budynku Urzędu 

Gminy Dzwola odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Wsparcie na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, na terenie 

naszej Gminy odbyło się szkolenie chemizacyjne dla rolników w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim, 

przeprowadzono akcję „Polowania na śmieci” z uczniami Zespołu Szkół w Krzemieniu.  

Przeprowadzano Konkurs ekologiczny na hasło i tablicę informującą o zakazie wyrzucania 

śmieci – odpadów. 

W 2019 roku, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych związanych 

z usuwaniem drzew przyjęto 33 zgłoszenia na usunięcie drzew, złożone przez osoby fizyczne, 

przyjęto 4 wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasów 

drogowych dróg publicznych, wydano 4 zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. 

Zwrócono się z 4-ma wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących  

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzwola, na które uzyskano zezwolenia. 

 

6.1.6 Zarządzanie kryzysowe 

W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zostały w 2019 r. wykonane 

działania, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 323 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  

w 2019 roku oraz inne obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrony cywilnej  
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i zarządzania kryzysowego. W ramach tych obowiązków zostały wykonane m.in. następujące 

dokumenty: 

 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 25 stycznia 2019 roku  

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  

w 2019 roku. 

 Plan kontroli na 2019 rok w zakresie realizacji zadań obronnych przez jednostki podległe  

i podporządkowane Wójtowi Gminy Dzwola. 

 Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacja w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny na terenie Gminy Dzwola na 2019 rok. 

 Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacja w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Dzwola na 2019 rok. 

 Program szkolenia obronnego Gminy Dzwola na lata 2019 – 2021. 

 Plan szkolenia obronnego Gminy Dzwola na 2019 rok. 

Ponadto przeprowadzane były gry, treningi i szkolenia: 

 Gra decyzyjna projektu „Parasol” organizowana przez 2 Lubelską Brygadę Obrony 

Terytorialnej w Zamościu w dniu 28 marca 2019 r. 

 Powiatowy Trening Stałego Dyżuru w dniu 30 maja 2019 r. 

 Wojewódzki Trening Stałego Dyżuru w dniu 14 listopada 2019 r. 

 Szkolenie obronne dla 16 pracowników Urzędu Gminy w Dzwoli. 

 Szkolenie obronne przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. 

 

6.1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Za ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Dzwola odpowiada Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, dużym wsparciem dla niej  

są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których w Gminie Dzwola mamy 12 jednostek 

w tym 2 – w Dzwoli i Krzemieniu Pierwszym – zaliczone są do KSRG.   

Wszystkie jednostki OSP posiadają budynki – Remizy Strażackie w tym 11 z nich 

to wyremontowane obiekty, 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 są 

organizowane Zawody Sportowo-

Pożarnicze dla jednostek OSP.  

W 2019 r. zawody odbyły się w dniu 

30 czerwca, a ich gospodarzem była 

jednostka OSP w Branwi. Do zmagań  

przystąpiło 9 jednostek, tj. Branew, 

Branewka, Dzwola, Kocudza Dolna, 

Kocudza Druga, Konstantów, 

Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, 

Zofianka Dolna oraz Młodzieżowa 
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Drużyna Pożarnicza z Dzwoli w systemie CTiF i dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze z Branwi 

i Kocudzy Dolnej.  

14 lipca 2019 r., na boisku piłkarskim „Iskry” Krzemień w Krzemieniu Drugim,  

odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Janowskiego. 

W zawodach uczestniczyło 21 drużyn: 15 męskich oraz 6 kobiecych, które zostały wyłonione 

podczas wcześniejszych eliminacji gminnych. 

 
 

Gmina Dzwola na bieżąco finansuje działalność OSP zgodnie z ustawą z dnia  

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej poprzez zakup paliwa do samochodów  

i innego sprzętu, uzupełnianie umundurowania itp. W 2019 r. jednostki OSP z terenu gminy 

Dzwola zużyły 420,3 litrów paliwa bezołowiowego i 3 701,1 litra oleju napędowego. 

Kierowcy rozliczają się ze zużytego paliwa w okresie półrocznym. 

 
 

Gmina Dzwola w roku sprawozdawczym nabyła wyposażenie i urządzenia ratownictwa 

do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia zdażenia, 

współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości.  

W dniu 18 stycznia 2020 r. 

na walnym zebraniu sprawozdawczym 

jednostki OSP Krzemień Pierwszy sprzęt 

został oficjalnie przekazany tej jednostce. 
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W ramach przedmiotowej dotacji zakupiono następujący sprzęt dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej Krzemień Pierwszy: 

 Hełm strażacki – 5 szt. 

 Ubranie specjalne – 4 kpl. 

 Buty specjalne – 4 pary. 

 Wąż hydrauliczny przedłużający do zestawu ratownictwa technicznego – 1 szt. 

Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy użyczenia pomiędzy 

Gminą Dzwola a przedstawicielami Zarządu OSP. 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 30 000,00 zł, 

natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 420,00 zł. 
 

W dniu 16 listopada 2019 r. w miejscowości Branewka odbyły się ćwiczenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzwola. Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką 

przed remizą OSP Branewka – gospodarza ćwiczeń, 

o godzinie 9.00. W ćwiczeniach uczestniczyło 10 jednostek 

OSP z terenu gminy Dzwola. Ćwiczeniom dowodził 

Komendant Gminny OSP Druh Stanisław Dyjach. 

Tematem ćwiczeń były techniki cięcia piłą spalinową 

w przypadku zagrożeń typu burze, wichury itp. W związku 

z zaistniałą potrzebą oczyszczenia drogi gminnej 

w Branewce z drzew i zakrzaczeń, strażacy ochotnicy mieli 

do dyspozycji kilkadziesiąt drzew i krzaków do wycięcia. 

W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość ścinki 

„trudnych drzew” (pochylenie zagrażające bezpieczeństwu 

itp.), okrzesywania oraz cięcia powalonych pni. W trakcie 

ćwiczeń wykorzystywano sprzęt jakim straż dysponuje 

podczas akcji: pilarki, kliny, drabiny, liny itp. Drewno wycięte podczas ćwiczeń zostanie 

użyte na potrzeby własne Gminy Dzwola do opalania budynku urzędu w okresie zimowym. 

 

W dniu 11 marca 2019 r. Gmina Dzwola zakupiła jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofiance Dolnej nową motopompę 

półszlamową Honda SST 80. Motopompa została zakupiona 

ze środków pochodzących z budżetu Gminy w kwocie 3 628,50 zł. 

 

 

 

Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  

z terenu Gminy Dzwola są bardzo dobrze 

wyposażone w niezbędny sprzęt 

specjalistyczny. W dyspozycji jednostek 

znajduje się 19 samochodów, 27 motopomp,  

5 agregatów prądotwórcze, 10 pilarek oraz 

sprzęt typu: nożyce, piła, przecinarka.  
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6.2    Pomoc Społeczna 

 

Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w Gminie Dzwola 

zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.  Instytucja ta daje możliwość swoim 

klientom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, wspierając ich w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych podstawowych potrzeb tym samym 

umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania OPS 

określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli według stanu na dzień 31.12.2019 r.  zatrudnia  

7  pracowników: 

 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 – finansowane w całości ze środków własnych 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 zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej. Ośrodek został wyznaczony przez Gminę  

do realizacji zadań z zakresu: 

 pomocy materialnej dla uczniów (zadania własne),  

 świadczeń rodzinnych (zadania zlecone), 

 świadczeń   wychowawczych (zadania zlecone), 

 dobrego startu (zadania zlecone),  

 funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone), 

 Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone). 

Prawo  do  pomocy  społecznej  przysługuje  osobom  mającym  miejsce  zamieszkania 

i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osobom tym przysługuje pomoc, 

jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe: 

 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, 

 528,00 zł netto dla osoby w rodzinie, 

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 
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po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomani, zdarzenia losowego i klęski 

żywiołowej. 

Z prowadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli rejestru korespondencji 

wynika, że w 2019 roku wpłynęło 3 229 różnego rodzaju pism, wniosków, informacji oraz 

wytycznych, a także 248 faktur. Każdy wpływający dokument został przeanalizowany przez 

pracowników zgodnie z dekretacją. Rozpatrzono wszystkie wnioski, zrealizowano płatności 

faktur. 

W roku 2019 do OPS w Dzwoli w ramach pomocy społecznej: 

 wpłynęło 410 wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, 

 pracownicy socjalni w związku z w/w wnioskami przeprowadzili 431 wywiadów 

środowiskowych,  

 przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne na potrzeby Ośrodka, 

 przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe na potrzeby innych instytucji, 

 przeprowadzono 31 wywiadów na potrzeby ustalenia prawa do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, 

 w sprawach pomocy społecznej wydano 507 decyzji (prawomocne), w tym  

0 odmownych, 

 skierowano 1 osobę do domu pomocy społecznej, 

 z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba, 

 z usług opiekuńczych opieki wytchnieniowej korzystała 1 osoba,  

 objęto pracą socjalną (bez świadczeń) 52 rodziny, 

 zawarto 9 kontraktów socjalnych z klientami OPS w Dzwoli. 

 

Zadania realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli 
 

 Zasiłki celowe. Z pomocy tej skorzystało 77 rodzin na kwotę 39 778,99 zł.  

Była to pomoc w formie zasiłków z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

bytowych. W szczególności na leczenie, zakup opału i odzieży. 
 

 Zasiłki okresowe. Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem  

własnym  gminy  o charakterze obowiązkowym, na ich wypłaty Ośrodek w 2019 r. otrzymał 

dotację w wysokości 199 103,89 zł. Z pomocy tej skorzystało 93 rodziny na kwotę  

199 103,89 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. Zasiłki stałe w okresie sprawozdawczym wypłacono 26 osobom, w tym 

21 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 5 osób to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie 

wypłacono 229 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 

127 513,35 zł. 
 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy 

społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

W 2019 r. Ośrodek opłacił 24 osobom pobierającym zasiłek stały łącznie 210 składek  

na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 10 944,35 zł. 
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Wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie należne opiekunowi  

za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd. Pomimo, że 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 4 466,00 zł. 
 

Dożywianie. W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

2019 – 2023, 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 2019 r. wyniósł  

51 005,60 zł, z czego 10 201,12 zł to środki własne gminy, a 40 804,48 zł to środki 

pochodzące od Wojewody. Koszty związane z utrzymaniem, dowozem posiłków i inne 

wyniosły 10 515,04 zł. Z posiłków w  szkole  skorzystało  195  dzieci.  Koszt  posiłków  

wyniósł  42 955,60  zł. W ramach programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 – 2023 sfinansowano posiłki dla czwórki dzieci na kwotę 1 585,00 zł. Ponadto koszty  

w kwocie 8 050,00 zł przeznaczone zostały innym osobom na zakup posiłków lub żywności 

w ramach zasiłków celowych – 19 rodzin. 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 m.in. wypłatą świadczeń wychowawczych  

z „Programu Rodzina 500+”. 

 
Wykres: Procentowy udział uczniów poszczególnych szkół z terenu Gminy Dzwola 

korzystających ze wsparcia w postaci dożywiania 

 

35% 

21% 

38% 

6% 

ZS w Krzemieniu 

ZS w Dzwoli 

ZS w Kocudzy 

PSP w Branwi 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

84 
 

Domy Pomocy Społecznej.  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu, której nie można zapewnić  niezbędnej  pomocy  w  formie  usług  

opiekuńczych,  przysługuje  prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dzwoli dofinansowywał pobyt 6 mieszkańców Gminy Dzwola w DPS 

„Barka” w Janowie Lubelskim.  Miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby 

wynosi 2 909,00 zł. Jest to koszt wynikający z Zarządzenia Starosty Janowskiego 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Odpłatność ponoszona 

przez mieszkańców DPS to 70 % ich dochodu netto i wynosi średnio 629,52 zł miesięcznie za 

osobę. Dofinansowanie Ośrodka wynosiło średnio 2 279,48 zł  miesięcznie za osobę.  

W  2019 roku na pobyt w DPS przeznaczono łącznie kwotę 94 163,60 zł, z czego: 

dofinansowanie ze środków własnych wynosiło 86 089,53 zł, natomiast przekazanie na mocy 

art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosiło 8 074,07 zł. 
 

Usługi opiekuńcze. Osoby, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w czynnościach codziennych, a są jej 

pozbawione mają prawo do korzystania z pomocy niepieniężnej w formie usług   

opiekuńczych. W szczególności są to  osoby  starsze  i samotne.  W 2019 r. Ośrodek  udzielał  

pomocy w formie usług opiekuńczych 1 osobie bez ponoszenia odpłatności. Usługi 

opiekuńcze w 2019 r. na rzecz osoby uprawnionej świadczyła opiekunka zatrudniona  

w Ośrodku na umowę zlecenie. Wydatki na usługi opiekuńcze będące zadaniem własnym 

gminy łącznie wyniosły 2 728,03 zł, z czego środki własne to 1 364,02 zł. 
 

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 na lata 

2017 – 2021, którą realizuje Zespół Interdyscyplinarny a obsługę organizacyjno-techniczną 

zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania 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 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), 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. 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dzwoli, wchodzą przedstawiciele: 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, 

 Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

 Policji, 

 Placówek Oświatowych, 

 Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, 

 Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Kocudzy, 
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 Stowarzyszenia KGW w Kocudzy Drugiej. 

Członkowie Zespołu łączą swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenia z tym 

związane, a także umiejętności i możliwości wynikające z instytucji, które sobą reprezentują, 

podejmują współpracę i liczne skoordynowane działania, mające na celu przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy na terenie Gminy Dzwola oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym 

różnego rodzaju przemocą. W ramach tego zadania wydatkowano 806,50 zł na delegacje 

pracowników związane z realizacją tego zadania, zakup materiałów biurowych. 
 

Tabela: Statystyka prac Zespołu Interdyscyplinarnego 

Wyszczególnienie Wskaźnik/liczba 

Posiedzenia Zespołu 20 

Rodziny objęte pomocą 15 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie 37 

w tym: 

kobiety 17 

mężczyźni 21 

dzieci 9 

Osoby objęte pomocą ogółem 52  (19 K, 22 M, 11 D) 

w tym osoby: 
starsze 7 (6 K, 1 M) 

niepełnosprawne 7 (4 K, 3 M) 

Liczba rodzin, wobec których wszczęto nową 

procedurę NK w 2019 roku – Niebieska Karta – A 

(podejrzenie wystąpienia przemocy w rodzinie) 

12 (3 OPS, 9 KPP) 

Liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta 

– C (z osobą dotkniętą przemocą) 
12 

Liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta 

– D (z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy) 
12 

Liczba zakończonych procedur NK 

9 (6 - ustanie przemocy, 3 – z powodu 

braku zasadności podejmowanych 

działań) 

Liczba lokalnych kampanii społecznych 1 

Liczba opracowanych i upowszechnionych 

materiałów informacyjnych 

2 – ulotki własne, 8 – ulotki, 

informacje i broszury zewnętrzne 

(przemoc, uzależnienia) 

 

Wspieranie rodziny. W 2019 roku 9 rodzin objęto pracą asystenta rodziny. Wszystkie 

rodziny wyraziły 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. 
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W związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 

asystenta rodziny, gmina otrzymała  dotację  w ramach Resortowego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r. – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” w kwocie   4 400,00 zł z czego wykorzystano 3 903,78 zł. Wkład własny 

gminy wyniósł – 13 165,51 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł  17 069,29 zł.  

W 2019 roku OPS poniósł koszty za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej oraz 

dwójki dzieci w rodzinnym domu dziecka w łącznej wysokości 46 351,61 zł. 
 

Karta Dużej Rodziny.  KDR jest programem w ramach którego rodziny wielodzietne 

mogą korzystać ze zniżek u partnerów. Od stycznia 2019 roku mogą z niej także korzystać 

seniorzy, którzy urodzili, bądź wychowali minimum troje dzieci. Posiadacze Karty mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 

kraju. Posiadanie KDR ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 

codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskanych dochodów z co  najmniej  

trójką  dzieci. 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 2019 r. złożonych zostało 62 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,  

z których przyznano 135 kart w formie tradycyjnej i 111 kart w formie elektronicznej.  

OPS   nie   wydał   żadnej   decyzji  odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  

W związku z realizacją ww. zadania Ośrodek otrzymał i wydatkował 391,76 zł na zakup 

materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu. Wysokość środków 

podlegających wydatkowaniu uzależniona była od ilości wydanych kart, duplikatów  

itp. i wynikała z raportu R05 z systemu SI KDR. 

 
Wykres: Karty Dużej Rodziny wydane w 2019 roku 
 

Bank żywności. 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  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – mieszkańcom Gminy 

KDR - forma 

tradycyjna 135 

KDR - forma 

elektroniczna 111 
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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 realizowanym podprogramie 

objęto pomocą 800 osób i wydano paczki żywnościowe zawierające 21 produktów 

spożywczych oraz zorganizowano warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących   

dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.  

 

 
Rys. Fotografie: Współpraca z Bankiem Żywności w Lublinie 

 

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 2019 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 2020 dotyczących pomocy naszym mieszkańcom. 
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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: 

 

Tabela: Zestawienie ilościowo-kwotowe  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Wyszczególnienie 

Ilość 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w zł 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 10 229 1 115 027,76  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 52 52 000,00  

Zasiłki pielęgnacyjne 1272 240 929,08  

Świadczenia pielęgnacyjne 377 595 100,60 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 210 127 673,50  

Świadczenia rodzicielskie 131 118 303,10  

Fundusz alimentacyjny 132 61 000,00  

Zasiłek dla opiekuna 79 48 780,00 

Składka emerytalno-rentowa 49 114 071,78 
 

Ponadto w dziale świadczeń rodzinnych w sprawach o świadczenia rodzinne wydano  

12 decyzji uchylających świadczenia, 2 decyzje w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie 

pobranych, 12 decyzji odmownych i 3 decyzje o zakończeniu postępowania.  

 
Wykres: Ilość wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych 

 

Świadczenie wychowawcze. Świadczenie 500+ przyznawane jest na podstawie ustawy 

z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 

z późn. zm.). 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

Zasiłki pielęgnacyjne 

Świadczenia pielęgnacyjne 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Świadczenia rodzicielskie 

Fundusz alimentacyjny 

Zasiłek dla opiekuna 
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W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci: wypłacono 10 226 świadczeń z 591 rodzin, na świadczenia 

wychowawcze w 2019 r. z budżetu państwa wydano łącznie kwotę  5 153 315,59 zł. 
 

Tabela: Zestawienie ilościowo-kwotowe  świadczeń wychowawczych za 2019 rok 

Wyszczególnienie 

Kryterium dochodowe  

na pierwsze dziecko 

01.01.2019 – 30.06.2019 

Bez kryterium 

dochodowego 

01.07.2019 – 31.12.2019 

Liczba złożonych wniosków 35 596 

w tym: 
w formie tradycyjnej 34 432 

w formie elektronicznej 1 164 

Liczba wniosków przekazanych wg 

właściwości do Wojewody  
6 50 

Liczba wydanych decyzji/informacji 54 545 

w tym: 

przyznających 

świadczenia 

wychowawcze 

36 545 

uchylających 

świadczenia 

wychowawcze 

18 - 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia wychowawcze 
460 577 

Liczba świadczeniobiorców 799 1 744 

Kwota wypłaconych świadczeń 2 225 381,29 zł 2 860 224,30 zł 

Łącznie wypłacono 5 085 605,59 zł 
 

Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie 300+ realizowane jest na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo w związku  

z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia. 

W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola  

oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu  

lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.  

W 2019 roku wypłacono 773 świadczeń  dla 787 dzieci z 497  rodzin.  Łącznie   

w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 243 950,00 zł w tym na: 

 świadczenia kwotę 236 100,00 zł, 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę  6 280,00 zł, 

 wydatki rzeczowe na  kwotę 1 570,00 zł. 
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Tabela: Zestawienie ilościowo-kwotowe  świadczeń „dobry start” za 2019 rok 

Wyszczególnienie Ilość/kwota 

Liczba złożonych wniosków 502 

w 

tym: 

w formie tradycyjnej 393 

w formie elektronicznej 109 

Liczba wydanych decyzji/informacji 502 

w 

tym: 

przyznających świadczenie dobry start 502 

uchylających świadczenie dobry start 0 

Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 497 

Liczba świadczeniobiorców 788 

Kwota wypłaconych świadczeń 236 100,00 zł 
 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Świadczeniami pomocy 

materialnej dla uczniów są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  

w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola. Świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym 

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę  

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa 

niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej). 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany jeden raz 

w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

W 2019 roku wsparciem w postaci stypendium objęto w okresie: 

 od stycznia do czerwca 2019 r.  – 140 uczniów na łączną kwotę 18 153,60 zł, 

 od września do grudnia 2019 r.  – 95 uczniów na łączną kwotę 31 815,30 zł. 

Razem w 2019 roku wypłacono stypendia na kwotę 49 968,90 zł z czego dotacja 

stanowiła 39 975,12 zł, a środki własne 9 993,78 zł. 
 

 
Wykres: Wysokość stypendiów szkolnych wypłaconych  w 2019 r. 

od stycznia  

do czerwca 2019 r.  

18 153,60 zł  
od września  

do grudnia 2019 r. 

 31 815,30 zł 
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Realizacja projektu „Szansa na samodzielność”. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dzwoli we wrześniu 2019 roku rozpoczął realizację w/w projektu, który będzie trwał do  

31 sierpnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 640 871,55 zł z czego dofinansowanie 

to 544 740,81 zł. Pozostała kwota to wkład własny w postaci zasiłków okresowych, celowych 

oraz wynajmu sali (wkład niefinansowy). 

Beneficjentami projektu w roku 2019 było 9 osób w całym projekcie weźmie udział  

27 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (18 kobiet  

i 9 mężczyzn) – klientów OPS w Dzwoli. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności 

społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy uczestników projektu głównie 

poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy. Kompleksowy program wsparcia obejmuje 

diagnozę potrzeb uczestników projektu oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji,  

a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  

i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie od 01.09.2019 r.  

do 31.08.2022 r. Realizacja projektu z założeń ma pozwolić na trwałe i pozytywne zmiany  

w potencjale społecznym i zawodowym mieszkańców Naszej Gminy – klientów OPS,  

a tym samym wpłynąć na wzrost integracji społecznej i poprawić dostęp do rynku pracy 

poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów ww. osób  

i nabywanie czy też podwyższanie kwalifikacji lub kompetencji i umiejętności zgodnie  

z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Okres realizacji projektu zakłada czas 36 miesięcy, jako powtarzalne 3 okresy  

po 12 miesięcy każdy, które ostatecznie obejmują następujące okresy projektowe:  

01.09.2019 r. –  31.08.2020  r.; 01.09.2020 r. – 31.08.2021; 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.. 

Należy dodać, że wszystkie zadania w projekcie każdorazowo są odzwierciedleniem tych 

samych działań w danym roku – okresie projektowym w ww. przedziałach czasowych.  

Odzwierciedlając zadania w projekcie przewidziano dla tych osób: 

 diagnozę potrzeb uczestników projektu (prowadzoną przez psychologa i doradcę 

zawodowego), 

 pracę socjalną (świadczoną przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dzwoli), 

 poradnictwo psychologiczne i zawodowe (prowadzone przez psychologa i doradcę 

zawodowego), 

 szkolenia i kursy zawodowe, 

 stypendia stażowe i szkoleniowe dla uczestników projektu, 

 staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 

 zasiłki i pomoc w naturze. 

W 2019 roku na plan 42 721,25 zł wydatkowano 21 225,00 zł zgodnie z budżetem 

szczegółowym projektu w tym: 

 zasiłki celowe dla 9 uczestników projektu na kwotę 9 000,00 zł – wkład własny, 

 dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych 12 000,00 zł, 

 catering na warsztaty 225,00 zł, 

 poniesiono również wkład własny niefinansowy w wysokości 2 730,00 zł jako wynajem 

sali na grupowe i indywidualne formy wsparcia.      
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Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli 
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej realizował zadania będące zarówno zadaniami własnymi gminy jak  

i zleconymi z zakresu administracji rządowej. Strukturę tych wydatków przedstawia poniższy 

wykres. 

 
 

Wykres: Struktura wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w 2019 roku 

 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w 2019 roku to 9 024 942,02 zł  

na plan 9 082 292,77 zł.  
 

Tabela: Zestawienie wydatków – zadania zlecone Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli  

za 2019 rok 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Zadania zlecone 7 976 704,51 

Pomoc społeczna 4 466,00 

Rodzina 7 972 238,51 

Świadczenie wychowawcze 5 153 315,59 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2 544 527,48 

Karta Dużej Rodziny 391,76 

Wspieranie rodziny 243 950,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

 z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

30 053,68 

 

 

Zadania własne           

1 048 237,51 zł 

(12%) 

Zadania zlecone             

7 976 704,51 zł 

(88%) 
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Wykres: Struktura wydatków – zadania zlecone  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w 2019 roku 
 

Tabela: Zestawienie wydatków  - zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli za 2019 rok 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Zadania własne 1 048 237,51 

Pomoc społeczna 912 878,71  

Domy pomocy społecznej 94 163,60  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 806,50  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

10 944,35 

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
238 882,88 

w tym: 
Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 199 103,89 

Świadczenia społeczne – zasiłki celowe 39 778,99 

Zasiłki stałe 127 513,35 

Ośrodki pomocy społecznej 377 683,37 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 364,02 

Pomoc w zakresie dożywiania 61 520,64 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 744,00 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 744,00 

Edukacyjna opieka wychowawcza 49 968,90 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 968,90 

Rodzina 63 420,90 

Wspieranie rodziny 17 069,29 

Rodziny zastępcze 46 351,61 

Regionalny Program Operacyjny 21 225,00 

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
9 000,00 

Ośrodki pomocy społecznej 12 225,00 

 

0,056% 3,058% 
0,377% 

64,605% 

0,005% 

31,899% 

Osrodki pomocy społecznej 
Wspieranie rodziny 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
Świadczenie wychowawcze 
Karta Dużej Rodziny 
Świadczenia rodzinne 
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Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, w związku z realizacją nałożonych 

zadań, stanowią znaczną część całego budżetu Gminy Dzwola, co zobrazowane jest  

na poniższych wykresach. 

 

Wykres: Udział wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w odniesieniu do pozostałych 

wydatków Gminy Dzwola w 2019 roku 

 

 

Wykres: Udział wydatków na zadania zlecone Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli  

w odniesieniu do pozostałych  wydatków na zadania zlecone Gminy Dzwola w 2019 roku 

 

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu ma to odzwierciedlenie  

w zadaniach realizowanych w Gminie Dzwola. Program Rodzina 500 plus  

to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia. Program  

„Dobry Start” to inwestycja w edukację dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia  

dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. System zniżek i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w prywatnych firmach. 

 

Wydatki Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

w Dzwoli                                     

9 024 942,02 zł 

(36%) 

Pozostałe wydatki 

Gminy Dzwola                   

16 272 300,17 zł 

(64%) 

Wydatki Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

w Dzwoli  

   7 976 704,51  zł 

(91%) 

Pozostałe wydatki 

Gminy Dzwola  

746 103,95 zł 

(9%) 
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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  

oraz do roku szkolnego 2018/2019 klas gimnazjalnych, w czterech placówkach oświatowych: 

 Zespół Szkół w Dzwoli, w skład którego wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa  

i Publiczne Przedszkole, 

 Zespół Szkół w Kocudzy, w skład którego wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa  

i Publiczne Przedszkole, 

 Zespół Szkół w Krzemieniu, w skład którego wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa  

i Publiczne Przedszkole, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi wraz z oddziałem przedszkolnym. 
 

Gmina Dzwola zapewnia także dostępność do edukacji, dla uczniów 

niepełnosprawnych, finansując ich dowóz do szkół specjalnych poza teren Gminy.  

Zadania oświatowe finansowane są ze środków przekazanych: z budżetu państwa  

– subwencja oświatowa, z budżetu Gminy – środki własne Gminy oraz są pozyskiwane  

z innych źródeł finansowych, takich jak dotacje celowe programy rządowe i inne fundusze 

dedykowane zadaniom oświatowym. Urząd Gminy Dzwola jest jednostką organizacyjną 

obsługującą placówki oświatowe w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym  

jest Gmina Dzwola. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/120/2016 Rady Gminy Dzwola  

z dnia 27 września 2016 r., wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości  

i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,  obsługę kadrowo-płacową  

i finansowo-księgową, zadania są realizowane w Referacie Oświaty i Wychowania. 
 

Tabela: Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w Gminie Dzwola,  

w poszczególnych latach szkolnych (porównanie lata wcześniejsze) 

Lp. Rok 

szkolny 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja Razem 

Wychowanie 

przedszkolne 
Ogółem 

1. 2019/2020 43 472 0 472 147 619 

2. 2018/2019 43 480 49 529 144 673 

3. 2017/2018 42 435 108 543 137 680 

4. 2016/2017 42 385 168 553 139 694 

 

Biorąc pod uwagę ośmioklasowe szkoły podstawowe i III klasę gimnazjum do końca 

sierpnia 2019 r. w naszych szkołach uczyło się 529 uczniów, natomiast od 1 września 2019 r. 

o 57 uczniów mniej, ponieważ gimnazja zostały wygaszone, a w szkołach podstawowych 

liczba uczniów zmniejszyła się o 8 uczniów. Malejąca liczba uczniów w szkołach  

ma odzwierciedlenie w otrzymywanej subwencji oświatowej, która z roku na rok tylko 

nieznacznie wzrasta. Na 2019 r. subwencja oświatowa dla Gminy Dzwola wzrosła  

o ok. 3,9 % w stosunku do poprzedniego roku, pomimo obowiązkowych zadań, które należało 
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realizować (w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15 % i innych pracowników 

obsługi). Gmina, jako organ prowadzący placówki oświatowe corocznie, ze środków 

własnych budżetu Gminy dofinansowuje ponad 30 % kosztów utrzymania szkół i przedszkoli, 

celem zapewnienia prawdłowego funkcjonowania. A zatem subwencja oświatowa dla naszej 

Gminy jest niewystarczająca do bieżącego utrzymania szkół.  

W 2019 roku, w szkołach na ternie Gminy Dzwola zatrudnionych było ogółem 136 

pracowników: 95 nauczycieli, 40 pracowników obsługi, w tym: sekretarki, pomoce 

nauczycieli, sprzątaczki, woźni, konserwatorzy, pracownicy stołówek i 1 pracownik palacz 

c.o. na umowę-zlecenie. W 2019 roku jedna nauczycielka odeszła na świadczenie 

kompensacyjne i dwie osoby odeszły na emeryturę.  

 

Tabela: Zatrudnienie nauczycieli, w Gminie Dzwola po przeliczeniu na etaty, na poszczególnych   

stopniach awansu zawodowego w 2019 r. 

Wg stanu na: Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Styczeń 80,76 2,00 4,51 24,74 49,51 

Wrzesień 77,16 2,28 4,40 24,42 46,06 
 

Wg stanu na dzień 30.09.2019 r. najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli 

nauczyciele dyplomowani stanowią 59,70 % kadry nauczycielskiej zatrudnionej w szkołach 

na terenie Gminy Dzwola, 31,65 % to nauczyciele mianowani, 5,70 % nauczyciele 

kontraktowi i 2,95 % nauczyciele stażyści, w stosunku do ogólnej liczby etatów 

nauczycielskich tj. 77,16 etatów. 

 

 
Wykres: Nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 

2,95 

5,7 

31,65 59,7 

1. Stażyści 2. Kontraktowi 3. Mianowani 4. Dyplomowani 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

97 
 

Na terenie Gminy Dzwola funkcjonują trzy Publiczne Przedszkola, wchodzące w skład 

poszczególnych Zespołów Szkół w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu. W roku 2019  

do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci,  w wieku: 6 i 5-latki – grupy mieszane  

i do grup młodszych 5, 4 i 3 – latki. 

 

Tabela: Liczba dzieci z podziałem na poszczególne przedszkola i  grupy wiekowe 

Lp. 

Publiczne Przedszkole 

Oddział 

przedszkolny 

liczba dzieci ogółem 

Grupa młodsza  

5- latki  

i młodsze 

Razem 

1.  Dzwola wg stanu na:         styczeń  

                                         wrzesień  

21 w tym: 6-latki: 13 

21 w tym: 6-latki: 6 

21 

24 

42 

45 

2. Kocudza wg stanu na:      styczeń  

                                         wrzesień  

25 w tym: 6-latki: 25 

24 w tym: 6-latki: 13 

21 

20 

46 

44 

3. Krzemień wg stanu na:     styczeń  

                                         wrzesień  

25 w tym: 6-latki: 17 

25 w tym: 6-latki: 13 

24 

25 

49 

50 

 

Wychowanie przedszkolne w naszej Gminie jest realizowane również w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Branwi, gdzie funkcjonuje oddział przedszkolny – grupa mieszana  

do którego uczęszczają 4, 5 i 6 – latki.  

W 2019 r. do oddziału przedszkolnego w Branwi, uczęszczało ogółem dzieci, wg stanu 

na:  

styczeń: 7 w tym: 6-latki: 6 wrzesień: 8 w tym: 6-latki: 2. 

 
 

Podsumowując, liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  

w Gminie Dzwola, przedstawia się następująco:  

 od stycznia do sierpnia: 144, z tego 61 sześciolatków,  

 od września do grudnia: 147, z tego 34 sześciolatków.  
 

Gmina Dzwola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia,  

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  

do 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 2018/2019 z bezpłatnego dowozu 

skorzystało 93 uczniów, a od września 2019 r. 69 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.  

Koszt dowozu uczniów na terenie Gminy wyniósł: 51 567,22 zł. 

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 Rodzicem, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, jako zwrot kosztów za dowóz tych 
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uczniów, na zasadach określonych w umowie. Gmina poniosła wydatki związane z dowozem 

uczniów niepełnosprawnych w  wysokości: 57 087,90 zł. 

Natomiast w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, są dowożone dzieci niepełnosprawne do Niepublicznego 

Przedszkola w Biłgoraju. Na realizację zadania została wydatkowana w 2019 r. kwota 

5 000,00 zł ze środków budżetowych Gminy Dzwola. 
 

Gmina Dzwola w 2019 roku na zadania oświatowe, wydatkowała z budżetu gminy 

kwotę: 8 866 169,98 zł. 

 
Wykres: Udział budżetów poszczególnych szkół w budżecie gminy Dzwola w 2019 r. 

 

Finansowanie wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco: 

 subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa: 5 322 806,00 zł, 

 dotacja – zadania zlecone (środki na podręczniki): 41 170,87 zł, 

 dotacja – środki przeznaczone na realizacje zadań wynikających z wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2020”, wsparcie 

finansowe w kwocie: 46 666,26 zł, 

 dotacja – środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ,,Aktywna tablica’’ wsparcie 

finansowe w kwocie 56 000,00 zł, 

 środki własne Gmina Dzwola: 3 168 596,65 zł, 

 wydatki na stołówkę szkolną (utrzymanie stołówki i wyżywienie – wpłaty uczniów  

i nauczycieli)  230 930,20 zł. 
 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Branwi 

 911 916,10 zł 

Zespół Szkół  

w  Dzwoli  

2 424 544,63 zł 

Zespół Szkół  

w Kocudzy  

2 963 158,04 zł 

Zespół Szkół  

w Krzemieniu 

2 566 551,21 zł 

pozostałe zadania  

w budżecie  

Gminy Dzwola 

16 431 073,21 zł 
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Dochody za 2019 rok w oświacie wyniosły: 281 242,69 zł 

 wpływy z czynszów (domy nauczyciela), wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole  

i pozostałe opłaty: 45 340,49 zł, 

 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  

5 godzin dziennie: 4 972,00 zł, 

 wpłaty - stołówki szkolne (wpłaty uczniów i nauczycieli na wyżywienie i utrzymanie 

stołówki)  na kwotę 230 930,20 zł. 

 

Realizacji  zadań oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi w 2019 r. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi znajduje się w miejscowości Branew 

Szlachecka i obejmuje swoim działaniem, w ramach obwodu szkolnego dzieci  

z miejscowości: Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka i Branewka-Kolonia. 

Szkoła mieści się w jednym dwupiętrowym budynku i nie posiada innych obiektów 

budowlanych. 

W roku 2018/2019 dokonały się istotne zmiany w pracy szkoły, wynikające  

z utworzenia klasy VII od 1 września 2018 r., a w roku 2019/2020 wynikające z utworzenia 

klasy VIII od 1 września 2019 r. W chwili obecnej jest to pełna ośmioklasowa szkoła  

z oddziałem przedszkolnym. 
 

Tabela: Liczba dzieci w szkole i pracowników szkoły oraz dostępne zaplecze techniczne 

Liczba 

dzieci/uczniów: 

2018/2019: 7 oddział przedszkolny /54 publiczna szkoła podstawowa, razem: 61 

2019/2020: 8 oddział przedszkolny /60 publiczna szkoła podstawowa, razem: 68 

                                w tym:  

Oddział 

Przedszkolny: 

2018/2019 

2019/2020 

grupa 3-5 grupa 6 „zerówka” liczba oddziałów razem 

    

1 

6 

 

6 

2 

 

1 

1 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa: 

Klasy I-III Klasy IV-VIII liczba oddziałów razem 

            2018/2019                          

2019/2020 

18 

20 

                 36 

                 40  

                       4 

                       7 

Zatrudnieni 

nauczyciele 

2018/2019                     

2019/2020 

pełen etat część etatu 

 

8 

8 

 

5 

8 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

pełen etat część etatu 

- - 

Pracownicy 

obsługi 

pełen etat część etatu 

1 2 + 1 sezonowo 

Dostępności zaplecza technicznego 

Sale lekcyjne 2018/2019: 5 sal; 2019/2020: 6 sal 

Pracownie komputerowe 1 / 10 stanowisk stacjonarnych 

Sale gimnastyczne 1 mini sala o pow. 38 m
2 

Boiska sportowe piłka nożna: 1, piłka koszykowa: 1 

Świetlica szkolna pomieszczenie wielofunkcyjne 

Stołówka szkolna brak – posiłki są dowożone ze stołówki w Zespole Szkół w Krzemieniu  
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Realizowana podstawa programowa 

Praca w Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi, przebiegała zgodnie  

z przygotowanymi planami i programami nauczania i wychowania  oraz  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zadania zostały prawidłowo zrealizowane 

i umożliwiły osiągnięcie zamierzonych celów określonych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Zrealizowano 

również zadania określone w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.  

Wyniki nauczania uczniów świadczą o dobrze prowadzonej pracy dydaktycznej nauczycieli. 

Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej oraz wyniki sprawdzianów 

kompetencji w poszczególnych klasach są bardzo dobre. Na zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 – 19 uczniów tj. 35 % wszystkich w szkole, otrzymało nagrody książkowe  

z funduszu Rady Rodziców, za bardzo dobre wyniki w nauce. 
 

W roku 2018/2019  nie odbywały się egzaminy zewnętrzne z powodu braku klasy VIII. 

W Publicznej Podstawowej Szkole w Branwi jest prowadzona nauka języków obcych:  

- język angielski. 
 

Tabela: Zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący w roku szkolnym 

Liczba godzin zajęć 

pedagoga: 3 

 

 

 

 
 

 

 

Osiągnięcia edukacyjne 

 jedna z uczennic została finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka 

polskiego, 

 w konkursie ,,Jestem bezpieczny”; organizowanym przez Komendę Powiatową Policji 

w Janowie Lubelskim – I miejsce na etapie gminnym i III w eliminacjach powiatowych, 

 „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez PSP – III miejsce w gminie, 

 udział w konkursie plastycznym, 

 udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy: Maszyna pracuje a dziecko obserwuje” 

organizowanym przez KRUS, 

 udział w konkursie „Zainwestuj w zdrowie” organizowanym przez Zespół Szkół  

w Janowie Lubelskim. 

 

 

2018/2019 

 

 

 
 

2019/2020 

 

Rodzaj zajęć 

 

Liczba 

godzin 

edukacja wczesnoszkolna 

język angielski 

historia 

SKS 
 

język polski 

matematyka 

język angielski 

SKS 

2 

1 

1 

1 
 

4 

4 

2 

1 
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Rys. Fotografie z życia szkoły 

 
 

 

 

Realizacji  zadań oświatowych w Zespole Szkół w Dzwoli w 2019 r. 
 

Zespół Szkół w Dzwoli znajduje się w miejscowości Dzwola i obejmuje swoim 

działaniem w ramach obwodu szkolnego dzieci z miejscowości: Dzwola, Konstantów  

i Kocudza Górna. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Bohaterów Września 1939 oraz Publiczne Przedszkole. 

Praca dydaktyczna  przyniosła sukces uczniom, wszyscy otrzymali promocję do klasy 

wyższej oraz ukończyli Szkołę Podstawową jak i ostatni rocznik Gimnazjum. Na zakończenie 

roku szkolnego 2018/2019 w klasach I-III Szkoły Podstawowej 15 uczniów, w klasach  

IV-VIII Szkoły Podstawowej: 16 uczniów i w gimnazjum: 7 uczniów otrzymało nagrody 

książkowe wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. 
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Tabela: Liczba dzieci w szkole i pracowników szkoły oraz dostępne zaplecze techniczne: 

Liczba 

dzieci/uczniów: 

2018/2019: 151 

2019/2020: 141 

                                     w tym:  

Oddział 

Przedszkolny: 

2018/2019 

2019/2020 

grupa 3-4 grupa 5-6 „zerówka” liczba oddziałów razem 

    

21 

24 

 

21 

21 

 

2 

2 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa: 

Klasy I-III Klasy IV-VIII  

+ klasa gimnazjalna 

liczba oddziałów razem 

2018/2019                          

2019/2020 

32 

31 

                 77 

                 64  

                       9 

                       8 

Zatrudnieni 

nauczyciele 

2018/2019                     

2019/2020 

pełen etat część etatu 

 

16 

15 

 

8 

5 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

pełen etat część etatu 

4 - 

Pracownicy 

obsługi 

pełen etat część etatu 

7 - 

Dostępności zaplecza technicznego 

Sale lekcyjne 2018/2019:  9 sal;  2019/2020 : 9 sal 

Pracownie komputerowe 2  

Sale gimnastyczne duża o pow. 340 m
2
, mała o pow. 84 m

2 

Boiska sportowe wielofunkcyjne boisko sportowe – trawiaste, 

bieżnia o nawierzchni żużlowej, 

skocznia w dal, plac zabaw 

Świetlica szkolna 1 

Stołówka szkolna 1  
 

Realizowana podstawa programowa 

Praca przebiegała zgodnie z przygotowanymi planami i programami nauczania oraz 

wychowania,  i  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zadania zostały 

prawidłowo zrealizowane i umożliwiły osiągnięcie zamierzonych celów określonych  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej. Zrealizowano również zadania określone w szkolnym programie 

wychowawczo-profilaktycznym. O dobrze prowadzonej pracy dydaktycznej nauczycieli 

świadczą wyniki nauczania uczniów, którzy wszyscy otrzymali promocję do klasy wyższej 

oraz wyniki sprawdzianów kompetencji w poszczególnych klasach.  
 

Tabele: Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 

Egzamin gimnazjalny, liczba uczniów: 11 

Wyniki w %  

z przedmiotów: 

Język 

polski 
Historia 

Matematyka 

 

Przedmioty 

przyrodnicze 
Język angielski 

Szkoła 64 58 48 46 60 

Gmina 60 57 46 46 58 

Powiat 62 57 40 48 63 

Województwo 64 59 42 49 66 

Kraj 63 59 43 49 68 
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Egzamin ósmoklasisty, liczba uczniów: 18 

Wyniki w %  

z przedmiotów: 
Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła 66 45 56 

Gmina 58 52 54 

Powiat 65 43 53 

Województwo 64 44 56 

Kraj 63 45 59 

 

W Publicznej Podstawowej Szkole w Dzwoli jest prowadzona nauka języków obcych:  

- język angielski i język rosyjski. 
 

Tabela: Liczba godzin zajęć dodatkowych oraz pedagoga i logopedy 

 

 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019/2020 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć 

 

Liczba 

godzin 

Liczba godzin zajęć 

pedagoga 

edukacja wczesnoszkolna – gry i zabawy 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

kółko informatyczne 

kółko polonistyczne 

kółko języka angielskiego 

kółko matematyczne 

chór 

SKS 

zajęcia artystyczne – przedszkole 

zajęcia rewalidacyjne  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

Kółko języka angielskiego 

Kółko matematyczne 

Zajęcia dodatkowe – język rosyjski 

SKS 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

1,5 

4 

1 

2 

1 

6 

1 

 

2018/2019: 11 

2019/2020: 8 

 

Liczba godzin zajęć 

logopedy 
 

2018/2019: 0 

2019/2020: 2 

 

 

 

Osiągnięcia edukacyjne 

 udział w konkursie ,,Jestem bezpieczny”, organizowanym przez Komendę Powiatową 

Policji w Janowie Lubelskim, 

 udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez PSP, 

 udział w konkursie „Zainwestuj w zdrowie” organizowany przez Zespół Szkół  

w Janowie Lubelskim, 

 udział w Gminnym Konkursie Matematycznym, 

 udział w warsztatach fotograficzno-przyrodnicznych  organizowanych przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie pt. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów 

Janowskich”, 

 I miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie fotograficznym organizowanych w ramach 

tego projektu, 

 Tenis stołowy – udział w rejonowych zawodach indywidualnych dziewcząt i chłopców 

oraz w zawodach drużynowych dziewcząt i chłopców, 

 Turniej piłki nożnej na szczeblu gminnym, 

 konkurs plastyczny organizowany przez Gminę Dzwola na hasło i tablicę informującą  

o zakazie    wyrzucania śmieci – odpadów, 
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 konkurs recytatorski twórczości ks. J. Twardowskiego pt. ,,Pięknie żyj” organizowany 

przez Zespół Szkół w Krzemieniu, 

 udział w akcji „Szkoła do Hymnu” organizowana przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

 
Rys. Fotografie z życia szkoły. 
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Realizacji  zadań oświatowych w Zespole Szkół w Kocudzy w 2019 r. 
 

W roku 2019 w skład Zespołu Szkół w Kocudzy wchodziły następujące jednostki: 

Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz 1 oddział 

gimnazjalny do 31.08.2019 r. Do szkoły uczęszczały dzieci zamieszkujące w Kocudzy 

Pierwszej, Kocudzy Drugiej, Kocudzy Trzeciej oraz w Zdzisławicach, Kaproniach  

i Władysławowie. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wszyscy uczniowie otrzymali 

promocję do następnej klasy, rozdano 113 nagród za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 

wzorowe zachowanie.  

 

Tabela: Liczba dzieci w szkole i pracowników szkoły oraz dostępne zaplecze techniczne 

Liczba 

dzieci/uczniów: 

2018/2019: 261 

2019/2020: 237 

                                     w tym:  

Oddział 

Przedszkolny: 

2018/2019 

2019/2020 

grupa 3-5 grupa 6 „zerówka” liczba oddziałów razem 

    

22 

22 

 

24 

22 

 

2 

2 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa: 

Klasy I-III Klasy IV-VIII  

+ klasa gimnazjalna 

liczba oddziałów razem 

2018/2019                          

2019/2020 

52 

62 

 

                 163 

                 131 

                       12 

                       11 

Zatrudnieni 

nauczyciele 

2018/2019                     

2019/2020 

pełen etat część etatu 

 

22 

24 

 

6 

4 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

pełen etat część etatu 

- - 

Pracownicy 

obsługi 

2018/2019                     

2019/2020 

pełen etat część etatu 

 

11 

10 

 

1 

1 

Dostępności zaplecza technicznego 

Sale lekcyjne 2018/2019:  16 sal;  2019/2020: 16 sal 

Pracownie komputerowe 2  

Sale gimnastyczne 1
 

Boiska sportowe 2 (wielofunkcyjne i trawiaste), plac zabaw 

Świetlica szkolna 1 

Stołówka szkolna 1  
 

 

Realizowana podstawa programowa 

Na podstawie przeglądu podstawy programowej, programów nauczania, zeszytów 

uczniów, a także otrzymanych od nauczycieli sprawozdań z realizacji podstawy programowej 

nauczanego każdego przedmiotu i w każdej klasie, dyrektor szkoły stwierdza, że w szkole 

prawidłowo i rytmicznie wdrażana jest podstawa programowa. W roku 2019 realizowano 

podstawy programowe określone w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. 
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Tabele: Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 

Egzamin gimnazjalny, liczba uczniów: 20 

Wyniki w %  

z przedmiotów: 

Język 

polski 
Historia 

Matematyka 

 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Język angielski / 

Język rosyjski 

Szkoła 60,2 62,2 53,8 47,7 59,5 / 57 

Gmina 60 57 46 46 58 

Powiat 62 57 40 48 63 

Województwo 64 59 42 49 66 

Kraj 63 59 43 49 68 
 

Podsumowując wszystkie te części należy stwierdzić, że spora grupa uczniów wykazała 

się bardzo dobrymi wiadomościami i umiejętnościami objętymi egzaminem, o czym świadczą 

średnie wyniki szkoły, które w każdej części były albo na poziomie gminy (j. polski), albo 

znacznie przewyższały ten poziom. Szczególnie na wyróżnienie zasługują wyniki z historii  

i wiedzy o społeczeństwie oraz  matematyki, które były wyższe niż w powiecie  

i województwie.  

Egzamin ósmoklasisty, liczba uczniów: 28 

Wyniki w %  

z przedmiotów: 

Język polski  Matematyka  Język angielski  

Szkoła 52 59,59 49 

Gmina 58 52 54 

Powiat 65 43 53 

Województwo 64 44 56 

Kraj 63 45 59 
 

Jak wynika z analiz egzaminy po klasie 8 były trudne i stały się bardzo dużym 

wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wskazują na to wyniki zawarte w tabeli 

a obrazujące chociażby poziom dla całego kraju. Nasi uczniowie wykazali się zadowalającą 

wiedza i umiejętnościami, w części matematycznej znacznie przewyższyli wyniki krajowe. 

W Publicznej Podstawowej Szkole w Kocudzy jest prowadzona nauka języków obcych:  

- język angielski i język rosyjski. 
 

Tabela: Liczba godzin zajęć dodatkowych oraz pedagoga i logopedy 

 

 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

 

 

Rodzaj zajęć 

 

Liczba 

godzin 

Liczba godzin zajęć 

pedagoga 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

historia  + geografia 

kółko historyczne 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

matematyka + kółko matematyczne 

kółko plastyczne 

kółko geograficzno – biologiczne 

kółko j. rosyjski + kółko j. angielski 

kółko biologiczne + SKS 

zajęcia logopedyczne  + artystyczne  
 

drugi język nowożytny 

zwiększenie godzin na matematykę 

zwiększenie godzin na język polski 

SKS 

4 

2 +2 

2 

1 

1 + 1 

1 

1 

1 + 1 

1 + 4 

2 + 1 
 

9 

1 

3 

3 

 

2018/2019: 11 

2019/2020: 11 

 

Liczba godzin zajęć 

logopedy 
 

2018/2019: 3 

2019/2020: 4 

 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

107 
 

Osiągnięcia edukacyjne 

 tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z matematyki, organizowanym przez LKO  

w Lublinie, na poziomie szkoły podstawowej, 

 „Młodzież zapobiega pożarom” (udział w eliminacjach powiatowych w kategorii szkół 

podstawowych oraz VIII miejsce w województwie w kategorii gimnazjum),  

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (udział w eliminacjach 

powiatowych w kat. szkół podst. oraz w eliminacjach woj. dla gimnazjów), 

 tytuł laureata XXIII Konkursu Matematycznego w Lublinie, 

 tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkurs Przedmiotowego „LEON”, 

 udział w eliminacjach w XIX Podkarpackim Konkursie Matematycznym w Rzeszowie, 

 II miejsce w finale międzyszkolnego Konkursu Ekonomicznego „Od Gimnazjalisty  

do Finansisty” w Janowie Lubelskim, 

 jeden z uczniów został beneficjentem programu stypendialnego, skierowanego  

do szczególnie uzdolnionych uczniów z woj. lubelskiego „Lubelskie wspiera 

uzdolnionych 2018 – 2019”. 

 
Rys. Fotografie z życia szkoły 
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Realizacji  zadań oświatowych w Zespole Szkół w Krzemieniu w 2019 roku 
 

Siedzibą Zespołu Szkół w Krzemieniu jest budynek położony w tej miejscowości 

Krzemień Pierwszy nr 192. W skład Zespołu Szkół w Krzemieniu wchodzą: Publiczne 

Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego.  
 

Tabela: Liczba dzieci w szkole i pracowników szkoły oraz dostępne zaplecze techniczne 

Liczba 

dzieci/uczniów: 

2018/2019: 201+1 w oddziale dodatkowym (RW) 

2019/2020: 174+ 1 w oddziale dodatkowym (RW) 

                                     w tym:  

Oddział 

Przedszkolny: 

2018/2019 

2019/2020 

grupa 3-5 grupa 6 „zerówka” liczba oddziałów razem 

    

34 

37 

 

16 

13 

 

2 

2 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa: 

Klasy I-III Klasy IV-VIII  

+ klasa gimnazjalna 

liczba oddziałów razem 

2018/2019                          

2019/2020 

36 

41 

                 115 

                 83 

                       10 

                       9 

Zatrudnieni 

nauczyciele 

2018/2019                     

2019/2020 

pełen etat część etatu 

 

19 

18 

 

10 

9 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

pełen etat część etatu 

2 1 

Pracownicy 

obsługi 

pełen etat część etatu 

9 - 

Dostępności zaplecza technicznego 

Sale lekcyjne 2018/2019:  10 sal;  2019/2020: 10 sal 

Pracownie komputerowe 1 

Sale gimnastyczne 2
 

Boiska sportowe 1, plac zabaw 

Świetlica szkolna 1 

Stołówka szkolna 1  
 

Realizowana podstawa programowa 

Na podstawie przeglądu podstawy programowej, programów nauczania, zeszytów 

uczniów, a także otrzymanych od nauczycieli sprawozdań z realizacji podstawy programowej 

nauczanych przedmiotów i w każdej klasie, dyrektor szkoły stwierdza, że w szkole 

prawidłowo i rytmicznie wdrażana jest podstawa programowa. W roku 2019 realizowano 

podstawy programowe określone w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. 
 

Tabele: Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 

Egzamin gimnazjalny, liczba uczniów:  

Wyniki w %  

z przedmiotów: 

Język 

polski 
Historia 

Matematyka 

 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Język angielski / 

Język niemiecki 

Szkoła 58,3 50 36,8 45,2 54,5 / 37,9 

Gmina 60 57 46 46 58 

Powiat 62 57 40 48 63 

Województwo 64 59 42 49 66 

Kraj 63 59 43 49 68 
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Egzamin ósmoklasisty, liczba uczniów:  

Wyniki w %  

z przedmiotów: 
Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła 59 49 56 

Gmina 58 52 54 

Powiat 65 43 53 

Województwo 64 44 56 

Kraj 63 45 59 
 

Jeden uczeń uzyskał na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 100% punktów 

możliwych do zdobycia. 
 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krzemieniu jest prowadzona nauka języków 

obcych: - język angielski i język niemiecki. 
 

Tabela: Liczba godzin zajęć dodatkowych oraz pedagoga i logopedy 

 

 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019/2020 

 

 

Rodzaj zajęć 

 

Liczba godzin Liczba godzin 

zajęć pedagoga 

Zajęcia artystyczne 

Edukacja wczesnoszkolna 

Gry i zabawy 

Koło rozwijające uzdolnienia językowe  

Koło (język polski) 

Koło historyczne 

Koło (jęz. angielski) 

SKS 

Koło rozwijające zainteresowania 

matematyczno-przyrodnicze 

Koło (język niemiecki) 
 

Chór 

Zajęcia dodatkowe (język niemiecki) 

Zwiększenie godzin: jęz. polskiego, 

angielskiego i matematyki 

SKS 

1 

2 

1 

3 

2 

0,5 

1 

4 

 

4 

1 
 

1 

8 

 

3 

2 

 

2018/2019: 11 

2019/2020: 11 

 

Liczba godzin 

zajęć logopedy 
 

2018/2019: 5 

2019/2020: 5 

 

 

 

Osiągnięcia edukacyjne 

 Uczeń kl. III gim. – zakwalifikował się do II etapu konkursów przedmiotowych 

 z geografii, języka angielskiego i matematyki, 

 Uczeń kl. VIII SP - zakwalifikował się do II etapu konkursu historycznego, 

 Średnia ocen po pierwszym półroczu w klasach IV – VIII wyniosła 4,09. 31 uczniów 

spośród w/w klas (37 %) zostało wyróżnionych ze względu na wyniki w nauce, 

 do klas I – III uczęszcza 41 uczniów. Pod względem nauki i zachowania wyróżniło się 

17 osób, co stanowi – 42 % wszystkich uczniów. 

 Trzech uczniów SP zostało laureatami VI Ogólnopolskiego Konkursu  

Literacko-Plastycznego Poświęconego Bibliotekom Szkolnym pt.: ,,Moja przygoda  

w szkolnej bibliotece z Unią Lubelską”, 

 Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt – II miejsce w powiecie, 

 Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej Chłopców – II miejsce w gminie, 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt – II miejsce w powiecie, 
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 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców – III miejsce w półfinale 

powiatowym, 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców: III miejsce  

w gminie, 

 konkurs na plakat –„ Matematyczna wyspa skarbów”, 

 23. Jesienny konkurs recytatorski „Pamiętajcie o Ogrodach, 

 przegląd pieśni patriotycznej i religijnej w Janowie Lubelskim, 

 VI ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Moja przygoda w szkolnej bibliotece”, 

 etap gminny konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. 

 

Młodzież poprzez uczestnictwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu i innych 

organizacjach angażowała się w liczne akcje charytatywne o charakterze lokalnym  

oraz ogólnopolskim. 

W Zespole Szkół w Krzemieniu wydawane jest: pismo Samorządu Uczniowskiego pt.: 

„Jesteśmy”. 

 

 
Rys. Fotografie z życia szkoły. 
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Efekty udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

We wszystkich szkołach na terenie Gminy Dzwola realizowana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna. Udzielana jest w formie zajęć rewalidacyjnych, 

logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

rozwijających uzdolnienia oraz poprzez dostosowanie form i metod pracy do potrzeb  

i możliwości uczniów. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

posiadających opinie i orzeczenia są zgodne z zaleceniami Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej.  

W/w pomoc przyniosła efekty w postaci poprawy ocen u uczniów uczęszczających  

na poszczególne zajęcia. Popełniają oni mniejszą ilości błędów ortograficznych, 

stylistycznych i ładniej się wypowiadają. Można u nich zaobserwować wyższą motywację 

oraz poprawę systematyczności pracy. Uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne piszą staranniej w zeszytach. Poprawie uległa też jakość ich prac domowych. 

Uczestnicy zajęć wyrównawczych lepiej poznali strategie uczenia się,  

co wpłynęło na poprawę ich wyników w nauce, natomiast ci, którzy brali udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania, próbowali swoich sił w konkursach organizowanych  

na terenie szkoły, odnosząc tam sukcesy. 
 

Organizacja pracy wychowawczej 

Szkoły znajdujące się na terenie Gminy Dzwola realizują program wychowawczo 

-profilaktyczny, który pozostaje w ścisłym związku z programami poszczególnych klas. 

Łączy je wspólny, wypracowany przez pedagogów cel, który przewija się przez wszystkie 

zajęcia lekcyjne, a także tematykę zajęć z wychowawcą, lekcje religii, wycieczki, zajęcia 

pozalekcyjne, uroczystości szkolne. Działania szkół, w tym obszarze, przybierają różne 

formy: warsztatów, dyskusji, scenek rodzajowych, odgrywania ról dramatycznych, treningów 

umiejętności, zajęć ponadprogramowych, samodzielnych zadań uczniów, a także zadań 

grupowych. W realizacji tego programu uczestniczy Rada Pedagogiczna, rodzice oraz 

uczniowie. Kontynuowana jest współpraca z przedstawicielami instytucji działających  

na rzecz wspierania dziecka i jego rodziny.  

Prowadzono wiele działań w obszarze profilaktyki. 

We wszystkich szkołach kształtuje się postawę patriotyzmu kultywując obchody 

rocznic regionalnych i państwowych: Rocznicę Bitwy pod Dzwolą, Święto Niepodległości, 

Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie aktywnie uczestniczą w promowaniu 

czytelnictwa, poprzez udział w zajęciach bibliotecznych w szkole i w GBP. Chętnie wykonują 

gazetki ścienne na zaproponowane im tematy. 

Współpraca z rodzicami uczniów układa się dobrze. Są zainteresowani postępami 

edukacyjnymi swoich dzieci, ich postępami oraz zachowaniem. Raz do roku organizowana 

jest pogadanka dla rodziców z udziałem policjantów, psychologa – wspierająca rodziców  

w procesie wychowania dziecka. 

Szkoły prowadzą także pozalekcyjną działalność opiekuńczą:  

 opieka podczas wyjazdów, rajdów, zawodów sportowych, 

 zajęcia rekreacyjno – sportowe w okresie ferii zimowych, 

 opieka podczas uroczystości gminnych, w których biorą udział uczniowie i poczty 

sztandarowe. 
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Realizowane projekty 

Na terenie Gminy Dzwola we wszystkich szkołach, było realizowanych szereg 

różnorodnych projektów edukacyjnych, programów, konkursów, m.in.: 

 Program profilaktyczny „Trzymaj Formę” 

 „Promocja Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” 

 Program orientacji zawodowej dla klas IV – VI 

 Projekt „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę” 

 Program dla szkół " Owoce i warzywa w szkole” 

 „Szklanka mleka” 

 „Śniadanie daje moc” 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 „Program orientacji zawodowej” dla klas I-III w ramach realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego 

 „Cała Polska czyta dzieciom” 

 „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

 „Bieg po zdrowie” 

 „My dla Niepodległej” 

 „Lekcje z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój?” 

 „Czytanie jest super!” 

 „Uczymy się oszczędzać” 

 „BohaterON -włącz historię!” 

 „Szkolny Klub Sportowy” 

 „Owce w sieci” 

 „Gadki” 

 „Bezpieczne dzieciaki” 

 „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” 

 „Szkoła z prawami dziecka” 

 „V Gminny Dzień Profilaktyki” 

 „Czas na zdrowie” 

 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” – warsztaty fotograficzno- 

przyrodnicze 

 „Bezpieczna szkoła – stop uzależnieniom” 

  „Pięknie żyj”  

 „Szkoła do Hymnu” 

 „Jak nie czytam jak czytam” 

 „Dar Wolności i Niepodległości” 

 „Szkoła Pamięta” 

 Akcja dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie „Spełnione Marzenia” 

 Ogólnopolska Akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 

 Akcja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla ubogiej i zdolnej młodzieży z całej Polski 

 Zbiórka dla zwierząt przebywających w Zamojskiej Fundacji ZEA „Dzień Kundelka”. 
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6.4 Kultura  

 

Gmina Dzwola organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządową instytucję 

kultury, dla której prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.  

W Gminie Dzwola funkcjonuje instytucja kultury pt. Gminna Biblioteka Publiczna  

i Ośrodek Kultury w strukturach, której działalność prowadzi: 

 Ośrodek Kultury 

 Gminna Biblioteka Publiczna.  
 

Ośrodek Kultury 
 

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. 

GBPiOK dysponuje następującymi pomieszczeniami użytkowymi oraz sprzętem: 

 świetlica – zajęcia edukacyjne dla dzieci, warsztaty rękodzieła ludowego, zajęcia 

sportowe (m. in. ping-pong), zajęcia w okresie feryjnym i wakacyjnym, 

 sala ludowa – zajęcia śpiewacze z zespołami ludowymi (Jarzębina, Wisienki, 

Borowiacy), próby muzyczne młodzieżowego zespołu, zajęcia gitarowe, 

 sala komputerowa – dostępne 3 komputery, 

 sala KGW – odbywają się spotkania KGW i próby muzyczne Marianek, 

 muszla koncertowa – imprezy plenerowe w okresie letnim, 

 boisko – dostępne w okresie letnim i zimowym, 

 pomieszczenia biurowe – przeznaczone dla pracowników GBPiOK, 

 sprzęt techniczny – nagłośnienie, oświetlenie, namioty, instrumenty dla orkiestry dętej. 
 

Podstawowym celem działania ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy, poprzez 

organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. W związku z powyższym organizowane są 

liczne spotkania, warsztaty i imprezy plenerowe dla lokalnej społeczności.  

W 2019 roku miały miejsce liczne spotkania kulturalne organizowane zgodnie  

z zaplanowanym kalendarzem wydarzeń. 
  

VII przegląd Kolęd i Pastorałek 

 13.01.2019 r. w Domu Ludowym  

w Kocudzy Drugiej odbył się VII Gminny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek. Do udziału 

przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych z terenu 

Gminy Dzwola oraz zespół ludowy „Jarzębina”. 

Zakupione zostały nagrody oraz materiały 

dekoracyjne.  
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Dzień Babci i Dziadka 
 

23.01.2019 r. odbył się Dzień Babci  

i Dziadka. Pani Instruktor wraz z zespołem 

„Wisienkami”, przygotowała program muzyczny na tę 

okazję. Gościnnie wystąpili muzycy, którzy przyjechali 

do nas z Warmii i Mazur. W drugiej części uroczystości, 

chętne osoby mogły wziąć udział w grach i zabawach  

z czasów młodości babć i dziadków. 
 

Ferie zimowe 

 

18-22.02.2019r. odbyły się ferie zimowe dla dzieci 

ze szkół z terenu gminy Dzwola. Przeprowadzono 

różnego rodzaju konkursy: śpiewacze, rysunkowe, 

sprawnościowe. Uwieńczeniem zimowej przerwy 

szkolnej był bal 

przebierańców. 

 

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną 

17.04.2019 r. w świetlicy Ośrodka Kultury,  

w Kocudzy Drugiej, odbyła się  uroczysta gala wręczenia 

nagród konkursowych na najpiękniejszą palmę wielkanocną. 

Do konkursu zgłoszono łącznie 10 prac, z czego 4 prace  

w kategorii wiekowej: ,,Dzieci” oraz 6 prac w kategorii 

wiekowej: ,,Dorośli”. 
 

50-lecie Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień 

 

23.06.2019 r. w Krzemieniu 

Drugim odbył się Jubileusz 50-lecia 

Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” 

Krzemień, połączony z piknikiem 

rodzinnym pod hasłem: „Nie bójmy się 

aktywności”.  

 

 

 

Festyn „Z Kolbergiem po Gminie” 

 

07.07.2019 r. w Kocudzy odbył się 

festyn „Z Kolbergiem po Gminie”. Podczas 

festynu wystąpiły zespoły działające przy 

GBPiOK, a także gościnnie inne zespoły  
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i soliści. Prezentowane były również stoiska regionalne KGW  z Kocudzy Pierwszej, 

Kocudzy Drugiej, Kocudzy Trzeciej oraz Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników 

Folkloru. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży.  

VIII Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Na rozstajnych drogach” 

22-25.08.2019 r. w Kocudzy Trzeciej 

odbył się ósmy festiwal muzyki tradycyjnej  

pt. „Na rozstajnych drogach” Kocudza  

– Janów  Lubelski. Na wydarzenie przybyli 

chętni z różnych stron Polski, a także  

z Niemiec, Anglii, Francji oraz Ukrainy. 

Program festiwalu był bardzo bogaty  

i urozmaicony poprzez: warsztaty śpiewu, 

projekcje filmowe, warsztaty rękodzielnicze. 

 

Uroczystość „Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku” 

29.09.2019 r. w Dzwoli odbyła się 

uroczystość „Pamięci Żołnierzy Września 1939 

roku”, upamiętniająca 80 rocznicę bitwy pod 

Dzwolą. Uroczystość została objęta Patronatem 

Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej p. Andrzeja Dudy.  

 

Przed Mszą Świętą w intencji 

poległych żołnierzy delegacje złożyły 

wieńce, kwiaty i zapaliły znicze na Mogile 

Żołnierzy Poległych, znajdującej się na 

cmentarzu parafialnym. Po Mszy Świętej 

nastąpił uroczysty przemarsz pocztów 

sztandarowych wraz z delegacjami. 

Ceremoniał wojskowy przeprowadziła grupa rekonstrukcyjno-historyczna im. płk Tadeusza 

Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Wieńce zostały również złożone pod pomnikiem 

Bohaterów Września 1939. Część oficjalna została zakończona akademią przygotowaną przez 

nauczycieli i uczniów ZS w Dzwoli. Odbyła się również rekonstrukcja walk jakie stoczyli 

Polscy Żołnierze pod Dzwolą  29 września 1939 roku. 

 

 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

116 
 

Andrzejki  

26.11.2019 r. w świetlicy biblioteki,  

w Kocudzy Trzeciej, odbyła się zabawa 

andrzejkowa dla dzieci. Oprócz zabawy tanecznej, 

nie zabrakło również tradycyjnych wróżb 

andrzejkowych, lania wosku i zabaw ruchowych. 

W zabawie wzięło udział ok. 30 dzieci. 

 

„Pośnik Kocudzki” 

 

16.12.2019 r. – tego dnia w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej odbył się „Pośnik 

Kocudzki”. W spotkaniu uczestniczyli starsi i samotni mieszkańcy Gminy Dzwola oraz 

przedstawiciele duchowieństwa, władzy samorządowej 

i jednostek organizacyjnych Gminy. W programie nie 

mogło zabraknąć jasełek, które przygotowane zostały 

przez uczniów Zespołu Szkół w Krzemieniu. 

Uroczystość uświetnili: „Młodzieżowa Orkiestra Dęta” 

działająca przy GBPiOK w Kocudzy  oraz Zespół 

„Kocudzanki” działający przy Stowarzyszeniu Klub 

Seniora w Kocudzy.  
 

Gminna Biblioteka Publiczna  

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 spośród księgozbioru.  

W 2019 roku przybyło 674 woluminów, z czego zakupu 233 woluminów dokonano  

ze środków Ministerstwa Kultury. 
 

Tabela: Czytelnictwo w 2019 roku 

 
Oddział 

w Dzwoli 

Filia 

w Kocudzy 

Filia 

w Krzemieniu 
Razem 

Liczba zarejestrowanych 

czytelników 
292 208 120 620 

Dorośli 186 89 9 284 

Dzieci 106 119 111 336 

Liczba 

wypożyczeń 
5 345 3 335 680 9 360 

Liczba woluminów 

ogółem 
5 219 6 102 3 151 14 472 

Liczba zakupionych 

woluminów 
231 220 223 674 
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Działalność upowszechniana w bibliotekach w 2019 r. 

 Ferie zimowe: 

- konkursy plastyczne: „Portret Stanisława Moniuszki”, „Moja walentynka”, 

- konkurs literacki połączony z lekcją biblioteczną „Ciekawostki o Unii Lubelskiej”, 

- lekcja biblioteczna połączona z oglądaniem filmu DVD pt. „Wirtualne uzależnienie”, 

„Dopalacze”, 

- gry i zabawy przy komputerze. 

 Konkurs wielkanocny pt. „Palma wielkanocna”. 

 Tydzień bibliotek: 

- rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika, 

- rozstrzygnięcie konkursu „Moja ulubiona postać z bajki”. 

 Odjazdowy Bibliotekarz.  

 Festyn – włączenie się w organizację podczas Festynu „Z Kolbergiem po Gminie”. 

 „Wakacje w Bibliotece”. 

 Konkurs na „Narysowanie ulubionej postaci z bajki”. 

 „Andrzejki” zabawy dla dzieci połączone z dyskoteką.  

 Akcja „Mała książka wielki człowiek” organizowana przez Instytut Książki, której 

celem jest zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 

z dzieckiem, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Za każdą wizytę  

w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

 
Rys. Fotografie – „Odjazdowy Bibliotekarz” 
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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”. 

 

Finanse GBPiOK 

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury osiągnęła w 2019 roku przychody  

w wysokości 527 918,28 zł. Przychody te to głównie dotacje (99,32 %) oraz przychody  

z najmu, darowizn  i innych opłat (0,68 %). 
 

Tabela: Realizacja po stronie przychodów GBPiOK w 2019  

Wyszczególnienie - kalkulacja Wykonanie w 2019 roku w zł 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 347 658,60 

Dochody z najmu i dzierżawy 1 000,00 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej 
1 000,00 

Wpływy z różnych dochodów 1 375,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 

samorządową instytucję kultury 
344 283,60 

Biblioteki 180 259,68 

Dochody z najmu i dzierżawy 200,00 

Wpływy ze sprzedaży 12,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 

samorządową instytucję kultury 
174 744,68 

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 

wydawniczych 
5 303,00 

OGÓŁEM 527 918,28 

 

  

Wykres: Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w 2019 r. 
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Wykres: Struktura przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w 2019 r. 
 

Tabela: Realizacja po stronie kosztów GBPiOK w 2019 

Wyszczególnienie - kalkulacja 
Wykonanie  

w 2019 roku w zł 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 347 658,60 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 405,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 056,29 

Składki na ubezpieczenia społeczne 33 049,73 

Składki na Fun. Pracy oraz Solidarnościowy Fun. Wsparcia O. N. 3 231,29 

Wynagrodzenia bezosobowe 25 929,60 

Zakup materiałów i wyposażenia 15 801,53 

Zakup energii 4 222,90 

Zakup usług zdrowotnych 392,00 

Zakup usług pozostałych 29 730,76 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 909,98 

Podróże służbowe krajowe 1 357,59 

Różne opłaty i składki 961,85 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 244,08 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 677,00 

Podatek od nieruchomości 1 689,00 

Biblioteki 180 259,68 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 600,79 

Składki na ubezpieczenia społeczne 18 931,31 

Składki na F. Pracy oraz Solidarnościowy F. Wsparcia O. N.  400,71 

Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 

Zakup materiałów i wyposażenia 5 401,12 

Zakup środków dydaktycznych i książek 15 303,00 

Zakup usług zdrowotnych 130,00 

Zakup usług pozostałych 9 542,37 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 687,90 

Szkolenia pracowników 42,48 

OGÓŁEM 527 918,28 



                                                    Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok 

120 
 

 

 

Wykres: Koszty  Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w 2019 roku 

 

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury osiągnęła w 2019 roku przychody  

w wysokości 527 918,28 zł. Przychody te to głównie dotacje (99,32 %) oraz przychody  

z najmu, darowizn  i innych opłat (0,68 %). 

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w 2019 roku zrealizowane 

zostały w wysokości 527 918,28 zł na plan 527 918,28 zł co stanowi 100,00 %. Zostały 

przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą działalnością GBPiOK. 

Wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie własnej odzież roboczej  

w systemie domowym dla 4 pracowników w kwocie 385,00 zł. 

Na podstawie wyroku sądu w sprawie o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie  

do pracy, ewentualnie odszkodowanie Sygn. akt IV P 363/17 wypłacono 14 340,00 zł tytułem 

odszkodowania oraz 1 769,70 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Zaś na podstawie wyroku 

sądu w sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy Sygn. akt IV P 193/18 

wypłacono 2 700,00 zł jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz 4 207,30 zł jako 

opłatę od pozwu.   

Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 324 657,08 zł na plan 324 657,08 zł (w tym  

24 300,00 zł odprawa emerytalna oraz 10 980,00 zł nagroda jubileuszowa). Opłacono 

pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 51 981,04 zł,  

a także składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 632,00  zł dla pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę.  

GBPiOK na mocy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim 

zatrudniała 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych, za których otrzymano refundacje 

wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami oraz pracownika w ramach zatrudnienia 

bezrobotnego w wieku do 30 roku życia na okres 24 miesięcy (01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.). 

W roku 2019 w całości płatne ze środków GBPiOK. 

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 28 429,60 zł. Kwota ta została 

przeznaczona głównie na opłacenie instruktora gry na instrumentach dętych dla dzieci  

i młodzieży, instruktora śpiewu i tańca dla dzieci, palacza-konserwatora w GBPiOK, obsługę 

imprez oraz skład kwartalnika „Źródło”.  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21 202,65 zł z przeznaczeniem na zakup 

węgla, artykułów spożywczo-przemysłowych w związku z organizowanymi imprezami 

kulturalnymi, materiałów biurowych, pieczątki, papieru xero, akcesoriów komputerowych, 
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nagród w organizowanych konkursach, czasopism dla bibliotek, podpisu elektronicznego  

dla dyrektora oraz innych materiałów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Instytucji jak również w zakresie promocji Gminy Dzwola. Zakupiono 

również regulaminowe świadczenia dla pracowników (ręczniki i woda). 

Na zakup książek wydatkowano kwotę 15 303,00 zł. W ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych” na zakup książek wydatkowano łącznie kwotę  

15 303,00 zł z czego wkład własny GBPiOK to 10 000,00 zł, dofinansowanie ze środków 

Biblioteki Narodowej to 5 303,00 zł. 

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę  4 222,90 zł.   

Na usługi zdrowotne, tj. badania profilaktyczne pracownika z zakresu Medycyny Pracy 

wydatkowano kwotę 522,00 zł.  

W GBPiOK na usługi w 2019 roku wydatkowano 39 273,13 zł. Kwota ta została 

przeznaczona na prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi 

pocztowe a także serwisowe, opłaty abonamentowe radia, telewizji i strony internetowej oraz 

opłaty licencyjne, stałą opłatę za abonament na program do ewidencji księgozbioru  

MAK +100, usługę hostingową, wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis kabin  

TOI-TOI a także na opłaty za inne usługi świadczone w związku z organizowaniem imprez 

kulturalnych (ochrona imprez, honorarium za koncert, usługi animacyjne, wynajem 

dmuchawców, ZAiKS), opłacenie przejazdów zespołów z terenu Gminy na niektóre 

przeglądy i inne imprezy kulturalne, druk kwartalnika „Źródło” oraz usługę Inspektora 

Danych Osobowych zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Opłacono 

prowadzenie zajęć aerobiku a także zapłacono za usługę prawniczą w kwocie 2 460,00 zł 

(prowadzenie sprawy przed Sądem Rejonowym w Zamościu sygn. akt: IV P 193/18).  

Na usługi telekomunikacyjne i internetowe przeznaczono 3 309,98 zł.  

Zrealizowano wydatki związane z wyjazdami pracowników (delegacje pracowników)  

w ramach promocji, szkoleń oraz  spraw bieżących w kwocie 1 357,59 zł. 

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 961,85 zł. W szczególności zostały  

tu ujęte składki OC i NN. 

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w wysokości 7 931,98 zł.  

Zapłacono również podatek od nieruchomości w wysokości 1 689,00 zł. 

Na szkolenia pracownicze wydatkowano 42,48 zł. 
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6.5   Sport, turystyka i rekreacja 

 

 W 2019 r. na działalność klubów sportowych Gmina Dzwola przeznaczyła  

105 000,00 zł. Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonował jeden klub sportowy – Ludowy Klub 

Sportowy „Iskra” Krzemień. Organizacja imprez sportowych na terenie gm. Dzwola 

realizowana była wg kalendarzy gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich  

i ogólnopolskich SZS LZS, LZPN i PZPN. 

 
Rys. Fotografie – LKS „Iskra” Krzemień 

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krzemień prowadzi sekcję piłki nożnej. Reprezentuje 

Gminę Dzwola w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki 

Nożnej. W roku 2019 w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 Klub reprezentowało  

102 zawodników zarejestrowanych w LZPN w Lublinie. 55 seniorów, 22 juniorów  

oraz 25 kobiet. W rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 Klub reprezentowało 96 zawodników 

zarejestrowanych w LZPN w Lublinie. 42 seniorów, 19 juniorów, 20 kobiet, a także  

15 dziewcząt w nowo utworzonej drużynie młodziczek.  

Z zespołami seniorów przeprowadzono około 240 godzin zajęć treningowych,  

z drużyną juniorów około 180 godzin, z drużyną kobiecą około 240 godzin oraz z drużyną 

młodziczek około 90 godzin.  

Drużyna seniorów w całym roku rozegrała 12 meczów kontrolnych w okresach 

przygotowawczych, 30 meczów ligowych w ramach rozgrywek Klasy „A” oraz dwa turnieje 

–  w Wojewódzkich Halowych Mistrzostwach LZS i turniej o Puchar Wójta Gmina Dzwola, 

który odbył się z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia „Iskry” Krzemień. Ponadto drużyna 

rozegrała 4 mecze w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim, docierając  

aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. W sumie 46 meczów piłkarskich i dwa turnieje.  
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Drużyna juniorów młodszych w całym roku rozegrała 2 mecze kontrolne, 18 meczów 

ligowych w ramach rozgrywek Lubelskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz dwa turnieje.  

W sumie 20 meczów.  

Drużyna kobiet rozegrała 4 mecze kontrolne oraz 15 meczów ligowych, uczestniczyła  

w jednym turnieju oraz rozegrała jeden, półfinałowy mecz w ramach Pucharu Polski kobiet  

na szczeblu wojewódzkim. W sumie 20 meczów oraz 1 turniej.  

Drużyna młodziczek rozegrała jeden turniej. Łącznie rozegrano 86 meczów oraz sześć 

turniejów.  

 

 Osiągnięte efekty 

Drużyna 

seniorów 

 6. miejsce w Lubelskiej Klasie „A” w sez. 2018/2019 (VI 2019) – 39  pkt  

11 zwycięstw, 6 remisów, 9 porażek, 53 strzelone gole, 46 straconych,  

 8. miejsce w Lubelskiej Klasie „A” gr. I po rundzie jesiennej sez. 2019/2020 

(XII 2019) – 17 pkt,  

5 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, 38 strzelonych goli, 33 stracone, 

Drużyna 

juniorów: 

 

 5. miejsce w Lubelskiej Lidze Juniorów Młodszych w sez. 2018/2019  

(VI 2019) – 24 pkt,  

8 zwycięstw, 10 porażek, 36 strzelonych goli, 63 stracone, 

 3. miejsce w Lubelskiej Lidze Juniorów Młodszych po rundzie jesiennej sez. 

2019/2020 (XI 2019) – 14 pkt, 

4 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki, 26 strzelonych goli i 25straconych. 

Drużyna 

Kobiet 

 4. miejsce w Lubelskiej III Lidze Kobiet w sez. 2018/2019 (VI 2019)  

– 33 pkt,  

11 zwycięstw,5 porażek, 36 strzelonych, 28 straconych, 

 1. miejsce w Lubelskiej III Lidze Kobiet po rundzie jesiennej sez. 2019/2020 

(XI 2019) – 21 pkt, 

6 zwycięstw, 3 remisy, 19 strzelonych, 5 straconych. 

Drużyna 

młodziczek 

 4. miejsce w Lubelskiej Lidze Młodziczek 

 

 

Oprócz wyżej opisanej 

działalności klubu, 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”.  

W minionym roku odbywały się również obchody jubileuszu 50-lecia Klubu.  
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6.6 Współpraca z innymi jednostkami i społecznościami samorządowymi 

 

 Współpraca często warunkuje możliwość realizacji celów i zadań różnych podmiotów. 

Dotyczy to także Gminy Dzwola oraz realizowanych przez nią zadań związanych  

ze świadczeniem usług publicznych. Zwykle współpraca umożliwia obniżenie kosztów bądź 

przyspieszenie realizacji celów i zadań. Zainteresowanie współpracą jest tym większe,  

im większe są wzajemne zaufanie podmiotów, przekonanie o istniejącej wspólnocie celów  

i interesów oraz świadomość ograniczoności posiadanych środków i zasobów.  

Gmina Dzwola działając we współpracy stara się zarządzać obszarem funkcjonalnym  

w sposób zintegrowany oraz planować inwestycje, tak by służyły całości, a nie mieć jedynie 

charakteru indywidualnego i punktowego. Tylko funkcjonalne i zintegrowane podejście 

zagwarantuje pełny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy. Do głównych czynników 

wyznaczających możliwości rozwoju lokalnego zaliczyć trzeba potencjał ludzki, 

konkurencyjność gospodarki lokalnej oraz jakość usług publicznych oferowanych 

mieszkańcom. 

Na terenie Gminy Dzwola działa aż 26 stowarzyszeń zawodowych i twórczych, 

prowadzących działalność: sportową, kulturalną, gospodarczą, turystyczną oraz w zakresie 

bezpieczeństwa.  

 Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krzemień 

 Klub Seniora w Kocudzy 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej 

 Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 

 Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zofiance Dolnej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kocudzy Dolnej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kocudzy Górnej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kocudzy Drugiej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Branewce 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kaproniach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Drugim 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemieniu Drugim Krzemienianki 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Konstantowie 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Pierwszej 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Branwi Szlacheckiej 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej 

 Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet. 
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Stowarzyszenia zrzeszają ludzi działających dla dobra lokalnej społeczności i zawsze 

z pełnym zaangażowaniem podejmują współpracę z Gminą Dzwola, która jako samorząd 

lokalny w miarę możliwości wspiera ich działalność. 

W roku 2019 we współpracy z innymi jednostkami i społecznościami 

samorządowymi, w Gminie Dzwola zrealizowano wiele przedsięwzięć, a oto niektóre z nich. 
 

3 maja 2019 r. odbył się Jubileusz 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krzemieniu Drugim. Jednostka OSP w Krzemieniu Drugim została odznaczona Srebrnym 

Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 

na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu 

Głównego ZOSP RP Nr 84/17/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 r. Wielu druhów strażaków 

OSP Krzemień Drugi zostało również 

odznaczonych odpowiednio Złotymi, 

Srebrnymi i Brązowymi Medalami 

za Zasługi dla Pożarnictwa, odznakami 

Strażak Wzorowy oraz odznakami 

za wysługę.           

W dniach 17 – 19 maja 2019 r. w Zespole Szkól w Kocudzy Mieszkańcy Gminy mieli 

możliwość po raz pierwszy na swoim 

terenie obejrzeć na żywo zmagania 

zapaśników w Mistrzostwach Krajowego 

Zrzeszenia LZS w Zapasach Klasycznych 

młodzików, kadetów oraz 

juniorów/młodzieżowców. 

Organizatorem imprezy na zlecenie 

Krajowego Zrzeszenia LZS był JLKS 

Olimp Janów Lubelski. 

Współorganizatorami Wojewódzkie 

Zrzeszenie LZS w Lublinie i Gmina 

Dzwola. Zawody zostały dofinansowane 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

23 czerwca 2019 roku w Krzemieniu Drugim odbył się Jubileusz 50-lecia Ludowego 

Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień, połączony z piknikiem rodzinnym pod hasłem:  

„Nie bójmy się aktywności”. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek 

Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach. 

Sport kształtuje charakter człowieka, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi. Uczy 

wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, zwycięstw i pięknych 

wzruszeń, to przede wszystkim  twarda szkoła życia w duchu zasad fair play, w której 

członkowie LKS „Iskra” Krzemień uczą się już 50 lat. 
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W słoneczne niedzielne popołudnie 2 czerwca 2019 roku członkinie Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Dzwolskiej 

zorganizowały piknik rodzinny z okazji 

Dnia Dziecka. Impreza odbyła się  

na świeżym powietrzu, na terenie źródlisk 

w centrum Dzwoli. Dzieci w różnym 

wieku wesoło bawiły się wspólnie z dala 

od telewizorów i komputerów.  

Na sportowo spędziły ten czas. Wszystko 

odbywało się w bardzo miłej atmosferze. 

Piknik przyczynił się do zwiększenia 

aktywności społecznej mieszkańców oraz 

realnej integracji wielopokoleniowej  

i międzysąsiedzkiej.   

 

W niedzielę, 29 września 2019 r., w Dzwoli odbyła się uroczystość:  

„Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”, upamiętniająca 80 rocznicę bitwy pod Dzwolą, 

zorganizowana we współpracy Powiatu Janowskiego i Gminy Dzwola z dużym wsparciem 

lokalnych Przedsiębiorców. Organizatorzy uroczystości w ten sposób postanowili oddać hołd 

żołnierzom z grupy płk Tadeusza 

Zieleniewskiego biorących udział w walkach 

z hitlerowskim i sowieckim okupantem. 

Natomiast dla najmłodszego pokolenia 

mieszkańców naszego powiatu była to żywa 

lekcja historii. Ceremoniał wojskowy 

przeprowadziła grupa rekonstrukcyjno-

historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego 

z Majdanu Obleszcze.  

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, 

kombatanci i harcerze złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. 

Akademię słowno-muzyczna, przygotowali 

nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół 

w Dzwoli. Centralnym punktem 

uroczystości była inscenizacja walk jakie 

stoczyli Polscy Żołnierze pod Dzwolą  

29 września 1939 r. W rekonstrukcji, 

która wyglądała bardzo realistycznie 

uczestniczyło kilkudziesięciu żołnierzy 

pochodzących z różnych grup. Dzięki 

wykorzystaniu prawdziwych pojazdów, 

broni, umundurowania i efektów pirotechnicznych widzowie mogli poczuć się jak 

na prawdziwym polu walki. Była to też doskonała okazja do poznania uzbrojenia 

i wyposażenia wojsk polskich, niemieckich oraz sowieckich. Rekonstruktorzy zadbali 
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nie tylko o te elementy, wszystko odbywało się  z zachowaniem regulaminów musztry 

i walki, które miały miejsce 80 lat temu. 

Inscenizacja zgromadziła bardzo liczną 

publiczność nie tylko z terenu Gminy 

Dzwola, ale całego regionu. Uroczystość 

była doskonałą lekcją patriotyzmu 

oraz okazją do uczczenia odwagi 

i poświęcenia żołnierzy z grupy płk 

Tadeusza Zieleniewskiego oraz wszystkich 

bohaterskich obrońców Ojczyzny z września 

1939 roku walczących z niemieckim 

i sowieckim najeźdźcą. 

W Szkołach na terenie Gminy Dzwola miały miejsce spotkania uczniów  

z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 64 “Darz Bór” mające na celu zachęcenie 

maluchów do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Promocja zdrowego trybu 

życia wolnego od nałogów i używek jest 

istotnym elementem kształtowania 

wzorowych postaw u dzieci w wieku 

szkolnym. Spacery po lesie znacznie 

poprawiają samopoczucie, a przy tym 

niejednokrotnie są wspaniałą przygodą. 

Kształtują w dzieciach wrażliwość i szacunek 

do przyrody. Pobyt w lesie jest okazją 

do obserwacji otaczającej nas flory i fauny.  

 

 

16 grudnia bieżącego roku 

dwudziesty ósmy raz mieszkańcy Gminy 

Dzwola  przełamali się opłatkiem 

na Pośniku Kocudzkim w Domu Ludowym 

w Kocudzy Drugiej.  Organizatorem 

tej corocznej imprezy jest Wójt Gminy 

Dzwola, Gminna Biblioteka Publiczna 

i Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dzwoli.  
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We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, został przeprowadzony  

w październiku 2019 r. gruntowny remont Mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego, poległych  

we wrześniu 1939 roku, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dzwoli. 

Wspólnym staraniem władz 

samorządowych Gminy Dzwola, za zgodą ks. 

Proboszcza Parafii w Dzwoli, dużą pomocą 

finansową Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

zainteresowaniem Mieszkańców Gminy Dzwola, 

udało się doprowadzić do pełnej renowacji 

zbiorowej mogiły Żołnierzy Września 

1939 roku znajdującej się na cmentarzu 

parafialnym w Dzwoli. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł blisko 75 000 zł,  

z tego 63 960  zł, zapłacił Instytut Pamięci Narodowej. 
 

Gmina Dzwola współpracuje jako członek ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 

Działania „Leśny Krąg”, którego celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  

w ramach, której pozyskiwane są środki na rozwój obszarów zgodnie z wolą społeczności 

lokalnej jak również podejmuje są inicjatywy i działania mające na celu budowanie  

i promocję wizerunku regionu, rozwój produktów lokalnych, turystyki, przedsiębiorczości, 

zasobów ludzkich, poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska nawiązywane są kontakty w celu 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.  

W ramach współpracy z LGD w 2019 r. zostały opracowane i złożone wnioski  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  

2014 – 2020, przez: 

 Ochotniczą Straż Pożarną w Krzemieniu Drugim, na operację pod nazwą 

„Modernizacja świetlicy wiejskiej Krzemieniu Drugim wraz z utworzeniem otwartej 

strefy aktywności fizycznej”, 

 Ochotniczą Straż Pożarną w Branewce, na operację pod nazwą „Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Branewka – operacja w trakcie realizacji. 

Ponadto opracowane i złożone zostały wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu 

grantowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez: 

 Ochotniczą Straż Pożarną w Krzemieniu Pierwszym na projekt pt. „Aktywny Dzień 

Rodzinki dla mieszkańców Gminy Dzwola”. 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej na realizację wydarzenia pod nazwą 

Piknik z okazji Dnia Dziecka – „Wszystkie Dzieci nasze są”. 
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Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego i zostaną zrealizowane w 2020 r. 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego 

Województwa Lubelskiego”, Gmina Dzwola został przyjęta w poczet członków 

Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”. 

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego jest 

stowarzyszeniem zrzeszającym JST, którego celem jest inspirowanie, wspomaganie  

i koordynowanie współpracy samorządu województwa, samorządów gmin i powiatów, 

społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubelskiego. 

Działania Instytutu są wspierane przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 
 

Współdziałaniem w strukturach samorządowych jest też udzielanie wzajemnej pomocy, 

w tym finansowej przez gminy, a także przez powiaty. Owo udzielanie pomocy może mieć 

też charakter finansowy. Gmina Dzwola we współpracy z Powiatem Janowskim, udzielając 

mu wsparcia finansowego prowadzi remonty i budowy dróg i mostów.  

Gmina Dzwola udzieliła pomocy finansowej Gminie Modliborzyce, którą 20 czerwca 

nawiedziła potężna ulewa. 15 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, w infrastrukturze drogowej zostało 

przekazane Gminie Modliborzyce z budżetu Gminy Dzwola na 2019 rok. 

Należy powiedzieć, iż współdziałanie Gminy Dzwola zarówno na szczeblu lokalnym,  

jak również z jednostkami samorządowymi czy rządowymi, takimi jak Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Starostwo Powiatowe, prowadzi do zwiększenia 

i poprawy jakości świadczonych usług publicznych na rzecz społeczeństwa w jego lokalnym  

i regionalnym wymiarze, a także służy wymianie doświadczeń oraz implementacji dobrych 

praktyk oraz tworzy ich wizerunek jako kreatywnych, otwartych na rozwój.  

 

   

Niewątpliwie jednym z istotnych celów rozwijania relacji jest sprawne zarządzanie 

jednostką samorządową poprzez wymianę doświadczeń, jak i pozyskiwanie środków 

finansowych, technicznych czy personalnych, co sprzyja polepszeniu jakości świadczonych 

usług publicznych na rzecz społeczeństwa. Efekty współpracy Gminy Dzwola zostały 

przedstawione w dziale 7 – Inwestycje gminne, niemniej należy podkreślić, iż Gmina Dzwola  

w roku 2019 otrzymała duże wsparcie finansowe na rozwój lokalny. 
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VII. Inwestycje w Gminie Dzwola 

 

  W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych 

Mieszkańców pragnę poinformować, że celem nadrzędnym są inwestycje w naszej Gminie, 

które mają służyć przede wszystkim dobru Mieszkańców. Inwestycje, które zostały 

zrealizowane są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jak i własnych. 

Ponadto stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe strategiczne inwestycje.  

Na terenie Gminy Dzwola w 2019 roku zrealizowano szereg inwestycji, które wpłynęły 

na poprawę warunków życia mieszkańców. 
 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113570L 

od km 0+102 do km 1+070 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka 

o długości 968 m, tzw. „Księże Doły”  

Realizacja zadania była możliwa dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na zadania związane 

z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych 

przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych na swoim terenie. Wartość inwestycji 

wyniosła 433 440,00 zł, z czego 346 752,00 zł 

stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy 

Dzwola wyniósł 99 678,00 zł, na co składa się projekt 

budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski. 

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze 

ziemne, wykonanie przepustów, wykonanie 

podbudowy z piasku i kruszywa łamanego 

oraz nawierzchni betonowej o grubości 18 cm. 

 

Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 109010L Kocudza Druga Morgi  

– dr. pow. Nr 2826L w Kocudzy Pierwszej w km 0+447,00 

Wartość inwestycji wyniosła 139 349,75 zł i została 

zrealizowana ze środków własnych Gminy Dzwola. 

Inwestycja została wykonana  na działce o numerze  

ewidencyjnym 1525 w miejscowości Kocudza Pierwsza. 

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały 

następujące prace: roboty fundamentowe, budowa przepustu, 

budowa płyty zespolonej, umocnienia wlotu i wylotu 

przepustu, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż 

urządzeń bezpieczeństwa (barier), budowa nawierzchni 

z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 6 cm, 

roboty wykończeniowe. 
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Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kocudza Trzecia 

Nr 109014L (Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy Frampol) w miejscowości  

Kocudza Trzecia o długości 254 m. 

Zadania zostało zrealizowane dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych 

budżetu Województwa Lubelskiego związanych 

z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). 

Wartość inwestycji wyniosła 103 773,88 zł, z czego 60 

000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa 

Lubelskiego. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 

43 773,88 zł, na co składa się dokumentacja techniczna, 

roboty budowlane i nadzór inwestorski. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w miejscowości Kocudza Górna 

Otwarta Strefa Aktywności została 

wybudowana dzięki dofinansowaniu od Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach programu małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 

(OSA) Edycja 2019. Całkowity koszt zadania to: 39 

885,00 zł. Dofinansowanie z FRKF w kwocie 19 900,00 zł. Celem zadania była budowa 

ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kocudza Górna 

na specjalnie wydzielonym placu przy ujęciu wody, która ma szansę stać się miejscem 

pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Budowa 

wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności fizycznej objęła: strefę ćwiczeń oraz strefę 

relaksu. 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2810L i Nr 2812L w miejscowościach  

Branew Szlachecka i Branew Ordynacka 

W 2019 roku rozpoczęto przebudowę dróg 

powiatowych w Branwi Szlacheckiej i Branwi Ordynackiej. 

Szacunkowy koszt prac na terenie gminy Dzwola to 3 561 

791,32 zł z czego 2 087 088,00 zł to środki uzyskane 

z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 55% wynosi 

udział Gminy Dzwola w kwocie 811 086,83 zł i 45% udział 

finansowy Powiatu Janowskiego w kwocie 663 616,49 zł. 

W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące 

prace: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodnik, zatoka 

autobusowa, zjazdy gospodarcze i publiczne, przepusty 

pod koroną drogi, poszerzenia jezdni, utwardzenia poboczy, oznakowania poziome i pionowe, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wiele innych niezbędnych robót. Prace zostaną 

zakończone w 2020 r.  
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Remont drogi gminnej (Nr ewid. 337) w miejscowości Branewka – Kolonia  

o długości 210 m. 
 

             Zadanie wykonane zostało ze środków własnych Gminy 

i środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Branewka  

– Kolonia. Wartość inwestycji wyniosła 32 287,50 zł. Prace 

remontowe przeprowadzone na drodze, polegały na wykonaniu 

podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz dwóch 

warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm. Pobocza 

z kruszywa, które dostarczyła na te potrzeby Gmina Dzwola 

czynem społecznym wykonali Mieszkańcy  Branewki-Kolonii. 
 

Utwardzenie drogi gminnej Nr 109002L (tzw. wygon skośny)  

         Zakres prac obejmował: korytowanie i profilowanie drogi 

na odcinku ok. 1800 mb, zasypanie kruszywem drogowym  

(1 warstwa o grubości 10 cm), zagęszczenie kruszywa.  

Koszt wykonanych prac wyniósł 67 000,00 zł, które zapłacono 

z Funduszu Sołeckiego sołectw Konstantów, Krzemień Pierwszy, 

Branewka – Kolonia, Branewka i Branew oraz budżetu Gminy 

Dzwola. Wykonane utwardzenie drogi pozwoli Mieszkańcom 

na skrócenie dojazdu maszynami rolniczymi do swoich pól, a także 

samochodami osobowymi o ok. 2 km. 

Udrożnienie i remont drogi leśnej w Kocudzy Trzeciej tzw. „Rakowa” 

 Wykonane prace  na drodze:  karczowanie zarośli, korytowanie, piaskowanie  

oraz zasypanie kruszywem drogowym (1 warstwa o grubości 10 cm), Koszt wykonanych prac 

14 760,00 zł. Droga przed remontem była nieprzejezdna obecnie użytkownicy mogą z niej 

bezpiecznie korzystać. 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia 

i Kocudza Druga 

 

W ramach zadań wykonano oświetlenie w następujących 

lokalizacjach: droga do cmentarza parafialnego w Kocudzy wzdłuż 

drogi powiatowej Nr 2826L – zamontowano 8 szt. ledowych opraw 

oświetlenia ulicznego, koszt prac wyniósł 33 087,00 zł brutto; 

droga gminna Nr 109016L Kocudza Trzecia Borek – zamontowano 

4 szt. ledowych opraw   oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Kocudza Trzecia (Borek), koszt prac wyniósł 12 915,00 zł brutto; 

skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2825L z drogą gminną 

Nr 109012L w miejscowości Kocudza Druga – zamontowano  

2 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego, koszt prac wyniósł  

5 731,80 zł brutto. Powyższe zadania wykonane zostały ze środków własnych Gminy Dzwola 

i środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga 

i Kocudza Trzecia. 
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Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 

 

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, 

który w razie potrzeby zapewni dostawę energii elektrycznej dla 

ujęć wody został dokonany ze środków pochodzących z budżetu 

Gminy. Koszt zakupionego agregatu wyniósł 46 678,50 zł 

brutto, a przyczepy ciężarowej 9 065,10 zł brutto. Agregat typu 

ZGI-45DM zamontowany jest na przyczepie ciężarowej typu 

S21. Moc znamionowa agregatu to 36 kW. 

 

 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zofiance Dolnej 

 

 

Zakres prac obejmował m.in. demontaż starego pokrycia 

dachowego, wymiana zużytych elementów więźby dachowej 

na nowe,  pokrycie dachu blachą trapezową, montaż obróbek 

blacharskich i systemów rynnowych, montaż instalacji 

odgromowej. Koszt wszystkich prac z materiałem wyniósł  

37 776,42 zł, za które Gmina Dzwola zapłaciła ze środków 

własnych. 

 

Cyfrowa Gmina Dzwola 

W ramach programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Cyfrowe 

Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zakupiony został sprzęt 

komputerowy i odbyły się Szkolenia w 10 grupach po 10 osób każda. Mieszkańcy szkoleni 

byli w zakresie 7 modułów tematycznych: Rodzic w Internecie, „Mój biznes w sieci”, 

„Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik 

w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci”. Koszt całkowity 

realizacji zadania to 55 740,85 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 50 679,85 zł. 

Nowe wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocudzy Pierwszej 

Mieszkańcy sołectwa Kocudza Pierwsza i Kocudza Trzecia 

rozdysponowując środki z Funduszu Sołeckiego zadecydowali 

o przeznaczeniu części środków na wyposażenie siłowni 

wewnętrznej. Zakupiony sprzęt pozwoli mieszkańcom w/w sołectw 

do aktywnego spędzania czasu i podnoszenia sprawności fizycznej. 
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Urządzenie wewnętrznej siłowni w świetlicy wiejskiej w Kocudzy Pierwszej jest pierwszym 

tego typu przedsięwzięciem na terenie Gminy Dzwola.  
 

Mając na uwadze iż na terenach wiejskich jest bardzo mało inicjatyw z zakresu kultury 

fizycznej i sportu tym bardziej cieszy fakt że mieszkańcy sołectw propagują sportowy 

i zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną.  Łączny koszt zakupionego sprzętu wyniósł  

18 000,00 złotych. 
 

Gmina Dzwola otrzymała wsparcie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli 

im. „Bohaterów Września 1939” otrzymała wsparcie 

finansowe na realizację zadania w ramach modułu  

3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania 

posiłków. Koszt całkowity realizacji zadania to 58 322,83 zł, z tego wnioskowana kwota 

dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 46 666,26 zł, własny wkład finansowy organu 

prowadzącego 11 666,57 zł. Wsparcie finansowe zostało wykorzystane na zakup doposażenia 

i poprawę standardu istniejącej stołówki szkolnej w nowoczesny, niezbędny sprzęt 

pozwalający na sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów. 
 

Wsparcie finansowe dla szkół „Aktywna tablica” edycja 2019 

W ramach Rządowego programu w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Aktywna tablica” 

wszystkie szkoły podstawowe z naszej Gminy otrzymały wsparcie 

finansowe na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych. Koszt 

całkowity zadania dla każdej szkoły wyniósł 17 500,00 zł, kwota 

wsparcia finansowego z budżetu państwa – 14 000,00 zł, 

zadeklarowany wkład własny organu prowadzącego w wysokości 

20% całkowitego kosztu tj. po 3 500,00 zł dla każdej szkoły. Nasze szkoły, zgodnie 

z potrzebami otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych, 

projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń 

pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych, 

na ogólną kwotę 70 000,00 zł. 
 

Szansa na samodzielność 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata  

2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, jest 

realizowany projekt mający na celu wzrost aktywności 

społeczno-zawodowej i wykluczeniu społecznemu 27 

osób. Czas realizacji: 2019 – 2022. Dofinansowanie 

projektu z UE: 544 740,81 zł. 
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Otrzymane dofinansowania w 2019 roku z perspektywą wykonania  

w latach następnych 

 

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola 

 

            Całkowita wartość projektu wynosi: 4 389 274,46zł.  

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR   

to 2 878 331,98 zł. Gmina Dzwola zobowiązała się 

zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 

507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty 

całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 

W ramach dofinansowania wykonane zostaną 

m.in. następujące prace: w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, 

wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu 

i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi 

na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa; w Zespole Szkół 

w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, 

wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania 

wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu 

na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia 

nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna. 

Przebudowa dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych 

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 % 

wartości zadania, na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:  

  Kocudza Trzecia w lokalizacji od km 0+391 do km 0+651 

o długości 260 m (za Ośrodkiem Zdrowia w Kocudzy Trzeciej), 

wartość inwestycji to 86 722,89 zł, kwota dofinansowania to 58 226 

zł – inwestycja na dzień przygotowania raportu została wykonana i 

odebrana. 

  Dzwola w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 

348 m (Dzwola Morgi), wartość inwestycji to 250 822,47 zł, kwota 

dofinansowania to 169 922  zł – inwestycja na dzień przygotowania 

raportu została wykonana i odebrana; 

  

 droga gminna Nr 109005L do miejscowości 

Konstantów, (tzw. „Wygonek Konstantowski”), w lokalizacji 

od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 

o długości 942, wartość inwestycji to 431 089,32 zł, kwota 

dofinansowania to 294 490 zł – inwestycja na dzień 

przygotowania raportu została wykonana i odebrana. 
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Inwestycje drogowe z FDS, na dzień przygotowania raportu zostały wykonane  

i odebrane. Mieszkańcy Gminy Dzwola mogą korzystać z przebudowanych  

i wyremontowanych dróg. 

 

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 109004L „Dzwola Wschód” 

Gmina Dzwola otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 640 277,00 zł 

na modernizację drogi gminnej Nr 109004L 

(Dzwola wschód) w km 0+602 do km 

1+367,50 w ramach operacji typu „Budowa 

lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” 

w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

  W ramach dofinansowania został 

wyremontowany cały odcinek drogi gminnej 

o długości 766 m, na które Gmina Dzwola 

uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%. 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, 

nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, 

poboczy i reprofilacją rowów odwadniających. 

Wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna 

do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa 

(warstwa wiążąca o grubości 4 cm 

oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) 

oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca 

postojowe. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto. Inwestycja na dzień przygotowania 

raportu została wykonana i odebrana. 
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Wnioski o dofinansowania złożone w 2019 roku,  na kolejne lata  

 „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola”.  

Zaprojektowano inwestycję i złożono wniosek o dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. 

Promocja polega na wymianie 429 istniejących 

opraw oświetleniowych na nowoczesne 

wykonane w technologii LED, a także budowie 

20 nowych lamp wykonanych w technologii LED 

oraz modernizacji szaf sterowniczych  

w celu wdrożenia systemu zarządzania 

oświetleniem ulicznym.  Wszystkie opisane prace mają na celu wygenerowanie oszczędności 

w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej co wpłynie w sposób pozytywny na ochronę 

środowiska,  na dzień przygotowywania raportu wniosek jest w trakcie rozpatrywania. 

„Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola” 

Została wykonana dokumentacja projektowa 

inwestycji i przygotowany wniosek, który został 

złożony o dofinansowania w ramach Osi 

Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, 

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Projekt ma na celu montaż instalacji fotowoltaicznych: 186 szt., instalacji solarnych: 74 szt. 

oraz kotłów C.O. na biomasę (pellet): 24 szt. Wartość zadania: 3 847 442 zł. 

Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzwola  

Zadanie jest realizowane od roku 2013 w etapach. I – stan surowy (ściany oraz dach),  

II – stolarka drzwiowa i okienna oraz elewacja zewnętrzna i odwodnienie. W roku 2019  

nie były wykonywane żadne prace przy budowie budynku Urzędu. 
 

Przebudowa dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych 

Gmina Dzwola w 2019 roku w II naborze ogłoszonym przez Wojewodę Lubelskiego 

złożyła wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie 

następujących zadań: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 109011L w km 0+000 do km 0+900 

Wartość inwestycji to 345 512,44 zł, kwota 

dofinansowania to 241 858,00 zł, a wkład własny 103 654,44 

zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie: warstwa 

profilująca szer. 5,1m o średniej gr. 4 cm na odcinku 900 m; 

warstwa ścieralna szer. 5 m, gr. 3 cm na odcinku 900 m; 

pobocza gruntowe o szer. 75 cm obustronnie na długości 900 

m; reprofilacja rowów obustronnie na długości 900 m 
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oraz ręczne oczyszczenie przepustu przy drodze powiatowej Nr 2825L. Wykonane zostanie 

również przejście dla pieszych przy drodze powiatowej oraz linie segregacyjne i krawędziowe 

na jezdni. Na dzień przygotowywania raportu, Gmina otrzymała informację, iż zadanie 

zostało zatwierdzone do dofinansowania i realizacji, został rozstrzygnięty przetarg  

na wykonanie przedmiotowego zadania. 
 

Przebudowa drogi gminnej Nr 109026L w km 0+000 do km 0+700  

Wartość inwestycji to 719 620,32 zł, kwota 

dofinansowania to 503 734,00 zł, a wkład własny  

215 886,32 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie: 

ułożenie ścieków drogowych po stronie lewej na długości 

700 m; wymiana dwóch przepustów pod drogą; 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji  

31,5 – 63 oraz 0 -31,5 pod poszerzenia i chodnik; 

wykonanie ławy betonowej pod ścieki liniowe; warstwa 

profilująca szer. 5,1m o średniej gr. 4 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; warstwa 

wiążąca o szer. 5 m i grubości 4 cm pod jezdnię i chodnik na odcinku 700 m; warstwa 

ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; pobocze gruntowe 

o szer. 100 cm po stronie prawej na długości 700 m. Wykonane zostanie również przejście  

dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2826L oraz linie krawędziowe i segregacyjne 

na jezdni. Na dzień przygotowywania raportu, Gmina otrzymała informację, iż zadanie 

zostało zatwierdzone do dofinansowania i realizacji, został rozstrzygnięty przetarg  

na wykonanie przedmiotowego zadania. 
 

Wąwozy lessowe 

W 2019 r. zostały złożone wnioski do Wojewody Lubelskiego o zakwalifikowanie dróg 

gminnych do wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych 

przed erozją. Wnioskowane drogi zostały zaliczone do przedmiotowego programu  

z perspektywą ich wykonania w 2020 roku: 

 „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej  

Nr 113577L od km 0+190 do km 0+900 w miejscowości Krzemień Pierwszy”, 
 

 „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej  

Nr 109039L od km 0+408 do km 0+758 w miejscowości Branewka”. 
 

Realizacja inwestycji drogowych związanych z utwardzeniem dna i odnowieniem 

wąwozów lessowych w 2020 r., jest uzależniona od uzyskania przez Gminę Dzwola 

zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w oparciu o zapisy art. 39 ust. 6c 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

W Projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 było określonych do realizacji zaledwie 

kilka zadań. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz dobrym gospodarowaniem 

Budżetem Gminy Dzwola w 2019 roku udało się zrealizować szereg inwestycji, projektów  

i zadań, co obrazuje niniejszy dokument. 

 


