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I.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1. ISTOTA RAPORTU

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy Karczmiska w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport może uwzględniać także inne
informacje niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy
oraz przedstawiać dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania Gminy,
uwzględniając trendy i kierunki jej rozwoju. Rada Gminy Karczmiska określiła w Uchwale
Nr VI/37/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Raport jest
przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja. W 2020 r., ze względu
na stan epidemiologiczny, termin do przedstawienia Radzie raportu został przesunięty
o 60 dni, tj. do 30 lipca.
2. INFORMACJE O GMINIE
Gmina Karczmiska jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo-zachodniej
części województwa lubelskiego i północnej części powiatu opolskiego, sąsiadującą
od zachodu z Gminą Wilków, od południowego zachodu z Gminą Łaziska, od północy
z Gminą Kazimierz Dolny i Gminą Wąwolnica, od południa z Gminą Opole Lubelskie,
natomiast od wschodu z Gminą Poniatowa.

Mapa obrazująca położenie gminy Karczmiska

Gmina zajmuje powierzchnię około 9521 ha, co stanowi ok. 10% ogólnej powierzchni
powiatu opolskiego.
Użytki rolne

6741 ha – 70,8%

Lasy i zadrzewienia

2142 ha – 22,5%

Tereny komunikacji

267 ha – 2,8%

Tereny osiedlowe

267 ha – 2,8%

Pozostałe tereny

199 ha – 2,1%
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W skład gminy wchodzą miejscowości: Bielsko, Chodlik, Górki, Głusko Duże,
Głusko Duże-Kolonia, Głusko Małe, Jaworce, Mieczysławka, Karczmiska Pierwsze,
Karczmiska Drugie, Noworąblów, Słotwiny, Słotwiny-Czerwone Łąki, Słotwiny PniakiKolonia, Słotwiny Lipki-Kolonia, Uściąż, Uściąż-Kolonia, Wolica, Wolica Kolonia,
Wymysłów, Zaborze, Zaborze-Kolonia, Zagajdzie.
Miejscowości zorganizowane są w 19 sołectw obejmujących teren gminy.

Plan ułożenia sołectw w gminie Karczmiska. 1. Sołectwo Uściąż Kolonia, 2. Sołectwo Uściąż, 3. Sołectwo
Zagajdzie, 4. Sołectwo Jaworce-Mieczysławka, 5. Sołectwo Słotwiny – Czerwone Łąki, 6. Sołectwo Słotwiny, 7.
Sołectwo Zaborze, 8. Sołectwo Noworąblów, 9. Sołectwo Wymysłów, 10. Sołectwo Karczmiska Drugie, 11.
Sołectwo Karczmiska Pierwsze, 12. Sołectwo Karczmiska Pierwsze Kolonia, 13. Sołectwo Chodlik, 14. Sołectwo
Bielsko, 15. Sołectwo Górki, 16. Sołectwo Głusko Duże Kolonia, 17. Sołectwo Głusko Małe, 18. Sołectwo
Wolica, 19. Sołectwo Wolica Kolonia

Większość obszaru Gminy znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego, częściowo w tzw. „Trójkącie Turystycznym Kazimierz – Puławy –
Nałęczów” oraz w Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy
Karczmiska zdecydowanie przeważają użytki rolne (ok. 73%). Wysoki odsetek zajmują
grunty leśne (ok. 23%), natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią niewielki
odsetek (ok. 3%).
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3. MIESZKAŃCY GMINY KARCZMISKA W LICZBACH
Mieszkańcy w podziale na miejscowości:
Miejscowość
Bielsko

m. stałe
98

m. czasowe
0

Razem
98

2.

Chodlik

194

0

194

3.

Głusko Duże

259

0

259

4.

Głusko Duże-Kolonia

295

0

295

5.

Głusko Małe

153

1

154

6.

Górki

67

1

68

Lp.
1.

7.

Jaworce

25

0

25

8.

Karczmiska Drugie

933

10

943

9.

Karczmiska Pierwsze

1435

43

1478

10

Mieczysławka

49

0

49

11.

Noworąblów

155

2

157

12.

Słotwiny

440

2

442

13.

Słotwiny –Czerwone Łąki

33

0

33

14.

Słotwiny-Lipki-Kolonia

2

0

2

15.

Słotwiny-Pniaki-Kolonia

4

0

4

16.

Uściąż

413

1

414

17.

Uściąż-Kolonia

51

0

51

18.

Wolica

200

1

201

19.

Wolica-Kolonia

219

0

219

20.

Wymysłów

194

2

196

21.

Zaborze

171

0

171

22.

Zaborze-Kolonia

123

0

123

23.

Zagajdzie

85

0

85

24.

Ogółem

5598

63

5661

Migracja w 2019 r.:
Lp.

Zameldowania

Wymeldowania

Saldo migracji

1.

51

75

-24
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Liczba mieszkańców w rozbiciu na kobiety i mężczyzn:

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem płci i ram wiekowych:
Lp.
1.

Przedział wiekowy
0-17

Liczba kobiet
448

Liczba mężczyzn
487

2.

18-59

1547

1686

3.

60 i więcej

865

628

Zgony
84

Przyrost naturalny
-33

Przyrost naturalny w 2019 r.:
Lp.
1.

Urodzenia
51

7

II. FINANSE GMINY
Budżet Gminy Karczmiska na 2019 r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez
Radę Gminy uchwałą budżetową. Realizacja ubiegłorocznego budżetu stanowi powód
do satysfakcji. Planując budżet na rok 2019 założyliśmy nadwyżkę pierwotnie
na poziomie 499 500 zł. Rok zakończyliśmy nadwyżką wykonanych dochodów
nad wykonanymi wydatkami w kwocie 1 718 871,08 zł. Staramy się czynić oszczędności,
dzięki którym będziemy mogli przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, a także
przygotowujemy się do ewentualnego wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z powództwa PUHP WĘGLOPOL Sp. z o. o. przeciwko Gminie Karczmiska o zapłatę
roszczenia z tytułu wykonanych prac na hali sportowej.
Dochody są podstawowym elementem budżetu JST. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej w art. 167 wskazuje na to, iż jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony
udział w dochodach publicznych, oraz to, że dochodami tych jednostek są dochody własne,
subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa
Dochody budżetu Gminy Karczmiska w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie
27 845 651,11 zł, z tego:
 dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 25 002 406,36 zł,
 dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 843 244,75 zł.
Podstawowym dochodem Gminy są subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje
z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych, które łącznie stanowią ponad 80 % dochodów. Własny potencjał dochodowy
Gminy Karczmiska, typowy dla gminy rolniczej, oparty jest na dochodach pochodzących
z podatku rolnego. Ze względu na to, że Gmina Karczmiska dochodów własnych
ma niewiele, (15 % całości dochodów), środki z zewnątrz są bardzo ważne przy realizacji
zadań na nią nałożonych.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 9 934 202,00 zł

15%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
i zlecone - 8 951 782,09 zł

35%

10%
8%

Dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa i ze
środków UE -2 153 910,31 zł

32%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 2 707 818,33 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody
z majątku - 4 097 938,38 zł
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Spośród dochodów własnych najbardziej wydajnymi źródłami budżetu gminy są podatki
lokalne.
Łączne wpływy z podatków lokalnych w gminie Karczmiska w 2019 roku.
Podatek
Osoby fizyczne Osoby prawne
Ogółem
od nieruchomości
188 052,92
474 468,97
662 521,89
rolny
734 803,64
3 176,00
737 979,64
leśny
47 246,83
29 829,00
77 075,83
od środków transportowych
14 875,00
41 502,00
56 377,00
od czynności cywilnoprawnych
120 561,89
2 484,00
123 045,89
od spadków i darowizn
45 044,00
0
45 044,00
dochodowy w formie karty podatkowej
1 426,00
0
1 426,00
ogółem
1 152 010,28
551 459,97 1 703 470,25
Gmina Karczmiska to mała gmina wiejska, typowo rolnicza. Największe wpływy
spośród podatków lokalnych gmina uzyskuje z podatku rolnego od osób fizycznych, czyli od
rolników posiadających gospodarstwa rolne na jej terenie. Drugim co do wielkości wpływów
jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Wpływy od osób fizycznych są znacznie
wyższe niż od osób prawnych.
Gminy mają ustawowe prawo do udzielania ulg i zwolnień oraz obniżania górnych
stawek podatków. W gminie Karczmiska organy gminy posiadając władztwo podatkowe,
dzięki któremu mogą wpływać na stawki podatków, udzieliły ulg i zwolnień oraz obniżyły
stawki maksymalne podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków
transportowych na 2019 r. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz obniżeń
górnych stawek podatku oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przedstawia poniższa
tabela.

Obniżenie górnych
stawek podatków
Ulgi i zwolnienia
(bez ulg i zwolnień
ustawowych)
Umorzenie zaległości
podatkowych
Rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności
Ogółem:

Podatek od środ.
transportowych

Podatek od
nieruchomości

Podatek
rolny

Podatek
leśny

138 243,88

50 864,83

2 750,50

55 097,52

246 956,73

323 991,83

286,41

472,10

0

324 750,34

3 667,00

1 930,81

12,00

3 000

8 609,81

0

0

0

0

0

465 902,71

53 082,05

3 234,60

58 097,52

580 316,88

Ogółem

We wpływach z podatku od nieruchomości największe skutki podatkowe wystąpiły
w związku z udzieleniem ulg i zwolnień natomiast we wpływach z podatku rolnego
w związku z obniżaniem górnych stawek podatkowych. Ogółem skutki udzielonej pomocy
stanowią kwotę 580 316,88, tj. 2,08 % kwoty zrealizowanych dochodów budżetu gminy.
Liczne przywileje oraz preferencje podatkowe określone przez gminę mają pomóc
w realizacji celów ogólnospołecznych. Za pomocą instrumentów podatkowych realizowane są
również zadania o charakterze socjalnym poprzez traktowanie w sposób uprzywilejowany
pewnych grup społecznych. Mimo niewątpliwego uszczuplenia w dochodach władze gminy
podejmują i w dalszym ciągu będą podejmowały z przedstawionych powyżej względów
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decyzje podatkowe, wykorzystując posiadane uprawnienia do stosowania ulg, umorzeń,
odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych.
W skład dochodów własnych, obok podatków lokalnych, przesądzających
o ekonomicznej samodzielności samorządu wchodzą opłaty lokalne. Daniny te zasiliły budżet
gminy Karczmiska w 2019 r. kwotą 1 120 694,43 zł. i stanowią 4,03 % zrealizowanych
dochodów budżetu gminy.
Zrealizowane w 2019 r. dochody z tytułu opłat pochodziły z następujących źródeł:
 skarbowej
18 811,00 zł
 targowej
510,90 zł
 planistycznej
4 255,00 zł
 produktowej
118,28 zł
 eksploatacyjnej
446,40 zł
 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
79 364,76 zł
 za uprawę konopi włóknistych
30,00 zł
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
652 678,48 zł
 za użytkowanie wieczyste nieruchomości
765,29 zł
 za trwały zarząd nieruchomości
297,39 zł
 za korzystanie z wychowania przedszkolnego
39 772,00 zł
 za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu
151 228,90 zł
 za korzystanie ze żłobka
94 463,00 zł
 za wyżywienie w żłobku
55 110,40 zł
 za zajęcie pasa drogowego
22 372,43 zł
 za korzystanie z przystanków autobusowych
413,20 zł
 za wykonanie kopii dokumentów
57,00 zł
Pozostałe dochody własne są to przede wszystkim dochody z majątku komunalnego,
wpływy z usług oraz wpłaty od mieszkańców gminy Karczmiska na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i stanowią
ponad 4 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy.
Wydatki budżetu gminy, są kategorią finansową środków publicznych pozostających
w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Poziom oraz struktura wydatków
uzależnione są w głównej mierze przez zadania stawiane gminom oraz wielkości dochodów.
Wydatki budżetu gminy Karczmiska zrealizowane zostały w kwocie 26 126 780,03 zł, z tego:
 wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 22 591 050,32 zł,
 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 3 535 729,71 zł.
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Wytwarzanie
i zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz i wodę 2 394 489 zł
9%

Wydatki wdług działów
Pozostałe 949 630 zł
4%

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska 1 033 536 zł
4%

Rolnictwo i
łowiectwo 391 819 zł
1%

Oświata i
wychowanie oraz
edukacyjna opieka
wychowawcza 9 641 082 zł
37%

Administracja
publiczna 2 232 503 zł
9%

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego 612 450 zł
2%

Transport i łączność 275 714 zł
1%
Rodzina i pomoc
społeczna8 595 538 zł
33%

Największa cześć budżetu to wydatki na szeroko rozumianą oświatę. Wysoki poziom
wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo
powierzanych im zadań. W ubiegłym roku na oświatę i edukacyjną opiekę dzieci wydaliśmy
9 641 082 zł, co stanowi 37 % wszystkich wydatków budżetu. Cześć oświatowa subwencji
ogólnej otrzymana z budżetu państwa stanowi zaledwie 4 691 152 zł. Pozostałą kwotę
Gmina musi pokryć z dochodów własnych, co powoduje, iż dofinansujemy oświatę
w kwocie 4 949 930 zł.

Wydatki na oświatę

Subwencja
oświatowa
49%

Środki Gminy na
wydatki oświatowe
51%
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Corocznie wzrastają też wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społeczną
(m. in. świadczenia społeczne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne,
świadczenie 500+, wydatki na żłobek, rodziny zastępcze oraz asystenta rodziny).
W 2019 r wynoszą 8 595 538 zł i obejmują 33 % ogółu wydatków.

Wydatki na rodzinę i pomoc społeczną
Pomoc społeczna
13%

Wspieranie
rodziny
87%

Natomiast następne pozycje grup wydatków miały udział poniżej 10 %. Łącznie dwa
pierwsze działy to 70 % całego budżetu Gminy.
Gmina Karczmiska po raz kolejny zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu
gminy funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw
gminnych.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 2019 r.- 344 131,43 zł
z tego:
 wydatki bieżące
302 092,11 zł
 wydatki majątkowe
42 039,32 zł
Od 2013 r. systematycznie, coraz to wyższe kwoty dokładamy do gospodarki
odpadami komunalnymi. Ogółem na zadania związane z gospodarką odpadami, w 2019 r.
poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 766 613,29 zł, natomiast dochody z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w tym okresie wyniosły
652 678,48 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami wyniosła 113 934,81 zł. Nadwyżka
wydatków pokryta została środkami własnymi budżetu gminy, mimo że zgodnie z przepisami
art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina powinna pokryć
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami z opłat
pobranych za gospodarowanie tymi odpadami.
W 2019 r. gmina Karczmiska zrealizowała wydatki bieżące na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 7 209 696,80 zł,
co stanowi 27,60 % łącznej kwoty wydatków budżetu gminy zrealizowanych w 2019 r.
Są to zadania, które nie polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej – są to zadania ogólnopaństwowe wykonywane w terenie. Zamiast nadmiernie
rozbudowywać administrację rządową, zlecono wykonanie części jej zadań samorządowi
terytorialnemu. W celu sfinansowania rzeczywistych wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych, środki brakujące na obsługę tych zadań w kwocie 119 841,76 zł przekazane
zostały ze środków własnych budżetu gminy.
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6 672 068,96

Struktura wydatków
na zadania zlecone

377 067,26
Rolnictwo i
łowiectwo

61 675,87
Administracja
publiczna

67 215,06

31 557,05

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej

Oświata i
wychowanie

112,60
Pomoc społeczna

Rodzina

Najwyższe wydatki ze środków budżetu państwa przeznaczone zostały na obsługę
realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 4 435 478,61 zł oraz świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 034 692,44 zł.
Od 2006 r. obowiązuje ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie której gmina
ma możliwość udzielić wsparcia rolnikom w postaci zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom
rolnym, czyli osobom fizycznym i osobom prawnym lub jednostkom niemającym osobowości
prawnej będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Zwrot może nastąpić jedynie na wniosek uprawnionego podmiotu. Warto zaznaczyć,
że prawo do otrzymania zwrotu podatku jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem producenta
rolnego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W 2019 r. z tego uprawnienia skorzystało
891 rolników a łączna kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 369 673,78 zł.

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowym 369673,78
284185,28
238809,07
167929,94
72565,72

2007 r.

2010 r.

2013 r.

2016 r.

2019 r.

Analiza dynamiki w stosunku do lat poprzednich pozwala stwierdzić tendencje
wzrostową wielkości środków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku
akcyzowego producentom rolnym. Systematyczny wzrost kwoty wypłaconych środków
spowodowany jest wzrostem świadomości u producentów rolnych o możliwości ubiegania się
o powyższą pomoc finansową.
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Z budżetu gminy Karczmiska w 2019 r. realizowane były także zadania wykonywane
na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Udzielono
dotację w kwocie 4 100,51 zł dla gminy Wilków na monitoring zrekultywowanego
międzygminnego składowiska odpadów komunalnych, którego współwłaścicielem jest gmina
Karczmiska. Dotacja przekazana została w pełnej kwocie ale w styczniu 2020 r. Gmina
Wilków zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 1 078,40 zł.
Gminy Karczmiska udzieliła także pomocy finansowej innym jednostkom.
 Powiatowi Opolskiemu na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie boiska „Orlik”
w kwocie 20 000,00 zł,
 Powiatowi Opolskiemu na bieżącego utrzymanie i funkcjonowanie linii energetycznej
Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w kwocie 2 500,00 zł,
 Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu, wyposażenia
medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia
w Opolu Lubelskim w kwocie 15 000,00 zł,
 Gminie Wojciechów na wydatki bieżące związane z usuwaniem zniszczeń
spowodowanych przejściem trąby powietrznej w kwocie 5 000,00 zł,
 Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup wyposażenia, w postaci sprzętu
kwaterunkowego dla pomieszczeń biurowych dla komisariatu w Poniatowej w kwocie
1 000,00 zł,
 Instytutowi Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Misja Archeologiczna
w Chodliku) na prace i badania archeologiczne grodziska w Chodliku oraz wydatki
administracyjne związane z realizacją zadania w kwocie 3 000,00 zł.
Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej Gminy Karczmiska jest osiągnięcie
nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody
majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku.
Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu
podstawowych potrzeb bieżących gminy. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem
finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących
o rozwoju gminy. Na 2019 rok zakładano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 254 265,14 zł,
w rzeczywistości na dzień 31 grudnia 2019 roku została osiągnięta w kwocie 2 411 356,04 zł.
Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej
z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Minione 12 miesięcy w Gminie Karczmiska przebiegły pod znakiem kontynuacji zadań
rozpoczętych wcześniej, jak i tych zupełnie nowych. Realizacja inwestycji sprawia, że Gmina
zmienia się na bieżąco, starając się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Zasadnicze
znaczenie w tym kontekście mają wydatki inwestycyjne, które w istotny sposób determinują
zarówno skalę, jak i rodzaj podejmowanych działań inwestycyjnych. Realizacja inwestycji
przez gminę stanowi rezultat swoistego kompromisu, który zachodzi miedzy wydatkami
bieżącymi a wydatkami majątkowymi. Tym bardziej, że gmina Karczmiska jak już
wspomniano jest gminą typowo wiejską o niskich dochodach własnych. Wydatki
na inwestycje w 2019 r. wykonane zostały w kwocie 3 535 729,71 zł, co stanowi 13,53 %
łącznej kwoty wykonanych wydatków. Należy podkreślić, że wydatki w wysokości
2 607 500,00 zł realizowane były z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku:
Drogi publiczne gminne
Fundusz Sołecki Uściąż: Budowa drogi etap II – położenie dywanika
asfaltowego na dz. nr 1988
Zakup dziennika budowy niezbędnego do rozpoczęcia realizacji inwestycji
pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska
poprzez przebudowę drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w
miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km
0+000 do km 0+990, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą
wojewódzką nr 824 i powiatową nr 2613
Ochotnicze straże pożarne
Fundusz Sołecki Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże oraz środki budżetu
gminy: Budowy garażu OSP w Głusku
Oświata i wychowanie
Spłata kolejnej raty za zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Karczmiskach
z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”
Fundusz Sołecki Bielsko: Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w
miejscowości Bielsko.
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych
na terenie Gminy Karczmiska – zestawy solarne
Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy
Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach
mieszkalnych
Turystyka
Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji
rekreacyjnych spływów kajakowych.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

20 000,00

11,09

23 052,50

853 656,64
4 625,00

2 365 114,00
29 374,60

213 011,40

7 800,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykup działek pod budowę drogi gminnej Głusko Duże (za torami)
Ochrona zdrowia
Dofinansowanie zakupu ambulansu, wyposażenia medycznego dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu
Lubelskim

4 084,48

15 000,00

Tak ważny element każdego budżetu jakim są inwestycje, w przypadku gmin
o małych dochodach własnych, bardzo często odbywa się kosztem zaciągnięcia pożyczek
i kredytów. Kredyty zaciągane w latach ubiegłych spowodowały, że na dzień 1 sty 2019 r.
zadłużenie wynosiło 8 429 400,00 zł. W trakcie roku dokonano spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 564 400,00 zł, co spowodowało spadek
zadłużenia naszej gminy o tą właśnie sumę. Niezwykle dużym sukcesem jest fakt,
że w 2019 r. udało się nie zaciągać nowego zadłużenia. Jest to efekt wprowadzonej
szczególnej dyscypliny wydatków wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
Zmniejszano wydatki bieżące, w tym przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie
jednostek i na remonty.
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Warto także wskazać, że w 2019 r. w dniach od 18 stycznia do 8 marca w Urzędzie
Gminy Karczmiska przeprowadzona została kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
gminy Karczmiska, przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Taka kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata i swoim zakresem
obejmuje okres od poprzedniej kontroli. Przedmiotem kontroli był ogół zjawisk dotyczących
operacji finansowych, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień
publicznych. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli opisane zostały przez
inspektorów RIO w protokole kontroli, który omówiony był na spotkaniu z udziałem
Radnych Gminy Karczmiska.
Roszczenia z tytułu budowy hali sportowej w Karczmiskach.
W dniu 16 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu sprawy z powództwa PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. przeciwko Gminie
Karczmiska o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego
w Lublinie z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt IX GC 498/13: zmienił częściowo zaskarżony
wyrok w ten sposób, że:
1. W punkcie I – obniżył zasądzoną w nim kwotę 6.065.049,09 zł do kwoty
2.879.230,86 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
trzydzieści złotych 86/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
19 października 2013 r. do dnia zapłaty, a powództwo ponad tę kwotę oddalił;
2. W punkcie III zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu;
3. W punkcie IV – obniżył nakazaną do ściągnięcia kwotę 88.486,95 zł do kwoty
46.898 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych),
a w pozostałym zakresie nie obciążył powoda kosztami sądowymi;
4. Oddalił apelację w pozostałej części;
5. Zasądził od powoda PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. w Warszawie na rzecz pozwanej
Gminy Karczmiska kwotę 17.025 zł (siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych)
tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Gmina Karczmiska, licząc się z możliwością ogłoszenia wyroku skutkującego
konsekwencjami finansowymi, przygotowywała się poprzez:
 wprowadzenie w roku 2019 bardzo dużej dyscypliny w wydatkach budżetowych,
co spowodowało zamknięciem roku 2019 nadwyżką, która ostatecznie wyniosła
1 718 871,08 zł.,
 podjęcie działań związanych ze wzrostem części wydatków poprzez uzyskanie
interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej
zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kanalizacyjnej
w miejscowości Karczmiska Drugie oraz budowy hali sportowej w ppp,
która w konsekwencji uprawnia Gminę Karczmiska do uzyskania zwrotu z tytułu nadpłaty
podatku za rok 2018 i 2019 r.
 podjęcie działań związanych ze wzrostem części wydatków poprzez uzyskanie
interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej
zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej w ppp,
która w konsekwencji uprawnia Gminę Karczmiska do uzyskania zwrotu z tytułu podatku
wat w latach 2020-2025.
 przygotowanie wewnętrznego planu naprawczego.

Niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku wystąpiliśmy o wstrzymanie wykonania orzeczenia
do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej, którą złożyliśmy w ustawowym czasie.
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Sprawa dotyczy kwestii nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym
etapie budowy hali sportowej w Karczmiskach. W 2011 roku Gmina Karczmiska podpisała
umowę na budowę kompleksu sportowego wraz z parkingiem i drogami dojazdowymi
w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Umowa zakładała zakończenie robót na dzień
31 grudnia 2012 roku. W trakcie wykonywania prac doszło do bardzo wielu
nieprawidłowości i nietrzymaniu uzgodnionych terminów. 13 czerwca 2013 roku Gmina
Karczmiska odstąpiła od umowy. Po odstąpieniu od umowy Gmina Karczmiska wykonała
czynności związane z przeprowadzeniem ekspertyzy powykonawczej, zabezpieczenie
budowy i rozpoczęła proces wyłonienia wykonawcy na dokończenie budowy. Po wyłonieniu
w drodze przetargu kolejnego wykonawcy została podpisana umowa. Realizacja umowy
nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań i w roku 2015 Gmina Karczmiska
mogła rozpocząć pełne korzystanie z hali.
W roku 2013 pierwszy wykonawca hali wystąpił z roszczenie o ponad 7 mln zł
z tytułu wykonanych prac. Cytowany powyżej wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
zakończył pewien etap batalii sądowej. Przy czym należy dodać, iż „batalia sądowa” nie jest
definitywnie zakończona ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego skargi
kasacyjnej.
19 grudnia 2019 roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Karczmiskach,
gdzie bardzo szczegółowo została omówiona powyższa tematyka.
III. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Zbiorcze zestawienie majątku Gminy wg stanu na 31.12.2019 r.
Wartość netto mienia komunalnego Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2019 r
wynosi 31 693 849,84zł. Oznacza to zwiększenie wartości o 928 336,49zł tj. 3,02%
w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zmiana wartości majątku Gminy Karczmiska w latach 2018-2019 w tys. zł.

Lp

Wyszczególnienie

Wartość brutto

1

Stan na 31.12.2018 r.

46 999

17 971

30 766

2

Stan na 31.12.2019 r.

51 299

19 605

31 694

Umorzenie

Wartość netto

Struktura majątku Gminy Karczmiska ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 31 grudnia 2019 r..

Wartość brutto

Naliczone
umorzenia

Wartość netto

Lp

Nazwa jednostki

1

Urząd Gminy Karczmiska

39 938 586,14 zł

12 430 038,45 zł

27 508 547,69 zł

2

Zespół Szkół w Karczmiskach

8 989 314,80 zł

6 245 037,14 zł

2 744 277,66 zł

3

Żłobek w Karczmiskach

1 737 977,41 zł

389 189,23 zł

1 348 788,18 zł

4

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach

174 088,48 zł

99 583,98 zł

74 504,50 zł

5

Gminna Biblioteka i Dom
Kultury w Karczmiskach

458 960,75 zł

441 228,94 zł

17 731,81 zł

51 298 927,58 zł

19 605 077,74 zł

31 693 849,84 zł
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Struktura majątku Gminy Karczmiska w dyspozycji jednostek budżetowych i instytucji kultury wg stanu
na 31 grudnia 2019 r.
Zespół Szkół w
Karczmiskach 8,7 %
Żłobek w Karczmiskach
4,3 %

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Karczmiskach 0,2 %

Urząd Gminy Karczmiska
86,8 %
Gminna Biblioteka i
Dom Kultury w
Karczmiskach 0,1 %

Struktura majątku Gminy Karczmiska ogółem w pozostałych jednostkach budżetowych wraz z instytucją kultury
i Urzędem Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe jednostki
budżetowe i instytucje
kultury
13,2 %

Urząd Gminy Karczmiska
86,8 %

Struktura majątku ogółem w latach 2018 – 2019 w tys. zł.
35 000 zł
30 000 zł

4 398 zł

zł4 185

25 000 zł
20 000 zł

Pozostałe jednostki budżetowe i
instytucje kultury

15 000 zł
26 368 zł

zł27 509

2018

2019

10 000 zł
5 000 zł
0 zł
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Urząd Gminy Karczmiska

Gmina Karczmiska posiada udziały w spółce prawa handlowego, która działa pod firmą
„Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Karczmiskach”. Udziały Gminy Karczmiska w spółce stanowią 100% i na dzień
31.12.2019 r. wynoszą 4 907 611,00 zł.
W roku 2019 roku Gmina Karczmiska nie emitowała obligacji oraz nie udzielała pożyczek.
Ilościowa informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczmiska
Wyszczególnienie
Grunty ogółem ha
w tym:
Rolne
budowlane
1.

Pozostałe
w tym drogi
Lasy
Parki
Budynki ogółem
liczba szt. w tym:
Mieszkalne

2.

3.

Obiekty szkolne
Obiekty sportowe
Obiekty kulturalne
Pozostałe
użyteczności
publicznej
Budowle
Liczba/długość
Oczyszczalnie
ścieków szt.
Wodociągi km
Sieć kanalizacji
sanitarnej km
Wysypiska ha

4.

5.

Boiska sportowe szt.
Place zabaw
Środki transportu
Ogółem szt.
w tym:
Do przewozu osób
Osobowe
Specjalne ochrony
ppoż.
Inwestycje zł
Stan zaangażowania

Stan na
31.12.2018 r.

Zwiększ.
/
Zmniejsz.

Stan na
31.12.2019 r.

Sposób zagospodarowania
W bezpośr.
zarządzie

W zarządzie
jednostek

Przekazane
do użytk.

2,6337

11,3389

196,7094

195,9643

183,9184

30,6323

28,1585

23,3758

5,4219

10,3784

6,114

153,4152
146,1891

150,1322
145,7594

149,0667
145,0139

3,38
3,86

3,4352
3,86

3,4352

29

29

14

3 budynki
w tym 1 lokal
5
1
1

3 budynki
w tym 1 lokal
5
1
1

3 budynki
w tym 1 lokal

19

19

10

1

1

1

78,51

82,83

82,83

33,95

33,95

33,95

Udział 52%
w 1,27 ha
z Gminą
Wilków
1
9

Udział 52%
w 1,27 ha
z Gminą
Wilków
1
9

9

9

3

2
1

2
1

2
1

6

6

720 912,45

653 018,02

4,7827
2,6337

1,6307
1,0655
0,7455
3,86

8

7

5
1
1
3

6

Udział 52%
w 1,27 ha
z Gminą
Wilków
1
9

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Karczmiska według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi195,9643 ha. Oznacza to zmniejszenie zasobu
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6

6

komunalnego w ogólnej powierzchni o 0,7451 ha. Zmniejszenie gruntów wynika
z przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim w 2019 roku
modernizacji gruntów i budynków na terenie Gminy Karczmiska.
W 2019 roku Gmina Karczmiska nabyła prawo prawa własności do następujących
nieruchomości:
1. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A numer 7656/2019
z dnia 26 listopada 2019 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni
0,0010 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 71/1 położona w obrębie
Głusko Duże.
2. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A numer 7648/2019
z dnia 26 listopada 2019 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni
0,0048 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 103/1 położona w obrębie
Głusko Duże.
3. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A numer 7786/2019
z dnia 29 listopada 2019 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni
0,0014 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 99/1 położona w obrębie
Głusko Duże.
4. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A numer 7786/2019
z dnia 29 listopada 2019 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni
0,0028 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 100/1 położona w obrębie
Głusko Duże.
5. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A numer 7794/2019
z dnia 29 listopada 2019 r. Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość o powierzchni
0,0045 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 945/1 położona w obrębie
Głusko Duże.
Według stanu na koniec 2019 r. grunty komunalne:
1) oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,953 ha,
2) oddane w dzierżawę stanowią 4,8039 ha,
3) oddane w trwały zarząd stanowią 2,6337 ha,
4) oddane w użyczenie stanowią 4,5820 ha.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ze stanu mienia komunalnego
Gminy Karczmiska zdjęto:
1) Działkę nr ewidencyjny 114 położoną w Głusku Małym o pow. 0,23 ha. Zmniejszenia
dokonano na podstawie umowy notarialnej Repertorium A numer 1786/2019 z dnia 22
marca 2019 r.,
2) Działkę nr ewidencyjny 182 położoną w Wolicy-Kolonia o pow. 0,15 ha.
Zmniejszenia dokonano na podstawie umowy notarialnej Repertorium A numer
7669/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych w budowie wynosi
653 018,02 zł. W ramach środków trwałych w budowie najwyższe nakłady poniesiono m. in.
na:
1) inwestycje drogowe,
2) inwestycje w odnawialne źródła energii – fotowoltaikę, instalacje solarne,
3) budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, modernizację oczyszczalni
ścieków,
5) budowę garażu OSP Głusko,
6) oświetlenie uliczne.
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Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych
w 2019 roku
Gmina Karczmiska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:
Wyszczególnienie
Dochody z dzierżawy
i najmu
Dochody z opłaty
rocznej za wieczyste
użytkowanie
Dochody ze
sprzedaży mienia
Bezumowne
korzystanie z lokalu
OGÓŁEM

Wykonanie
za 2018 rok

% wykon.
planu
rocznego

% wykon.
planu
rocznego

Wykonanie
za 2019 rok

Należności
na
31.12.19 r.

42583,75

113,42

40150,39

114,90%

374,44

491,69

99,08

808,82

162,74 %

0

22211,93

74,04

11644,00

96,63 %

0

0

0

0

0

10870,67

63190,78

-

52603,21

-

11245,11

Dochody z dzierżawy Gmina uzyskuje z dzierżawy użytków rolnych oraz terenów
łowieckich, natomiast dochody z tytułu wynajmu stanowią czynsze za lokale mieszkalne,
socjalne i użytkowe. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie wnoszone były przez cztery
podmioty. Dochody ze sprzedaży mienia pochodzą ze sprzedaży nieruchomości tj: działka
ewidencyjna nr 114 położona w Głusku Małym, dz. ewid. nr 182 położona w Wolicy-Kolonii.
Dochody uzyskano także ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w zespole dworsko-parkowym w Karczmiskach Pierwszych. Na należności do zapłaty
na dzień 31 grudnia 2019 r. składają się czynsze za lokale mieszkalne i socjalne. Opłaty
za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego egzekwowane będą na przestrzeni 2020
roku poprzez postępowanie sądowe.
Od kilku lat prowadzony jest ustawicznie wykup działek pod drogę gminną w Głusku
Dużym. Sprawa dotyczy łącznie 44 nieruchomości, z których z wydzielonych części
ma zostać utworzona droga. Z uwagi na konieczność podziału istniejących działek przez
geodetów oraz nieuregulowany stan prawny (m.in. konieczność przeprowadzenia postępowań
spadkowych) proces ten jest długotrwały. Na rzecz Gminy właściciele nieruchomości
przekazali dotychczas 21 wydzielonych działek.
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IV.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KARCZMISKA, OCHRONA
ZDROWIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urząd Gminy Karczmiska
Zespół Szkół w Karczmiskach
Żłobek w Karczmiskach
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Karczmiskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
OCHRONA ZDROWIA – realizowana przez Niepubliczna Zakład Opieki Zdrowotnej
„Panaceum” s.c. R. Goliszek, P. Pleszyński

1.

Urząd Gminy

Zadania określone ustawowo oraz w zakresie podjętych uchwał przez Radę Gminy,
Wójt realizuje przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Rok 2019 był szczególny z powodu długotrwałej absencji chorobowej
i rekonwalescencji Wójta Gminy oraz dużych zmian kadrowych na stanowiskach
kierowniczych w Urzędzie Gminy. 13 lutego 2019 r. na stanowisko Prezesa Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach powołany został Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa Pan Mariusz Bigos. Na wakujące
miejsce od 18 marca 2019 r. zatrudniona została Pani Tatiana Łabęcka - Jaroszuk.
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Wójta Gminy,
Panią Katarzynę Sochę zastąpiła Pani Tatiana Łabęcka - Jaroszuk, która jednocześnie przejęła
obowiązki Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa.
Z dniem 1 kwietnia nastąpiła również zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy.
Pani Agnieszka Ciszewska zakończyła współpracę z Urzędem Gminy Karczmiska, natomiast
funkcję nowego Skarbnika Gminy, na wniosek Wójta powołana została przez Radę Gminy
Karczmiska Pani Katarzyna Socha.
Z dniem 25.04.2019 r. na zaopatrzenie emerytalne odeszła Główna Księgowa Urzędu
Gminy Pani Teresa Wciseł. Na wakujące stanowisko zatrudniona została w ramach awansu
wewnętrznego Pani Mariola Adamczyk.
Z dniem 29 kwietnia 2019 roku na świadczenie emerytalne odszedł wieloletni
Sekretarz Gminy Pan Edward Rudnicki. Po półtoramiesięcznym wakacie, w efekcie
przeprowadzonego konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy, zatrudniony został Pan Zenon
Rodzik.
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w dniu 01.01.2019 r. wynosiło 29 osób, 26 stanowisk
urzędniczych oraz 3 na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Stan zatrudnienia na koniec
roku, tj. 31.12.2019 r. wynosił 29 osób, 26 stanowiska urzędnicze oraz 3 pracowników
na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Mimo wielu niekorzystnych okoliczności
związanych z absencją Wójta Gminy oraz zmianami kadrowymi działalność Urzędu nie była
zakłócona. Wszystkie zaplanowane zadania własne, wynikające z ustaw jak również uchwał
Rady Gminy były realizowane na bieżąco. Profesjonalna kadra, odpowiedzialna postawa
pracowników oraz procedury administracyjne, regulaminy wewnętrzne zafunkcjonowały
skutecznie.

22

2. Zespół Szkół w Karczmiskach
Rok 2019 upłynął w Gminie Karczmiska w dziedzinie oświaty i edukacji na dalszym
dostosowywaniu funkcjonowania struktury oświaty do zmian jakie zaszły w związku
z wprowadzonym przez Rząd RP od 2017 r. nowym ustrojem szkolnym i zmianami
wynikającymi z Prawa oświatowego. W ciągu roku, w zakresie spraw związanych z oświatą,
zostało przygotowane dziewięć uchwał, które Rada Gminy Karczmiska przyjęła. Uchwały
„oświatowe” dotyczyły:
1) Nr VI/33/2019 z 21 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej
w Słotwinach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja
w Karczmiskach,
2) Nr VIII/48/2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Karczmiska,
3) Nr VIII/49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
w Słotwinach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja
w Karczmiskach,
4) Nr VIII/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego,
psychologa, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
5) Nr VIII/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
6) Nr XI/65/2019 z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, wobec
których Gmina Karczmiska nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu,
7) Nr XII/67/2019 r. z 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Karczmiska,
8) Nr XII/68/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół
w Karczmiskach,
9) Nr XVI/91/2019 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2019/2020.
Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 36/2019 z 22 maja 2019 r. zatwierdził arkusz organizacyjny
Zespołu Szkół w Karczmiskach na rok szkolny 2019/2020. Wcześniej Dyrektor Zespołu
Szkół uzyskał stosowne opinie związków zawodowych a Gmina Karczmiska – pozytywną
opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Tak też było podczas zatwierdzenia Aneksu
do arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Wójta Gminy 8 października 2019 r.
(po uzyskaniu pozytywnych opinii związków zawodowych i Kuratora Oświaty w Lublinie).
Struktura oświaty w Gminie Karczmiska od 01.09.2019 r.
W Gminie funkcjonuje Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w Karczmiskach
Pierwszych przy ul. Szkolnej 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą: ośmioletnia Szkoła
Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach ze Szkołami Filialnymi w Głusku
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i Słotwinach. Z początkiem września 2019 r. zaprzestano organizować zajęcia szkolne
w Słotwinach z uwagi na znikomą liczbę dzieci. Również od września 2019 roku wygaszono
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach.
Organem prowadzącym szkoły i placówki na terenie Gminy jest Gmina Karczmiska.
Struktura oświaty została dostosowana do obowiązującego Prawa oświatowego. Obwód
Szkoły Podstawowej i Przedszkola stanowią wszystkie miejscowości wchodzące w skład
Gminy Karczmiska.
Liczba uczniów i oddziałów
Do szkół i placówek w Gminie Karczmiska wg stanu na (30.09.2019 r.) uczęszczało 590
uczniów.
Przedszkole w Karczmiskach
Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Rok szkolny 2016/2017

176

10

Rok szkolny 2017/2018

170

9

Rok szkolny 2018/2019

169

9

188

8

Rok szkolny

Rok szkolny 2019/2020

7 grup w Karczmiskach – 171 dzieci
1 grupa (wielorocznikowa) w Głusku – 17 dzieci

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach
Szkoła
Szkoła Filialna Szkoła Filialna
Podstawowa
Razem
w Głusku
w Słotwinach
w Karczmiskach
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
uczniów oddz. uczniów oddz. uczniów oddz. uczniów oddz.

Rok szkolny

Rok szkolny 2016/2017

265

12

26

2

10

2

301

16

Rok szkolny 2017/2018

331

14

22

2

10

2

363

18

Rok szkolny 2018/2019

384

17

26

3

0

0

410

20

Rok szkolny 2019/2020

389

17

13

2

0

0

402

19

Liczba nauczycieli.
Stopnie awansu zawodowego

Ogółem
67

S

K

M

D

0

3

15

46
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Finansowanie oświaty w gminie za 2019 r. Dochody i wydatki.
Wyszczególnienie

Lp.
I.
1.
2.
3.
4.

Kwota w zł

Dochody ogółem:

5 301 586,00

Subwencja oświatowa

4 691 152,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Dotacja z budżetu państwa na wychowanie
przedszkolne
Zwrot dotacji od innych gmin za uczęszczanie dzieci
do Przedszkola w Karczmiskach
Razem:

5.

39 772,00
172 569,00
59 969,00
4 963 462,00

Inne dochody:
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu

151 228,90

- wpływy z opłat za wyżywienie w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum

186 898,00

Razem inne dochody:

338 126,90

Wydatki ogółem:

8 807 479,33

1.

Przedszkole

1 585 374,15

2.

Szkoła Podstawowa

4 242 536,49

3.

Gimnazjum

742 414,56

4.

Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych)

252 090,01

5.

Dokształcanie nauczycieli

6.

Stołówka

7.

Specjalna organizacja nauki

41 126,86

8.

ZFŚS nauczycieli emerytów

72 500,55

9.

Świetlica

10.

Dokształcanie nauczycieli (świetlica)

11.

Hala sportowa (część inwestycyjna)

II.

III.

28 320,30
503 262,34

483 197,43
3 000,00
853 656,64

Dochody - Wydatki (I – II = III)

(-) 3 505 893,33
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Uwagi

Projekty zewnętrzne realizowane przez Zespół Szkół w Karczmiskach realizowane ze
środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
Lp.

Nazwa projektu

KWOTA

Erasmus +pt. “Skills life”. (Umiejętności potrzebne w życiu) - projekt
3-letni, zakończenie sierpień 2019, budżet 21 700 euro, kraje:
Hiszpania, Cypr, Austria, Portugalia, Chorwacja, Francja.
Projekt „Erasmus + One way ticket” realizowany w Szkole
Podstawowej im. Macieja Rataja od01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Projekt finansowany ze Środków UE bezzwrotnie. Projekt ma na celu
2.
wymianę międzynarodową i poznanie kultur i potraw regionalnych
oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się językami obcymi.
Kraje: Gwadelupa, Chorwacja, Turcja, Hiszpania.
Erasmus + Help Our Mother Earth. (Pomóżmy matce Ziemi) – projekt
3. 2-letni, zakończenie sierpień 2019, budżet 18 740 euro, kraje: Węgry,
Turcja, Rumunia, Hiszpania, Włochy.
Erasmus + Once upon an Island. (Pewnego razu na wyspie) – projekt
4. 2-letni, zakończenie sierpień 2019, budżet 27 840 euro, kraje: Grecja,
Irlandia, Włochy, Portugalia, Chorwacja.
Pedagogic Resources for Active Learning (Pomoce do aktywizującego
5. nauczania) – projekt 3-letni, zakończenie sierpień 2019, budżet 21 850
euro, Gwadelupa, Polska (Katowice), Bułgaria, Włochy.
Art of Helping (Sztuka pomagania) – projekt 2-letni, zakończenie
6.
sierpień 2020, budżet 30 290 euro, kraje: Węgry, Włochy, Portugalia.
Mission (im) possible (Misja (nie)możliwa) – projekt 2-letni,
7. zakończenie sierpień 2020, budżet 23 520 euro, kraje: Finlandia, Cypr,
Portugalia (Madera), Macedonia.
Projekt „Erasmus + EU students In EU wonderland” realizowany
w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja od 01.09.2019 r.
do 31.08.2021 r. Projekt finansowany ze Środków UE bezzwrotnie.
8.
Projekt ma na celu wymianę międzynarodową i poznanie kultur
i potraw regionalnych oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania
się językami obcymi. Kraje: Niemcy, Turcja, Włochy.
Projekt „Erasmus + Monopoly Challenge” realizowany w Szkole
Podstawowej im. Macieja Rataja od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Projekt finansowany ze Środków UE bezzwrotnie. Projekt ma na celu
9.
wymianę międzynarodową i poznanie kultur i potraw regionalnych
oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się językami obcymi.
Kraje: Hiszpania, Malta, Grecja, Portugalia.
10. „ Edukacja Przyszłości”

238 456,22

Razem

496 805,96

1.

14 106,04

32 800,68

18 415,37

30 896,70

18 046,68
47 188,68
69 893,87

7 837,75

19 163,97

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w okresie od 01.09.2017 r.
do 30.06.2019 r. brali udział w zajęciach dodatkowych w ramach projektu EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCI przy wsparciu z EFS w ramach typu projektu nr 1 konkursu
nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-06.001/16. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Priorytet inwestycyjny 10i. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad-gimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
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umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działanie 12.2 Kształcenie
ogólne – na kwotę 998.045,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.
Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę: 300.443,84 zł. Wsparciem objętych
było ponad 400 uczniów.
PRZEDSZKOLE W KARCZMISKACH
W gminie Karczmiska funkcjonuje jedno przedszkole z grupami przedszkolnymi
zlokalizowanymi do sierpnia 2019 r. w 3 miejscowościach i czterech budynkach. Od września
2019 r. zajęcia z dziećmi przedszkolnymi odbywają się w 2 miejscowościach i trzech
budynkach. Przedszkole w Karczmiskach od stycznia 2019 do sierpnia 2019 zapewniało
naukę i opiekę dzieciom 3-6 lat w godzinach od 6:30 do 16:30 w Karczmiskach i od 8:00
do 14:00 w Słotwinach i na Głusku, natomiast od września skrócono czas pobytu dzieci
do 16.00 w Karczmiskach i utrzymano do 14.00 czas pobytu dzieci na Głusku.
Placówka w roku 2019 zapewniała warunki lokalowe dla 9 grup przedszkolnych –
do sierpnia: 6 grup w Karczmiskach, 1 grupa w Słotwinach, 2 grupy na Głusku, od września
7 grup w Karczmiskach i jedna grupa na Głusku.
Zapewniano dzieciom 5 godzin bezpłatnej opieki dydaktyczno -wychowawczej w godzinach
8:00 – 13:00. Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobierana była
opłata w wysokości 1 zł.
Dzieci w przedszkolu otrzymywały całodzienne wyżywienie obejmujące śniadanie,
obiad, podwieczorek - dostosowane do potrzeb rozwojowych małego dziecka.
Dla dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia organizowane były zajęcia
w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej (około 60 dzieci objętych było zajęciami
logopedycznymi, zajęciami korygującymi deficyty) oraz zajęciami wczesnego wspomagania
rozwoju (8 dzieci – zajęcia logopedyczne, ogólnorozwojowe).
Przedszkole w Karczmiskach to placówka przyjazna dzieciom, uznająca
ich podmiotowość oraz dążąca do stymulowania i rozwijania zdolności, zainteresowań dzieci.
Nauczyciele pracujący w przedszkolu stosują zasadę, że każde dziecko posiada pewien
nieodkryty talent, jest odkrywcą tego, co nieznane. Realizacja podstawy programowej
wychowania przedszkolnego jak i prowadzone zajęcia dodatkowe (plastyczne, ruchowe,
taneczne, przyrodnicze, logopedyczne, kodowania na dywanie) przynoszą wymierne efekty
i praca dzieci i nauczycieli nagrodzona została otrzymaniem ogólnopolskiego certyfikatu
Przedszkole Talentów oraz Przedszkola Odkrywców.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zorganizowany Wojewódzki Festiwal Tańca
„Taneczne Opowieści” dla dzieci przedszkolnych.
Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rytmiki, nauki języka
angielskiego.
Ogólnie można stwierdzić, że szeroka, urozmaicona oferta obowiązkowych zajęć
dydaktycznych i dodatkowych wpływa na osiąganie wysokich wyników rozwoju
umiejętności potrzebnych dzieciom do podjęcia dalszej edukacji.
Na sukces dzieci ma również wpływ sytuacja lokalowa i baza dydaktyczna przedszkola,
która jest na bardzo dobrym poziomie. Systematycznie wzbogacana baza dydaktyczna
stwarza dzieciom dobre warunki do nauki i rozwoju.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem. Rodzice poprzez swoje
zaangażowanie czują się współorganizatorami imprez i uroczystości przedszkola.
Popularyzacja działań przedszkola wpływa na pozytywny oddźwięk w społeczności lokalnej
jak i gmin ościennych. Przekłada się to na dużą liczbę wniosków o przyjęcie do przedszkola
składanych w ramach rekrutacji.
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. MACIEJA RATAJA W KARCZMISKACH

W roku 2019, niezmiennie w szkole utrzymuje się tendencja aktywności uczniów,
rodziców i nauczycieli. Rozwijana jest samorządność uczniowska, jako przejaw wychowania
patriotycznego i kształtowania postaw społecznych oraz uczenia podstaw demokracji. Wiele
akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski na stałe wpisało się w kalendarz imprez
szkolnych: apetyt na naukę, tydzień uśmiechu, debaty uczniowskie czy samorządy mają głos.
Podczas tych akcji uczniowie uczyli się przedsiębiorczości, odpowiedzialności, współpracy.
Wypracowane zostały nowoczesne formy kontaktów z rodzicami. Służą temu
organizowane debaty, w których biorą udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy
obsługi, dyrekcja szkoły. Wyniki debat wprowadzane były w życie szkoły w postaci nowych
wyzwań, pomysłów czy korekt stanu istniejącego. Były też okazją do wymiany opinii na
temat pracy szkoły, stanowiły bardzo cenne źródło informacji zwrotnych dla wszystkich
podmiotów funkcjonujących w szkole. Coraz efektywniej do kontaktów z rodzicami
wykorzystywany jest dziennik elektroniczny.
Od lat mocną stroną szkoły jest organizacja imprez i uroczystości. Strona artystyczna
i porządkowa oceniana jest bardzo pozytywnie przez rodziców, zapraszanych gości, uczniów
i rodziców. Te działania szkoły rozwijają talenty uczniów, wpływają na ich rozwój społeczny
i artystyczny oraz budują pozytywny obraz szkoły w środowisku. Organizowany jest od lat
Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz nowa forma jaką są Spotkania Robotyczne objęte
honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W ofercie edukacyjnej dla uczniów znalazła się między innymi możliwość pracy
w drużynie budującej roboty. Space Beavers to drużyna robotyczna, którą założono
w wakacje 2017 roku. W roku 2019 powstała kolejna drużyna Space Beavers II oraz dwie
drużyny Space Beavers Junior I i Space Beavers Junior II.
Od wielu lat szkoła realizuje projekty dotyczące wymiany uczniów i nauczycieli:
Comenius i Erasmus. W roku 2019 szkoła wraz z gimnazjum realizowała 9 projektów
Erasmus+.
Kolejną aktywnością oferowaną uczniom Zespołu Szkół w Karczmiskach jest
możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych w funkcjonującym chórze szkolnym
„Dmuchawce”. Chór już 15 lat jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Projektu Akademii
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Chóralnej „Śpiewająca Polska” i odnosi wiele sukcesów. Między innymi w XIV
Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska, chór zdobył Złote Pasmo. Kolejny sukces, to Srebrny Dyplom Dla Chóru
Szkolnego "Dmuchawce" w III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES
LUBLINIENSIS W Lublinie czy Brązowy Dyplom Dla Chóru Szkolnego "Dmuchawce"
w IV MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MUZYKI CHÓRALNEJ IM. PROF.
JÓZEFA ŚWIDRA - W CIESZYNIE.
W październiku 2018 r. powstał mały chór „Małe Dmuchawce”, w którym śpiewają
uczniowie z klas I – III. Brał udział w konkursach kolędowych na szczeblu regionalnym oraz
występował z koncertami na terenie Gminy. Już w pierwszym roku swojej działalności chór
zdobył Brązowe pasmo w XIV Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego
Projektu Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska – chór klas I-III,
Chór występuje podczas apeli i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych reprezentując
szkołę i promując Gminę Karczmiska.
Każdego roku Zespół Szkół organizował Festiwal Kolęd i Pastorałek. Festiwal z roku
na rok rozszerzał swoją formułę. Od skromnego festiwalu gminnego przez festiwal szczebla
powiatowego do obecnie ogólnopolskiego. Festiwal od wielu lat obejmuje swoim patronatem
Lubelski Kurator Oświaty.
W roku szkolnym 2019 społeczność szkolna włączyła się aktywnie w organizację
akcji charytatywnych: ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę", ,,Akcja nakrętka", ,,Góra grosza",
,,Koce dla schroniska". Udział w takich akcjach uczy wrażliwości na potrzeby innych,
tolerancji dla inności i rozwijają postawy altruistyczne.
Od lat szkoła pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów językowych
(wyjazdy uczniów i nauczycieli poza granice Polski) oraz projektów edukacyjnych Comenius.
W szkole realizowane były i są programy autorskie oraz projekty edukacyjne.
W placówce działają zespoły samokształceniowe, zespoły nauczycieli, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, współpraca z rodzicami. Szkoła organizowała pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów (w tym zajęcia rewalidacyjnowychowawcze i nauczane indywidualne), zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia
logopedyczne, zajęcia robotyki, zajęcia SKS. Nauczyciele poszukują nowych rozwiązań
metodycznych, biorą czynny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
wprowadzają w praktykę szkolną nowoczesne myśli edukacyjne, np. ocenianie kształtujące,
neurodydaktykę, ocenianie wspierające, rozwijają kompetencje kluczowe.
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PUBLICZNE GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH

Rok 2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania Gimnazjum. Od września 2019 roku
nie ma naboru do klas I Gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 Społeczność szkolna
gimnazjalna składała się z klas III - ostatniego rocznika wygaszanego Gimnazjum. Niestety,
według opinii wszystkich uczestników życia edukacyjnego daje się odczuć brak grupy
uczniów kształconej w poczuciu wyższego stopnia referencyjnego. Gimnazjum kształtowało
wśród tej grupy dzieci inne postawy społeczne co w sposób znakomity przekładało się na ich
funkcjonowaniu w złożonej społeczności szkolnej.
Uczniowie ostatniej klasy gimnazjalnej uczestniczyli w konkursach i zawodach.
Na terenie Gimnazjum odbył się gminny Turniej BRD oraz gminny Konkurs Wiedzy
Pożarniczej. Liczne były zawody sportowe na szczeblu powiatu. Sportowcy nasi brali udział
również w zawodach rejonowych i wojewódzkich.
Drużyna robotyczna uczestniczyła w Półfinałach Robotyki państw Europy
Południowo-Wschodniej na Węgrzech. Spośród czterech ocenianych kategorii w klasyfikacji
generalnej przywiozła II miejsce w Research (Innowacyjny projekt badawczy).
Forum Robotyczne w Karczmiskach, warsztaty robotyczne w Krakowie, Forum Innowacji
Lubelszczyzny to kolejne z wielu imprez związanych z tematem programowania, jakie odbyły
się z udziałem uczniów z Gimnazjum wchodzących w skład drużyny robotycznej.
Uczniowie i nauczyciele włączali się w działalność społeczną, współpracowali
z instytucjami na terenie gminy i nie tylko. Odbyły się akcje charytatywne: akcja zbierania
nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia, Grosz do grosza.
W okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne
w ramach projektu Erasmus +, w tym jeden do Macedonii i dwa do Portugalii.
Powstanie Zespołu Szkół oraz wygaszanie gimnazjum spowodowało ścisłą współpracę
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wiele akcji i uroczystości organizowanych było wspólnie,
Nauczyciele i uczniowie obu szkół wspierali się w działaniach i podejmowali wspólne
inicjatywy.
Gimnazjum w Karczmiskach do końca roku szkolnego 2018/2019 działało na bardzo
wysokim poziomie. Z dniem 01.09.2019 Gimnazjum przestało funkcjonować.
Zamykanie i rozliczanie projektu EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI wsparcie z EFS
w ramach typu projektu nr 1 konkursu nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-06.001/16. Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Priorytet inwestycyjny 10i. Ograniczanie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza
formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – na kwotę 998 045,00 zł na realizację zajęć dodatkowych
dla uczniów w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
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Wykonano remont korytarza w budynku szkoły podstawowej parter. Została
zamontowana kurtyna oddzielająca części korytarza, wymieniono instalację elektryczną,
wykonano tynkowanie i malowanie ścian.
Zamykanie i rozliczanie 5 projektów Erazmus+.
Złożenie wniosku do projektu „Cyfrowa Polska”- podłączenie szkół do światłowodów.
Złożenie 7 wniosków na programy Erazmus + na łączną kwotę 165 629 EURO wybrano 5
na kwotę 138 594 EURO.
Rok 2019 obfitował w wiele nagród i wyróżnień na polu przedmiotowym, sportowym,
artystycznym. Dla wyróżnienia należy koniecznie uznać ogromny sukces szkoły w dziedzinie
nauki najnowszej technologii – w robotyce.
1) II miejsce w Półfinałach Europy Środkowej w kategorii Research Project: Certyficate
the team Space Beavers achieved In the FIRST LEGO League Semi Final In the
category „Research”.
2) Turniej Robotyczny w Polsce Wschodniej: I miejsce w kategorii Reasearch Projekt
dla drużyny robotycznej Speace Beavers miejsce w kategorii FLL LEGO League,
II miejsce w kategorii Robot Desing, III miejsce w klasyfikacji generalnej
Innymi ważnymi zadaniami zrealizowanymi w ciągu 2019 r. z dziedziny oświaty
i edukacji były:
1) Zapewnienie wszystkim chętnym dzieciom ze szkół i placówek posiłków (średnio
dziennie: 475 obiadów, 128 śniadań i 50 podwieczorków), ponadto dla najuboższych
przekazujemy z programu „Posiłek w szkole i domu” środki z budżetu Wojewody
Lubelskiego w wysokości: 17 599,60 zł i wkład własny4 400,00 zł
2) Program „Aktywna Tablica” gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu 2 tablic
interaktywnych(dotacja 14 000,00 zł i wkład własny 3 500,00 zł).
3) Program „Wyprawka Szkolna – 2019”, z którego skorzystało 25 uczniów SOSW
w Karczmiskach– zakup podręczników dotacja7 234,66 zł,
4) Stypendia i zasiłki szkolne (zadanie realizowane przez OPS Karczmiska) – 166 uczniów
z Gminy skorzystało z programu (dotacja 69 376,68 zł, środki własne – 17 344, 67 zł).
5) Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 172 569,00 zł (dzieci 3-5 lat) oraz
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 31 240,61 zł
(skorzystało 402 uczniów).
3. ŻŁOBEK
W roku 2019 do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 40 dzieci.
Żłobek w Karczmiskach mieści się przy ul. Opolskiej 18. Budynek posiada parter
gdzie znajduje się szatnia dzieci oraz kuchnia. Na pierwszym piętrze są dwie sale, sypialnia
i łazienka młodszych dzieci, mieści się tu również gabinet dyrektora oraz księgowość. Drugie
piętro zajmują starsze dzieci, które również mają dwie sale, łazienkę i sypialnie. Budynek
jest wyposażony w windę dla bezpiecznego poruszania się dzieci. Przed żłobkiem dzieci mają
plac zabaw. W żłobku dzieci spożywają posiłki zgodnie z wszystkimi obowiązującymi
normami żywieniowymi oraz z odpowiednią dla nich dietą. Dzieci mają zapewnioną
odpowiednią higienę snu i wypoczynku.
Żłobek funkcjonuje przez cały rok przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-17.00, dysponuje 40 miejscami dla dzieci. Dzieci są podzielone
na 5 grup wiekowych. Żłobek sprawuję opiekę wychowawczo-edukacyjną nad dziećmi
w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Zapewnia dzieciom warunki bytowania
zbliżone do warunków domowych, zgodnie z ich potrzebami, prowadzone są zajęcia
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wychowawcze i edukacyjne w tym oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjne. W placówce
dzieci bawią się, ale także i uczą poprzez zabawę. Wykorzystywane są tu np. metody
praktyczne, metoda dobrego startu, sensoplastyka. Poznają zwyczaje i tradycje Polski.
Nad codzienną opieką dzieci czuwają opiekunki, pomoc, pielęgniarka oraz inni pracownicy
żłobka. Codziennie w grupach opiekunki prowadzą zajęcia: matematyczne, polonistyczne,
plastyczne, dramowe, logopedyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne, ruchowe, muzyczne
oraz są prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach, są ciekawe nowo poznanych rzeczy. Opiekunki przygotowują dużo materiałów
i pomocy, żeby zainteresować dzieci. W każdym tygodniu jest inna tematyka dostosowana
do pory roku, świąt i innych wydarzeń.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania takich placówek żłobek zatrudnia
łącznie 14 osób (9 osób na całym etacie, 6 osób na niepełnych etatach).
Koszty Żłobka w Karczmiskach rozdział 85505
W budżecie Gminy na rok 2019 zostały zaplanowane środki w wysokości 646 329,00 zł.
Do końca roku 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 609 508,91 zł.
Wydatki te poniesione zostały na:
 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników Żłobka w Karczmiskach – 493 846,04 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 697,18 zł,
 realizację wydatków statutowych – 114 965,69 zł (w tym zakup materiałów –
12 677,16 zł, zakup środków żywności – 31 768,99 zł, zakup energii – 28 791,89 zł,
zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł, zakup usług pozostałych – 19 521,15 zł, zakup
usług telekomunikacyjnych i internetu – 1 394,96 zł, pozostałe opłaty i składki /w tym
ubezpieczenie mienia/ 831,89zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 2 800,00 zł,
odpis na ZFŚS – 15 384,65 zł, szkolenia pracowników – 1 360,00 zł).
Dochody wykonane do końca roku 2019 r.:
- za pobyt dzieci – 94 463,00 zł,
- za wyżywienie – 55 110,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 30,95 zł,
- odsetki bankowe – 2,89 zł.
Na rok 2019 Wojewoda Lubelski, w ramach programu rządowego Maluch + 2019, przyznał
dotację na funkcjonowanie żłobka w wysokości 52 800,00 zł

4. GMINNA BIBLIOTEKA i DOM KULTURY
Działalność Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach, zgodnie
ze statutem, w 2019 roku finansowana była z dotacji podmiotowych w kwocie 558 000,00 zł
i celowych 29 676,08 zł przekazanych przez Organizatora, dotacji celowych przekazanych
przez Bibliotekę Narodową w kwocie 4 698,00 zł oraz Instytut Książki 23 257,00 zł, środków
pochodzących z Narodowego Forum Muzyki 2 520,00 zł, przychodów z prowadzonej
działalności kulturalnej 12 218,00 zł, przychodów z najmu i dzierżawy składników
majątkowych 21 490,00 zł, a także darowizn przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne
w kwocie 6 490,00 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 33,86 zł. Przychody GBiDK
wynosiły – 658 382,94 zł.
Z powyższych źródeł GBiDK pokryła koszty związane z działalnością Biblioteki
i Domu Kultury, a także koszty związane z utrzymaniem Hali Sportowej oraz koszty
pielęgnacji terenów zielonych znajdujących się w zespole dworsko-parkowym o łącznej
powierzchni 3 ha. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
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w Karczmiskach był plan finansowy ustalony zarządzeniem Dyrektora, zmieniany w trakcie
roku budżetowego wedle potrzeb jednostki.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. to 10 osób na 9,00 etatach, z czego na dzień
sprawozdawczy 8 osób (na 7 etatach) świadczyło pracę. W związku długotrwałą absencją
pracownika w 2019 roku 1 osoba została zatrudniona na zastępstwo. Jednocześnie w celu
zmniejszenia kosztów, w związku z długotrwałą nieobecnością kolejnego pracownika,
GBiDK pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy 2 stażystów.
Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach w 2019
roku
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, jako jedyna samorządowa
instytucja kultury funkcjonująca na terenie Gminy Karczmiska, ma za zadanie prowadzenie
działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne
dla społeczności Gminy Karczmiska. Działania te realizuje poprzez wchodzące w skład
GBiDK: Gminną Bibliotekę w Karczmiskach z dwoma Filiami Bibliotecznymi w Głusku oraz
Słotwinach, a także Gminny Ośrodek Kultury.
W 2019 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 10 698,00 zł,
co pozwoliło na poszerzenie księgozbioru o 398 pozycje. W tym zakresie GBiDK
uczestniczyła w realizacji Programu Wieloletniego „Narodowego programu rozwoju
czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ponadto Biblioteka
pozyskała również dary książkowe o łącznej wartości 482,65 zł, w tym nagrody za udział
w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w całej sieci Gminnej Biblioteki
i Domu Kultury zarejestrowano 636 czytelników. W 2019 roku bibliotekę odwiedziło 14 615
użytkowników.
GB w Karczmiskach - 13 059
- 89,4 %
FB w Głusku
- 1 360
- 9,3 %
FB w Słotwinach
- 196
- 1,3 %
Przeciętny czytelnik przeczytał 16,6 książki i czasopisma rocznie, a mieszkaniec gminy
rocznie 1,9 książki i czasopisma.
W 2019 roku Gminna Biblioteka i Dom Kultury zorganizował lub był
współorganizatorem niżej opisanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych:
1. IV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - 12.01.2019 r., ok. 800 uczestników.
2. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13.01.2019 r., ok.
600 uczestników.
3. Ferie zimowe organizowane w okresie 11-24.02.2019 r., ok. 235 uczestników.
4. „Magia grzeje, magia chłodzi, magia dzieciom nie zaszkodzi” występ iluzjonisty 12.02.2019 r.
5. IX Gminny Turniej Szachowy KARCZMISKA 2019 - 23.02.2019 r., udział wzięło
42 graczy.
6. W dniu 02.03.2019 roku Chór „Corda Cantando” wziął udział w III Ogólnopolskim
Spotkaniu Chórów „Szczygiełki i Przyjaciele”.
7. Dzień Sołtysa – 11.03.2019 r. (ok. 54 uczestników).
8. Konkurs na palmę wielkanocną – 04.04.2019r., wpłynęło 27 prac.
9. Jarmark Wielkanocny -09.04.2019 roku. (ok. 140 uczestników).
10. Ogłoszenie konkursu na opowiadanie ”Stulecie Polskiego Kryminału”.
11. Gminne Eliminacje 38. Małego Konkursu Recytatorskiego - 09.05.2019 r.
(11 uczestników).
12. Muzyczna Majówka - 25.05.2019 r. (ok. 60 uczestników).
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13. Mistrzostwa Koła Szachowego na podsumowanie zajęć szachowych w roku szkolnym
2018/2019 - 31.05.2019, udział w nich wzięło 10 zawodników.
14. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
15. Rajd rowerowy w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz - 01.06.2019 r. Udział
w rajdzie wzięło 18 osób.
16. XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (27 uczestników).
17. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Kopciuszek” zorganizowane w trakcie przerwy
wakacyjnej – 95 uczestników.
18. V Święto Bob(r)u zorganizowane zostało dnia 4 sierpnia 2019 i przyciągnęło
ok. 3 tyś. uczestników.
19. Imprezą towarzyszącą do V Święta Bob(r)u było „Powiedz NIE uzależnieniom, TAK
życiu” oraz rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Apetyt na … bobrowe przysmaki”.
20. Zajęcia wakacyjne dla dzieci, podczas których uczestnicy wzięli udział
w zorganizowanych przez pracowników zajęciach o różnorakiej tematyce (sportowy
park, zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, rajd rowerowy
do Pasieki „Malinowa Kraina”, rajd rowerowy do „Zagrodowej Osady”)
(40 uczestników).
21. 9 września 2019 odbyło się Narodowe Czytanie – wydarzenie objęte honorowym
patronatem pary prezydenckiej. Uczestniczyło 60 osób.
22. We wrześniu 2019 roku ponownie ruszyła Karczmiska Liga Szachowa, w ramach
której do końca roku odbędą się 4 turnieje szachowe.
23. 20 września odbyło się II Powiatowe Forum Bibliotekarzy Powiatu Opolskiego.
Uczestniczyło w nim 95 osób.
24. Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” - 5 października 2019.
25. Skrzat Titelitury – przedstawienie dla dzieci (06.11.2019) – 180 widzów.
26. Święto Niepodległości – 11 Listopada – Gminne Obchody 101 rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Uroczystość pod pomnikiem na Placu Niepodległości i coroczna
Msza Św., z oprawą chóru ,,Corda Cantando''.
27. “Pastelkowe opowieści” projekt Fundacji – ależ Gustawie z Łodzi, zorganizowane
w tutejszym GBiDK w dniach 26-27 listopada 2019. Uczestniczyło łącznie 255 dzieci.
28. GBiDK prowadziła również akcję „Zaproś Mikołaja do domu” – 6 grudnia odbyła się
wizyta Mikołaja w miejscowym przedszkolu, Szkole Filialnej w Głusku oraz
w domach mieszkańców gminy.
29. „Mikołajkowa” uroczystość dla rodzin korzystających ze świadczeń realizowanych
przez OPS.
30. Udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” –w konkursie
otrzymaliśmy 2 pufy oraz książki o wartości 300 zł.
W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach odbywają się także:
 zajęcia koła plastycznego – spotkania odbywają się dwóch grupach wiekowych
(zajęcia raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej)
 zajęcia koła szachowego – zajęcia raz w tygodniu
 zajęcia nauki gry na gitarze
 spotkania klubu gier planszowych
 spotkania Chóru Corda Cantando
 spotkania Klubu Seniora
 spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
 spotkania zespołu śpiewaczego KGW Alebabki
 spotkania Kapeli Ludowej „Karczmiaki”
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W celu szerokiej promocji swoich działań GBiDK prowadzi na bieżąco stronę
internetową pod adresem: gbidk-karczmiska.pl, a także profil na portalu społecznościowym
Facebook. Obie strony są stale aktualizowane i zawierają informacje o nadchodzących
wydarzeniach, a także relacje z wydarzeń, które już się odbyły.
W 2019 roku GBiDK w Karczmiskach we współpracy z Narodowym Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego realizowała projekt pn. „Akademia Chóralna”. Projekt miał
na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach
projektu GBiDK pozyskała środki na pokrycie 50% kosztów pracy dyrygenta, tj. w kwocie
2 520,00 zł. W zajęciach Chóru Dziecięcego Dmuchawce bierze udział 45 uczestników.
GBiDK w Karczmiskach pozyskała również środki z „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
w kwocie 4 698,00 zł, zaś całkowita wartość projektu wynosiła 10 698,00 zł.
Ponadto w II półroczu 2019 roku, GBiDK pozyskała dofinansowanie w kwocie 23 257,00 zł
z Instytutu Książki w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.
Pozyskane środki pozwoliły na zakup m.in. komputerów, oprogramowania i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, w tym komputery stacjonarne z monitorami przeznaczone
dla czytelników, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne oraz roboty Photon
wraz z tabletami do ich obsługi. Całkowita wartość projektu to 27 362,00 zł.
5. SPÓŁKA KOMUNALNA
Sieć wodociągowa
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Karczmiska:
1) długość czynnej sieci rozdzielczej –78,91 km,
2) połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania –
1573 szt.,
3) woda dostarczona gospodarstwom domowym – 113 088 m3,
4) ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 4 719 osób,
5) zużycie wody na 1 mieszkańca –23,9 m3/rok.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych.
Główną zasadą gospodarki wodno-ściekowej jest ochrona zasobów wód stanowiących
źródło zaopatrzenia ludności i rozwoju gospodarki, pod kątem zabezpieczenia
perspektywicznego bilansu potrzeb oraz odnawialności zasobów wód podziemnych.
Na terenie Gminy Karczmiska eksploatowanych jest 5 ujęć komunalnych, które
tworzą zorganizowany system wodociągów zasilanych z ujęć wód podziemnych z poziomu
kredowego. Hydrofornie zlokalizowane są w następujących miejscowościach:
Lokalizacja

Wydajność [m3/d]

Karczmiska Pierwsze

480

Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Górki, Głusko
Duże-Kolonia

Wymysłów

150

Wymysłów, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie

Uściąż

175

Wolica

312

Zaborze

156

Zaopatrywane miejscowości

Uściąż, Mieczysławka, Zagajdzie, Słotwiny (dawna Kolonia),
Jaworce, Słotwiny-Czerwone-Łąki
Chodlik, Wolica, Wolica-Kolonia, Głusko Duże, Głusko Małe,
Bielsko, Głusko Duże-Kolonia
Zaborze, Zaborze-Kolonia, Słotwiny, Noworąblów
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W roku 2019 w ramach prac związanych z modernizacją hydroforni i utrzymaniem sieci
wykonano:
1) czyszczenie odżelaziaczy na hydroforni w Uściążu wraz z wymianą pompy
głębinowej,
2) wymianę złóż żwirowych w dwóch odżelaziaczach na złoże katalityczneodmanganiające oraz odżelaziające z piasku kwarcowego, a także naprawę systemu
napowietrzania na hydroforni w Wymysłowie,
3) wymieniono wodomierze główne na wszystkich hydroforniach,
4) dokonano czyszczenia zbiornika na hydroforni w Karczmiskach Pierwszych,
5) dokonano naprawy dwóch hydrantów, a także rozpoczęto proces uzupełniania
zaślepek hydrantowych oraz malowania hydrantów na terenie całej gminy.
Woda z własnych ujęć komunalnych sprzedawana jest również dla zaopatrzenia ludności
z sąsiednich gmin, tj.:
1) Hydrofornia w Wolicy zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Rozalin, Kazimierzów
leżących w Gminie Opole Lubelskie,
2) Hydrofornia w Zaborzu zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Rzeczyca leżącej
w Gminie Kazimierz Dolny.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi
ok. 78,9 km. Na terenie Gminy Karczmiska z usług wodociągowych korzysta ok. 99%
mieszkańców. Brak jest wodociągów w miejscowościach: Uściąż Kolonia, Zaborze
(Zajączków) oraz Głusko Duże-Kolonia (tzw. Solec).
Sprzedaż wody w 2019 roku w m3:
Lp.

Sprzedaż wody
wg odbiorców

1

Klienci indywidualni

2

Inne gminy

3

Instytucje
Razem

Hydrofornia
Karczmiska

Hydrofornia
Wolica

Hydrofornia
Zaborze

Hydrofornia
Wymysłów

Hydrofornia
Uściąż

34 731

28 881

17 681

17 106

14 689

-

26 621

3 356

-

-

6 892

-

-

-

-

41 623

55 507

21 037

17 106

14 689

Wszystkie wodociągi objęte są nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
Po przeprowadzonej analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego
dla konsumentów PPIS w Opolu Lubelskim nie stwierdził istotnych zagrożeń dla zdrowia
mieszkańców Gminy Karczmiska korzystających z wody dostarczanej przez ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach oraz z ujęć indywidualnych. W zakresie badanych parametrów woda spełnia
wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Na terenie gminy Karczmiska
nie zgłaszano w 2019 r. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
Sieć kanalizacyjna
W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach eksploatuje oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Karczmiskach
Pierwszych przy ul. Nadrzecznej i sieć kanalizacyjną funkcjonującą w miejscowościach
Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. Nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków o przepustowości 350 m3/d na terenie gminy wybudowana została w 2004 r.
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w ramach programu "PHARE 2000". Rozbudowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była
etapami korzystając z różnych środków m.in. SAPARD, PROW oraz budżetu gminy.
Oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych oraz ścieki dowożone
wozami asenizacyjnymi.
Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej
(bez przyłączy) wynosi ok. 34 km. Na sieci znajdują się 94 czynne indywidualne
przepompownie ścieków, które wtłaczają ścieki do sieci kanalizacyjnej.
W 2019 roku do oczyszczalni ścieków w Karczmiskach przyjęto i oczyszczono:
– 25 589 m3 ścieków komunalnych od klientów indywidualnych,
– 6 455 m3 ścieków komunalnych od instytucji,
– 4 837 m3 ścieków dowożonych,
– 5 834 m3 ścieków przemysłowych.
W zakresie gospodarki ściekowej w 2019 roku przeprowadzona została kampania
informacyjna dotycząca prawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej. W jej ramach
mieszkańcy posiadający przyłącza do sieci kanalizacyjnej zostali poinformowani poprzez
ulotki „jak prawidłowo korzystać z sieci kanalizacyjnej”. Celem kampanii było zmniejszenie
ilości awarii na indywidualnych pompowniach ścieków oraz blokowania kolektora głównego.
Poprzez niewłaściwe korzystanie z sieci dochodzi corocznie do bardzo wielu niepotrzebnych
awarii, które niejednokrotnie kończą się wymianą drogich pomp w przepompowniach.
W 2019 roku znacząco spadły przychody z tytułu opłat za odbiór ścieków. Główną
przyczyną spadku było m.in. odcięcie zrzutu ścieków przemysłowych z jednego z zakładów
produkcyjnych do oczyszczalni ścieków. Powodem odcięcia były znaczne zaległości
w regulowaniu opłat za ścieki oraz zła jakość ścieków przemysłowych, które doprowadziły
do zabicia flory bakteryjnej na oczyszczalni ścieków oraz pogorszyły jakość oczyszczonych
ścieków zrzucanych do rzeki. Wobec powyższego zaniechano również przyjmowania
ścieków dowożonych ograniczając się jedynie do sporadycznego płukania sieci celem
utrzymania należytej drożności.
Kierunki działań
W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem
ZGK Sp. Z o.o. w Karczmiskach jest zagwarantowanie niezawodności dostawy wody poprzez
podwyższenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej planowane
są również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, których podstawowym celem jest
zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców.
W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków przedsiębiorstwo
na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu
kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczonych usług w celu poszerzenia kręgu
klientów. W wyniku oceny stanu technicznego kanalizacji i oczyszczalni ścieków planuje się
przystąpienie do działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania jak również
dokonania koniecznych modernizacji oczyszczalni ścieków, m.in. w zakresie remontu
wirówki oraz stacji zlewczej. W roku 2020 planowane jest rozszerzenie działalności
w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej o zakup wozu asenizacyjnego i świadczenia
usług odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców z terenu gminy
Karczmiska.
ZGK Sp. z o.o. w działalności wodociągowo-kanalizacyjnej dąży do optymalizacji
gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców
oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody,
a także oczyszczania ścieków. Celowi temu służy prowadzona kontrola wskazań wodomierzy
głównych u wszystkich odbiorców wody, a także prowadzenie kontroli legalności przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w 2020 roku będzie prowadzona kolejna
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kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości jak prawidłowo korzystać
z sieci kanalizacyjnej. Ponadto prowadzone będą kontrole legalności przyłączy
kanalizacyjnych i wodnych.
Gospodarka odpadami
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z
terenu Gminy Karczmiska w roku 2020 Zarząd ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach poczynił
duże starania m.in. w zakresie pozyskania sprzętu umożliwiającego odbiór odpadów.
W grudniu 2019 r. zakupiono samochód do 3,5 tony do zbierania odpadów segregowanych
oraz w drodze leasingu śmieciarkę jednokomorową do zbierania odpadów zmieszanych.
Celem spełniania warunków ustawowych przystępującego do przetargu ZGK Sp. z o. o.
w Karczmiskach podpisała stosową umowę konsorcjum z PUK Sp. z o. o. w Józefowie nad
Wisłą o współpracy. Konieczność podpisania umowy konsorcjum wynikała z faktu,
iż na chwilę złożenia oferty ZGK Karczmiska dysponowała tylko trzema pojazdami
tj. śmieciarką, ciągnikiem z przyczepą oraz samochodem ciężarowym, zaś wymóg ustawowy
określa ich ilość na 5 pojazdów. Dzięki umowie konsorcjum PUK Sp. z o. o. w Józefowie
udostępniło dwa pojazdy tj. śmieciarkę oraz tzw. bramowca. Jednocześnie dla spełnienia
warunków ustawowych transportującego odpady złożono stosowny wniosek aktualizacyjny
do rejestru BDO, wyposażono 3 pojazdy w system zdalnego monitoringu tj. GPS, wybrano
dostawcę worków, oznakowano pojazdy logo spółki oraz opłacono stosowne polisy pojazdów
oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności odbioru odpadów
komunalnych. Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowania przetargowego od stycznia
2020 r. spółka realizuje odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Karczmiska.
6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KARCZMISKACH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach funkcjonuje jako gminna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane
na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Karczmiska. Działania Ośrodka
są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa
o pomocy społecznej. Jednak zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy społecznej
to nie jedyna forma działalności Ośrodka. Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie
dochodziły nowe zadania do realizacji przez OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach realizuje zadania, w szczególności
w zakresie:
1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
z uwzględnieniem podziału na następujące zadania:
a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
b) zadania własne gminy,
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
2) świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów;
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4) zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów;
5) przyznania Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny;
6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w ramach realizacji
zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Świadczenia z pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 ze zm.) prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, którym
posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu
co najmniej jednego z powodów np. bezrobocie, sieroctwo, przemocy w rodzinie,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności, alkoholizmu,
narkomanii, potrzeby ochrony macierzyństwa lub innych okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy. Od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej wynosi 701,00 zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł. Podstawą przyznania
świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Podczas
przeprowadzania wywiadu pracownicy socjalni ustalają sytuację życiową, rodzinną,
zawodową, zdrowotną członków rodziny, dane dotyczące źródeł uzyskiwanych dochodów.
Pracownicy socjalni, którzy przeprowadzają wywiad środowiskowy nie ograniczają się tylko
do zbierania suchych faktów. Już przy pierwszej wizycie analizują wraz z klientem sytuację,
zastanawiają się nad możliwościami przezwyciężenia problemów, udzielają porady,
motywują do zmiany, niejednokrotnie przeprowadzają pierwsze mediacje w sytuacjach
konfliktowych. Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz możliwości
finansowych Ośrodka przyznawana jest odpowiednia pomoc.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy
Społecznej w Karczmiskach w 2019 r. realizował świadczenia pieniężne i niepieniężne m.in.:
1) świadczenia pieniężne tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek
specjalny celowy;
2) świadczenia niepieniężne m.in. praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej za 2019 r.

Zasiłek stały

Liczba osób
otrzymujących
świadczenie
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Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

423

232 416,00 zł

Zasiłek okresowy

46

227

76 400,00 zł

Zasiłek celowy

42

91

29 689,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
dla osób pobierających zasiłek stały

31

329

18 306,09 zł
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Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”.
W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach rozpoczął realizację
nowego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023. Celem
programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz
objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych. W ramach programu zostało udzielone wsparcie w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku, po spełnieniu przez osoby warunków
do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecny program „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastąpił realizowany przez tut. OPS Program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” rozpisany na lata 2014-2020. W 2019 r. w ramach programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia
potrzebującym na łączną kwotę 22 084,00 zł (4 484,00 zł stanowiły środki własne,
zaś 17 600,00 zł dotacja wojewody).
Pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole objęto 35 uczniów, zaś z pomocy
żywnościowej w formie zasiłku celowego udzielono 33 osobom w rodzinach.
Do zrealizowania tego zadania należało przyjąć akty prawa miejscowego. W 2019 roku Rada
Gminy Karczmiska podjęła następujące uchwały związane z programem:
 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Karczmisk z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania
pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 Uchwała NR VII/41/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze w gminie realizowane są w związku z art. 50 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Karczmiska
Nr XXXV/255/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu
ich pobierania. Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a decyzję o ich przyznaniu, zakresie i miejscu
świadczenia podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje,
że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych
osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Liczba osób, którym świadczone są usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania systematycznie rośnie. Rodziny stają się mniej liczne,
kontakty coraz mniej intensywne, temu zjawisku towarzyszą emigracje zarobkowe ludzi
młodych. Te wszystkie czynniki wpływają na zakres zadań z obszaru opieki środowiskowej,
które zmuszone są podejmować instytucje pozarodzinne. W wielu przypadkach usługi
opiekuńcze zapewnione przez Gminę są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć osoby
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częściowo niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prowadzona pomoc w formie usług
opiekuńczych często przyczynia się tego, iż osoby mogą dalej żyć w swoim dotychczasowym
środowisku. Z tego powodu bardzo istotne jest zabezpieczeniem środków finansowych na ten
cel. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.
Kierowanie do domów 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. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej
odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo
na mocy postanowienia Sądu o umieszczeniu danej osoby w DPS bez jej zgody. Pobyt
w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązani do wnoszenia opłaty
za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
z dochodów dziecka,
 małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym
osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
pełną odpłatność.
W 2019 r. Ośrodek dofinansował koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej 4 osobom.
Wydatki poniesione przez Gminę na ten cel stanowią kwotę 93 715,51 zł.
Dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej jest zadaniem wymagającym
dużych nakładów finansowych przy niewielkiej ilości osób korzystających.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydawane są
na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu
świadczenia. W 2019 r. zostało wydanych4 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
z opieki zdrowotnej oraz 1 decyzja odmowna w tej sprawie.
Zestawienie liczby wniosków o pomoc, wywiadów środowiskowych i decyzji administracyjnych .
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W 2019 r. pracownicy socjalni przyjęli 168 podań o pomoc, przeprowadzili ponad 260
wywiadów środowiskowych, wydano 215 decyzji administracyjnych. Wypłata świadczeń
to nie jedyna forma pracy Ośrodka. Pracownik socjalny podejmuje szereg działań w ramach
pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku.
Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe na zlecenie Sądów,
Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i innych instytucji. Wydawane są przez tut. organ opinie w sprawach ograniczenia,
pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich
i ubezwłasnowolnionych, wytypowanie kandydatów na rodziców zastępczych, ocena
funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny biologicznej dziecka.
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1111, ze zm.) w tutejszym Ośrodku jest zatrudniony asystent rodziny. W 2019 roku
pozyskano dotację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie
kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 19 080,00 zł. W 2019 roku
wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin. Dla porównania w 2018 roku
wsparciem asystenta rodziny było objętych zostało 9 rodzin.
Asystent rodziny podejmuje działania na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Liczba rodzin, z którymi asystent
rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności
i wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin. Na uwagę zasługuje fakt,
że wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystent poprzez swoją pracę stara się
zmienić stosunek osób w rodzinie, wzbudzić wiarę we własne siły. Jego rola w systemie
pomocy rodzinie jest istotna, gdyż efektem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę będącą
w kryzysie podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwia stworzenie
jej optymalnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci. Rodzina bowiem,
jest podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo
emocjonalne, dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego
rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak
uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia
dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest
wprowadzenie do niej asystenta rodziny.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do zadań własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka
w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości: w pierwszym roku pobytu dziecka koszt odpłatności to 10%, w drugim roku
pobytu – 30%, w trzecim i kolejnych latach 50%.
Liczba dzieci w pieczy zastępczej i koszty związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej.

2016

2017

2018

2019

Liczba dzieci/młodzieży pozostających
w pieczy zastępczej

7

8

7

7

Koszty poniesione za pobyt dzieci w
pieczy zastępczej

31 015,48 zł

42

77 196,17 zł

131 957,37 zł

129 057,48

Na podstawie danych z powyższej tabeli widoczne jest, iż koszty ponoszone za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej są bardzo wysokie i różne. Jest to związane ze zwiększającym
się udziałem procentowym gminy w kosztach oraz czasem pobytu dzieci w pieczy.
Poprzez udzielaną pomoc finansową, wsparcie w postaci pracy socjalnej oraz
w uzasadnionych przypadkach przydzielenie rodzinie asystenta rodziny tutejszy Ośrodek
wspiera rodzinę przeżywającą kryzys. Wsparcie ma na celu poprawę sytuacji materialnobytowej rodziny, jak również poprawę jakości sprawowanej opieki i wychowania. Działania
podejmowane przez tut. Ośrodek wpisują się w realizację Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019. Program Wspierania Rodziny został przyjęty Uchwałą
Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2016 r.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przemoc w rodzinie jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie
do najpoważniejszych problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ
na życie człowieka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa społecznego problemy te nabierają
szczególnego znaczenia.
Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane
są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Przemocą w rodzinie na terenie Gminy
Karczmiska zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W pracach zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, sądu, policji,
szkół, opieki zdrowotnej. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień
zawartych między Wójtem Gminy Karczmiska a podmiotami, których przedstawiciele
wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Zespół Interdyscyplinarny realizuje Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2015-2020.
Ilość założonych Niebieskich Kart
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Świadczenia rodzinne
Zgodnie z wprowadzoną i obowiązującą do dzisiaj ustawą o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003 r. do świadczeń rodzinnych, które realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Karczmiskach, zalicza się:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenia pielęgnacyjne.
3. Świadczenia rodzicielskie.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Podstawowym rodzajem świadczeń rodzinnych jest zasiłek rodzinny. W pierwszych
latach jego funkcjonowania, tj. od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r., był on przyznawany
w wysokości zależnej od liczby dzieci na utrzymaniu osoby uprawnionej. Począwszy zaś od
1 września 2006 r., zasiłek rodzinny jest przyznawany w zależności od wieku dziecka
pozostającego na utrzymaniu osoby uprawnionej.
Zgodnie z ustawą dodatki do zasiłków rodzinnych przysługują z tytułów:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) rozpoczęcia roku szkolnego,
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Zasiłek rodzinny jest to jedna z form wsparcia przede wszystkim dla rodzin o niskich
dochodach, wielodzietnych czy wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ma na celu
częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Obecnie kryterium dochodowe dające
prawo do zasiłku rodzinnego ustalone zostało na poziomie 674 zł miesięcznie w przeliczeniu
na członka rodziny, natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, obowiązujące kryterium wynosi 764 zł. Dzięki wprowadzeniu
od 1 stycznia 2016 r. zasady “złotówka za złotówkę” rodziny, które przekroczą próg
dochodowy nie tracą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, ich świadczenia są stopniowo
obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota
świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach
świadczeń rodzinnych realizowane są świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny,
b) świadczenie pielęgnacyjne,
c) specjalny zasiłek opiekuńczy.
Do katalogu świadczeń rodzinnych realizowanych przez tut. Ośrodek zaliczają się również
a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Jest ona wypłacana
w wysokości 1000 zł. Do końca 2012 r. przysługiwała ona niezależnie od dochodów
rodziny, natomiast od 1 stycznia 2013 r. prawo do tego świadczenia uzależnione
zostało od kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1922 zł miesięcznie
na osobę w rodzinie,
b) świadczenie rodzicielskie wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1 000 zł
miesięcznie dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego.
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Najbardziej istotną zmianą w okresie funkcjonowania świadczeń rodzinnych dla
świadczeniobiorców to fakt, że nie muszą, jak to było wcześniej, załączać do składanych
wniosków zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Urzędu Pracy czy aktów urodzenia
ponieważ te dokumenty organ pozyskuje sam.
Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek dla opiekuna wynosił 520,00 zł.
miesięcznie. Od 1 listopada 2018 r. wynosi 620,00 zł.
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł „Za Życiem”
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, od 01 stycznia 2017 r.
przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Zasiłek przysługuje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu
na dochód.
Wydatki zlecone na świadczenia rodzinne i świadczeniobiorcy na koniec 2019 r.
przedstawiają się następująco:
1) Wypłacono 4 537 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę537 805,00 zł.
2) Wypłacono 1 862 dodatków zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 226 056,00 zł,
w tym z tytułu:
Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego
Z tytułu urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Łącznie:

Liczba
świadczeń
18

Wysokość
świadczeń
18 000,00 zł

68

26 416,00 zł

207
177
270

39 951,00 zł
18 810,00 zł
27 293,00 zł

672

52 836,00 zł

450
1862

42 750,00 zł
226 056,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne –1 391 świadczeń na kwotę 263 409,00 zł,
Świadczenia pielęgnacyjne - 211 świadczeń na kwotę 332 175,00 zł,
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 162 świadczeń na kwotę100 254,00 zł,
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczeń na kwotę
44 000,00 zł,
7) Zasiłek dla opiekuna – 92 świadczeń na kwotę 57 040,00 zł,
8) Świadczenie rodzicielskie – 120 świadczeń na kwotę 111 265,00 zł,
9) Ponadto w ramach zastosowania tzw. mechanizmu 1 zł za 1 (art. 5 ust. 3 ustawy
o świadczeniach rodzinnych) tut. Ośrodek wypłacił 400 zasiłków rodzinnych na kwotę
26 160,16 zł oraz 548 dodatków do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 16 340,85 zł.
3)
4)
5)
6)
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Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych na koniec 2019 roku wyniosła
1 657 465,00 zł oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 57 040,00 zł.
W 2019 r. wydano 469 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne.
Poza wypłaconymi świadczeniami Ośrodek prowadził postępowania w sprawie
ustalenia uprawnień i realizował do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (96 361,00 zł) oraz opłacał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne
(11 000,00 zł) za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie maja możliwości wyegzekwowania
alimentów od dłużnika. Przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica
na podstawie wyroku sądu, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna. Przysługują osobie
uprawnionej: do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 roku życia w przypadku
kontynuacji nauki, bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 800 zł. Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach wypłacił 437 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę
177 710,00 zł. Tut. Organ prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Łączna kwota należności zwrócona w 2019 r. przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła ponad 82 000,00 zł,
dla porównania w 2018 r. była to kwota ponad 74 000,00 zł, zaś w 2017 r. była to kwota
ponad 39 000,00 zł. Z roku na rok kwoty zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych
są wyższe, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań.
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Wysokość zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).
W ramach realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) z jednoczesnym zastosowaniem uchwały Rady
Gminy Karczmiska Nr XXVII/201/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Karczmiska w 2019 roku wypłacono pomoc materialną
o charakterze socjalnym na łączną kwotę: 86 723,35 zł, z tego środki finansowe w kwocie:
69 378,68 zł otrzymane w formie dotacji celowej, natomiast udział środków własnych gminy
wyniósł 17 344,67 zł. Udział procentowy wkładu własnego przy realizacji tego zadania
wyniósł 20 %.
 87 uczniów otrzymało stypendia w okresie styczeń - czerwiec 2019 r.
 79 uczniów otrzymało stypendia w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.
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Zadania z zakresu Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Jednym z działań wspierających rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków
rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie karty ułatwia dużym
rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej
Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek,
zabawek oraz paliwa.
W ramach realizacji przez tut. Ośrodek ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny w 2019 roku dla rodzin wielodzietnych wydano 171 Karty Dużej Rodziny.
Od 01.01.2019 r. zmianie uległa ustawa o karcie dużej rodziny w związku z czym nastąpił
wzrost liczby osób uprawnionych do posiadania karty dużej rodziny. W związku ze zmianą
przepisów prawa Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania
wniosku.
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Inne działania
Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program polega na dostarczaniu
osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki. Rolą Ośrodka była
kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej. W 2019 roku na podstawie zebranej dokumentacji wydano skierowania
do otrzymania pomocy żywnościowej, na podstawie których pomoc otrzymało 410
mieszkańców Gminy Karczmiska.
W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
w naszej Gminie odbyły się już po raz trzeci uroczyste obchody tego święta. Spotkanie
zostało zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach
w dniu 19 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury. W spotkaniu udział
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wzięły władze Gminy Karczmiska, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
z terenu powiatu, przedstawiciele placówek oświatowych, policji, Rady Gminy, kuratorzy
Sądowi oraz inne podmioty współpracujące z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W grudniu 2019 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy
z pracownikami Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach zorganizowali Mikołaja
dla dzieci z najuboższych rodzin. Paczki mikołajkowe otrzymało 66 dzieci.
Program „Rodzina 500+” realizowany przez Urząd Gminy Karczmiska
Działanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
Od dnia 01 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje każdemu
dziecku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody rodziny.
W roku 2019 wpłynęło do Urzędu Gminy Karczmiska 602 wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego, z tego na okres zasiłkowy 2019/2021 - 579
wniosków. 227 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną, natomiast 375 złożono w formie
papierowej.
Na podstawie złożonych wniosków wydano:
 552 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego,
 23 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego,
 5 decyzji odmownych,
 17 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego,
 7 decyzji żądających zwrotu.
 23 wnioski przekazano do rozpatrzenia do Wojewody Lubelskiego w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (sytuacja taka zachodzi gdy jedno
z rodziców jest zatrudnione poza granicami Polski).
Na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w roku 2019 wydatkowano kwotę
4 378 101 zł, wypłacono 8770 świadczeń dla 850 dzieci. W związku z wprowadzeniem prawa
do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko liczba uprawnionych w stosunku
do roku 2018 zwiększyła się o około 250 dzieci.
Od 1 lipca 2019 r. zmianie uległa forma rozstrzygnięcia wniosku, nie wydaje się
decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego lecz informacje. Informacje
o przyznanym świadczeniu wychowawczym przesyłane są drogą elektroniczną o ile klient
wskazał we wniosku swój adres poczty elektronicznej.
Rządowy program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla ucznia
na rozpoczęcie roku szkolnego.
Na świadczenie Dobry start na okres 2019/2020wpłynęło 446 wniosków , z tego – 147 drogą
elektroniczną, 299 w formie papierowej. Na podstawie złożonych wniosków wydano:
 446 informacji przyznających świadczenie „dobry start” dla 614 uczniów
w kwocie 300 zł jednorazowo.
W roku 2019 wypłacono świadczenia na kwotę łączną 184 200 zł.
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7. OCHRONA ZDROWIA
Podstawową opieką zdrowotną dla mieszkańców - Gmina Karczmiska realizuje w oparciu
o „Panaceum” s.c. - Praktykę Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach tj. niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej prowadzonym przez spółkę cywilną od 1999 roku. „Panaceum“ s.c. działa
w budynku spełniającym wszelkie normy przewidziane do prowadzenia tego typu
działalności. Posiada trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, punkt szczepień
z poczekalnią dla dzieci zdrowych, punkt pobrań, rejestracje, poczekalnie, sanitariaty,
zaplecze socjalne. W obiekcie mieści się również praktyka stomatologiczna i apteka.
Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w placówce wykonywane są w
oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest głównym źródłem
finansowania działalności. Są to usługi w ramach kompetencji lekarza rodzinnego,
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki w
środowisku nauczania i wychowania. Usługi finansowane są w sposób kapitacyjny tzn.za
osobę na aktywnej liście pacjentów.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Zespół Panaceum to:
 trzech lekarzy: – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, pełniąca funkcję
kierownika placówki; internista, specjalista medycyny rodzinnej oraz specjalista
chorób wewnętrznych,
 trzy pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
 pielęgniarka punktu szczepień
 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
 położna środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka pracująca w gabinecie zabiegowym
 trzech pracowników administracyjno-gospodarczych.
Zadeklarowanych pacjentów, wg. stanu na 31 grudnia 2019 jest 5349 w następującej
strukturze wiekowej:
1. 0-6 lat - 294,
2. 7-18 lat - 586,
3. 19-65 lat - 3523,
4. Powyżej 66 lat - 946.
5.
 W 2019 roku udzielono 27194 porad lekarskich, z czego 154 stanowiły wizyty domowe.
Największy odsetek stanowiły porady z powodu nadciśnienia tętniczego i chorób układu
krążenia - 8046, chorób układu ruchu - 5021, infekcji układu oddechowego - 5021,
cukrzycy -1207.
 Wykonano 16645 różnych badań laboratoryjnych. Najwięcej w tej grupie to morfologia
krwi, analiza moczu, poziom glukozy, poziom hormonów tarczycy, lipidogram,
 Wykonano121badań ekg., 123 badania USG jamy brzusznej i 52 USG tarczycy,4 badania
USG ślinianek i 5 usg węzłów chłonnych obwodowych.
 Wykonano566 różnego rodzaju zdjęć rtg.
 Wystawiono 2906 skierowań do poradni specjalistycznych i 288 skierowań na leczenie
szpitalne.
 Wystawiono 64 skierowania na leczenie sanatoryjne.
 Wystawiono 145 skierowań na zabiegi rehabilitacyjne .
 W ramach opieki nad dziećmi w różnych grupach wiekowych przeprowadzono 359
badań bilansowych oraz wykonano 758 szczepień. Procent wyszczepialności wynosi
98%.
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W 2019 roku poza kontraktem realizowano zadania w ramach programów profilaktycznych
NFZ, wojewody oraz Gminy Karczmiska. Do nich należą:
1. Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego(HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2008 r. (6 760,00 zł) –
zaszczepiono 28 dziewczynek.
2. Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy powyżej
65 roku życia (kwota 11 592,00 zł) – zaszczepiono 490 seniorów.
3. We współpracy z Luxmed Lublin w ramach programu Wojewody Lubelskiego
szczepień p/pneumokokom dla dzieci 2-5 letnichzaszczepiono6 osób. Większość
dzieci została zaszczepiona w latach wcześniejszych, ponieważ program trwa
od 2016 roku.
4. Program profilaktyki raka jelita grubego – kolonoskopia we współpracy z Luxmed
Lublin. Przeprowadzono edukację kilkudziesięciu osób z grupy ryzyka i wykonano
7 kolonosopii.
5. Program diagnozowania boreliozy, w ramach którego wykonywano badanie poziomu
przeciwciał boreliozowych. Pacjenci z rozpoznaną boreliozą zostali skierowani
do poradni leczenia chorób zakaźnych. W 2019 roku przebadano 72 osoby - była
to kontynuacja programu z 2018 roku.
6. We współpracy z SPSK$ w Lublinie w ramach programu wczesnego rozpoznawania
RZS zakwalifikowano i skierowano na dalsze badania17 osób. W efekcie u dwóch
spośród nich zdiagnozowano zapalenia stawów.
7. Realizowano również programy NFZ : program profilaktyki gruźlicy oraz
profilaktyki chorób układu krążenia.
Programy są kontynuowane w 2020 roku.
W 2019 wykonano remont elewacji oraz rozpoczęto remont pomieszczeń, który będzie
kontynuowany w 2020 roku. Zainstalowano również panele fotowoltaiczne.
W ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0050/17: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
w "PANACEUM" s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr Pleszyński
uzyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 76 200 zł na doposażenie przychodni.
Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w 2019 r. wykonywało zadanie własne
Gminy z zakresu ochrony zdrowia w ramach podpisanych umów z Gminą Karczmiska.
Zadanie zostało zgłoszone w 2019 r. do konkursu ogłoszonego przez Ogólnopolski Program
Zwalczania Grypy. Program wyróżnia najaktywniejsze jednostki samorządu terytorialnego
za działania w zakresie profilaktyki grypy i popularyzacji szczepień. 10 września 2019 r.
odbyło się w Warszawie wręczenie nagród laureatom konkursu za 2018 r.. Ogólnopolski
Program Zwalczania Grypy przyznał samorządom wyróżnienia. Wśród wyróżnionych
laureatów w 2019 r. po raz drugi została wyróżniona Gmina Karczmiska.
W zakresie spraw zdrowia Gmina Karczmiska zrealizowała ponadto 2 bezpłatne
badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Karczmiska w wieku 50-69 lat, 21 maja
2019 r. firma Mamo-Med. z Gdańska 45 pacjentek i 28 czerwca 2019 r. firma Geneva Trust
Polska Sp. z o.o. z Gdańska przebadała 25 pacjentek.
W ramach profilaktyki zdrowia współpracowaliśmy z szeregiem instytucji: Wydziałem
Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lublinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu Lubelskim,
Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców, Panaceum s.c. Praktyka Lekarza
Rodzinnego w Karczmiskach i placówkami oświatowymi.
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V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Gmina Karczmiska cechuje się dużym bogactwem przyrodniczym. Niezniszczone
gleby o wielkim potencjale biologicznym i tradycyjny wiejski krajobraz rolniczy jest wielką
wartością, dziedzictwem kulturowym i ekologicznym.
Na terenie Gminy Karczmiska w jednolitym krajowym systemie prawnej ochrony
przyrody występują:
1. Fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje powierzchnię 0,5 km2,
2. Strefa ochronna (otulina) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, która obejmuje
powierzchnię 35,6 km2,
3. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje 37,5 km2 powierzchni Gminy.
Pielęgnacja zieleni
W 2019 r. za kwotę 5400,00 zł zrealizowano zadanie pn.: „Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzew – pomników przyrody na terenie Gminy Karczmiska”. Na jego
realizację otrzymano z WFOŚiGW w Lublinie dotację w kwocie 2500,00 zł. W ramach
zadania wykonano dokumentację dendrologiczną, opracowano zakres prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych oraz wybrano osobę pełniącą nadzór. Przewidziane zabiegi dwóch
pomników przyrody (dębów szypułkowych rosnących na działkach nr 1272 w Karczmiskach
Pierwszych oraz nr 229 w Noworąblowie) przeprowadzono w miesiącu październiku.
Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.
Zarządzeniem Nr 145 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2015 r. została powołana
komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej położonych na terenie gminy Karczmiska. Zarządzenie to zostało zmienione
zarządzeniami: Nr 184 z dnia 16 lipca 2018 r. oraz Nr 149 z dnia 3 czerwca 2019 r. W skład
Komisji zostali powołani pracownicy Urzędu Gminy Karczmiska, pracownik LODR
w Końskowoli oraz przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej.
Wnioski o szacowanie strat w wyniku przymrozków wiosennych przyjmowano
w dniach 3.06.19 r. – 21.06.19 r. Informację zamieszczono na stronie internetowej UG oraz
przekazano sołtysom poszczególnych sołectw. Z kolei wnioski o szacowanie strat w wyniku
suszy przyjmowano w dniach 19.07.19 r. – 26.07.19 r. Informację zamieszczono na stronie
internetowej UG.
Powołana Komisja oszacowała w 2019 r.:

Ilość złożonych
wniosków

Liczba
poszkodowanych
gospodarstw
rolnych z terenu
Gminy
Karczmiska

Powierzchnia
upraw dotkniętych
klęską [ha]

Szacunkowa wartość
strat [zł]

Przymrozki
wiosenne

223

162

751,12

5 452 635,46

Susza

105

89

521,63

1 244 214,00

Rodzaj klęski
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Straty związane z dziką zwierzyną
Od dnia 23 sierpnia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległa procedura
szacowania szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz
w czasie prowadzonego polowania. Od tego czasu Gminy nie przyjmują wniosków
o szacowanie szkód zaś sołtysi nie wchodzą w skład komisji szacujących.
Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel
albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Szacowaniem szkód zajmuje się zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła
szkoda.
Zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
27 marca 2015r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie
(Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1566) na terenie Gminy Karczmiska zlokalizowane są obwody
łowieckie nr 181, 182, 198, 200, którymi administrują: Koło Łowieckie nr 44 „Sokół”
w Puławach oraz Koło Łowieckie nr 47 „Bekas” w Opolu Lubelskim.
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Ochotnicze Straże Pożarne i prace Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Karczmiskach.
Na terenie gminy Karczmiska funkcjonuje 10 jednostek wchodzących w skład
struktury Związku OSP RP (w tym 9 typu S, a 2 jednostki w KSRG).
Jednostki nasze skupiają:
- 399 członków czynnych,
- 10 członków wspierających,
- 34 członków honorowych.
Podstawowym źródłem finansowania OSP zgodnie z ustawą o ochronie
przeciwpożarowej i statutem są:
1) budżet gminy,
2) działalność gospodarcza OSP,
3) dotacje i subwencje z budżetu państwa, instytucji ubezpieczeniowych, prywatnych
sponsorów.
Wydatki z budżetu gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowi 210 201,00 zł
i przedstawiały się następująco:
- ekwiwalent – 14 712,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie kierowców – 36 929,07 zł,
- zakupy– 18 778,50 zł,
- energia elektryczna i gaz – 19 493,10 zł,
- usługi remontowe – 7 279,60 zł,
- badania lekarskie – 3 981,00 zł,
- usługi – 15 325,55 zł,
- ubezpieczenie – 25 382,00 zł,
- opłaty miedzy jednostkami – 298,50 zł,
- fundusz sołecki – 68 020,99 zł.
Ze środków funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków: ubranie
specjalne Nomex i sprzęt gotowości bojowej dla OSP Karczmiska, zakupiono ubrania
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specjalne Nomex dla OSP Noworąblów, zakupiono krzesła i stoły dla OSP Słotwiny, w OSP
Karczmiska Drugie utwardzono plac, zakupiono garaż oraz wyposażenie boiska, w OSP
Głusko wykonano ocieplenie garażu.
OSP Karczmiska i OSP Noworąblów jako jednostki włączone do KSR-G uzyskują
środki z Komendy Głównej PSP ale środki te nie pokrywają w pełni poniesionych kosztów.
W 2019 r. wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Karczmiska otrzymały z MSWiA dotacje
w kwocie 5.000,00 zł. Z dodatkowych środków jednostki OSP Karczmiska i Noworąblów
otrzymały kolejne 5.000,00 zł.
Sytuacja na terenie gminy jest w zasadzie ustabilizowana, nie odnotowano żadnego
dużego pożaru. Świadczy to, o szybkości oraz skuteczności prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych. Spośród zagrożeń miejscowych największą ilość stanowią
podtopienia lokalne, wiosenne wypalanie traw oraz pożary sadzy w okresie zimowym.
Zdecydowanie największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych zanotowały
jednostki OSP włączone do KSR-G: Karczmiska Pierwsze i Noworąblów. Pozostałe jednostki
wyjeżdżają raz lub najwyżej kilka razy do roku. I tak w 2019 roku jednostki wyjeżdżały
73 razy do zdarzeń (43 – pożary, 28 – miejscowe zagrożenia, 2- fałszywe alarmy).
W trakcie roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Gminnego Związku OSP RP
w Karczmiskach. Wszelkie zakupy, problemy oraz bieżąca działalność są omawiane
sukcesywnie a decyzje podejmowane wspólnie. Fachową pomocą w zakresie spraw ppoż.
wspiera gminę Komendant Gminy Ochrony Przeciwpożarowej kpt. mgr inż. Pan Kamil
Młyniec - pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
W miarę stabilna sytuacja pożarowa na terenie gminy jest efektem prowadzonych
od wielu lat systematycznej pracy z młodzieżą szkolną, organizowaniem pokazów,
przygotowaniem do eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawodów sportowopożarniczych. Strażacy i Komendant Gminny czynnie włączyli się w organizację eliminacji
szkolnych i gminnych Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – współorganizując pokazy
sprzętu pożarniczego. Co roku zwycięzca eliminacji gminnych reprezentował Gminę
Karczmiska na eliminacjach powiatowych. W 2019 Krystian Pyska zajął I miejsce
w Powiecie i reprezentował nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich. Corocznie Urząd
Gminy organizuje w Zespole Szkół w Karczmiskach Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, nad przebiegiem którego czuwali min. funkcjonariusze policji.
Zwycięzcy Turnieju reprezentowali gminę na eliminacjach powiatowych. Głównym celem
konkursu jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat niebezpieczeństw, z którymi
mogą się zetknąć w codziennym życiu oraz sposobów właściwego zachowania w takich
sytuacjach aby nie stać się ofiarą przestępstwa lub zdarzenia drogowego.
W ciągu roku na terenie gminy organizowano szereg uroczystości, w których
uczestniczyli strażacy i członkowie Zarządu Oddziału Gminnego. Były to: Gminne Święto
Strażackie – Florian 2019, święta państwowe i kościelne, apele poległych, uczestnictwo
w uroczystościach kościelnych w Sanktuarium w Wąwolnicy, powiatowy „ Dzień Strażaka”.
Ważnym elementem w działalności jednostek OSP są zawody sportowo-pożarnicze,
które odbywają się corocznie w innej gminie. W tym roku zawody sportowo - pożarnicze dla
czterech gmin zorganizowane były w Niedźwiadzie Dużej gmina Łaziska w dniu 23.06.2019r.
Z terenu gminy Karczmiska w zawodach uczestniczyło 8 jednostek OSP w tym 1 drużyna
kobieca. 7 lipca br. na boisku sportowym w Józefowie nad Wisłą odbyły się X Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jednostka OSP Zaborze zajęła drugie miejsce.
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2. Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe i sprawy obronne
Na stronie internetowej Urzędu Gminy do wiadomości mieszkańców są zamieszczane
ostrzeżenia o zjawiskach meteorologicznych. Ostrzeżenia przekazywane są przez Dyżurnego
Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie i zawierają
rodzaj zagrożenia, czas wystąpienia, obszar oraz przebieg. Po wszystkich gwałtownych
burzach połączonych z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnymi wiatrami
na bieżąco przesyłane są raporty o skutkach burz do Powiatowego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w Opolu Lubelskim. Zarządzeniem Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia
23 maja 2019 r. na całym terytorium Rzeczpospolitej polskiej wprowadzono drugi stopień
alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów z dnia
07 października 2019 r. na całym terytorium Rzeczpospolitej polskiej wprowadzono drugi
stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). W obu przypadkach wszczęto procedurę
przewidzianą dla danego stopnia alarmowego.
W oparciu o ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
przeprowadzono kwalifikację wojskową. Do osobistego stawiennictwa przed Powiatowa
komisją Lekarską zostało wezwanych 37 osób w tym jedna kobieta.
W 2019 roku wydano 5 decyzji o przeznaczeniu rzeczy ruchomych w ramach
świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny oraz uchylono 5 decyzji w związku z ustaniem potrzeby ich używania.
Na bieżąco dokonywana jest aktualizacja „Bazy danych HNS” prowadzoną przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w Puławach.
3. Bezpieczeństwo na terenie gminy Karczmiska w 2019 roku
(na podstawie Analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Karczmiska za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2019 roku przygotowany przez Komisariat Policji w Poniatowej)

Teren gminy Karczmiska objęty jest nadzorem przez Komisariat Policji w Poniatowej.
Zestawienie odnotowanych wybranych przestępstw
2019r
gm. Karczmiska.

Komisariat w Poniatowej
(łącznie)

Kradzież z włamaniem

2

11

Kradzieże

8

12

Uszkodzenia mienia

4

16

Bójki, pobicia, uszkodzenie ciała

4

14

Rozboje

0

4

Narkotykowe

2

18

Nietrzeźwi kierujący

18

67

Wypadki drogowe

7

10

Znęcanie

4

45

Rodzaj przestępstwa

54

Zestawienie odnotowanych wybranych wykroczeń zakończonych w toku postępowania
wnioskowego
2019 r. gm. Karczmiska

Komisariat Policji
w Poniatowej

Kradzież art 119§1kw

4

66

Uszkodzenia mienia art 124§kw

4

19

Zakłócenie spokoju i porządku
art. 51 kw

13

27

Spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym

5

21

Kolizja drogowa art. 86§1kw

17

45

Nieobyczajny wybryk

5

15

Rodzaj wykroczenia

Należy zwrócić uwagę, iż najwięcej wykroczeń występujących na terenie
gm. Karczmiska jest z kategorii dotyczącej zdarzeń drogowych (kolizje) oraz wykroczeń
porządkowych.
Pozostała ilość zaistniałych wykroczeń utrzymuje się na umiarkowanie niskim
poziomie co może świadczyć o właściwie podjętych działaniach prewencyjnych mających
na celu dążenie do zmniejszenia ilości zaistniałych wykroczeń a docelowo do całkowitego
ich wyeliminowania.
Zestawienie interwencji policyjnych
2019 rok gm. Karczmiska.

Komisariat Policji
w Poniatowej

Publiczne

100

631

Domowe

105

613

Drogowa

50

336

Razem wszystkich interwencji

255

1580

Rodzaj interwencji

W ramach szeroko rozumianej prewencji kryminalnej na terenie gminy Karczmiska,
policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim oraz Komisariatu Policji
w Poniatowej realizowali następujące programy:
1. „Jestem Bezpieczny”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych.
Młodzież wykazała się znajomością zasad bezpieczeństwa podczas przebywania
na wakacjach, wykonywania prac polowych, poruszania się w drodze do szkoły,
jak nie poddawać się patologiom.
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2. „Bezpieczna Droga do Szkoły”- program prewencyjny adresowany do uczniów
pierwszych klas szkół podstawowych. Policjanci zapoznawali najmłodszych
z podstawami bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.
3. „Spotkania z seniorami”- policjanci przedstawiali uczestniczącym w spotkaniach
osobom informacje na temat grożących im niebezpieczeństw – w szczególności
omawiane były przypadki oszustw „na wnuczka”.
VII. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII
1)

Strategia Rozwoju Gminy Karczmiska

Politykę rozwoju na szczeblu lokalnym prowadzi się m.in. na podstawie programu
rozwoju gminy. Program rozwoju jest narzędziem wspomagającym planowanie i efektywne
zarządzanie gminą. Dokument ten jest podstawową deklaracją samorządu, w której
sformułowane są kluczowe kierunki oraz założenia gminy, mające na celu planowanie
zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności. Opracowanie programu rozwoju
gminy jest obowiązkiem formalnym samorządu w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych.
Ma on na celu weryfikację i aktualizację planów strategicznych Gminy w kontekście
uwarunkowań nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014-2020.
Uchwałą Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 3 grudnia 2015 r. został
przyjęty Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022. Dokument zawiera m.in.
diagnozę społeczno-gospodarczą obejmującą lokalizację, charakterystykę gminy, rys
historyczny i dziedzictwo kulturowe, środowisko przyrodnicze, infrastrukturę komunikacyjną,
planowanie przestrzenne, sferę społeczną, rynek pracy, mieszkalnictwo, infrastrukturę
społeczną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, kulturę, sport
i rekreację, rolnictwo, podmioty gospodarcze, leśnictwo, infrastrukturę techniczną, a także
zagrożenia przyrody czy aktywność społeczną. Program Rozwoju Gminy Karczmiska ukazuje
również potencjał Gminy w sferze gospodarczej, społecznej czy przyrodniczej.
W dokumencie wyszczególniono także wieloletni plan inwestycyjny, który
obejmujem.in. budowę i przebudowę dróg gminnych, rozwój sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, inwestowanie w odnawialne źródła energii czy remonty i dbałość o estetykę
ważnych obiektów na terenie Gminy Karczmiska.
Dokonano również analizy SWOT wskazując słabe i mocne strony praz szanse
i zagrożenia w następujących obszarach funkcyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potencjał turystyczny.
Potencjał gospodarczy.
Kapitał ludzki.
Jakość życia.
Komunikacja, położenia.
Atrakcyjność przyrodnicza.
Zarządzanie rozwojem.
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W przyjętej wizji i misji rozwoju Gminy Karczmiska wyszczególniono 4 obszary
strategiczne. Dla każdego z nich sformułowany został cel strategiczny, który stanowi opis
pożądanego kierunku zmian lub stanu docelowego Gminy Karczmiska w perspektywie
do 2022 roku. Każdy z celów strategicznych obejmuje kilka celów operacyjnych.
Wyodrębniono dla nich kierunki interwencji, czyli przykładowe zadania do realizacji. Jest to
pewna propozycja – otwarta lista przedsięwzięć w danym zakresie, określająca ogólne ramy
koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej wspólnoty Gminy
Karczmiska w perspektywie długofalowej. Strategia nie nazywa konkretnych zadań
do realizacji gdyż w perspektywie czasowej mogą one ulec nieznacznej zmianie.
Obszar strategiczny I
Poprawa
bezpieczeństwa
społeczności
gminnej poprzez
realizację
projektów z
zakresu
infrastruktury
drogowej
1. Budowa, rozbudowa
i modernizacja dróg
gminnych.

Obszar strategiczny II

Obszar strategiczny III

Obszar strategiczny IV

Ochrona środowiska
poprzez realizację
projektów z zakresu
infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej

Częściowe
uniezależnienie
energetyczne
Gminy poprzez
realizację
projektów z zakresu
odnawialnych
źródeł energii

Rozwój społeczno-turystycznogospodarczy Gminy

1. Rozbudowa
i modernizacja systemu
sieci wodociągowej.
2. Rozbudowa, budowa
i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej.
3.Rozbudowa, przebudowa
i modernizacja
oczyszczalni ścieków.

1. Rozwój infrastruktury
OZE.
2. Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy
1-3 MW.
3. Oświetlenie drogowe.
4. Budowa bioelektrowni
rolniczej.
5.Budowa farm
wiatrowych.

1. Obniżenie stopy
bezrobocia i
zminimalizowanie
negatywnych jego
skutków.
2. Promocja i wspieranie
przedsiębiorczości wśród
mieszkańców.
3. Wzrost potencjału
turystycznego Gminy.
4. Rewitalizacja
strategicznych miejsc na
terenie Gminy.
5. Budowa obiektów
sportowych na terenie
Gminy.
6. Budowa zbiornika
turystyczno–retencyjnego.

Głównym celem strategicznym ukazanym w Programie Rozwoju Gminy Karczmiska na lata
2015-2022 jest:
„Dynamiczny rozwój Gminy Karczmiska we wszystkich sferach życia. Wysoka pozycja
konkurencyjna Gminy bazująca na aktywności społeczeństwa, przedsiębiorczości, rozwoju
infrastruktury, nowoczesnego rolnictwa i turystyki”
Cel strategiczny obejmuje cele operacyjne w poszczególnych sferach.
W sferze infrastruktury są to:
1. Przebudowa i modernizacja dróg i ciągów pieszych.
2. Budowanie infrastruktury drogowej (w tym parkingi, chodniki, zatoczki
przystankowe, oświetlenie, stacje paliw, myjnie samochodowe).
3. Współpraca w zakresie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy.
4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
5. Przebudowa sieci wodociągowej.
6. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.
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W sferze gospodarki są to:
1. Zapobieganie bezrobociu.
2. Zwiększanie różnorodności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł zarobkowania
na terenie Gminy.
3. Rozwój systemu doradztwa zwłaszcza dla małych i średnich firm z terenu Gminy.
4. Tworzenie grup producenckich w rolnictwie.
5. Pobudzenie współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi
w Gminie.
6. Organizowanie różnego rodzaju konkursów dla przedsiębiorców z terenu Gminy.
7. Lobbing na temat preferencyjnego systemu podatkowego – ulgi podatkowe.
8. Inwestycje w odnawialne źródła energii.
9. Podnoszenie jakości usług publicznych na terenie Gminy.
10. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy.
11. Rozwój infrastruktury turystycznej.
12. Wdrożenie czytelnego systemu informacji wizualnej na terenie Gminy.
13. Współpraca z partnerami prywatnymi w zakresie tworzenia nowych atrakcji
turystycznych i rekreacyjnych:
a. wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy,
b. ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Gminy.
W sferze ekologii i ochrony środowiska są to:
1. Inwestycja w odnawialne źródła energii OZE.
2. Likwidacja azbestu.
3. Poszerzenie świadomości ekologicznej.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
W sferze jakości życia są to:
1. Systematyczne unowocześnianie wyposażenia placówek oświatowych o instytucji
kultury.
2. Promocja działań w zakresie zdrowia.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
4. Wspieranie organizacji pozarządowych w celu integracji mieszkańców.
5. Dążenie do likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych w celu lepszej
komunikacji.
6. Stworzenie ośrodków rehabilitacji.
7. Stworzenie ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych - ośrodki wsparcia.
8. Tworzenie spółdzielni socjalnych.
9. Kontynuacja oraz rozwój wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Gminy.
10. Organizacja nowych imprez kulturalnych o szerokim zasięgu oraz zawodów
sportowych.
11. Tworzenie oraz modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy.
12. Wspieranie podmiotów realizujących zadania na rzecz sportu i rekreacji oraz kultury.
13. System wsparcia i promocji dla zespołów regionalnych oraz artystów i twórców
ludowych.
14. Produkt lokalny - promocja.
15. Podnoszenie poziomu opieki społecznej.
Działalność Wójta Gminy, Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych
ukierunkowana była na realizację Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022
w zakresie inwestycji drogowych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rozwoju oświaty,
kultury i ochrony zabytków, sportu i turystyki. Przedsięwzięcia te będą szczegółowo
omawiane w dalszej części raportu.
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Wójt Gminy Karczmiska przygotowuje proces przystąpienia do tworzenia nowej
Strategii Rozwoju Gminy z powodu kończącego się okresu obowiązywania dokumentu
do 2022 r. Przygotowywany jest proces szerokich konsultacji społecznych w formie ankiet
oraz otwartych spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych.
Zmiany demograficzne, zmiany struktury zawodowej mieszkańców naszej gminy,
a szczególnie nadchodzący kryzys powodowany pandemią koronawirusa, wymaga
postawienia właściwej diagnozy i nakreślenia kierunków rozwoju Gminy Karczmiska
w zmieniającej się rzeczywistości.
2)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Karczmiska
Podstawowym dokumentem planistycznym, który sporządza się dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Określa się w nim kierunki polityki przestrzennej, a jego ustalenia są wiążące
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Karczmiska zostało uchwalone uchwałą Nr XX/119/2000 Rady Gminy Karczmiska
z dnia 24 listopada 2000 r., z późniejszymi zmianami uchwalonymi uchwałami Rady Gminy
Karczmiska Nr XIX/130/04 z dnia 26 listopada 2004 r., uchwałą Nr XV/100/08 z dnia
15 października 2008 r, uchwałą Nr XVII/112/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia
28 listopada 2008 r, uchwałą Nr XX/141/2012 Rady Gminy Karczmiska z dnia
18 października 2012 r. oraz uchwałą Nr XIX/211/13 Rady Gminy Karczmiska z dnia
19 sierpnia 2013 r.
3)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska

Ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu wraz z innymi przepisami kształtują
sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Poniższa tabela przedstawia aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Gminy Karczmiska:
LP

1.

2.

3.

DZIENNIK URZĘDOWY

ILOŚĆ
ZAŁ.
GRAF.

CAŁKOWITA NAZWA
UCHWAŁY

Miejscowy plan
Dz. Urz. Woj. Lub. nr zagospodarowania
146, poz. 3177 z dnia przestrzennego- I etap25.11.2002 r.
Uchwała nr XXXIX/216/02 z
dnia 9 października 2002 r.
Miejscowy plan
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 16, zagospodarowania
poz.
832
z
dnia przestrzennego- II etap14.02.2003 r.
Uchwała nr IV/19/02 z dnia
30 grudnia 2002 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
Dz. Urz. Woj. Lub.nr 25,
przestrzennego gminy
poz.
819
z
dnia
Karczmiska- uchwała nr
04.02.2005 r.
XIX/131/04 z dnia 26
listopada 2004 r.
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MAPA W WERSJI:
UCHWAŁA
W WORDZIE
ELETRONICZNA
(TAK/NIE) PAPIEROWA
(JPEG, PDF)

2

NIE

TAK

TAK (PDF)

10

NIE

TAK

TAK (PDF)

2

NIE

TAK

TAK (PDF)

4.

5.

6.

7.

8.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
Dz. Urz. Woj. Lub. nr
przestrzennego gminy
125, poz. 2960 z dnia
Karczmiska- uchwała
05.12.2008 r.
nr XV/102/08 z dnia
15 października 2008 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 18,
przestrzennego gminy
poz.
632
z
dnia
Karczmiska- uchwała
13.02.2009 r.
nr XVII/114/08 z dnia
28 listopada 2008 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 82,
przestrzennego gminy
poz. 1557 z 2011
Karczmiska- uchwała nr
V/29/11 z dnia 24.03.2011 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dz. Urz. Woj. Lub. poz.
Karczmiska- uchwała nr
5662 z 2016
XXVII/154/2016 z dnia 7
listopada
2016 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dz. Urz. Woj. Lub. poz.
Karczmiska- uchwała nr
1971 z 2018
XLIV/240/2018 z dnia 22
marca
2018 r.

3

NIE

TAK

TAK (PDF)

2

NIE

TAK

Tak(PDF)

1

NIE

TAK

TAK (PDF)

111

NIE

TAK

TAK (PDF)

10

NIE

TAK

TAK (PDF)

Powyższa tabela przedstawia 8 obecnie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska - o jeden mniej niż w 2018 r. Fakt ten
wynika z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia
7 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy
Karczmiska w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Karczmiska oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Największa część powierzchni gminy jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXIX/216/02 z dnia 9 października 2002 r.I etap. W latach 2016-2018 podjęto 2 uchwały zmieniające miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zwiększając ilość terenów inwestycyjnych.
Z racji rolniczego charakteru Gminy Karczmiska, większość terenów w miejscowym planie
oznaczona jest jako tereny rolnicze (prawie 60% powierzchni gminy). Tereny pod zabudowę
zajmują 9,6% powierzchni Gminy. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział
poszczególnych przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

60

Procentowy udział przeznaczeń w MPZP
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej (1,2%)
tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
(8,4%)
tereny rolnicze (56,9%)
tereny usług (0,5%)
tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej
(0,5%)
tereny zieleni i wód (31,1%)

W 2019 r. wpłynęło 9 wniosków (16 działek ewidencyjnych) dotyczących zmiany
przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Karczmiska. Wszystkie wnioski zostały zarejestrowane, a działki sprawdzone pod względem
przeznaczenia w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Gmina
na bieżąco analizuje wszystkie złożone dotychczas wnioski w kontekście przygotowania się
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2019 r. wydano 59 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz 226 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim wpłynęło 54 decyzje dotyczące pozwoleń
na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę. 19 decyzji dotyczyło pozwolenia na
budowę dla budynków mieszkalnych lub gospodarczych, 6 decyzji dotyczyło rozbudowy,
nadbudowy lub przebudowy istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych,
15 decyzji dotyczyło budowy instalacji gazowych, 6 decyzji dotyczyło projektów
zamiennych, 3 decyzje dotyczyły infrastruktury technicznej (przebudowa linii napowietrznej
lub budowa stacji transformatorowej), 3 decyzje uchylające decyzje oraz 2 pozostałe decyzje
(przebudowa kotłowni gazowej lub przebudowa punktu redukcyjno-pomiarowego). Ilość
pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę zwiększyła się w porównaniu
z rokiem 2018.
4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Dnia 22 maja 2015 r. Uchwałą Nr VII/40/2015 Rady Gminy Karczmiska został przyjęty „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczmiska na lata 2015 - 2020”. Celem
strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej jest poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie
i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku
2020.
Cel strategiczny Planu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1) Zmniejszenie o 1 % zapotrzebowania na energię finalną,
2) Zwiększenie o 0,5 % udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3) Zmniejszenie o 1% emisji CO2.
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W osiągnięciu zamierzonych celów zaplanowano realizację następujących zadań:
1) Przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej;
2) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w celu zwiększenia
świadomości energetycznej mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu;
3) Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych;
4) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz tworzenie
inteligentnych budynków;
5) Wymianę sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach
użyteczności publicznej;
6) Modernizację oświetlenia ulicznego;
7) Ograniczanie niskiej emisji oraz instalacje OZE w gminie (wymiana kotłów
na bardziej efektywne, montaż kolektorów słonecznych, montaż instalacji
fotowoltaicznych).
W roku 2019 w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji OZE
z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska – zestawy
solarne”, wpisującego się w PGN, zainstalowano195 sztuk zestawów solarnych, w wyniku
czego planuje się uzyskanie następujących wskaźników:
 produkcja energii cieplnej w wymiarze 7 343,62 MWht/rok,
 szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 2 517,76 tony równoważnika
CO2/rok,
 dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,86 MW.
W listopadzie zorganizowano spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dotyczące programów:
„Mój prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste powietrze”.
4) Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Gmina realizuje opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Karczmiska na lata 2016 – 2032”, który jest wynikiem realizacji kluczowego
zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w zakresie całkowitego pozbycia się
szkodliwego azbestu. Wraz z innymi zadaniami jest ono ujęte w Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – podstawowym dokumencie wyznaczającym cele oraz
ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do usunięcia azbestu z terytorium Polski.
Podstawowym celem niniejszego Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Karczmiska a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Gmina Karczmiska prognozuje
usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy
w ilości 5170,301 Mg do 2032 roku.
W roku 2019 zdemontowano, odebrano i przekazano do utylizacji pokrycia dachowe
zawierające azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Karczmiska w ilości
53,23 Mg. Zadanie zostało zrealizowane przez podmiot wybrany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie.
5) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rada Gminy Karczmiska Uchwałą Nr XLII/309/14 z dnia 29 października 2014 r.
przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 20142020. Dokument ten definiuje istniejące problemy oraz wyznacza cele strategiczne i główne
kierunki działań mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy. Prowadzone
działania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. odnosiły się do realizacji 2 celów
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strategicznych, tj. poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia
rodzin i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wykorzystując sieć instytucji realizacja strategii ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej odbywa się przy współpracy m.in. z :
 Ochotniczą Strażą Pożarną w Karczmiskach – z którą Ośrodek realizuje program
Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 Zespołem Szkół w Karczmiskach – dożywianie dzieci w szkole, wypoczynek letni,
spędzanie czasu wolnego, współpraca w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych
oraz psychospołecznych dzieci.
 Praktyką Lekarza Rodzinnego „Panaceum” – współpraca w zabezpieczaniu
odpowiednich form pomocy i opieki, w szczególności w odniesieniu do osób
starszych i niepełnosprawnych.
 Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Karczmiskach – aktywizacja osób starszych
poprzez uczestnictwo w Klubie Seniora, organizowanie Mikołajek dla dzieci
z ubogich rodzin,
 Urzędem Gminy Karczmiska,
 Sądem Rejonowym w Opolu Lubelskim,
 Prokuraturą Okręgową w Lublinie,
 Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu Lubelskim,
 Komendą Policji w Poniatowej i Opolu Lubelskim.
6) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis 41
ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. 2137 ze zm.) jak również realizuje
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem
nr 29/2017 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 05 lipca 2017 r. w składzie:
1. Janusz Raczkiewicz – przewodniczący.
2. Renata Czarnota – sekretarz.
3. Joanna Zięba – członek.
4. Elżbieta Wosik – członek.
5. Justyna Fiodor - Socha – członek.
6. Sylwester Całka – członek.
W ramach działalności w 2019 r. odbyło się dwa posiedzenia Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2019 wpłynął 1 wniosek o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej
alkohol złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach – wystosowano
wezwanie i przeprowadzono rozmowę motywującą.
W jednym przypadku skierowano wniosek do Sądu Rodzinnego w Opolu Lubelskim
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W 2019 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
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W ramach działalności Komisji w 2019 roku wydatkowano kwotę – 65 922,07 zł na:
 Opłata od wniosku w sprawie orzeczenia leczenia odwykowego – 40 zł;
 Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym –
26 000 zł;
 Półkolonie dla dzieci – 22 000 zł;
 Działalność profilaktyczna i promująca zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny
w Słotwinach, Święto bobru, konkurs w Zespole Szkół w Karczmiskach „Czyste
powietrze wokół nas”, Festiwal Tańca w Przedszkolu w Karczmiskach– 12 339,39 zł;
 Dofinansowanie zakupu paczek na Mikołaja dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym – 2110,08 zł;
 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1230 zł
 Posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 1500 zł;
Realizując swe zadania Komisja współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym
ds. przemocy w rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem w Opolu
Lubelskim, placówkami oświatowymi na terenie gminy. Komisja wykonuje swoje zadania
z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków realizując w tym zakresie cele i zadania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
7) Program współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
w 2019 r.
Współpraca Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi (dalej NGO) i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku była realizowana w oparciu
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 ze zm.).
Współpracę za 2019 r. można podzielić na następujące części:
1. Opracowanie projektu Uchwały dot. współpracy Gminy z NGO na 2019 r.,
konsultacja programu, przyjęcie Uchwały Rady Gminy i środków w budżecie Gminy
na realizację działań.
Wójt Gminy 18 września 2018 r. zaprosił przedstawicieli NGO na konsultacje Programu
współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. (zwanego dalej
programem).
W dniu 26 listopada 2018 r. Rada Gminy Karczmiska przyjęła Uchwałą Nr II/5/2018
Program na rok 2019 (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 5883) Program
obejmował swoim zakresem priorytetowe obszary:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na realizację programu w budżecie Gminy na 2019 rok przewidziano kwotę 100 tys. zł
wg następującego podziału zadań w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 9 000,00 zł,
b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 43 000,00 zł (z czego: szkolenie sportowe
38.000,00 zł i zawody sportowe, turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne 5 000,00 zł),
c) przeciwdziałania patologiom społecznym – 48 000,00 zł.
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2. Powołanie komisji konkursowej, ogłaszanie konkursów realizacji zadań pożytku

publicznego (otwartych i w trybie pozakonkursowym), ogłaszanie wyników
i podpisywanie umów.
W dniu 04 lutego 2019 r. Wójt Gminy ogłosił nabór na członków komisji konkursowych
do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2019 r. W terminie tj.
do 19 lutego 2019 r. żadna z NGO nie zgłosiła swoich kandydatów do komisji i Wójt Gminy
powołał Komisję konkursową do opiniowania ofert składającą się wyłącznie z pracowników
urzędu.
W 2019 r. Wójt Gminy ogłosił 3 konkursy realizacji zadań dla NGO.
 Pierwszy w dniu 29 stycznia 2019 r. z zakresu:
1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) Kultura, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Z 7 ofert złożonych – 6 zostało odrzuconych (nie spełniały wymogów formalnych –
braki załączników wymaganych w konkursie). Tylko oferta GKS „Bobry” Karczmiska
na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży
i dorosłych” była prawidłowa. Wójt Gminy przyznał dotację GKS „Bobry”
Karczmiska w wysokości 18 000,00 zł. Po wymianie korespondencji, ostatecznie
Zarząd GKS „Bobry” Karczmiska oświadczeniem z 04 kwietnia 219 r. nie przyjął
dotacji, gdyż wg Klubu nie gwarantowała prawidłowego wykonania zadania
(była zbyt niska w stosunku do wnioskowanej). Umowa pomimo przyznania dotacji
nie została zawarta.
 Drugi w dniu 05 marca 2019 r. z zakresu:
1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) Kultura, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Wymogi konkursowe spełniło 5 ofert i Wójt Gminy przyznał NGO w dniu 2 kwietnia 2019 r.
– następującą wysokość dotacji:

L.p.

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie
Międzypokoleniowe Wymysłów
Towarzystwo Rozwoju Ziemi
2.
Karczmiskiej
Towarzystwo Rozwoju Ziemi
3.
Karczmiskiej
Uczniowski Klub Sportowy
4. Zespołu Szkół
w Karczmiskach
1.

Tytuł realizowanego zadania

Przyznana
dotacja
(w zł)

„Spotkanie z tradycją”

1 600,00

„Wydawanie gazety lokalnej –
Dziejopis Karczmiski”

7 400,00

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

8 000,00

„Prowadzenie szkolenia
sportowego w grupach dla dzieci,
12 000,00
młodzieży i dorosłych”
„Organizacja zawodów
Ochotnicza Straż Pożarna
5.
sportowych, turniejów i imprez
1 350,00
w Karczmiskach Drugich
sportowo-rekreacyjnych”
Razem kwota przyznanych środków:
30 350,00
 Trzeci w dniu 08 kwietnia 2019 r. z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadania:
1) organizacja wypoczynku i czasu wolnego (kolonie) dla dzieci i młodzieży,
z uwzględnieniem programów profilaktycznych,
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2) organizacja wypoczynku i czasu wolnego (półkolonie) dla dzieci i młodzieży,
z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Złożone oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne i w dniu 10 maja 2019 r. Wójt
Gminy przyznał dotacje następującym 2 oferentom:
L.p.

1.

Tytuł realizowanego zadania

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy
Kras w Lublinie

„Organizacja wypoczynku i czasu
wolnego (kolonie) dla dzieci
i młodzieży, z uwzględnieniem
programów profilaktycznych”

„Organizacja półkolonii
2. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej w Karczmiskach Pierwszych”

Razem kwota przyznanych środków

Przyznana
dotacja
(w zł)
26 000,00
22 000,00
48 000,00

W trybie pozakonkursowym UKS Zespołu Szkół Karczmiska 15 maja 2019 r. złożył ofertę
na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
na dwa zadania:
1) „Organizacja XII Turnieju Piłkarskiego im. płk pil. Romualda Czopka w Karczmiskach”,
2) „Gminny pokoleniowy festyn sportowy”.
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne i Gmina zawarła w dniu 27 maja 2019 r.
umowę, przekazując kwotę – 3 350,00 zł.
3. Realizacji zadań pożytku publicznego przez NGO w 2019 r.

Realizacja zadań pożytku publicznego przez NGO zgodnie z podpisanymi umowami.
Tryb konkursowy - zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego:
1) Stowarzyszenie „Międzypokoleniowe” z Wymysłowa – zadanie pt. „Spotkanie z tradycją”,
w okresie od 01 maja 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. beneficjent zrealizował zadanie,
w którym uczestniczyli: dzieci, młodzież i dorośli z m. Wymysłów i okolicznych
miejscowości, ok. 50 rodzin (150 osób), kwota dotacji 1 600,00 zł, wkład własny308,99 zł.
2) Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej zadanie pt. – Wydawanie gazety lokalnej –
Dziejopis Karczmiski”, w okresie 30 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 r. beneficjent
wydał 4 numery gazety „Dziejopis Karczmiski” (I raz na kwartał w nakładzie 500 egz.),
beneficjentami zadania byli mieszkańcy Gminy Karczmiska, osoby wywodzące się
z Gminy i zamieszkujące w kraju a nawet zagranicą (ok. 3000 osób), kwota dotacji
7 400,00 zł, wkład własny 1 790,00 zł.
Tryb konkursowy - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
1) Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej – zadanie pt. „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, w okresie od 30 kwietnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. beneficjent zrealizował
zadanie polegające na realizacji zajęć fitness, w którym uczestniczyło średnio 25 kobiet(2
razy w tygodniu po 1,5 godz.), kwota dotacji 8 000,00 zł, wkład własny 1 550,00 zł,
2) Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Karczmiska zrealizował zadanie
pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
w okresie od 15 kwietnia 2019 do 15 grudnia 2019 r. beneficjent zrealizował zadanie
dla 50 dzieci w wieku 4-14 lat, kwota dotacji 12 000,00 zł, wkład własny 1 350,00 zł.
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Tryb konkursowy - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej zrealizowało zadanie „Organizacja półkolonii
w Karczmiskach Pierwszych”, w okresie od 17 maja 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r.
beneficjent zapewnił bezpieczna wypoczynek i opiekę dla 90 dzieciom w formie
półkolonii w Karczmiskach Pierwszych (2 turnusy 10 dniowe po 45 uczniów na turnus
w lipcu 2019 r.), kwota dotacji 22 000,00 zł, inne środki ogółem 13 015,00 zł, w tym
wkład własny 2 215,00 zł w tym środki Kuratorium Oświaty w Lublinie 9 000,00 zł
i wpłaty rodziców 1 800,00 zł).
2) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie
zrealizowało zadanie: „Organizacja wypoczynku i czasu wolnego (kolonie) dla 32 dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem programów profilaktycznych”, w okresie od 01 czerwca
2019 r. do 25 sierpnia 2019 r., beneficjent zorganizował 10-dniowy (9 noclegów)
wypoczynek letni w formie kolonii profilaktycznych w m. Milówka (woj. śląskie) dla
dzieci z terenu gminy Karczmiska, kwota dotacji 26 000,00 zł.
Tryb pozakonkursowy - w zakresie: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu.
UKS Zespołu Szkół Karczmiska zrealizował zadanie pt.:
1) „Organizacja XII Turnieju Piłkarskiego im. płk pil. Romualda Czopka w Karczmiskach”,
2) „Gminny pokoleniowy festyn sportowy”.
W okresie od 01 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. beneficjent zorganizował na hali
sportowej XII Turniej piłkarski im. płk pil. Romualda Czopka w Karczmiskach, oraz
na boisku „Orlik” - Gminny pokoleniowy festyn rodzinny, w turnieju piłkarskim i festynie
rodzinnym uczestniczyło ok. 180 osób z terenu Gminy i spoza Gminy, kwota dotacji
3 350,00 zł, wkład własny 351,19 zł.
Imprezy sportowo-rekreacyjne
Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach Drugich zrealizowała zadanie pt. „Organizacja
zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych”, w okresie od 15 maja
2019 do 30 czerwca 2019 r., beneficjent zorganizował we współpracy z KGW Karczmiska,
Radą Sołecką Karczmiska Drugie, zespołem VOCAL festyn sportowo-rekreacyjny z okazji
Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 150 osób (80 dzieci i 70 dorosłych), kwota dotacji
1 350,00 zł, wkład własny 150,00 zł.
4. Działalność bieżąca.

Od wielu lat Wójt Gminy planuje i realizuje na przestrzeni roku spotkania z NGO. Są to
ciekawe fora wymiany myśli, uwag dotyczące bieżącej realizacji zadań i współpracy Gminy
z organizacjami. W ciągu 2019 r. obyło się 7 spotkań w GBiDK oraz w Urzędzie Gminy.
Tematyka spotkań dotyczyła m.in.:
 podsumowania współpracy NGO z Gminą Karczmiska w 2018 r.,
 wprowadzenia w życie nowych przepisów prawnych dot. NGO, w tym organizacji
i finansowania kół gospodyń wiejskich,
 nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pożytku publicznego
obowiązujących od 1 marca 2019 r.,
 ogłaszania i przedstawiania wyników konkursów pożytku publicznego ogłaszanych
przez Wójta Gminy w 2019 r.,
 podsumowania konkursu na Palmę Wielkanocną,
 prezentacji stoisk z ozdobami świątecznymi,
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 zapoznania NGO z planowanym do odbycia V Świętem Bob(r)u w Karczmiskach
i innymi imprezami i uroczystości w okresie wakacji: omawiano i przedstawiano stan
przygotowań i planowany przebieg uroczystości oraz udziału w nich NGO,
 konsultacji Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020,
 sporządzenia planu imprez kulturalnych na 2020 r.
Gmina Karczmiska prowadzi na BIP zakładkę, w której zamieszczone są podstawowe
informacje z punktu widzenia działalności NGO. Są tam m.in.: ogłoszenia o konkursach
otwartych ofert, przyznanych dotacjach dla organizacji, ofert złożonych w trybie
pozakonkursowym, o konsultacjach programów współpracy oraz lista organizacji,
stowarzyszeń, klubów działających w obszarze pożytku publicznego na terenie Gminy.
W 2019 r. zarejestrowały się 3 nowe NGO na terenie Gminy: Koło Gospodyń Wiejskich
w Wolicy i Słotwinach oraz Klub Seniora w Karczmiskach – łącznie wg spisu jest31
organizacji, w tym 10 OSP.
Ponadto przy OSP Karczmiska powstało „Stowarzyszenie Bez Granic”, które w sierpniu 2019
r. zorganizowało we własnym zakresie i pomocy sponsorów dużą imprezę dla najmłodszych
wakacyjny festyn „Happy End Wakacji”. Na Boisku Zagrzęba w Karczmiskach
przeprowadzono gry i zabawy dla najmłodszych(konkursy z nagrodami), pokazy sprzętu
strażackiego i Policji, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zawody strażackie
kobiety vs. mężczyźni.
5. Ocena realizacji programu współpracy Gminy z NGO i wnioski

Aktywność społeczna jest miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego.
Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców
Gminy Karczmiska. Podejmując ważne społecznie zadania przyczyniają się do rozwoju
demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.
Zlecanie przez samorząd zadań własnych dla NGO w obszarze rozwoju społecznokulturalnego jest ciekawą drogą do poszukiwania nowych form rozwoju lokalnego. Odrębnie
omówioną jest szeroka działalność i wysoka aktywność 10 jednostek OSP funkcjonujących
na terenie Gminy. Ilość podejmowanych działań i aktywność organizacji z terenu Gminy
sukcesywnie wzrasta. NGO są ważnym partnerem samorządu. Średnio w ciągu ostatnich lat
przeznaczamy w budżecie Gminy ok. 100 tys. dla NGO. Realizowanie zadania są nie tylko
wypełnieniem programu współpracy z Gminą, ale ukazują różnorodną działalność organizacji
w wielu obszarach życia społeczności lokalnej Gminy Karczmiska.
W 2019 r. Wójt Gminy ogłosił 3 konkursy, udzielił 8 dotacji oraz udzielił w trybie
pozakonkursowym 1 dotację. Łączna wartość udzielonych dotacji 99 700,00 zł
(na 10 000,00 zł zaplanowanych w budżecie). W sumie Gmina w 2019 r. podpisała 8 umów
na kwotę 81 700,00 zł.
Współpraca Gminy z organizacjami w 2019 r. była właściwa i opierała się
na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, jawności oraz uczciwej
konkurencji. Celem głównym programu było zwiększenie zaangażowania podmiotów
w rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Gmina jest otwarta na problemy zgłaszane przez podmioty, rozwiązywanie
ich przez dialog i współpracę, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo. Podjęte
przez NGO działania, wspierane przez Gminę, adresowane były do różnych grup
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społecznych, służyły rozwiązywaniu wielu problemów, w zakresie: rozwoju życia
kulturalnego, aktywności sportowych, zainteresowań czy pasji poszczególnych grup
społecznych. Analiza składanych ofert w ostatnich latach skłania do podjęcia działań
mających ma celu zwiększenie środków w następnych latach w zakresie: kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj. zaplanowania wyższych środków
w preliminarzu finansowym na zadania i imprezy społeczno-kulturalne.
Zatwierdzone sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska
z NGO za 2019 r. Wójt Gminy przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dniu 10 kwietnia 2020 r. Dodatkowo
sprawozdanie zostanie opublikowane w BIP Urzędu Gminy Karczmiska w zakładce
organizacje pozarządowe – programy współpracy.
8) Programy Edukacyjne, sportowe
Dodatkowe zajęcia sportowe realizowane w Zespole Szkół w Karczmiskach w 2019 roku.
Lp.

Nazwa zajęć

1

Ludowe Zespoły Sportowe „LZS”

2

Ludowe Zespoły Sportowe „LZS”

3
4
5
6
7

Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Karczmiska”
Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Karczmiska”
Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Karczmiska”
Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Karczmiska”
Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Karczmiska”

Termin
realizacji
01-06.2019
09-12.2019
01-06.2019
09-12.2019
04-12.2019
04-12.2019

Grupa uczniów
Dziewczęta klasy
VII-VIII
Dziewczęta klasy
IV-V
Grupa przedszk.
„4-latki”
Grupa przedszk.
„5-6-latki”

Ilość
uczniów
16
20
20
28

04-12.2019

Klasy I-III SP

25

04-12.2019

Klasy IV-VI

22

04-12.2019

Dziewczęta klasy
VI-VII

13

Programy edukacyjne realizowane w 2019 r.:
1. Programy Erasmus+
 projekt Help Our Mother Earth
 projekt Pedagogic Resources for Active Learning
 projekt Skills4life
 projekt Once upon an Island
 projekt Monopoly Challenge
 projekt Mission (Im) possibile
 projekt The Art of Helping
 projekt Eu(students) in Eu(wonderland)
 projekt One way ticket
Udział w wyjazdach 23 nauczycieli i 33 uczniów.
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2. Projekt „Zapobieganie powstawaniu odpadów -działania edukacyjne w Zespole
Szkół w Karczmiskach”(65 uczestników).
3. FIRST LEGO League- zajęcia robotyczne.
4. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, „Pomoc państwa z zakresie
dożywiania na lata 2014-2020” (ok. 20 uczestników).
5. Program Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (owoce i warzywa w szkole, mleko
w szkole) - ok. 200 uczestników- kl. I-V.
6. Cosmic Challenge – program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży
zainteresowanej tematyką kosmosu (ok. 20 uczestników).
7. Program w ramach projektu współpracy Kreator Przedsiębiorczości „Pomysł
na biznes” (10 uczestników).
8. Zajęcia w ramach projektu EFS „Edukacja przyszłości”.
9. Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”
(ok. 40 uczestników).
10. „Bieg po zdrowie” - działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży – finansowane
ze źródeł Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (18 uczestników – kl. IVA).
11. Inne zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:

lp

Nazwa projektu/
przedsięwzięcia

1.

,,Owoce i warzywa w
szkole”

2.

Projekt edukacyjny dla klas
I – III „Szkolne Przygody
Gangu Słodziaków”.

3.

Ogólnopolski projekt
wspierający rozwój
czytelnictwa wśród dzieci
,,Czytam z klasą czyli
lekturki spod chmurki”.

4.

Projekt edukacyjny
„Zapobieganie
powstawaniu odpadów”działania edukacyjne w Z
S w Karczmiskach”

5.

Realizacja innowacyjnego
programu nauczania" My
bliżej świata, świat bliżej
nas"

Krótki opis realizowanego projektu/przedsięwzięcia
Program unijny dla szkół – realizowany przy współpracy z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki
któremu w atrakcyjny sposób. Dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania,
regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz
mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania
edukacyjne.
Projekt edukacyjny dla klas I – III „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
Celem projektu było rozbudzanie miłości do czytania wśród najmłodszych.
Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza
wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację.
Ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród dzieci
,,Czytam z klasą czyli lekturki spod chmurki”.
Głównym celem tego projektu jest rozbudzenie u dzieci aktywności
czytelniczej.
,,Zapobiegam powstawaniu odpadów – działania edukacyjne w Zespole
Szkół w Karczmiskach” połączone z konkursem „Zapobiegam
powstawaniu odpadów” przy współpracy z Urzędem Gminy. Celem
działań było m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, przybliżenie
zagadnień prawidłowej gospodarki odpadami, a także wdrażanie nawyków
segregacji odpadów.
W ramach realizacji innowacyjnego programu nauczania ,,My bliżej świata,
świat bliżej nas" w klasach I - III realizowane są następujące projekty
edukacyjne:
,,Zakładamy jesienny kącik przyrody”, ,,Jak rośliny i zwierzęta radzą sobie
w zimie?”, ,,Poszukujemy wiosny” ,,,Rady dzieci na śmieci”, ,,Domowe
laboratorium”, ,,Polska Moja Ojczyzna”
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6.

Cykl spotkań
poświęconych zdrowiu i
bezpieczeństwu

7.

Kultywowanie tradycji
ludowych oraz związanych
ze świętami.

8.

Działania mające na celu
rozwijanie zainteresowań
uczniów

9.

10.

11.

Projekt ,,Śpiewająca
Polska”
Opracowanie i realizacja
programów autorskich :
,,Mały programista” i ,
,Matematyka inaczej”
opracowanych przez
nauczycieli Szkoły
Podstawowej
Realizacja treści z zakresu
doradztwa zawodowego.

Spotkanie z pielęgniarką - pogadanka na temat zdrowego odżywiania i
konieczności spożywania śniadania w domu. Fluoryzacja zębów.
Spotkanie z przedstawicielami policji połączone z pogadanką na temat
,,Bądź bezpieczny na drodze".
Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym połączone z pogadanką na temat
„Co to jest ubezpieczenie?”
Spotkanie z leśnikiem- prezentacja multimedialna i pogadanka na temat
„Jak wygląda życie w lesie”. ,,Bezpiecznie w lesie”.
Spotkanie z policjantem-pogadanka na temat „ Bezpieczne wakacje”.
Spotkanie z pedagogiem szkolnym połączone z pogadanką na temat
bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Organizacja klasowych Wigilii oraz Wielkanocnych śniadań, konkursy
okazjonalne.
Udział we wszystkich uroczystościach i imprezach związanych z polskimi
tradycjami i zwyczajami.
,,Z wizytą w Planetarium - poznajemy niezwykły świat’’- udział uczniów w
pokazie.
,,Patyczaki i nie tylko”- udział w pokazie połączonym z pogadanką.
,,Pokazy cyrkowe”.
Udział w Forum Robotycznym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w
Karczmiskach.
„Mobilne Oceanarium”
Spotkanie z cyklu "Natura potrzebuje naszej uwagi". Prezentacja w kapsule
"Życie drzew"- piękna i wciągająca podróż do świata drzew.
Udział uczniów w projekcie Akademii Chóralna ,,Śpiewająca Polska 2019”.
Cel – rozwój chórów szkolnych.
Udział uczniów w zajęciach ,,Programowanie” i ,,Bliżej matematyki” .
Realizacja treści zawartych w opracowanych programach.
Cel: rozwijanie zainteresowań uczniów TIK oraz rozwijanie umiejętności
matematycznych.
Udział uczniów w warsztatach i wycieczkach edukacyjnych mających na
celu poznanie różnych zawodów.

9) Program opieki nad zwierzętami
Uchwałą Nr VII/39/2019 Rada Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2019 r. przyjęła
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Karczmiska w roku 2019.
Gmina w 2019 roku na wyłapywanie i odławianie, a także zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom podpisała umowę ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Małgorzata Szumiło, Nowodwór , 21-100 Lubartów.
Koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł 11 444,95 zł. tj:
- do schroniska zostało przekazanych 9 szt. bezdomnych zwierząt – na kwotę 10 332 zł
- pozostałe czynności (zakup karmy, utylizacja, usługa weterynaryjna) – na kwotę 1 112,95zł.
10) Program żywnościowy
W 2019 r. realizowany był po raz kolejny na terenie Gminy Karczmiska Program Operacyjny
„POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program skierowany jest do grup odbiorców
spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego
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do korzystania z pomocy społecznej. Celem programu było zapewnienie najuboższym
mieszkańcom pomocy żywnościowej. Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających
kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
W 2019 roku na podstawie zebranej dokumentacji wydano skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej, na podstawie których pomoc otrzymało 410 mieszkańców Gminy
Karczmiska.
VIII. Realizacja Uchwał Rady Gminy Karczmiska
W 2019 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach, przy czym podjęła 65 uchwał,
które zostały zgodnie z obowiązującym prawem przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwały zostały zrealizowane w całości lub wdrożone do realizacji w zależności
od charakteru uchwały, terminów i sposobu realizacji.
Podjęto sześć uchwał, które określały programy realizacji zadań publicznych przez
Gminę Karczmiska:
1. Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska.
2. Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie wieloletniego rządowego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3. Uchwała Nr XII/66/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020.
4. Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie programu współpracy Gminy Karczmiska
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
5. Uchwała Nr XVI/89/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Karczmiska” na lata 2020-2023.
W 2019 roku wdrożono nowe uregulowania prawne i organizacyjne w zakresie
funkcjonowania samorządu gminy. Wdrożony został system zwiększonej jawności obrad
poprzez transmisję Sesji Rady Gminy i imiennego głosowania.
Uchwałą Nr VI/36/2019 uregulowano tryb wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Z tej formy w 2019 roku nikt nie skorzystał.
Uchwałą Nr VI/37/2019 Rada Gminy określiła szczegółowe wymogi dotyczące
Raportu o Stanie Gminy.
W trybie nadzoru i kontroli w stosunku do dwóch uchwał wszczęto postępowania.
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Karczmiska w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie, w części obejmującej § 2, § 4 i § 5 została przez Wojewodę Lubelskiego
unieważniona. Natomiast Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło
nieważność części uchwały Nr XII/69/2019 Rady Gminy Karczmiska w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2019 w części dotyczącej przeniesienia w zał. nr 2 wydatków
w kwocie 15 000,00 zł z działu 900, rozdz. 90004 do działu 851, rozdz. 85111 z powodu
istotnego naruszenia ustawy o finansach publicznych.
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IX. WSPÓŁPRCA Z INNYMI PODMIOTAMI
a) Związek Gmin Lubelszczyzny
Gmina Karczmiska od 2005 r. jest członkiem stowarzyszenia Związek Gmin
Lubelszczyzny. Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska od 2011 roku pełni funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Do podstawowych celów Związku należy:
wspieranie i upowszechnianie idei samorządu terytorialnego, zajmowanie w sprawach
publicznych, reprezentowanie i obrona interesów gmin, prowadzenie sporów między
gminami a administracją rządową i samorządową, wspomaganie gmin w realizacji ich zadań
własnych i zleconych, wspieranie działań do budowania świadomości regionalnej, wspólnych
tradycji historycznych, kulturowych, turystycznych i gospodarczych, prowadzenie
działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej,
konsultingowej, wydawniczej, promocyjnej na rzecz samorządów, wspieranie działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin.
19 lipca 2019 roku w Karczmiskach odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin
Lubelszczyzny wraz z włodarzami Miast i Gmin z powiatu opolskiego, puławskiego
i kraśnickiego. Głównym tematem spotkania było wypracowanie stanowiska dotyczącego
efektywnego wsparcia realizacji założeń Programu Rządowego Czyste Powietrze.
Na posiedzeniu gościli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Również z prezentacją wystąpił Prof. Andrzej Kokowski w temacie
możliwości wykorzystania badań archeologicznych w promocji gmin. Gospodarzem
spotkania był Krzysztof Kołtyś – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
– Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Janusz Goliszek – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny.
Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Regionalnego ZGL tytułu przynależności Gminy
do Związku za rok 2019 r. – nasza jednostka opłaciła składki członkowskie w wysokości
1 976,45 zł - w 4 ratach.
b) Polska Akademia Nauk (PAN) w Warszawie
W ramach podpisanej umowy od 2014 r. Gmina Karczmiska współpracuje z Instytutem
Archeologii i Etnologii (IAiE) PAN w Warszawie dot. badań nad przeszłością Kotliny
Chodelskiej i wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gminy dla jej rozwoju społecznego
i gospodarczego. W 2019 r. Gmina podpisała umowę z IAiE PAN w Warszawie - Misja
Archeologiczna w Chodliku na realizację zadania w zakresie prac naukowych i badań
archeologicznych. Instytut reprezentował dr Łukasz Miechowicz – kierownik Misji
Archeologicznej. Zadanie dotyczyło ochrony i opieki nad zabytkami na grodzisku w Chodliku
a wartość dofinansowania to kwota 3 000,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie
od kwietnia do listopada 2019 r. Prowadzone badania archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej,
podobnie jak w poprzednich sezonach skupiły się na rozpoznaniu wczesnośredniowiecznego
cmentarzyska ciałopalnego w Chodliku. Na obszarach leśnych prowadzono badania
powierzchniowe i prace dokumentacyjne, których celem była weryfikacja pojedynczych
kurhanów i ich skupisk zaobserwowanych w trakcie badań w latach ub. Na obszarach „Lasu
Powiślańskiego” oraz „Lasu Łaziska” prowadzono badania powierzchniowe i prace
dokumentacyjne, których celem była weryfikacja kolejnych kurhanów i skupisk,
zaobserwowanych w trakcie analizy Numerycznego Modelu Terenu LIDAR.
W lipcu i sierpniu w trakcie prac nad pochówkiem odkryto kilka tysięcy elementów
ludzkich i zwierzęcych przepalonych szczątków kostnych (ułożonych warstwowo), ponad 100
fragmentów naczyń glinianych (ceramika typu chodlikowskiego). W sąsiedztwie stanowiska
z okresu wczesnego średniowiecza uchwycono nawarstwienia z okresu epoki brązu (kultura
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trzciniecka) oraz neolitu (kultura pucharów lejkowatych), fragmenty naczyń glinianych oraz
kamienny toporek.
Podczas prowadzonych badań na grodzisku w Chodliku w bezpośredniej bliskości
odkryto pozostałości sześciu rozległych osad cmentarzyska kurhanowego oraz wał podłużny.
Całość kompleksu osadniczego datowana jest na VIII - X wiek i obejmuje powierzchnię
ponad 40 ha.
Zadanie było realizowane przy współpracy ze studentami z Koła Naukowego
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. W badaniu grodziska skupiono się na
rozpoznaniu fos i bezpośredniego otoczenia grodziska z zastosowaniem detektorów metali. W
trackie badań terenowych sporządzano planigrafię wszystkich odnalezionych na powierzchni
ziemi zabytków archeologicznych za pomocą odbiorników GPS, co pozwoliło
na sprecyzowanie realnego zasięgu stanowisk.
Działania prowadzone przez IAiE PAN – Misja Archeologiczna w Chodliku oprócz
walorów naukowych czy historycznych są ważnym elementem promocji naszej Gminy.
Na potrzeby prowadzonych prac archeologicznych i działań naukowych Gmina Karczmiska
użycza obiekt Szkoły w Chodliku. Misja Archeologiczna ponosi koszty opłat za energię
elektryczną, wodę oraz drobnych napraw i prac konserwatorskich.
Wszystkie bieżące prace i zadania realizowane przez Misję Archeologiczną w Chodliku
można śledzić na stronie internetowej http://chodlik.edu.pl/.
c) Lokalna Grupa Działania (LGD) „Owocowy Szlak w Opolu Lubelskim
LGD jest stowarzyszeniem ponad 160 osób fizycznych i prawnych z terenu Powiatu
Opolskiego. Głównymi celami LGD jest: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich, aktywizowanie oraz wspieranie społeczności obszarów wiejskich,
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej dla Stowarzyszenia, promocję
obszarów wiejskich, oraz wsparcie i wdrażanie programów rozwoju finansowanych przez
środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych, funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. W LGD z terenu Gminy w stowarzyszeniu jest ok. 10 osób
reprezentujących instytucje, osoby fizyczne, organizacje i stowarzyszenia. Gminę Karczmiska
w stowarzyszeniu reprezentuje Janusz Goliszek – Wójt Gminy, a Zarządzie LGD pracuje
społecznie Pani Ewa Nowaczek – Dyrektor GBiDK w Karczmiskach. Składka Gminy
Karczmiska z tytułu przynależności do LGD za 2019 r. wyniosła: 11 306,00 zł.
W 2019 r. z terenu Gminy Karczmiska złożono 2 wnioski do LGD o udział
w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych:
1) Wnioskodawca – Gmina Karczmiska, nazwa zadania: utworzenie punktu
turystycznego przy grodzisku archeologicznym w Chodliku, planowana kwota
dofinansowania 25 000,00 zł, wniosek został wybrany do dofinansowania, jednak nie
zmieścił się w limicie punktów i zaliczono go do listy rezerwowej; w ramach zadania
miała powstać obok grodziska w Chodliku mała architektura turystyczna, rekreacyjna
i sportowa (10 szt. tablic edukacyjnych, wiata – altana wyposażona w ławostół, stojak
na rowery), przy realizacja zadania Gmina planowała współpracę z WUOZw Lublinie,
IAiE PAN w Warszawie czy Stowarzyszeniem Starożytniczym w Chodliku,
2) Wnioskodawca - OSP Karczmiska, nazwa zadania: montaż urządzeń siłowni
zewnętrznych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach, planowana
kwota dofinansowania 49 987,20 zł, zadanie zostało wybrane do dofinansowania,
realizacja planowana jest od 2020 r.; w ramach zadania planuje się: zakup
i wyposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznych części parku, zlokalizowanego
na terenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach Pierwszych, będzie to
ogólnodostępna siłownia plenerowa dla mieszkańców m. Karczmiska Pierwsze, osób
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odwiedzających, współpracujących stowarzyszeń i turystów, zostaną zamontowane
urządzenia siłowni i elementy małej architektury: komplet stolików szachowych
z 4 siedziskami, 2 szt. ławek żeliwnych z listwami, tablica z regulaminem.
LGD zorganizowało w 2019 r. szkolenia, konferencje czy warsztaty dla swoich
członków. W szkoleniu "Kreator przedsiębiorczości” uczestniczyło 2 nauczycieli z Zespołu
Szkół z prowadzenia gier strategicznych.
30 czerwca 2019 r. zostało zorganizowane wydarzenie regionalne LGD pt. „Święto
produktu lokalnego” w którym uczestniczyła Kapela Ludowa Karczmiaki i KGW
w Karczmiskach.
W ciągu roku odbyło się 3 walne zebrania członków i 3 posiedzenia Zarządu.
d) Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów (LOT KLW)
zs. w Nałęczowie
Stowarzyszenie LOT KLW zrzesza kilkanaście samorządów z Powiatu Puławskiego
i Opolskiego oraz ponad 50 osób fizycznych, właścicieli hoteli, pensjonatów, willi, muzeów,
uzdrowisk, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowe, szpitali, gospodarstw agroturystycznych.
Celem działalności stowarzyszenia jest m.in.: kreowanie wizerunku Krainy Lessowych
Wąwozów jako regionu atrakcyjnego turystycznie, prowadzenie szkoleń dla środowisk
działających na rzecz turystyki, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego,
gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych
zainteresowanych rozwojem turystycznym „Krainy Lessowych Wąwozów”, zwiększanie
liczby turystów odwiedzających „Krainę Lessowych Wąwozów”, działanie na rzecz wzrostu
wpływów z turystyki, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego „Krainy Lessowych Wąwozów”. W 2019 r. KLW otrzymała
nominację do Polskiej Marki Turystycznej w Warszawie jako jedna z niewielu tego typu
organizacji w kraju.
KLW planuje i organizuje walne zebrania, szkolenia dla członków, szkolenia
zespołów roboczych (np. zespołu promocyjnego). Na posiedzeniach walnych Gminę
reprezentuje Wójt Gminy, a na spotkaniach roboczych organizacji - Insp. ds. oświaty i kultury
lub inne osoby np. Dyrektor GBiDK w Karczmiskach.
Prowadzone od kilku lat przez Gminę Karczmiska oraz Zarząd KLW działania
zmierzające do zapisania się i aktywnego włączenia nowych członków i przedstawicieli
z terenu Gminy nie przynoszą zamierzonych celów. Kilka spotkań, szkoleń prowadzonych
przez Prezesa P. Wiesława Czernieca czy inne osoby z dziedziny turystyki i skierowanych dla
przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych lub osób prowadzących działalność
turystyczną (pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne) nie uaktywniły naszych podmiotów.
Nawet prośby o przekazywanie materiałów, ulotek czy informacji o prowadzonej działalności
na wystawy w Lubelskich Targach Turystycznych w maju 2019 r. lub innych działaniach pozostały bez odpowiedzi. Składka Gminy Karczmiska z tytułu przynależności do organizacji
wyniosła: 5 000,00 zł.
f) Zakup prądu (porozumienie międzygminne)
W dniu 26 września 2019 r w Józefowie zostało zawarte międzygminne porozumienie
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020 r do 31.12.2021 r. Uczestnicy
porozumienia wyznaczyli gminę Józefów jak gminę wiodącą do przeprowadzenia
postepowania. W wyniku przetargu został wybrany dostawca energii elektrycznej dla gminy
Karczmiska – firma Energa Obrót S.A, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk. Dzięki grupie
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zakupowej zapewniliśmy gminie stały poziom cen na okres obowiązywania umowy, co ma
niebagatelne znaczenie ze względu na znaczny wzrost ceny energii.
g) Chodelka (Gmina Karczmiska lider inwestycji):
Gmina Karczmiska wspólnie z Gminą Opole Lubelskie i Gminą Wilków przystąpiła
do realizacji przedsięwzięcia pn. Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki
w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych." Proces ten rozpoczął się w 2016
r. na podstawie Umowy partnerskiej Nr IP.2151.39.2016 z dnia 04.10.2016 r.,. Liderem
Projektu była w tym czasie Gmina Opole Lubelskie.
W tym samym roku Gminy zleciły przygotowanie dokumentacji projektowej do ww.
zadania w zakresie:
1) wykonania urządzeń wodnych ułatwiających wejście i wyjście z kajaka w miejscach
kolizji trasy spływu z budowlami hydrotechnicznymi i miejscami postojowymi (schody,
pomosty, rynny spustowe),
2) wykonania obiektów małej architektury w miejscach gdzie mają być utworzone
przystanie dla turystów,
3) zapewnienia rozwiązań technicznych dotyczących projektowanej infrastruktury
turystycznej optymalnych z punktu widzenia celu jakiemu będą służyć oraz kosztów ich
realizacji, z uwzględnieniem sezonowych wahań poziomu wód rzeki Chodelka.
Koszty dokumentacji technicznej Gminy poniosły z własnych budżetów w kwotach:
1. Gmina Opole Lubelskie – 12 666,67 zł,
2. Gmina Wilków – 12 666,67 zł,
3. Gmina Karczmiska – 12 666,66 zł.
W 2017 roku na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 16 października
2017 r. nastąpiła zmiana Lidera Projektu na Gminę Karczmiska.
11 września 2018 r. Lider Projektu w imieniu gmin partnerskich zawarł Umowę
Nr 00032-6523.2-SW0310053/17/18
z
Zarządem
Województwa
Lubelskiego
o dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Turystyczne
zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów
kajakowych”. Projekt realizowany jest w ramach działania Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020, w zakresie zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych oraz terenów
przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne.
Zadanie zrealizowano w 2019 roku w oparciu o ww. dokumentacje projektowe,
a w szczególności wykonano:
1. Na terenie gminy Karczmiska:
- pomosty drewniane - 3 kpl.,
- rynny spustowe - 1 szt.,
- schody skarpowe drewniano ziemne - 1 kpl.,
- utwardzone zejścia do pomostów - 1 kpl.,
- altana z wyposażeniem - 1 kpl.,
- tablice informacyjne - 1 kpl.
2. Na terenie gminy Opole Lubelskie:
- pomosty drewniane - 4 kpl.,
- rynny spustowe - 1 szt.,
- schody skarpowe drewniano ziemne - 1 kpl.,
- utwardzone zejścia do pomostów - 1 kpl.,
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- altana z wyposażeniem - 1 kpl.,
- tablice informacyjne - 1 kpl.
3. Na terenie gminy Wilków:
- pomosty drewniane - 5 kpl.,
- rynny spustowe - 2 szt.,
- schody skarpowe drewniano ziemne - 2 kpl.,
- utwardzone zejścia do pomostów - 3 kpl.,
- utwardzona ścieżka do Grodziska Żmijowiska -1 kpl.,
- kładka nad rowem melioracyjnym -1 kpl.,
- altana z wyposażeniem - 1 kpl.,
- tablice informacyjne - 4 kpl.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł – 212 790,00 zł.
Ostateczna wartość dotacji wyniosła 180 871,00 zł.
h) Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dnia 10 listopada 2010 r. Rada Gminy Karczmiska podjęła uchwałę
Nr XXXVII/245/10 w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Karczmiska z Gminą
Miasto Puławy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia
do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami. Dnia 31 marca 2011 r. zostało podpisane
Porozumienie międzygminne nr 137.2011. Zgodnie z § 2 tego porozumienia Gmina
Karczmiska zobowiązała się m.in. do skierowania całego strumienia odpadów komunalnych
do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, a Gmina Miasto Puławy
zobowiązała się do ich przyjmowania. Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte na okres
10 lat. Na okres obowiązywania przedmiotowego porozumienia ZUOK w Puławach nabył
prawa wyłączne. Prowadzącym RIPOK jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach. W ramach zawieranych umów: 1) indywidulanych mieszkańców Gminy przed
1 lipca 2013 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz 2) podpisywanych
od roku 2013umów pomiędzy Gminą Karczmiska a ZUK Sp. z o.o. w Puławach
na zagospodarowanie odpadów, niemalże wszystkie odebrane z terenu Gminy Karczmiska
odpady komunalne kierowane są do zagospodarowania w Instalacji w Puławach.
Zgodnie zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), która
weszła w życie dnia 06 września 2019 r., regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych(RIPOK-i) zostały zamienione w Instalacje komunalne (IK); równocześnie
została zniesiona regionalizacji.
i) Składowisko odpadów komunalnych w Rogowie
W związku z zapełnieniem, funkcjonującego od 1994 r. składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rogów w Gminie Wilków w niemal 100%,
z dniem 31.12.2012 r. decyzją Starosty Opolskiego, składowisko odpadów zostało zamknięte.
Właścicielami składowiska odpadów były: Gmina Wilków w udziale 47,5% oraz Gmina
Karczmiska w udziale 52,5 %. W ramach przeprowadzonej rekultywacji składowiska:
ukształtowano wierzchnie składowiska (etap techniczny realizowany w latach 2013-2014)
oraz obsadzono roślinnością leśną (etap biologiczny prowadzony w latach 2014-2016).
Zgodnie z decyzją monitoring oddziaływania na środowisko składowiska prowadzony ma być
przez 30 lat. W celu jego realizacji Gmina Karczmiska corocznie podejmuje uchwały
w sprawie współdziałania z Gminą Wilków. Kwota przyznanej dotacji wyniosła w 2019 r.
4 100,51 zł. Z powodu nieterminowego wpływu faktury wystawionej przez wykonawcę
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badań Gmina Wilków zwróciła Gminie Karczmiska część dotacji w kwocie 1 078,40 zł wraz
z odsetkami w wysokości 49,00 zł.
j) Powiat Opolski – bieżące utrzymanie kompleksu sportowego „Moje Boisko –Orlik
2012” w Karczmiskach Pierwszych
Od 2011 r. na terenie Gminy Karczmiska tj. w Karczmiskach Pierwszych funkcjonuje
wielofunkcyjny kompleks sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Karczmiskach wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Od tego okresu Gmina Karczmiska w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej
i sportu w ramach umowy z Powiatem Opolskim udziela pomocy finansowej (w wysokości
50%) na bieżące utrzymanie obiektu. Rada Gminy podjęła Uchwałę, a Porozumienie
w sprawie bieżącego utrzymania kompleksu sportowego na 2019 r. podpisał Zarząd Powiatu
Opolskiego i Wójt Gminy. Główne wydatki w ramach zadania to: opłaty za media,
ubezpieczenie obiektu, monitoring, bieżąca konserwacja i naprawy nawierzchni boisk
i sprzętu, koszenie trawy wokół obiektu, zakupy nowego sprzętu, wywóz nieczystości,
zatrudnianie na umowę przez Dyrektora SOSW w Karczmiskach 1 instruktora sportu.
W 2019r. Gmina przekazała dotację (pomoc finansową) – w wysokości 20 000,00 zł
na bieżące utrzymanie. Dotacja została wykorzystana w 100%.
k) Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Karczmiska w 2019 r.
W ramach pomocy finansowej w 2019 r. Gmina Karczmiska wsparła finansowo:
1) Gminę Wojciechów - na wydatki związane z usuwaniem zniszczeń spowodowanych
przejściem trąby powietrznej,
Ponad rok temu 21 maja 2019 r. w wyniku przejścia trąby powietrznej przez Gminę
Wojciechów zerwane zostały dachy budynków mieszkalnych, powalone stodoły,
połamane drzewa, słupy, garaże, uszkodzone drogi, pozrywane linie energetyczne.
Łącznie zniszczonych zostało 130 budynków, a wśród nich 33 mieszkalnych. W ciągu
kilku chwil mieszkańcy stracili dorobek swojego życia. Wobec takiej tragedii
nie można przejść obojętnie. Dużą pomoc Gmina Wojciechów otrzymała ze środków
rządowych - najpierw po 6 tys. zł na 1 gospodarstwo, a potem na odbudowę
zniszczonych gospodarstw. Pieniądze płynęły także ze strony innych samorządów,
z Caritasu, od fundacji czy osób prywatnych.
Gmina Karczmiska przyłączyła się do inicjatywy oddolnej wielu samorządów, które
wsparły i udzieliły pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Wojciechów.
Uchwałą Rady Gminy Karczmiska - nasza Gmina udzieliła Gminie Wojciechów
wsparcia w wysokości 5000,00zł.. Następnie zawarto umowę pomiędzy samorządami.
Środki zostały przeznaczone na usuwanie zniszczeń powstałych przez sprzęt ciężki
pracujący przy usuwaniu uszkodzonych dróg i przepustów w miejscowości Stasin
gm. Wojciechów. Umowa została rozliczona w styczniu 2020 r..
2) Zakup ambulansu ratunkowego i niezbędnego wyposażenia medycznego dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w ZOZ Opolu Lubelskim,
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zwróciło się
do samorządów z terenu Powiatu Opolskiego o wsparcie w „Zakupie ambulansu
ratunkowego i niezbędnego wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego PCZ
w Opolu Lubelskim”. Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z budżetu
centralnego: Ministerstwa Zdrowia, samorządu Województwa Lubelskiego oraz
Powiatu Opolskiego, Gminy Opole Lubelskie, Poniatowa, Chodel, Józefów, Wilków,
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Łaziska i Karczmiska. Rada Gminy Karczmiska 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę
i udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w formie dotacji celowej
w wysokości 15 000,00 zł na zakup ambulansu i niezbędnego wyposażenia oraz
zawarła z Zarządem Powiatu stosowną umowę. Umowa została rozliczona w styczniu
2020 r.
3) Komedę Wojewódzką Policji w Lublinie na zakup wyposażenia, w postaci sprzętu
kwaterunkowego dla pomieszczeń biurowych dla Komisariatu Policji w Poniatowej.
Pismem z marca 2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim zwrócił
się z prośbą do Wójta Gminy o wsparcie finansowe z przeznaczeniem dla Komisariatu
Policji w Poniatowej. Pomoc miała dotyczyć zakupu wyposażenia kwaterunkowego
do pomieszczeń biurowych w wysokości1 000,00 zł. Uwzględniając dobrą współpracę
z funkcjonariuszami Policji z Powiatu Opolskiego i trudną sytuację lokalową
Komisariatu Policji w Poniatowej, na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy podjęła
Uchwałę w czerwcu 2019 r., a w budżecie Gminy zaplanowano na ten cel środki
we wnioskowanej wysokości. Następnie pomiędzy Gminą Karczmiska, a Skarbem
Państwa – reprezentowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zawarto
porozumienie, w którym określono zasady przekazania i rozliczenia się z przekazanej
kwoty. Kwota została wydatkowana do końca listopada 2019 r., a zadanie zostało
rozliczone w terminie przez KW Policji w Lublinie.
X. PROMOCJA GMINY
Działania promocyjne Gminy realizowane są w wielu wymiarach i przez wszystkie
jednostki organizacyjne podległe Gminie Karczmiska. Ważną kwestią są działania
promocyjno-informacyjne realizowane przez strony internetowe jednostek gminnych: Urzędu
Gminy, Zespołu Szkół, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury i Żłobka oraz wydawanie gazety
lokalnej „Dziejopis Karczmiski”. Wśród najważniejszych działań w 2019 roku w zakresie
promocji można wyliczyć:
a) Święto Bob(r)u
W dniu 4 sierpnia 2019 r. na terenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach odbyło
się V Święto Bob(r)u. Uroczystość patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa
Lubelskiego i Starosta Opolski. Impreza rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Józefowa nad Wisłą. W ramach części artystycznej na scenie zaprezentowały się
dzieci z Przedszkola w Karczmiskach, kapela ludowa ,,Karczmiaki” wraz z zespołem
,,Alebabki” z KGW w Karczmiskach, zespół ,,Dwa Księżyce” z Kazimierza Dolnego, Chór
,,Corda Cantando” oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z Satoraljaujehel.
W dalszej części na scenie pojawiły się: zespół „Chmiele” z Lublina (muzyka w stylu
rockowym i and blues) i zespół ,,Vocal” z Karczmisk. Dawkę humoru dostarczył karczmiski
kabaret ,,Bez Granic” w scenkach: ,,Policz do dziesięciu” i ,,Jak używać komórki”. Dużym
powodzeniem cieszył się koncert zespołu ,,BackBeat” z Lublina . Wiele atrakcji związanych
było z bob(r)em – tak symbolicznym dla naszej gminy. Odbyły się konkursy na łuskanie
bobru oraz konkurs kulinarny „Apetyt na bobrowe przysmaki”. Uczestnicy V Święta Bob(r)u
mieli możliwość zasmakowania wielu potraw i produktów regionalnych jak również
obejrzenia stoisk promocyjnych z wytworami rękodzieła artystycznego, przygotowanych
przez: Koło Gospodyń Wiejskich z Karczmisk, Koło Gospodyń Wiejskich z Wolicy, Klub
Seniora z Karczmisk, Stowarzyszenie „Międzypokoleniowe” z Wymysłowa, Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Zaborze, Stowarzyszenie ,,Bez Granic” z Karczmisk , Gospodarstwo ,,Kozi
Gród” Pani Jolanty Śliwy ze Słotwin, Pasieka ,,Malinowa Kraina” z Karczmisk. Swoje
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stoiska zaprezentowały też Warsztaty Terapii Zajęciowej z Poniatowej, Opolskie Centrum
Kultury, Pani Sylwia Stefanek, Dworek Przepiórka z Wilkowa, Urząd Gminy Karczmiska,
Zespół Szkół, Żłobek i Przedszkole w Karczmiskach oraz osoby prywatne. GBiDK
w Karczmiskach przygotowała stoisko profilaktyczne ,,Powiedz NIE uzależnieniom. Powiedz
TAK życiu”.
W trakcie imprezy kuchnia polowa serwowała wszystkim chętnym bigos.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z Karczmisk. PSP z Opola Lubelskiego
i OSP z Karczmisk zaprezentowali samochody strażackie oraz pokaz udzielania pierwszej
pomocy medycznej. Dużo atrakcji przygotowanych zostało dla dzieci: gry i zabawy
animacyjne, „dmuchańce”, samochodziki, malowanie twarzy, i wiele innych. Fani
motoryzacji i militariów mogli obejrzeć stoisko przygotowane przez Grupę Willys-Jeep Club
Polska z Opola Lubelskiego.
Impreza zrealizowana została przy dużym wsparciu lokalnych sponsorów i środków
zewnętrznych, a szacuje się, że w ciągu całej imprezy w zespole dworsko-parkowym pojawiło
się od 2,5 do 3 tys. mieszkańców z terenu Gminy, ościennych gmin i kraju.
b) otrzymanie statuetki „Lider szczepień przeciw grypie”
Gmina Karczmiska już drugi rok z rzędu: w 2018 i 2019 może poszczycić się
uzyskaniem tytułu Lidera i laureata Ogólnopolskiego Program Zwalczania Grypy. Dzięki
realizacji zadań w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy
powyżej 65 roku życia Gmina otrzymała okolicznościową statuetkę. Dobra współpraca
samorządu z Panaceum s.c. w zakresie szczepień ochronnych powoduje, że nasze działania
są dostrzegane i wyróżniane w Warszawie w dziedzinie profilaktyki grypy i popularyzacji
szczepień.
c) Uzyskanie przez Wójta Gminy tytułu „Osobowość Roku” w kategorii polityka,
samorządność i społeczność lokalna
Organizatorem Plebiscytu Osobowość Roku było PPG Polska Press sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie Oddział w Lublinie na łamach gazety lokalnej „Kurier Lubelski”,
który trwał w okresie od stycznia do lutego 2020 r. Kandydatami w Plebiscycie były osoby
nominowane do udziału w Plebiscycie przez Kolegium Redakcyjne Gazety. Kolegium w
swojej ocenie brało pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności,
nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych
strefach życia publicznego w województwie lubelskim. O wygranej oraz / albo miejscu
w Klasyfikacji decydowała ilość uzyskanych ważnie głosów (SMS). Zwycięzcy
w poszczególnych powiatach zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego. Zwycięzcą
w Powiecie Opolskim został Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska.
Kolegium Redakcyjne przyznało Wójtowi Gminy Dyplom i statuetkę potwierdzającą
zdobycie powiatowego tytułu „Osobowość Roku w kategorii polityka, samorządność
i społeczność lokalna” za dbałość o potrzeby mieszkańców oraz inwestycję dot. przebudowy
drogi gminnej.
d) Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach
12 stycznia 2019 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Karczmiskach. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Karczmiska, Zespół
Szkół w Karczmiskach i Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach. Festiwal został
objęty Honorowym Patronatem: Wójta Gminy Karczmiska, Starosty Opolskiego oraz
Lubelskiego Kuratora Oświaty. W 2019 roku zmieniła się formuła przedsięwzięcia, kategorie
występujących poszerzono o dorosłych uczestników, w których uczestniczyć mogły nie tylko
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zespoły amatorskie, ale i profesjonalne. Występy wykonawców oceniało jury pod
przewodnictwem dr hab. Moniki Mielko – Remiszewskiej - prof. nadzwyczajnego UMCS
w Lublinie. Podczas jednodniowego przeglądu wystąpiło ponad 600 uczestników i gości,
a wśród nich:
1) 14 chórów,
2) 6 zespołów wokalnych,
3) 3 zespoły wokalno – instrumentalne i jeden zespół instrumentalny,
4) 2 kapele ludowe,
5) 2 zespoły w kategorii zespołów integracyjnych.
Do Karczmisk przyjechali przedstawiciele szkół, przedszkoli, parafii, ośrodków i centrów
kultury, domów środowiskowych z różnych miejsc Polski. Jury przyznało uczestnikom złote,
srebrne i brązowe dyplomy, nagrodę publiczności, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie
kolędy polskiej, nagrodę Grand Prix z pucharem i dyplomem.
15 letnia tradycja śpiewania kolęd i pastorałek w Karczmiskach cieszy się dużym
powodzeniem, a ranga ogólnopolska przyczynia się do rozsławiania występujących artystów
i pielęgnowania pięknej polskiej tradycji bożonarodzeniowej.
e) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2019 roku po raz 27 odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Akcja łącząca miliony Polaków w kraju i za granicą przebiegała pod hasłem –
„Pomaganie jest dziecinnie proste”. Celem zbierania funduszy był zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Na terenie Gminy Karczmiska tego dnia
kwestowało 27 wolontariuszy, a od godziny 16.00 w Zespole Szkół w Karczmiskach odbywał
się Koncert Finałowy. Program przewidywał występy artystyczne, licytacje, loterię fantową,
pokaz pierwszej pomocy medycznej zaprezentowany przez strażaków z OSP w Karczmiskach
oraz kawiarenkę przygotowaną przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po raz pierwszy
zorganizowano w ramach WOŚP w Karczmiskach Dzień Dawcy Szpiku. Przy współpracy
z Fundacją DKMS oraz „Panaceum” s.c. w Karczmiskach zorganizowano punkt,
w którym można było uzyskać informację na temat przeszczepu szpiku, a także zarejestrować
się jako dawca. W wyniku akcji baza dawców powiększyła się o 10 osób. Sztab WOŚP
Nr 4292 działający przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach zebrał kwotę
ponad 16 tys. zł i drobne środki zagraniczne.
Podziękowania należą się Sztabowi Akcji, wolontariuszom, Sponsorom i Darczyńcom
za ich hojność, życzliwość i przychylność akcji WOŚP. Wsparcie otrzymaliśmy od ponad
50 firm, instytucji oraz osób prywatnych. Podziękowania należą się wszystkim artystom
i wykonawcom, którzy uświetnili imprezę finałową i zaangażowali się w społeczną pracę dla
dobra innych.
f) Turniej robotyczny w Karczmiskach
Wyzwania, które stoją przed nami w rozwoju techniki nakładają na młode pokolenie
zdobywanie nowej specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie robotyki
i programowania. I w naszej szkole tak się dzieje. Na zajęciach w Szkole Podstawowej
i Przedszkolu dzieciaki łapią bakcyla kodowania a wielość imprez w tym zakresie jest duża.
Po sukcesach w lutym 2019 r. drużyny robotycznej z Zespołu Szkół w Karczmiskach
Spice Beavers, która po wszystkich etapach okazała się najlepszą drużyną robotyczną
w Polsce Wschodniej w II Turnieju First Lego League, oraz dwukrotnym udziale młodszej
drużyny Space Beavers Junior w wystawie FLL Junior w Warszawie zaplanowano
w Karczmiskach organizację 2 imprez o charakterze regionalnym. II Forum Robotyczne
zorganizowano 10 maja 2019 roku na hali sportowej w Karczmiskach. Imprezę objął
patronatem Lubelski Kurator Oświaty i Wójta Gminy Karczmiska. Na hali sportowej oprócz
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drużyny Kosmicznych Bobrów z Karczmisk stawili uczniowie i nauczyciele 14 szkół
z Powiatów opolskiego, puławskiego i lubelskiego oraz liczna grupa publiczności. III Turniej
Robotyczny FIRST LEGO League Polski Wschodniej odbył się 14 grudnia 2019 r.
w Karczmiskach na hali sportowej. Już po raz trzeci z rzędu, nasza drużyna robotyczna Space
Beavers podczas Turnieju Robotycznego FIRST LEGO League dał nam powód do dumy
i dostarczyła wielu wspaniałych emocji. Drużyna wywalczyła I miejsce w kategorii Research
(projekt badawczy) i II miejsce w kategorii robot Desing. Ostatecznie w klasyfikacji
generalnej drużyna zajęła II miejsce. Turniej objęty został patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty. Zrealizowane zadania w zakresie robotyki i programowania w Zespole Szkół
w Karczmiskach to imprezy dobrze przygotowane i zorganizowane. Z pewnością będą
kolejne, doskonale promujące naszą Szkołę i Gminę.
g) Przyjmowanie i wyjazdy grup w ramach Programu ERSAMUS+
Zespól Szkół w Karczmiskach uczestniczy od wielu lat programach unijnych.
W 2019 r. realizował 6 umów w ramach Programu Erasmus+. Jest jedną z najlepiej radzących
sobie placówek oświatowych w tym zakresie w województwie lubelskim. W programach są
wizyty tematyczne, dot. nowych wyzwań stojących przed szkołą, nowoczesne rozwiązania
stosowane w krajach UE i Polsce dot. rozwoju, przyszłości jak również tradycji, historii.
Za koordynacją programu Erasmus + w Zespole Szkół odpowiada Pani Monika Romanowska,
a w działania zaangażowanych jest wielu nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
w Karczmiskach.
5 wizyt gości zagranicznych w naszej szkole
1) 5-11 maja 2019 r. - projekt Help Our Mother Earth, 25 nauczycieli z Węgier, Włoch,
Hiszpanii, Słowenii, Turcji, temat: alternatywne źródła energii, wizyta w elektrowni
w Kozienicach,
2) 22-25 maja 2019 r. - projekt Pedagogic Resources for Active Learning, 12 nauczycieli
z Gwadelupy, Katowic, Włoch, Bułgarii, spotkanie podsumowujące 3-letni projekt,
3) 22-24 czerwca 2019 r. - projekt Skills4life, 13 nauczycieli z Austrii, Cypru, Franci,
Portugalii, Wysp Kanaryjskich, Chorwacji, spotkanie podsumowujące 2-letni projekt,
4) 1-3 lipca 2019r.-projekt Once upon an island, 10 nauczycieli z Irlandii, Chorwacji,
Włoch, Grecji, Portugalii, spotkanie podsumowujące 2-letni projekt,
5) 3-9 listopada 2019 r. - projekt Monopoly Challenge, 8 nauczycieli i 16 uczniów
z Malty, Wysp Kanaryjskich, Grecji, Portugalii, pierwsze spotkanie, prezentacja szkół,
historia gry Monopoly.
13 wyjazdów uczniów i nauczycieli do krajów UE
1) 29 stycznia - 02 lutego 2019 r. projekt Help Our Mother Earth, 3 nauczycieli, wyjazd
do Viterbo, Włochy, temat: woda, oczyszczanie, problemy,
2) 4-9 luty 2019 r. - projekt Mission (Im) possible, 3 nauczycieli, 4 uczniów, wyjazd
do Kavadarci, Macedonia Północna, temat: logo projektu, godło, konstytucja nowej
planety,
3) 24 lutego - 02 marca 2019 r. – projekt The Art of Helping, wyjazd do Hatvan, Węgry,
3 nauczycieli, 8 uczniów, problem niepełnosprawności – fakty, problemy,
rozwiązania, udogodnienia dla niepełnosprawnych, wizyta w muzeum niewidomych
w Budapeszcie,
4) 24 lutego – 02 marca 2019 r. - projekt Skills4life - 3 nauczycieli, 2 uczniów, wyjazd
do Mealhada, Portugalia, temat: bezrobocie, fakty, rozwiązania, warsztaty: rozmowa
o pracę,
5) 17-23 marca 2019 r. - projekt Once upon an island, 2 nauczycieli, 3 uczniów, wyjazd
do Syrakuz, Sycylia, temat: edukacja na wyspie, idealna szkoła,
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6) 23-28 kwietnia 2019 r. - projekt Mission (Im) possible, 2 nauczycieli, 5 uczniów,
wyjazd do Hyvinka, Finlandia, temat: eco-domy,
7) 13-17 maja 2019 r. - projekt Once upon an Island, 2 nauczycieli, 3 uczniów, wyjazd
do Leiria, Porugalia, temat: „planowanie” rozrywki na wyspie - występy sceniczne,
8) 02-08 czerwca 2019 r. - projekt The Art of Helping, 3 nauczycieli, 8 uczniów, wyjazd
do Lizbony, Portugalia, temat: chorzy, fakty, problemy, rozwiązania,
9) 24-26 czerwca 2019 r. - projekt Help Our Mother Earth, 2 nauczycieli, wyjazd
do Budapesztu, spotkanie podsumowujące 2-letni projekt,
10) 30 września – 04 października 2019 r. - projekt Mission (Im) possible, 4 nauczycieli,
7 uczniów, wyjazd do Funchal, Madera, temat: biznes na nowej planecie, reklama,
promocja, sprzedaż,
11) 14-17 października 2019 r. - projekt Eu(students) in Eu(wonderland), 2 nauczycieli,
wyjazd do Razgrad, Bułgaria, pierwsze, organizacyjne spotkanie,
12) 8-12 grudnia 2019 r. - projekt Eu(students) in Eu(wonderland), 2 nauczycieli, wyjazd
do Katanii, Sycylia, temat: tradycyjne rzemiosło,
13) 08-14 grudnia2019 r. - projekt One way ticket, 3 nauczycieli, 3 uczniów, wyjazd
do Trogiru, Chorwacja, temat: kluczowe wydarzenia w historii Europy.
h) Wojewódzki Festiwal Tańca „Taneczne opowieści” w Karczmiskach
25.05.2019 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach - Przedszkole w Karczmiskach
przeprowadziło II Wojewódzki Festiwal Tańca „Taneczne Opowieści”. Festiwal na stałe
wpisał się od kilku lat w kalendarz imprez organizowanych przez Przedszkole i stał się dobrą
wizytówka promującą nasze placówki i Gminę. W konkursie tanecznym wystąpiło łącznie
11 grup z (Nałęczowa, Kowali, Poniatowej, Wojciechowa, Jastkowa, Opola Lubelskiego oraz
Karczmisk) i ok. 190 uczestników. Poza konkursem wystąpiły i zaprezentowały swoje
umiejętności taneczne 3 grupy z Karczmisk: grupa dzieci 3 letnich oraz dzieci z oddziałów
przedszkolnych z Głuska i Słotwin - ok. 50. Występujące dzieci podzielone zostały
na kategorie wiekowe 4; 5; 6 latki. Do części konkursowej przystąpiły również 2 solistki.
Dzieci oceniała profesjonalna Komisja Sędziowska w składzie – Jerzy Oleszczyński
założyciel Szkoły Tańca Lider Lublin (członek Zarządu Polskiego Towarzystwa
Tanecznego), Wojciech Boryca założyciel Studia Tańca Grawitan Lublin, oraz Jakub Bielecki
–tancerz Em-Studio w Opolu Lubelskim. Festiwal objęty został patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty. Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali nagrodzeni nagrodami w postaci
medali, statuetek i słodyczy. Fundatorem nagród była Gmina Karczmiska i sponsorzy. Całość
uroczystości przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Festiwal pozostawił po sobie wiele
pozytywnych wrażeń. Zaplanowane cele zostały zrealizowane. Zaproszeni goście podkreślali
organizację Festiwalu i poziom prezentowanych przez uczestników umiejętności.
i) Turnieje i zawody sportowe
W latach ubiegłych Zespól Szkół w Karczmiskach (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa)
osiągali znaczne sukcesy w sporcie. Liczne nagrody, puchary, dyplomy widoczne są
w gablotach szkolnych placówek. W 2019 r. w Szkole Podstawowej w Karczmiskach
ogłoszono nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna. Utworzono VI klasę sportową,
która funkcjonuje od 01.09.2019 r. Najważniejsze osiągnięcia sportowe naszych uczniów to:
1) 19.03.2019 r. – Jagoda Wójcik (uczennica klasy III C G) została wybrana najlepszą
bramkarką w województwie lubelskim, Jagoda została wybrana do nagrody turnieju przez
sędziów, trenerów wszystkich drużyn oraz organizatorów piłkarskich zawodów Piłkarska
Kadra Czeka 2019 - Ludowych Zespołów Sportowych,
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2) Kwiecień 2019 r. - sukces w piłce koszykowej dziewcząt, które zwyciężyły i zdobyły
mistrzostwo Powiatu Opolskiego oraz wicemistrzostwo rejonu, przegrywając nieznacznie
w finale 25-21 z mistrzem powiatu lubartowskiego,
3) Październik 2019 r. - reprezentacja chłopców rocznik 2007 i młodsi odniosła duży sukces
sportowy, w sztafetowych biegach przełajowych na dystansie 1000 m zajęła I miejsce
w Powiecie Opolskim i 8 miejsce w województwie.
4) Zajęcia na hali sportowej w 2019 r.:
W 2019 r. Gmina Karczmiska podpisała z GBiDK w Karczmiskach umowę dotacyjną
polegającą na bieżącym utrzymaniu funkcjonowania hali sportowej w Karczmiskach.
Jednostka kultury na to zadanie otrzymała środki w wysokości 37 000,00 zł, z których
rozliczyła się w styczniu 2020 r. W ramach zadania: GBiDK poniosła koszty utrzymania hali
w zakresie: opłaty za energie elektryczną, wodę i ścieki, klejenie i uszczelnianie rynien i rur
spustowych hali. Pozostałe koszty: ogrzewanie, sprzątanie hali ponosi Zespól Szkół. Dochody
GBiDK związane z wynajmem hali to kwota 20 490,00 zł. Na potrzeby własne z hali
korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach: zajęcia w-fiz., imprezy i uroczystości
szkolne m.in.: Turnieje Robotyczne, Ogólnopolski Festiwal Tańca dla Przedszkolaków,
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 11 listopada. Natomiast z hali korzystały
następujące zewnętrzne podmioty: KS Budowlani Lublin, MKS Stal Poniatowa, KS Orły
Kazimierz Dolny, KS „Wilki” Wilków, UKS Zespołu Szkół Karczmiska: Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej (XII), 2 Turnieje Halowe Piłki Nożnej (I-III), zadanie pożytku
publicznego realizowane przez UKS pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych” dla 50 dzieci, „Turniej Piłkarski im. płk pilota Romualda
Czopka w Karczmiskach” (100 osób), Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej – zajęcia
fitness dla pań (25 pań 2 razy w tygodniu),Fundacja Pomocy Dzieciom Uzależnionym
z Lublina Powrót z „U” (o/Kazimierz Dolny).
j) Wydawanie kwartalnika – gazety lokalnej „Dziejopis Karczmiski”
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej od kilku lat w ramach realizacji zadania
pożytku publicznego wydaje gazetę lokalną – „ Dziejopis Karczmiski”.
Gazet ma charakter kwartalnika wydawanego w nakładzie 500 egz. Bezpłatna gazeta po
wydaniu rozprowadzana jest poprzez instytucje gminne, mieszkańców Gminy oraz do wielu
miejsc w kraju, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie a nawet za granicę. Pełni
dużą rolę w przepływie informacji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami,
i wzmacnia więzi lokalne. Promuje naszą Gminę w wielu miejscach kraju a nawet za granicą.
Podnosi idee społeczeństwa obywatelskiego, informuje o ekologii, historii czy zdrowym stylu
życia, wspiera działania w zakresie komunikacji społecznej i angażuje mieszkańców do
dzielenia się swoimi opiniami, uwagami na temat społeczności gminnej. Wójt Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy mają możliwość prezentowania na łamach kwartalnika
artykułów dotyczących spraw bieżących i informacji o osiągnięciach, sukcesach samorządu,
promujących Gminę Karczmiska. Dziejopis Karczmiski integruje środowisko lokalne
dostarczając aktualnych informacji o działalności samorządu, jednostek organizacyjnych,
sołectw czy mieszkańców Gminy Karczmiska.
k) Działalność Misji Archeologicznej w Chodliku
Od 2010 r. dr Łukasz Miechowicz z IAiE PAN w Warszawie – i utworzona przez
niego Misja Archeologiczna w Chodliku odnosi sukcesy i przybliża mieszkańcom Gminy
i Polski nasze dziedzictwo kulturowe Chodlika i Dolinie Chodelskiej. Dzięki podpisanej
umowie z PAN – Pan Łukasz Miechowicz na kilka miesięcy każdego roku przenosi się
do Chodlika i z grupą zapaleńców, archeologów prowadzi pracę naukową i badania
archeologiczne nad naszą bogatą spuścizną. Organizowane w latach poprzednich warsztaty
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archeologiczne, wystawy, publikacje, czy konferencje naukowe a przede wszystkim stała
praca na grodzisku w Chodliku daje co roku niezwykłe efekty. Odkrycie kurhanów w Lesie
Chodelskim, wpisanie ich do rejestru zabytków oraz przebadanie Kotliny Chodelskiej
nowoczesnymi metodami (skanowanie lotnicze LIDAR) to sukcesy o dużej skali. Odkrycie
miejsc pochówku chodliczan oraz innych cennych przedmiotów po naszych przodkach
ukazuje naszą bogatą historię i jej różnorodność. Gmina Karczmiska w miarę swoich
możliwości finansowych i lokalowych (wynajm obiektu Szkoły na potrzeby Misji
Archeologicznej) wspiera działania Misji i archeologów. Dzięki dużej aktywności
dr Ł. Miechowicza o nieco zapomnianym Chodliku jest od wielu lat znowu głośno,
a to za sprawą prowadzonych badań naukowych, publikacji w fachowej prasie
archeologicznej, w radio czy TV regionalnej i ogólnopolskiej. W 2019 r. kilka razy zarówno
media regionalne jak i ogólnopolskie informowały o prowadzonej działalności Misji
Archeologicznej i efektach pracy. Cennym uzupełnieniem informacji realizowanych prac
przez Misję Archeologiczną w Chodliku jest utworzenie i bieżąca aktualizacja strony
internetowej Muzeum Wirtualnego Chodlika http://chodlik.edu.pl/.
l) Na zaproszenie I Ogólnopolskiego Forum FIRIS dla Samorządów w Łodzi została
przedstawiona prezentacja budowy i funkcjonowania hali sportowej w Karczmiskach
w partnerstwie publiczno – prywatnym. Prezentacji dokonał Wójt Gminy Karczmiska.
m) W październiku 2019 r. ukazał się na łamach portalu Wspólnota, wywiad z Januszem
Goliszkiem - Wójtem Gminy Karczmiska pt. „Gmina wiejska własnymi siłami
uruchomiła komunikację autobusową”. Wójt Gminy w formie wywiadu przedstawił
osiągnięcia ostatnich lat Gminy Karczmiska w wprowadzeniu nowatorskiego
rozwiązania restrukturyzacyjnego ZGK i utworzenie gminnego transportu,
restrukturyzację placówek oświatowych, wybudowanie żłobka, stworzenie zaplecza
do objęcia opieki przedszkolnej wszystkich dzieci w Gminie.
n) Wydanie dla mieszkańców kalendarza na rok 2020
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zapobieganie powstawaniu odpadów –
działania edukacyjne w Zespole Szkół w Karczmiskach”, dotowanego w 100% przez
WFOŚiGW w Lublinie, kolejny rok Gmina Karczmiska przygotowała i kolportowała
mieszkańcom 1600 szt. kalendarzy ekologicznych. Zgodnie z autorskim pomysłem w szacie
graficznej wykorzystano hasła wyłonione w konkursie ekologicznym zorganizowanym w ZS
w Karczmiskach dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wykonane przez dzieci
prace plastyczne. Dodatkowo kalendarze zawierały informacje dotyczące prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi a także terminu odbioru odpadów komunalnych
w 2020 r. Zadanie to wpisało się w działania dotyczące edukacji ekologicznej. Łączny koszt
wydania kalendarza wyniósł 16 851,00 zł.
o) Ogólnopolski rankingu gmin dotyczący efektu stopnia zorganizowania, opieki
i edukacji dzieci i młodzieży.
Gmina Karczmiska uplasowała się na 58 miejscu na niespełna 2500 gmin
pozostawiając w tyle większość samorządów województwa lubelskiego. Badanie została
przeprowadzone bardzo rzetelnie przez renomowaną instytucję, która analizę i ranking gmin
ogłosiła w ogólnopolskim periodyku „Wspólnota Samorządowa”. Ranking zestawiał
osiągnięcia miast i gmin w kilku kategoriach dotyczących oświaty w latach 2017 – 2019.
Brano pod uwagę m.in. liczbę dzieci w przedszkolach w wieku 3-4 lat, wyniki egzaminów
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szóstoklasistów, postępy uczniów w gimnazjum, dostępność do miejsc żłobkowych
i przedszkolnych, infrastrukturę oraz bazę dydaktyczną, udział w różnych projektach
o zasięgu krajowym i europejskim. Jako pierwszy z naszego województwa uplasował się
Wilkołaz na pozycji 19, druga pozycja to zamojska Komarów – Osada, następnie miasto
Terespol na pozycji 54 i gmina Karczmiska na pozycji 58. Dla porównania należy podać
miejsca rankingowe okolicznych gmin miejsko-wiejskich np. Opola Lubelskiego –
940 miejsce, Puławy 1297 miejsce, Poniatowej – 1336 miejsce,.
p) Inne Sukcesy - Chór
Od wielu lat w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Karczmiskach funkcjonowały
chóry szkolne, odnoszące sukcesy na terenie województwa lubelskiego i kraju w ramach
programu „Śpiewająca Polska”.
W czerwcu 2019 r. – na XIV Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego
Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska – chór Szkoły Podstawowej „Dmuchawce”
otrzymał wyróżnienie – „Złote Pasmo”. Na tym nie koniec sukcesów. W dniach 18-20
października 2019 r. chór "Dmuchawce" uczestniczył w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie
Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Po rocznych przygotowaniach,
kwalifikacji do konkursu finałowego chórzyści z naszej szkoły wyśpiewali Brązowy
Kamerton.
W konkursie odbywającym się pod patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyły najlepsze chóry szkolne
z terenu całej Polski. Jest to jedna z największych edukacyjnych imprez artystycznych, która
kształtuje i podnosi kulturę muzyczną dzieci i młodzieży.
Jury w protokole napisało: " (...) Składamy podziękowanie i wyrazy uznania
dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXIX
Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Z zadowoleniem
zauważamy także, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wysokim poziomem
artystycznym. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowały
z powodzeniem trzy chóry (w kategoriach I i IV)" , w tym m.in. chór z Karczmisk.
Podczas koncertu galowego, który był niesamowitym widowiskiem, została również
zaprezentowana Gmina Karczmiska, flaga Gminy oraz Zespół Szkół w Karczmiskach. Udział
w tak prestiżowym konkursie jest nie tylko wielce edukacyjny, lecz dużą promocją naszej
Małej Ojczyzny i szkoły.
XI.FUNDUSZ SOŁECKI
Od roku 2010 Gmina Karczmiska zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy
funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw.
Mieszkańcy mają do dyspozycji określony budżet, w ramach którego mogą zrealizować każde
działanie mieszczące się w puli zadań własnych gminy np. budowa chodnika przy drodze
gminnej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci,
oświetlenie drogi gminnej, remont wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów itp.
Są to środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw.
To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym
w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy.
Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności
i celowości.
Na przestrzeni lat wielkość Funduszu sukcesywnie wzrastała. W ciągu 10 lat
w ramach funduszu wykonaliśmy zadania na łączną kwotę ponad 2 mln 430 tys. zł, z tego
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zadania bieżące na łączną kwotę ponad 1,5 ml. zł oraz zadania inwestycyjne na łączną kwotę
ponad 846 tys. zł.
Dla zobrazowania tematu wykres przedstawia wyodrębnione środki na ten cel
w budżecie gminy oraz wysokość dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla gminy
na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
wyodrębnione środki na fundusz sołecki w budżecie gminy
zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa

Zdania własne gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. wykonane
zostały w kwocie 344 131,43 zł, z czego w kwocie 302 092,11 zł na realizację zadań
bieżących, a kwocie 42 039,32 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego
w 2019 r.
sfinansowane z
budżetu państwa
26%

sfinansowane z
budżetu gminy
74%
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Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

L.p. Nazwa sołectwa

1

2

Bielsko

Chodlik

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatki
ogółem

Zakup tłucznia wraz z
rozplantowaniem.
Dokończenie ogrodzenia na placu
zabaw w miejscowości Bielsko.
10 326,40 zł
Udrożnienie przepustu drogowego na
działce nr 529 - droga gminna.
Zakup siatki na bramkę i piłek na
boisko.
Zakup tłucznia wraz z
rozplantowaniem.
Montaż drzwi garażowych OSP
Chodlik.
Doposażenie placu zabaw w
miejscowości Chodlik.
14 125,40 zł
Wykonanie planu sytuacyjnego na
plac zabaw w Chodliku.
Zakup mapy do planu sytuacyjnego na
plac zabaw
Utwardzenie drogi gminnej walcem
wibracyjnym.

3

4

Głusko Duże
i Głusko Duże
Kolonia

Głusko Małe

Wykonanie odwodnienia przy drodze
gminnej na działce nr 461 w
miejscowości Głusko Duże.
Zakup tłucznia z rozplantowaniem.
Remont przepustu drogowego na
drodze gminnej nr 108029L.
Dokończenie budowy garażu dla OSP
Głusko
Odkrzaczenie Sołectwa Głusko Małe.
Wymiana barier i wylanie ławy
betonowej oraz położenie płyt
ażurowych z jednej strony mostu, a
także przełożenie barier z mostu na
przepust na drodze gminnej.

5

6

Górki

Jaworce,
Mieczysławka

Remont kapliczki Zjawienie wpisanej
do Gminnego Rejestru Zabytków.
Zakup gruzu mielonego z
rozplantowaniem.
Zakup tłucznia wraz z rozwiezieniem

88

4 851,40 zł
4 625,00 zł
500,00 zł
350,00 zł
4 000,00 zł
1 500,00 zł
6 125,40 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 500,00 zł
5 000,00 zł

28 887,32 zł

5 973,00 zł
500,00 zł
17 414,32 zł
1 500,00 zł

13 936,01 zł

Zakup tłucznia z rozplantowaniem.
Remont wiaty przystankowej.
Wyznaczenie geodezyjne działki nr
38/2 celem utworzenia drogi gminnej.
Zakup tłucznia wraz z
rozplantowaniem.

Wydatki na Fundusz
Sołecki w 2019 roku
bieżące
majątkowe
wykonanie
wykonanie

6 000,00 zł

5 936,01 zł
500,00 zł
4 000,00 zł
9 345,85 zł

5 345,85 zł
0,00 zł

10 692,83 zł

949,55 zł
9 743,28 zł

7

8

9

Karczmiska
Drugie

Karczmiska
Pierwsze

Karczmiska
Pierwsze
Kolonia

Zakup tłucznia wraz z rozplant. oraz
zakup gruzu mielonego
Zakup płyt do utwardz. terenu na dz.
605 w Karczmiskach Drugich (na
stworzenie miejsca postojowego dla
samochodu OSP)
Zakup garażu metalowego na działkę
nr 605 w Karczmiskach Drugich
Zakup i montaż piłko chwytów na
boisko w Karczmiskach Drugich
Zakup wyposażenia i sprzętu
sportowego na boisko
Zakup stołów rozkładanych z
ławkami.
Opr. dok. tech. na rozbudowę
ul. Nadrzecznej w Karczmiskach
Pierwszych

17 603,90 zł

5 999,00 zł
38 382,89 zł

2 950,00 zł
1 830,00 zł
2 000,00 zł
12 000,00 zł

Zakup tłucznia i gruzu mielonego wraz
z rozplantowaniem.

9 999,91 zł

37 999,91 zł
Zakup sprzętu i umund. dla OSP w
miejscowości Karczmiska Pierwsze
Wykonanie ogrodzenia oraz
oświetlenia na działce nr 941 w
Karczmiskach Pierwszych (plac zabaw
i boisko "Zagrzęba")
Zakup tłucznia wraz z rozplant.
Zakup żużlu hutniczego wraz z
rozplant..

20 906,12 zł

11

Noworąblów

Słotwiny

12

Słotwiny Czerwone Łąki

13

Uściąż

14

Uściąż Kolonia

15

Wolica

Zakup munduru bojowego i jego
elementów oraz wyposażenia dla OSP
Noworąblów.
Zakup tłucznia i gruzu wraz z
rozplant..
Doposażenie świetlicy -remizy OSP
(stoły, krzesła)
Zagospodarowanie działki gminnej nr
540/1
Zakup żużlu granulowanego wraz z
rozplantowaniem.
Budowa drogi gminnej w
miejscowości Uściąż (etap II) położenie dywanika asfaltowego.
Zakup tłucznia wraz z rozplant..
Zakup żużla hutniczego wraz z
rozplantowaniem i ubiciem na drodze
dojazdowej do miejscowości Uściąż
Kolonia.
Zakup tłucznia na tzw. Żużlówkę.
Remont drogi asfaltowej
w miejscowości Wolica Kolonia.
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9 000,00 zł
7 000,00 zł
10 406,29 zł
7 000,00 zł
3 499,83 zł
7 000,00 zł

Zakup gruzu mielonego z rozplant.
Zakup tłucznia wraz z rozplant..
10

7 999,99 zł

14 244,84 zł

7 244,84 zł
11 323,53 zł

25 174,10 zł

5 730,57 zł
8 120,00 zł

8 956,10 zł

8 956,10 zł
20 000,00 zł

24 204,65 zł
4 204,65 zł
9 843,99 zł

9 843,99 zł
12 634,52 zł

15 634,52 zł

3 000,00 zł

16

17

18

19

Wolica Kolonia

Wymysłów
Zaborze
i Zaborze
Kolonia

Zagajdzie

Remont gminnej drogi asfaltowej
w Wolicy Kolonia.
Wzmocnienie obrzeży rowów płytami
cementowymi po stronie północnej
drogi gminnej asfaltowej
Zakup żużla hutniczego
z rozwiezieniem na tzw. Żużlówkę

5 000,00 zł
5 136,43 zł
16 136,43 zł
4 000,00 zł

Wyrównanie nawierzchni drogi
gruntowej do tzw. Lasu Wolickiego
Zakup żużlu hutniczego z
rozplantowaniem.
15 242,63 zł
Zakup materiałów do remontu remizy
strażackiej OSP Wymysłów.
Zakup żużla hutniczego z
rozplantowaniem.
19 186,14 zł
Remont przystanku.
Zakup karuzeli na plac zabaw.
Zakup dwóch bramek wraz z siatkami
do piłki nożnej na boisko.
Zakup materiałów na budowę wiaty na
placu zabaw na dz. 298/2.
10 905,30 zł
Zakup mapy do planu sytuacyjnego na
plac zabaw.
Niwelacja terenu pod boisko do piłki
nożnej dla dzieci.
OGÓŁEM

344 131,43 zł

2 000,00 zł
6 248,54 zł
8 994,09 zł
17 186,14 zł
2 000,00 zł
5 289,00 zł
1 900,00 zł
1 700,00 zł
16,30 zł
2 000,00 zł
302 092,11 zł

42 039,32 zł

XII. GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm., zwaną dalej „u.c.p.g.”)
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu
Architektura gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opierała się
w roku 2019 na następujących uchwałach:
1) Uchwała Nr XXXIX/215/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3215);
2) Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 280 – opłaty obowiązujące od 1 marca
2017 r.); Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 860 – zmiana opłat od 1 marca 2019 r);
3) Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5003);
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4) Uchwała Nr XIII/88/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5005);
5) Uchwała Nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”
(Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4356);
6) Uchwała Nr XIX/129/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz.
2725); Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4358);
7) Uchwała Nr XV/107/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 515 –
zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny);
8) Uchwała Nr XX/132/09 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych; Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia
30 maja2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lub. poz.
3751);
9) Uchwała Nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości na terenie Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2416).
2. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów
W 2019 r. uprawnionych do świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska było 7 podmiotów
wpisanych do prowadzonego przez Wójta Gminy Karczmiska Rejestru Działalności
Regulowanej. W trakcie roku nie wykreślono z przedmiotowego rejestru żadnego podmiotu.
Dokonano czterech zmian na wniosek przedsiębiorcy (dotyczących zmiany nazwy
przedsiębiorcy oraz rozszerzenia listy rodzajów odbieranych odpadów). O przedmiotowych
zmianach, zgodnie z art. 9c u.c.p.g., poinformowano Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego.
Każdy z podmiotów wpisanych do rejestru zobowiązany jest do spełniania wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 122). Zgodnie
z art. 9n u.c.p.g. podmiot taki miał obowiązek składania półrocznych sprawozdań, natomiast
podmiot wpisany do rejestru, który nie odebrał odpadów w danym półroczu składał
sprawozdanie zerowe – w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza,
którego dotyczy.
Za I półrocze obowiązywały wzory sprawozdań określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1627). Dnia 13.08.2019 r. rozporządzenie
to zostało uchylone. Sprawozdania półroczne zostały zastąpione sprawozdaniami rocznymi,
natomiast ich przekazywanie miało się odbywać za pośrednictwem Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r.
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o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 150) wprowadzono
przepis epizodyczny, zgodnie z którym sprawozdania za 2019 r. należy przekazać w terminie
do dnia 30 czerwca 2020 r.
Po weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców sprawozdań za I półrocze nałożono
jedną karę za nierzetelne sporządzenie sprawozdania i jego poprawienie po upływie 14 dni
od dnia wezwania do jego poprawienia.

L.p.

Terminy złożenia
sprawozdań

Dane podmiotu wpisanego do rejestru

Za I półrocze

Uwagi

Roczne

1.

Nr rej.RL.6233.1.2012
TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom(zmiana nazwy
na PreZero Service Wschód Sp. z o.o.)

31.07.19 r.

-

sprawozdanie
przesłane pocztą,
złożono korektę
sprawozdania za
I półrocze, nałożono
karę za nierzetelne
sporządzenie spr.
za I półrocze

2.

Nr rej. RL.6233.2.2012
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o., Wilków 62B, 24-313 Wilków

09.07.19 r.

31.01.20
r.

sprawozdania zerowe
przesłane pocztą

3.

Nr rej. RL.6233.3.2012
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. o.o., ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa

08.07.19 r.

-

sprawozdanie zerowe
przesłane pocztą

4.

Nr rej. RL.6233.6.2012
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

19.07.19 r.

-

sprawozdanie zerowe
przesłane pocztą

5.

Nr rej. RL.6233.8.2013
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A,
24-310 Karczmiska

24.07.19 r.

31.01.20
r.

sprawozdania zerowe
złożone w UG

6.

Nr rej.RL.6233.9.2013
EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14,
23-200 Kraśnik

22.07.19 r.

-

sprawozdanie zerowe
przesłane pocztą

7.

Nr rej. OD.6233.11.2014
EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej
27D,23-204 Kraśnik

17.07.19 r.

-

sprawozdanie
przesłane pocztą

3. Odbiór odpadów z terenu Gminy Karczmiska w 2019 r.
W roku 2019 odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie selektywnego
sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz. 19), które ujednolicana
terenie całego kraju wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
W roku 2019 odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Karczmiska, w drodze udzielonego zamówienia publicznego, na podstawie
umowy zawartej dnia 16.11.2018 r. na okres 1.01.2019 r. –31.12.2019 r. przez Konsorcjum
firm Tonsmeier Wschód sp. z o.o. w Radomiu (Lider konsorcjum) oraz EKO-KRAS Sp.
z o.o. w Kraśniku (Partner konsorcjum),z podziałem na następujące frakcje:
1) odpady zmieszane (niesegregowane) gromadzone w pojemnikach lub workach
koloru czarnego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu,
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2) odpady surowcowe gromadzone w workach koloru żółtego (plastik, metal,
opakowania wielomateriałowe), odbierane z częstotliwością1 raz w miesiącu,
3) odpady szkła opakowaniowego gromadzone w workach koloru zielonego odbierane
z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące,
4) odpady z papieru oraz tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury gromadzone w workach koloru niebieskiego, odbierane
z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące,
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, gromadzone
w workach koloru brązowego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu,
6) popiół zbierany w workach innego koloru niż żółty, zielony, niebieski, brązowy
i czarny, odbierany w miesiącach październik – kwiecień z częstotliwością 1 raz w miesiącu.
Odpady surowcowe zbierane także były w ustawionych na terenie gminy
pojemnikach, tzw. dzwonach.
Przeprowadzono także, na zasadzie wystawki, zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
elektroodpadów oraz opon odpowiednio w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. Wszelkie
odpady problemowe w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii,
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł
światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów ulegających biodegradacji, popiołu mieszkańcy
mogli dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczmiskach
Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Na terenie Gminy rozmieszczone były również
pojemniki przeznaczone na używaną odzież, tekstylia i obuwie.
Z kolei dnia 20 grudnia 2018 została podpisana z Zakładem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Karczmiskach umowa dotycząca sprzątania na terenie Gminy Karczmiska:
przystanków komunikacji publicznej, placów rekreacyjnych oraz. koszy ulicznych
usytuowanych w pasach drogowych dróg gminnych.
W roku 2019 odebrano z terenu Gminy Karczmiska łącznie 833,510 Mg odpadów
komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów:
1) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
Rodzaj odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Popioły paleniskowe z gospodarstw domowych
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Opakowania za szkła
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

Masa odebranych
odpadów komun.
Przekazanych
do zagosp.[Mg]
461,050
18,120
32,360
44,80
112,68
94,72
3,760

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane
odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

7,790

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

12,76

Zużyte opony

12,73
SUMA:

800,770

93

Zakład Produkcji Granulatu
Gumowego, ul. Przemysłowa 50, 24320 Poniatowa

2) odpady odebrane z PSZOK:

Nazwa i adres
punktu

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

Masa zebr. odpad.
komun.
przekazanych do
zagosp. [Mg]

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
Punkt Selektywnej
Odpady wielkogabarytowe
Zbiórki Odpadów
Baterie i akumulatory inne niż
Komunalnych
wymienione w 20 01 33
w Karczmiskach,
Zużyte urządzenia elektryczne i
Karczmiska
elektroniczne inne niż wymienione w
Pierwsze,
ul. Nadrzeczna 212A, 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
24-310 Karczmiska
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

12,220
18,600

Nazwa i adres
instalacji, do której
zostały przekazane
odpady komunalne
Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych,
ul. Dęblińska 96,
24-100 Puławy

0,040

1,558

0,322

Zakład Przetwarzania
Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i
Elektronicznego,
ul. Metalurgiczna 15 C,
20-234 Lublin

Do PSZOK w 2019 r. odpady dostarczyło łącznie 98 osób.
3) Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu
gminy:
Rodzaj odpadów

Masa odpadów [Mg]

Opakowania z papieru i tektury

11,510

Opakowania z tworzyw sztucznych

33,000

Opakowania z metali

22,710

Opakowania wielomateriałowe

2,540

Opakowania ze szkła

98,910

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

38,760

SUMA:

207,430

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych,
przekazanych do składowania oznaczonych kodem 19 12 12 wyniosła 0,000 Mg.
3) Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu (cmentarze
parafialne w Karczmiskach i Grabówkach) odebrano łącznie 33,36 Mg odpadów.
Natomiast
z pojemników przeznaczonych na używaną odzież, tekstylia i obuwie Lubelski
Oddział Okręgowy PCK odebrał łącznie około 14,50 Mg odpadów, z czego 12,00 Mg
zakwalifikowano pod kodem 20 01 11.
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4) Odebrane w 2019 r. odpady zmieszane oraz bioodpady nie zostały przekazane
do składowania.
Ilość odpadów zebranych w latach 2012 – 2019 przedstawiona na wykresie.
 – ilość wszystkich odpadów odebranych z terenu Gminy Karczmiska;
 – ilość odpadów odebrana z nieruchomości objętych wyłącznie gminnym systemem (od
dnia 1 stycznia 2018 r. zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi nieruchomości, na których znajdują się cmentarze)
Ilość odpadów [Mg]/rok
750,46
714,88
676,7

1000
800
600

410,1

422,2

2012

2013

844,655

815,977

833,51

778,677

800,15

2018

2019

400
200
0
2014

2015

2016

2017

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”
(WPGO) Gmina Karczmiska została przyporządkowana do Regionu Puławy, dla którego
Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy. Wszystkie odebrane
z terenu gminy odpady podlegające regionalizacji zostały do niej przekazane.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) – obliczono,
iż w roku 2019 Gmina Karczmiska osiągnęła następujące wymagane poziomy:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
[w %]*
2012

Lata

2013

2014

2015

2016

Wymagany do osiągnięcia
10
12
14
16
18
poziom [PR]
Poziom osiągnięty przez
25,16
27,50 37,00 50,00 45,13
gminę [PPMTS]
*Jeżeli PPMTS = PR albo PPMTS > PR – poziom został osiągnięty

2017

2018

2019

2020

20

30

40

50

52,85

56,50

64,40

-

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [w %]*
Lata

2012

2013

2014

2015

2016

Wymagany do
30
36
38
40
42
osiągnięcia
poziom [PR]
Poziom
Nie
osiągnięty przez
100,00
100,00
100,00
100,00
dotyczy
gminę [PBR]
*Jeżeli PBR=PR albo PBR>PR – poziom został osiągnięty
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2017

2018

2019

2020

45

50

60

70

100,00

100,00

100,00

-

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
do składowania [w %]*
Lata

2012

16 lipca
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

do dnia
16 lipca
2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

26,08

13,90

29,00

28,10

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Wymagany
do osiągnięcia
poziom [PR]
Poziom osiągnięty
przez gminę [TR]

biodegradacji przekazywanych

*Jeżeli TR=PR albo TR<PR – poziom został osiągnięty

4. Liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem
Gmina zobowiązana jest do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim
terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z podjęciem Uchwały
Nr XIX/137/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne – systemem objęte są także nieruchomości niezamieszkałe,
z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się cmentarze wyłączone z systemu od dnia
1 stycznia 2018 r.
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (na pobyt stały i czasowy)
wynosiła na koniec 2019 r. 5659 osób (na pobyt stały 5596). Deklaracjami o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało 4562 osób. Odpady
odebrano łącznie z 1575 nieruchomości. W celu weryfikacji stanu faktycznego podejmowane
były działania kontrolne, wskutek czego wobec 7 właścicieli nieruchomości przeprowadzono
działania związane z objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydano
także 21 decyzji dotyczących określenia bądź ustalenia wysokości opłaty za odpady.
Ilość złożonych deklaracji (wraz z korektami):
Rok
Sposób zbiórki
segregacja/brak segregacji

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1619/78

296/10

277/21

487/15

403/17

387/8

424/13

5. Kontrole w ramach systemu
W roku 2019 organy kontrolne nie przeprowadzały kontroli „środowiskowej” Gminy
Karczmiska.
W 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili pięć kontroli w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi. Trzy
kontrole przeprowadzono wspólnie z PPIS w Opolu Lubelskim. W dwóch przypadkach
wydano zalecenia pokontrolne, w jednym przypadku wszczęto postępowanie w sprawie
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
skierowano do Prokuratury Rejonowej jeden wniosek o przeprowadzenie postępowania
karnego oraz skierowano trzy wnioski do WIOŚ w Lublinie o podjęcie interwencji.
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6. Informacje o nieczystościach ciekłych
Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 2019 r. zezwolenia posiadali
następujący przedsiębiorcy:

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa firmy
Marian Sędzikowski TransEko
ul. Mariana Buczka 7
24-300 Opole Lubelskie
Usługi Asenizacyjne i
Komunalne
Dariusz Niezgoda
ul. Nadstawna 15b
24-300 Opole Lubelskie
Firma Usługowo-Handlowa
Rutkowski Piotr
Okale 2
24-120 Kazimierz Dolny
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o.
24-313 Wilków 62b
PHU MARCZAK
Tomasz Marczak
Rzeczyca Kolonia 30
24-120 Kazimierz Dolny
HUB-TRANS Hubert Piłat
ul. Czerniawy 55B
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 665 746 147
EKO-NOVA Monika
Węglińska
Rybitwy 44
24-340 Józefów nad Wisłą
tel. 605 288 913
Grzegorz Kowalewski
Zastów Polanowski 62a
24-313 Wilków

Termin obowiązywania
zezwolenia

Termin złożenia
sprawozdania

Ilość
ścieków
[m3]

04.12.2018 r. – 04.12.2028 r.

1) Za I kw. – 26.04.2019 r.
2) Za II kw. – 09.07.2019 r.
3) Za III kw. – 15.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 15.01.2020 r.

1) 367,00
2) 245,00
3) 1434,00
4) 554,00

10.03.2012 r. – 09.03.2021 r.

1) Za I kw. – 29.04.2019 r.
2) Za II kw. – 22.07.2019 r.
3) Za III kw. – 21.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 23.01.2020 r.

1) 330,00
2) 121,00
3) 180,00
4) 321,00

1) Za I kw. – 30.04.2019 r.
2) Za II kw. – 16.07.2019 r.
3) Za III kw. – 31.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 30.01.2020 r.
1) Za I kw. – 08.04.2019 r.
2) Za II kw. – 08.07.2019 r.
3) Za III kw. – 14.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 23.01.2020 r.
1) Za I kw. – 29.04.2019 r.
2) Za II kw. – 22.07.2019 r.
3) Za III kw. – 18.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 07.02.2020 r.
1) Za I kw. – 16.04.2019 r.
2) Za II kw. – 30.07.2019 r.
3) Za III kw. – 30.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 26.01.2020 r.

1) 484,00
2) 675,00
3) 698,00
4) 710,00
1) 37,00
2) 20,00
3) 9,00
4) 3,00
1) 99,00
2)38,00
3) 0,00
4) 0,00
1) 120,00
2) 176,00
3) 175,00
4) 214,00

17.01.2018 r. – 17.01.2028 r.

1) Za I kw. – 30.04.2019 r.
2) Za II kw. – 30.07.2019 r.
3) Za III kw. – 31.10.2019 r.
4) Za IV kw. – 22.01.2020 r.

1) 0,00
2) 0,00
3) 0,00
4) 0,00

31.01.2019 r. – 31.01.2029 r.
Decyzją z dnia 27.07.19 r.
zezwolenie zostało cofnięte

1) Za I kw. – 07.05.2019 r.
2) Za II kw. – nie dotyczy
3) Za III kw. – nie dotyczy
4) Za IV kw. – nie dotyczy

1) 0,00
2) 0,00
3) 0,00
4) 0,00

23.08.2016 r. – 23.08.2026 r.

06.05.2011 r. – 04.05.2021 r.

18.07.2014 r. – 18.07.2024 r.

19.01.2016 r.- 18.01.2026 r.

Łącznie z terenu Gminy Karczmiska odebrano 7010,00 m3 nieczystości ciekłych
(ścieki komunalne: 3552,00 m3, ścieki bytowe: 3458,00m3).
Z przeprowadzonej przez Urząd Gminy weryfikacji złożonych informacji
o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków wynika,
iż na terenie Gminy Karczmiska istnieje 776 zbiorników bezodpływowych, 67 oczyszczalni
przydomowych, natomiast 398 nieruchomości podłączonych jest do sieci kanalizacji.
W styczniu poinformowano wszystkie podmioty posiadające zezwolenie
na świadczenie usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych o zmianie
obowiązujących wzorów sprawozdań kwartalnych.
Dnia 30 maja2019 r. została podjęta Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Karczmiska
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3751). O jej
podjęciu poinformowano w/w podmioty.
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7. Realizacja obowiązków sprawozdawczych
W roku 2019 terminowo zostały złożone następujące sprawozdania: 1) sprawozdanie
wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.
do WIOŚ w Lublinie oraz Marszałka Woj. Lubelskiego (obowiązek wynikający z art. 9q
u.c.p.g., w mies. sierpniu złożono korektę sprawozdania), 2) sprawozdanie SG-01 Statystyka
gminy do GUS. W wymaganym terminie sporządzono i opublikowano na BIP Urzędu Gminy
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2018 r.
W miesiącu listopadzie sporządzono natomiast Kalkulację wysokości stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projekt uchwały w sprawie zmiany stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą przepisów dokonano na wniosek wpisu PSZOK w Karczmiskach
do Rejestru-BDO oraz uzyskano dostęp do indywidualnego konta dla organu administracji
publicznej (uprawnienie ustawowe).
8. Informacje RIPOK w Puławach związane z odpadami
Prowadzący RIPOK terminowo przekazał gminie informację o odpadach, przekazanych
mu przez przedsiębiorcę oraz gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego
użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
W styczniu wpłynęła informacja, iż w związku z brakiem możliwości przetwarzania
zwiększającej się masy odpadów zbieranych zgodnie z przepisami w workach koloru żółtego,
RIPOK zaprzestaje przyjmowania tego rodzaju odpadów od miesiąca maja 2019 r.
W związku z powyższym zwrócono się do Prezydenta Miasta Puławy, ZUK Sp. z o.o.
w Puławach oraz Urzędu Marszałkowskiego o podjęcie interwencji w tej sprawie.
Równocześnie wystąpiono do Instalacji w Lublinie, Kraśniku, Bełżycach oraz Abramowie
z wnioskami o przyjęcie tego rodzaju odpadów. Na przełomie marca i kwietnia otrzymano
od ZUK Sp. z o.o. w Puławach informacje, iż po przeanalizowaniu sytuacji podjęto decyzję
o dalszym przyjmowaniu odpadów selektywnie zebranych w workach koloru żółtego.
Od dnia 01.07.2019 r. zostało czasowo wstrzymane przez Instalację przyjmowanie
odpadów z grupy 17 (odpady budowlane). Natomiast w miesiącu wrześniu otrzymaliśmy
informację o wznowieniu przyjmowania opon (które zostało wstrzymane w 2018 r.)
Dnia 13.08.2019 r. Gmina Karczmiska otrzymała pisemną informację o zmianie cennika
zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach ZUK Sp. z o.o. w Puławach
od 01.09.2019 r. Zapisy umowy z dnia 11 grudnia 2018 r. na zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska nie przewidywały
zmiany przedmiotowych opłat w okresie jej obowiązywania. Dnia 04.11.2019 r.
otrzymaliśmy kolejną informację o zmianie cennika opłat za zagospodarowanie odpadów
komunalnych od 01.01.2020 r.
Analiza ostatniego z otrzymanych cenników prowadzi do wniosku, iż w sposób znaczący,
w stosunku do obecnie stosowanych cen, wzrosły koszty zagospodarowania m.in.
następujących frakcji odpadów: 1) odpadów szkła o 500% (z 10,80 zł do 64,80 zł);
2) odpadów poremontowych o 20% (z 864,00 zł do 1.036,80 zł); 3) bioodpadów o 45,16%
(z 334,80 zł do 486,00 zł); 3) odpadów selektywnie zebranych w workach żółtych o 2400%
(z 10,80 zł do 270,00 zł); 4) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 49%
(z 398,52 zł do 594,00 zł); 5) odpadów wielkogabarytowych o 73,35% (z 415,80 zł do712,80
zł); 6) popiołu paleniskowego z gospodarstw domowych o 42,85% (z 302,40 zł do 432,00 zł)
- za tonę.
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9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają
się obowiązkowo koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
1) Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych
Na podstawie umowy, zawartej dnia 11.12.2018 r. na okres 01.01.2019 r. –
31.12.2019 r. w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień
publicznych z ZUK Sp. z o.o. w Puławach, jako prowadzącym RIPOK, odpady odebrane
z terenu Gminy Karczmiska w 2019 r. zostały przekazane do zagospodarowania (odzysku,
recyklingu lub unieszkodliwienia) zgodnie z następującym cennikiem:
Koszt zagospodarowania[zł brutto/Mg]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Procent
wzrostu
w latach
2018 2019

Opakowania ze szkła

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

0,00 %

Zużyte opony

27,00

27,00

216,00

864,00

972,00

12,50 %

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne
niż wymienione w 16 02 15

-

-

1080,0

1296,0

1458,0

12,50 %

Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

619,92

619,92

626,40

777,60

864,00

11,11 %

-

-

-

302,40

334,80

10,71 %

Środki ochrony roślin

3780,00

3780,0

5400,0

5400,0

5400,0

0,00 %

Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze…
Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33

3780,00
-

3780,0
-

3780,0
-

4320,0
3780,0

4860,0
5400,0

12,50 %
42,86 %

10,80

10,80

10,80

216,00

237,60

10,00 %

216,00

216,00

216,00

270,00

302,40

12,00 %

10,80

10,80

64,80

129,60

145,80

12,50 %

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

0,00 %

253,80

253,80

270,00

313,20

378,00

20,69 %

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

295,92

295,92

311,04

355,32

398,52

12,16 %

Odpady wielkogabarytowe

313,20

313,20

324,00

367,20

415,80

13,24 %

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach (popiół paleniskowy z gospodarstw
domowych)

203,04

203,04

213,84

268,92

302,40

12,45 %

Rodzaj odebranego odpadu

Bioodpady (odpady kuchenne ulegające
biodegradacji wraz z odpadami z ogrodów i
parków) – w workach

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny (tzw. segregacja workowa)
Inne odpady nieulegające biodegradacji
(odpady z cmentarzy)
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2) W roku 2019 odpady komunalne odbierane były w drodze udzielonego zamówienia
publicznego przez konsorcjum firm Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. w Radomiu i EKO-KRAS
Sp. z o.o. w Kraśniku za miesięczną ryczałtową kwotę36.984,73 zł; łączna roczna kwota:
443.816,76 zł.
3) Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł w 2019 r. kwotę
781.680,37 zł. Złożyły się na nią:
Koszty zbierania,
odbioru i
transportu
odpadów

Koszty
zagospodarowania
odpadów

Koszty
administracji

Koszty
PSZOK

Edukacja
ekolog.

Kary za
nieosiągnięcie
limitów

461 215,56

229 370,99

65 340,39

7800,00

17 953,43

0,00

59,00 %

29,34 %

8,36 %

1,00 %

2,30 %

0,00 %

Udział
w koszt.
systemu

Wpływy z opłaty

Umorzenia

Ulgi z tytułu
posiadania KDR

Zaległości na 31
grudnia

Różnica pomiędzy
wpływami a wydatkami

675 410,64

4 012,40

7471,05

64 155,83

- 106 269,73 zł

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. nie powstały
nadwyżki z przedmiotowych opłat.
Wobec właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą podejmowane były, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1483), następujące działania
egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku zapłaty:
Rok

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ilość
upomnień

Ilość tytułów
wykonawczych

Działania
informacyjne

256
367
347
362
459
331

36
74
33
47
54
54

173
183
328

Skutki finansowe działań egzekucyjnych
[zł]
upomnienia
tytuły

13 415,00
15 824,00
23 895,80
27 100,33
36 886,75
36 349,40

3 922,20
5 908,92
10 050,49
7 285,42
10 400,32
13 976,24

XIII. INWESTYCJE ZREALIZOWANE, ROZPOCZĘTE, PLANOWANE
REMONT I MODERNIZACJA DRÓG:
Remont drogi asfaltowej w miejscowości Wolica Kolonia. – wykonano 59,3 m2 drogi
za cenę 135 zł / 1 m2 – Łącznie – 8 000,00 zł. Wykonawca ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach.
Wymiana barier ochronnych, wylanie ławy betonowej oraz położenie płyt ażurowych
z jednej strony mostu i przełożenie bariery przy drodze gminnej w miejscowości Głusko
Małe. – wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach – wartość 6 000,00 zł.
Niwelacja dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie gminy.- praca równiarki w ilości
42,1 godziny za kwotę 4 000,00 zł. Wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach.

1
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Wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej do tzw. Lasu Wolickiego w miejscowości
Wolica Kolonia – praca równiarki w ilości 21,05 godziny za kwotę 2 000,00 zł.
Wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach.
Wzmocnienie rowów płytami cementowymi przy drodze gminnej w miejscowości Wolica
– zakres prac 64,2 m2 za kwotę 5 136,43 zł. Wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach.
Udrożnienie przejazdu przez drogę gminną w Karczmiskach Pierwszych – usługa
udrożnienia przejazdu na odcinku 30 mb. Wartość – 850 zł. Wykonawca ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach.
Rozwiezienie i rozsypanie tłucznia na sołectwach – usługa do wykonania w 12 sołectwach
za kwotę 14 370,00 zł – ilość 1 365,73 ton tłucznia. Wykonawca ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach.
Rozwiezienie i rozsypanie żużlu na sołectwach – usługa do wykonania w 6 sołectwach
za kwotę 9 734,77 zł w ilości 725 ton. Wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach.
Utwardzenie walcem wibracyjnym drogi gminnej w miejscowości Chodlik. – ilość
490 mb o szer. 5 mb, wartość – 2 500,00 zł. Wykonawca PPHU s.c. STAN – LUB.
Montaż znaków drogowych. – ilość – 18 szt. wartość 864,00 zł; Wykonawca ZGK Sp.
z o.o. w Karczmiskach.
Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych. – dostawa mieszanki kamiennej w ilości
1.365,73 tony za kwotę 75 251,72 zł. Wykonawca BORKOP Jan Boroch.
Zakup żużlu stalowniczego – dostawa żużla stalowniczego w ilości 725 ton za kwotę
43 500,00 zł. Wykonawca BORKOP Jan Boroch.
Zakup gruzu mielonego – dostawa gruzu mielonego w ilości 503,6 tony za kwotę
23 850,00 zł – Wykonawca BORKOP Jan Boroch.
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Nadrzecznej – wartość
12 000,00 zł Wykonawca – Tomasz Kwiatkowski.
Wykonanie dywanika asfaltowego w m. Uściąż. – ilość 61,59 mb; wartość 20 000,00 zł.
Wykonawca PPHU s.c. STAN-LUB.
Łączna wartość wymienionych zakupów i robót – 228.055,92 zł
Inwestycje zaplanowane w 2019 r. a realizowane w 2020 r.








Przebudowa drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska
Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990. – ilość 990 mb –
chodnik, utwardzone pobocze po stronie prawej, ograniczniki ruchu – 2 szt., nowa
nawierzchnia 2 warstwy, rowy, przepusty, nowe oznakowanie, Wartość – 99 8629,56 zł,
Termin wykonania do 30.09.2020 r. Wsparcie ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości – 599 177,00 zł.
Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 360 Głusko Duże – 19000,00 zł + 9 000,00 zł –
razem 28 000,00 zł;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kołowrót w Karczmiskach Pierwszych –
15 000,00 zł;
Budowa drogi etap II – położenie dywanika asfaltowego na dz. nr 1988 w m. Uściąż –
2 5005,53 zł
Dokończenie nawierzchni asfaltowej drogi nr 413 w m. Uściąż Kolonia – 10 203,87 zł.
Wykonawca wszystkich zadań - PPHU s.c. STAN – LUB.
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2 ZAKUPY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:
Chodlik:
 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chodlik. – dostawa urządzenia siłowni
zewnętrznej – Fitnes Orbitrek – 1 szt. – koszt 4 674,00 zł oraz 2 szt. ławek – za kwotę
1 451,40 zł.
Zagajdzie:
 Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami na plac w miejscowości Zagajdzie
– 1 szt. wartość 5 289,00 zł.
Słotwiny:
 Zagospodarowanie terenu gminnego w Słotwinach – 8 120,00 zł – skwer przed
przystankiem w Słotwinach.
Karczmiska Pierwsze
 Wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia na działce nr 941 w Karczmiskach
Pierwszych (plac zabaw i boisko Zagrzęba) – 7 000,00 zł Wykonawca ZGK Sp. z o.o.
w Karczmiskach.
Plan na 2020 r.:
 Bielsko – Doposażenie placu zabaw – 6 000,00 zł
 Chodlik – Doposażenie placu zabaw w m. Chodlik– Biegacz, Karuzela.
 Noworąblów – Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z projektem – 12 000,00 zł
(urządzenie 3 stanowiskowe i ławeczka 2 stanowiskowa z pedałami).
3


BUDOWA I MODERNIZACJA GARAŻY I STRAŻNIC OSP:

Dokończenie budowy garażu OSP Głusko – 11 070,00 zł – wykonanie bramy
przemysłowej, stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych wraz z montażem – Wykonawca
RENDOM Grzegorz Kutyna.
Plan na 2020 r.
 Głusko Duże - Ukończenie budowy garażu OSP w Głusku – 5 000,00 zł.
 Słotwiny – Remont garażu OSP Słotwiny – 10 013,82 zł.
 Wymysłów – Wykonanie ogrzewania w budynku remizy strażackiej – 8 390,61 zł

d) ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻANIE DLA: ZS, GBiDK, Żłobka i OSP w 2019 r.
- Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu - ,,Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2019". Złożony przez gminną instytucję kultury - GBiDK wniosek
o dofinansowanie zadania został pozytywnie oceniony. Na 758 wniosków rozpatrzonych
pozytywnie z całej Polski nasz wniosek uplasował się na 38 pozycji. Wartość całego projektu
to: 27 362,00 zł, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 23 257, 00 zł. Wkład własny
15%czyli 4 105 zł. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy: 7 komputerów
stacjonarnych, 7 monitorów, 7 głośników, czytnik książek elektronicznych, projektor
multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, 4 tablety, 3 roboty edukacyjne Phonton, dysk
zewnętrzny oraz inne komputerowe urządzenia peryferyjne.
- Zespół Szkół w Karczmiskach
W 2019 r. został rozliczany w Zespole Szkół projekt EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
wsparcie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Priorytet inwestycyjny 10i. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
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edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działanie 12.2 Kształcenie
ogólne – na kwotę 998 045,00 zł na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w okresie
od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Inne działania finansowo-gospodarcze:
- Przeprowadzenie remontu korytarza w budynku Szkoły Podstawowej (parter), montaż
drzwi, wymiana instalacji, tynkowanie, malowanie,
- Rozliczano 5 projektów Erazmus+,
- Złożenie wniosku do projektu „Cyfrowa Polska” – darmowe podłączenie szkół
do światłowodów i internetu szerokopasmowego,
- Złożenie 7 wniosków na programy Erazmus + na łączną kwotę 165 629 EURO wybrano
5 na kwotę 138 594 EURO,
- Gmina w 2019 r. otrzymała dotacje z budżetu Państwa (poprzez Kuratorium Oświaty
w Lublinie) m.in.: na wychowanie przedszkolne (172 569,00 zł – 126 uczniów 3-5 lat),
Program „Wyprawka szkolna”(7 234,66 zł – 25 uczniów SOSW), Program stypendia i zasiłki
szkolne (69 378,68 zł 87 uczniów), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (31 557,05 – 402 uczniów), Program
„Aktywna Tablica” (14 000,00 zł) – łącznie 294 739,39 zł,
- Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dodatkowe środki 5 522,00 zł
na odprawy dla zwalnianych nauczycieli (wniosek Gminy 37 900,00 zł).
- Żłobek w Karczmiskach. W 2019 r. na potrzeby bieżące placówki w 2019 r. zakupiono
telewizor za 1 650,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna.
W 2019 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Karczmiska dokonały
z budżetu gminy następujących remontów oraz zakupów sprzętu i umundurowania gotowości
bojowej.
1. Jednostka OSP Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów
zakupiła materiały do remontu remizy na kwotę 8 994,09 zł.
2. Jednostka OSP Noworąblów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Noworąblów
zakupiła na kwotę 7 244,84 zł:
- ubrania specjalne -2 komplety
Z budżetu gminy zakupiła 2 akumulatory do samochodu Star na kwotę 1 498,00 zł.
3. Jednostka OSP Słotwiny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słotwiny zakupiła
na kwotę 5 730,57 zł:
-krzesła – 60 szt.
- stoły do remizy – 5 szt.
4. Jednostce OSP Uściąż z budżety gminy została wyremontowana motopompa na kwotę
300,00 zł i zakupiono akumulator do samochodu na kwotę 219,00 zł.
5. Jednostka OSP Karczmiska w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karczmiska
Pierwsze zakupiła na kwotę 9 000,00 zł:
- ubranie specjalne – 1 komplet
- hełmy – 2 szt.
- chuligan dielektryczny – 1 szt.
- obuwie strażackie -2 szt.
- kominiarka niepalna – 1 szt.
Jednostka z budżetu gminy wykonała remont Stara na kwotę 2 500,59 zł i Mercedesa
na kwotę 1 900,00 zł.
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6. Jednostka OSP Chodlik w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chodlik kupiła
i zamontowała bramę wjazdową do garażu jednostki na kwotę 1 500,00 zł. Jednostka
z budżetu gminy wykonała naprawę autopompy na kwotę 2 500,00 zł.
e) INNE
W okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane nowe sieci wodociągowo –
kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków z udziałem środków gminy. Są one
zaplanowane do wykonania w ramach zadania dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska.”
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Karczmiska Drugie –
Wymysłów o długości 9,3 km oraz budowę sieci wodociągowej na części ul. Lubelskiej
w Karczmiskach Drugich o długości ok. 900 m. Na chwilę obecną realizacja zadania jest
przewidziana do 30.06.2022 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 087 562,79 zł, w tym wydatki kwalifikowalne
4 113 925,88 zł. Wg tych wartości dofinansowanie na chwilę obecną wynosi
3 496 836,99 zł. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i na tej podstawie wartości
kwotowe zostaną zweryfikowane.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z udziałem środków gminy były wykonane
w 2018 r. w ilości 3 szt. w m. Karczmiska Drugie. Według informacji z Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgłoszonych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy jest ponad 70 szt.
W ramach wydatków na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
1. Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych
na terenie Gminy Karczmiska – zestawy solarne.
W okresie sprawozdawczym wykonano część rzeczową projektu czyli dostawę i montaż
195 instalacji wraz z nadzorem inwestorskim i promocją projektu. Łączna moc
zainstalowanych zestawów solarnych wynosi 839 kW. Inwestycja jest w trakcie ostatecznego
rozliczenia przyznanego dofinansowania. W ocenie jest ostatni wniosek o płatność na kwotę
280 650,54 zł natomiast pozytywnie rozliczono otrzymaną zaliczkę w wysokości
1 658 530,11 zł.
2. Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki.
Operacja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
na terenie gmin – Karczmiska, Opole Lubelskie i Wilków. Obejmowała budowę
infrastruktury wodno – turystycznej w postaci 3 miejsc postojowych po jednym dla każdej
gminy, pomostów drewnianych wraz z innymi elementami - utwardzonymi zejściami,
schodkami, rynnami do łatwiejszego wyciągania kajaków z rzeki, które mają służyć
wszystkim chętnym do spływów kajakowych.
Całkowita wartość operacji wynosi 250 790,00 zł, z czego wnioskowana kwota wynosi
199 000,00 zł. Na te wartości złożony został wniosek o płatność, który nadal jest w ocenie.
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3. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska.
Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020, który złożono w 2018 r. został ostatecznie pozytywnie rozpatrzony i zawarto umowę
w 20.12.2019 r. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Karczmiska
Drugie – Wymysłów oraz budowę sieci wodociągowej na ul. Lubelskiej w Karczmiskach
Drugich. Na chwilę obecną realizacja zadania jest przewidziana do końca 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 087 562,79 zł, w tym wydatki kwalifikowalne
stanowią kwotę 4 113 925,88 zł. Wg tych wartości dofinansowanie na chwilę obecną wynosi
3 496 836,99 zł. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy robót budowlanych i na tej podstawie wartości kwotowe zostaną
zweryfikowane.
4. Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych.
W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie projektu środkami
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie kształtuje się
na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych (netto). Do projektu zgłosiło się 178 właścicieli
gospodarstw domowych z terenu całej gminy. Wartość całkowita wynosiła 3 013 070,73 zł,
w tym 2 778 863,01 zł kosztów kwalifikowalnych. Oczekiwane dofinansowanie wynosiło
2 362 033,56 zł. Mimo pozytywnej oceny projektu Gmina Karczmiska nie uzyskała
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych
na ten cel przez Urząd Marszałkowski.
5. Zamówienia publiczne
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 postępowania przetargowe prowadzone
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, z czego 2 rozstrzygnięte zostały pozytywnie,
a w stosunku do 1 wniesione zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w wyniku
czego unieważniony został wybór wykonawcy.
Lp

Nazwa zadania

1

Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym w Gminie
Karczmiska poprzez
przebudowę drogi gminnej nr
113494 L ul. Starowiejska w
miejscowości Karczmiska
Pierwsze i Karczmiska Drugie
na odcinku od km 0+000 do km
0+990, znajdującej się w ciągu
komunikacyjnym z drogą
wojewódzką nr 824 i
powiatową nr 2613.

Tryb

Przetarg
nieograniczony
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Wartość zł
brutto

998 629,56

Wykonawca

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe
s.c. Stan-Lub
S. Maliborski
L. Bujała,
ul. Lubelska 38, 24200 Bełżyce

2

Odbieranie i transport odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych
na terenie Gminy Karczmiska

3

Zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących
od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Karczmiska

Przetarg
nieograniczony

Zamówienie
z wolnej ręki.

-

Unieważniony
wybór wykonawcy.

397392,00

Zakład Usług
Komunalnych Sp. z
o.o. w Puławach
Ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy

XIV. OGÓLNA DZIAŁANOŚĆ
a)

Transport zbiorowy

Od 2016 roku w Gminie Karczmiska został wdrożony nowatorski projekt
uruchomienia transportu publicznego, który dawał możliwość poruszania się pomiędzy
miejscowościami w naszej gminie wszystkim mieszkańcom. Stosownymi aktami prawa
zostały wyznaczone trasy, godziny przejazdu, ceny biletu. Głównym celem wdrożenia tego
nowatorskiego pomysłu było zminimalizowanie wykluczenia komunikacyjnego szczególnie
dla osób starszych z małych miejscowości oraz powiązania dowozów szkolnych
z komunikacją zbiorową.
W ramach realizacji transportu zbiorowego w 2019 r. Gmina Karczmiska realizuje
dowóz dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy (328 uczniów
Zespołu Szkół i 5 uczniów SOSW autobusami i 15 uczniów busami ZGK). Listę biletów
uprawnionych do przewozu uczniów sporządzają Dyrektorzy Szkół, które przekazujemy
do ZGK. Przewoźnik drukuje bilety, które otrzymują dzieci ze szkół. Bilet ulgowy dla ucznia
to kwota – 57,38 zł, a bilet w pełnej odpłatności to kwota 112,51 zł dla dzieci 5 i 6 letnich
Przedszkola (Przewoźnik nie otrzymuje dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dzieci
przedszkolne).Dowóz do szkół realizowany jest przez ZGK Sp. z o.o., z którym Gmina
podpisała w ciągu roku: 4 umowy (po dwie umowy na autobus i bus w każdym półroczu).
2 umowy dotyczyły dowozu uczniów autobusami, poprzez zakup miesięcznych biletów,
a dwie umowy zostały podpisane na dowóz uczniów busem ZGK. Łącznie za 2019 r. koszty
związane z dowozem uczniów do szkół przekroczyły 235 000,00 zł. Należy zaznaczyć,
że gdyby nie wdrożenie w życie takiego rozwiązania, dzięki któremu możemy ubiegać się
o refundację części kosztów z Urzędu Marszałkowskiego (dotacja do biletów miesięcznych),
to całkowity koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł by 415 000,00 zł
Dodatkowo w ramach dowozu uczniów do szkół Gmina zawarła w 2019 r. 5 umów
z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. 3 dzieci dowożonych jest do Szkół w Karczmiskach,
1 dziecko do Lublina i 1 do Puław 18 424,37 zł. Rodzice miesięcznie składają do Urzędu
Gminy rozliczenia, a poniesione koszty są przelewane na ich konto.
W ramach dowozu uczniów do szkół Zespół Szkół w Karczmiskach własnym
środkiem transportu i za środki ujęte w planie budżetowym jednostki samochodem MercedesBenz dowoził średnio 15 uczniów.
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b)

Ochrona zabytków

Na podstawie wniosków złożonych do Gminy w 2019 r. przez Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zrealizowano następujące zadania:
1) wykonanie w VI 2019 r. przez firmę Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości EKKO –
Edward Kotyłło w Lublinie – projektu budowlanego wraz z opinią stanu technicznego dla
ogrodzenia z cegły i opoki położnej w Karczmiskach Pierwszych (mur koło Gimnazjum
wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej) oraz mur w okolicach Sklepu Malwinka
(wartość umowy 8 241 zł) natomiast wartość planowanych prac w kosztorysie ponad
373 tys. zł,
2) wykonanie w okresie VI-X 2019 r. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Karczmiska na lata 2020-2023 przez firmę ARCH FOTOTECHNOLOGY Bogusław
Okupny z Nadarzyna – wartość 4 500,00 zł, Gminny Program po pozytywnej opinii
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został przyjęty Uchwała rady
Gminy Karczmiska 30 grudnia 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym wojew.
Lubelskiego.
W ramach nadzoru nad grodziskiem w Chodliku w październiku 2019 r.
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie dokonał wizji lokalnej. Miało
to związek ze zgłoszeniem dotyczącym prowadzonych prac przy rowie melioracyjnym
sąsiadującym od południowej strony z grodziskiem. Prace były prowadzone w strefie
ochronnej grodziska przez Gospodarstwo Rybackie w Pustelni na terenie Gminy Łaziska.
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków do chwili obecnej nie powiadomił Gminy
Karczmiska o zakończeniu sprawy.
c)

Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci.

Stan wszystkich obiektów na terenie gminy wymaga dużych nakładów finansowych,
a corocznie przeznaczane środki z budżetu gminy nie są w stanie radykalnie poprawić ich
wizerunku (ze środków gminnych zakupywane są tylko wieńce, kwiaty, znicze), natomiast
młodzież i dzieci ze szkół z terenu gminy sprawują społeczny patronat nad tymi obiektami.
Od wiosny do jesieni w utrzymaniu tych obiektów pomagają pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Karczmiskach. Corocznie występujemy do Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego z wnioskiem o zapotrzebowanie na środki finansowe na utrzymanie
obiektów grobownictwa, jednak od 2009 roku nie otrzymaliśmy żadnej dotacji.
Wyjątek stanowi pomnik „Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk z lat odzyskiwania
niepodległości (I wojna światowa roku 1935) umiejscowiony na placu niepodległości, który
został odrestaurowany wraz z otoczenie w roku 2016.
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XVI. PODSUMOWANIE
Rok 2019 był dla gminy Karczmiska kolejnym rokiem dużych wyzwań. Odbyły się wybory
sołtysów. Rok 2019 obfitował w wyjątkowo duży ruch personalny Urzędu Gminy. Choroba
Wójta (nieobecność półroczna) spowodowała duże perturbacje organizacyjne, ale w żadnym
czasie nie spowodowało to jakichkolwiek sytuacji kryzysowych. Urząd Gminy jak również
wszystkie jednostki organizacyjne wykonywały planowe zadania w sposób bardzo
zadawalający.
W sferze inwestycji najistotniejszym tematem była budowa zestawów solarnych
z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych oraz nadal budząca wiele emocji wybudowana
hala sportowa, której realizacja napotykała wiele trudności.
Rok 2019 to także kolejna lekcja dla Gminy w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki
finansowej. Gmina Karczmiska, podobnie jak inne samorządy mierzyła się z problemami
mającymi istotne przełożenie na finanse gminy, takimi jak: reforma PIT, która uszczupla
wpływy z tego podatku, wzrost wydatków na edukację, wzrost kosztów gospodarowania
odpadami czy wzrost kosztów energii elektrycznej.
Podsumowując rok 2019 warto podkreślić, że pomimo roku obfitującego w wiele różnych
wydarzeń sprawy Gminy Karczmiska prowadzone były prawidłowo. Wszystkie Publiczne
Instytucje Gminne zrealizowały swoje plany, a budżet gminy zamknął się nadwyżką (!!!).
Zadłużenie naszej gminy, w ciągu roku sprawozdawczego zmniejszyło się o 564 000,00 zł.
Sukcesem również jest to, że w roku 2019 podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dwóch
dużych projektów inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad
6 mln zł zaplanowanych do realizacji na najbliższe lata.
Gmina nieustannie dąży do wyższej jakości realizowanych zadań, rozszerzają ich zakres,
ale również stara się stymulować lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Pomimo
różnorodnych trudności i problemów, w mojej ocenie, Gmina na miarę swoich możliwości,
zapewnia nam mieszkańcom w każdej sferze coraz lepsze warunki do rozwoju. Rok 2019
pomimo różnorodnych zidentyfikowanych problemów był bogaty w inicjatywy, jednocześnie
zdefiniował wyzwania na kolejne lata, których podjęcie i realizacja wymaga przemyślanych,
strategicznych i harmonijnych działań mających zawsze na względzie dobro mieszkańców
i cel jakiemu służy samorząd gminny.
We wszystkie wyżej wymienione zadania i przedsięwzięcia zaangażowani są ludzie
samorządu, społecznicy, sponsorzy i różne organizacje społeczne.
Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom jednostek
organizacyjnych wraz z pracownikami za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji
zamierzonych celów.
Bardzo dziękuję Radnym Rady Gminy, Sołtysom, oraz wszystkim Mieszkańcom naszej
społeczności, którzy wspierają i współuczestniczą w tych działaniach.
Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska
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