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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 z późn. zm.). 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.  

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 Pniaki-

Kolonia, 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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32% 

68% 

Migracja 

Zameldowania 

Wymeldowania  

3. Mieszkańcy gminy Karczmiska w liczbach 

Liczba mieszkańców w podziale na miejscowości wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Lp. Miejscowość 
Meldunek 

stały 

Meldunek 

czasowy 
Razem 

1. Bielsko 95 0 95 

2. Chodlik 192 0 192 

3. Głusko Duże 255 1 256 

4. Głusko Duże-Kolonia 294 0 294 

5. Głusko Małe 148 0 148 

6. Górki 58 1 59 

7. Jaworce 24 0 24 

8. Karczmiska Drugie 921 9 930 

9. Karczmiska Pierwsze 1432 35 1467 

10 Mieczysławka 49 0 49 

11. Noworąblów 152 1 153 

12. Słotwiny 438 5 443 

13. Słotwiny –Czerwone Łąki 32 0 32 

14. Słotwiny-Lipki-Kolonia 2 0 2 

15. Słotwiny-Pniaki-Kolonia 4 0 4 

16. Uściąż 401 2 403 

17. Uściąż-Kolonia 51 0 51 

18. Wolica 191 1 192 

19. Wolica-Kolonia 220 0 220 

20. Wymysłów 194 2 196 

21. Zaborze 168 0 168 

22. Zaborze-Kolonia 121 1 122 

23. Zagajdzie 83 0 83 

24. Ogółem 5525 58 5583 

 

 

Migracja w 2020 r.: 

Lp. Zameldowania Wymeldowania 
Saldo 

migracji 

1. 26 54 -28 
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0-17  
17% 

18-59  
54% 

60 i 
więcej  

29% 

Liczba kobiet  
w przedziałach wiekowych 

0-17  
19% 

18-59  
60% 

60 i 
więcej  
21% 

Liczba mężczyzn  
w przedzialach wiekowych 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w rozbiciu na kobiety 

i mężczyzn wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

1. Bielsko 42 53 95 

2. Chodlik 103 89 192 

3. Głusko Duże 127 129 256 

4. Głusko Duże-Kolonia 160 134 294 

5. Głusko Małe 74 74 148 

6. Górki 25 34 59 

7. Jaworce 7 17 24 

8. Karczmiska Drugie 489 441 930 

9. Karczmiska Pierwsze 725 742 1467 

10 Mieczysławka 28 21 49 

11. Noworąblów 80 73 153 

12. Słotwiny 234 209 443 

13. Słotwiny –Czerwone Łaki 15 17 32 

14. Słotwiny-Lipki-Kolonia 1 1 2 

15. Słotwiny-Pniaki-Kolonia 2 2 4 

16. Uściąż 201 202 403 

17. Uściąż-Kolonia 23 28 51 

18. Wolica 90 102 192 

19. Wolica-Kolonia 110 110 220 

20. Wymysłów 96 100 196 

21. Zaborze 89 79 168 

22. Zaborze-Kolonia 62 60 122 

23. Zagajdzie 41 42 83 

24. Ogółem 2824 2759 5583 

 

Ogólna liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych 

Lp. 
Przedział 

wiekowy 
Liczba kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

1. 0-17 473 510 

2. 18-59 1532 1657 

3. 60 i więcej 819 592 
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Przyrost naturalny w gminie w roku 2020 

Lp. Urodzenia Zgony 
Przyrost 

naturalny 

1. 46 90 - 44 

 

II. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII 

1. Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 

Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 to strategiczny dokument, który 

odgrywa istotną rolę w systemie zarządzania gminą. Głównym celem przygotowania tego 

dokumentu jest planowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa konkurencyjności 

gminy. 

Program Rozwoju Gminy Karczmiska został przyjęty Uchwałą Nr XIII/84/2015 Rady 

Gminy Karczmiska z dnia 3 grudnia 2015 r. 

Kierunki rozwoju Gminy Karczmiska zostały określone poprzez cele strategiczne oraz 

zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji do 2022 r. Cele strategiczne ujęte 

są  w sposób ogólny - wskazują na zadania możliwe do zrealizowania pod warunkiem 

uzyskania finansowania. 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. 

Urodzenia 
34% 

Zgony 
66% 

Przyrost naturalny 2020r. 
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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 oraz 

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.  
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13. System wsparcia i promocji dla zespołów regionalnych oraz artystów i twórców 

ludowych. 

14. Produkt lokalny - promocja. 

15. Podnoszenie poziomu opieki społecznej. 

 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zrealizowano wiele zadań, wskazanych w Programie 

Rozwoju Gminy Karczmiska. Są to głównie inwestycji drogowe, inwestycje z zakresu 

ochrony środowiska, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji. W dalszej perspektywie 

przewidziane są pozostałe inwestycje m.in. rozbudowa sieci wodociągowej 

oraz kanalizacyjnej. 

Kończący się okres obowiązywania Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na lata  

2015-2020 r. wymusza przystąpienie do opracowania nowej strategii, która wyznaczy cele 

i zadania na kolejne lata i umożliwi dalszy rozwój Gminy Karczmiska. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to podstawowy akt planowania 

przestrzennego. Określa przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Poniższa 

tabela przedstawia obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

na terenie Gminy Karczmiska: 

Lp. Dziennik urzędowy Całkowita nazwa uchwały 

Ilość  

zał. 

graf. 

Uchwała 

w Wordzie 

(tak/nie) 

Mapa w wersji 

Papierowa Eletroniczna  

1 
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 146, 

poz. 3177 z dnia 25.11.2002 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego - I etap.  

Uchwała nr XXXIX/216/02  

z dnia 9.10.2002 r. 

2 NIE TAK TAK (PDF) 

2 
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 16, poz. 

832 z dnia 14.02.2003 r. 

Miejsc\owy plan zagospodarowania 

przestrzennego - II etap. Uchwała 

nr IV/19/02 z dnia 30.12.2002 r. 

10 NIE TAK TAK (PDF) 

3 
Dz. Urz. Woj. Lub.  nr 25, 

poz. 819 z dnia 04.02.2005 r. 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr XIX/131/04 z dnia 26.11.2004 r. 
2 NIE TAK TAK (PDF) 

4 
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 125, 

poz. 2960 z dnia 05.12.2008 r. 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr XV/102/08 z dnia 15.10.2008 r. 
3 NIE TAK TAK (PDF) 

5 
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 18, poz. 

632 z dnia 13.02.2009 r. 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr XVII/114/08 z dnia 28.11.2008 r. 
2 NIE TAK TAK(PDF) 

6 
Dz. Urz. Woj. Lub. nr 82, poz. 

1557 z 2011 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr V/29/11 z dnia 24.03.2011 r. 
1 NIE TAK TAK (PDF) 

7 
Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5662 

z 2016 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr XXVII/154/2016 z dnia 7.11.2016 r. 
111 NIE TAK TAK (PDF) 

8 
Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1971 

z 2018 

Zmiana MPZP gminy Karczmiska. Uchwała 

nr XLIV/240/2018 z dnia 22.03.2018 r. 
10 NIE TAK TAK (PDF) 
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Rys. Fragment Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - I etap. Uchwała nr XXXIX/216/02 

z dnia 9 października 2002 r. 

 

 
Rys. Fragment zmiany planu uchwalonego uchwałą  nr V/29/11 z dnia 24 marca 2011 r. 
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Rys.  Fragment zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 

nr XXVII/154/2016 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2016 r. 

 

Gmina Karczmiska jest typowo rolniczą gminą. Zgodnie z przeznaczeniem 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny rolne zajmują blisko 

57% powierzchni gminy. 

12 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę nr XIX/111/2020 Rady Gminy o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Karczmiska. Uchwała obejmuje następujące obręby geodezyjne: Chodlik, Głusko Duże 

Kolonia, Głusko Małe, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Słotwiny, Uściąż, Uściąż 

Kolonia, Zagajdzie oraz Zastów Serwitut. Łącznie uchwała obejmuje 52 działki, z czego 

najwięcej w obrębie Karczmiska Drugie i Uściąż.  

W 2020 r. wpłynęło 16 wniosków (43 działki) o zmianę przeznaczenia działek 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wnioski są na bieżąco analizowane 

pod względem zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a wnioskodawcy informowani o zarejestrowaniu wniosku oraz o procedurze 

zmiany MPZP. 

W 2020 r. wydano 72 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o 14 więcej niż w 2019 r. Wydano również 214 zaświadczeń o przeznaczeniu 

działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim wpłynęło 60 decyzji dotyczących 

pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę lub zmianę decyzji. 1 decyzja dotyczyła 

pozwolenia na budowę obiektu handlowo - usługowego, 14 decyzji dotyczyło pozwolenia 

na budowę budynku mieszkalnego (w tym jedna decyzja pozwolenia na budowę dla osiedla 

9 domków jednorodzinnych), 6 decyzji dotyczyło pozwolenia na budowę budynku 

gospodarczego, 4 decyzje dotyczyły nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków 

mieszkalnych, a 2 decyzje dotyczyły rozbudowy bądź nadbudowy budynku gospodarczego. 

Pozostałe decyzje dotyczyły m.in. remontu posadzki w kościele parafialnym, przebudowy 

lub rozbudowy budynku produkcyjnego, czy budowy węzła produkcyjnego betonu 

towarowego oraz budowy wewnętrznej instalacji gazowej. 



Strona  14 

 

Dokonano analizy wszystkich wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły od 2012 r. Dnia 12 czerwca 2020 r. 

podjęto uchwałę nr XIX/111/2020 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska. 

W sierpniu 2020 r. przystąpiono do zapytania ofertowego w celu wyszacowania wartości 

opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Karczmiska. Wysłano zapytanie ofertowe do 3 wykonawców. Otrzymano odpowiedź 

od dwóch wykonawców. Średnia cena brutto za opracowanie zmiany MPZP wyniosła 

62 271,00 zł. 

W grudniu 2020 r. przystąpiono do zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą 

uchwałą Rady Gminy. Zapytanie ofertowe wysłano do 3 wykonawców z województwa 

lubelskiego. Ofertę przedłożyli wszyscy wykonawcy, do których wysłano zapytanie ofertowe: 

 Paweł Wójtowicz, ul. Bluszczowa 4/34, 20-224 Lublin za cenę 70 000,00 zł brutto, 

 Anna Warda - Architekt, Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna,  

ul. K. Wallenroda 6/69, 20-607 Lublin za cenę 68 880,00 zł brutto, 

 Zakład Projektowo-Budowlany, Pracownia projektowo-Studialna „EKO-PLAN”,  

ul. Braci Wieniawskich 1 skr. pocz. 59, 20-844 Lublin za cenę 86 100,00 zł brutto. 

W toku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę opracowania zmiany MPZP – 

Panią Annę Wardę za kwotę 68 880,00 zł brutto. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Karczmiska 

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 28listopada 

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. Studium 

określa w sposób ogólny politykę przestrzenną, nie ma jednak charakteru aktu prawa 

miejscowego. Zapisy studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej. 

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.    
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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. 

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” zainstalowano  195 sztuk zestawów solarnych, w wyniku czego planowano 

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. 

 

Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp 
Nazwa wskaźnika 

rezultatu 
j.m. 

Wartość 

wg wniosku o 

dofinansowanie 

Rzeczywista 

wartość 

osiągnięta 

zgodnie z § 11a 

ust 2 Umowy 

 

Data 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Źródło 

danych 

do pomiaru 

wskaźnika 

1 

Produkcja energii 

cieplnej 

z nowowybudowanych 

instalacji 

wykorzystujących OZE 

MWht/rok 7343,62 7809,60 31.10.2020 
Zgłoszenia 

telefoniczne 

2 

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 

CO2 

2517,76 2856,10 31.10.2020 
Obliczenia 

własne 

5. 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, 
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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 2020 przyjęto i zweryfikowano 57 wniosków w ramach IV naboru Zgłoszeń 

lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach 

realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Łączna ilość azbestu 

zadeklarowanego do utylizacji przez właścicieli nieruchomości to 8942,8 m
2
, w  tym azbestu 

zlokalizowanego na dachu 840 m
2
, natomiast

 
 na ziemi 8102,8 m

2
.
  

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska 

Rada Gminy Karczmiska Uchwałą Nr XLII/309/14 z dnia 29 października 2014 r. 

przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata  

2014-2020. Dokument ten definiuje istniejące problemy oraz wyznacza cele strategiczne 

i główne kierunki działań mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy.  

Z uwagi na upływający okres obowiązywania Strategii, Wójt Gminy Karczmiska 

zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. powołał 15 osobowy Zespół 

ds. opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Karczmiska 

na lata 2021-2026”. Efektem pracy Zespołu jest nowa strategia, którą Rada Gminy 

Karczmiska przyjęła Uchwałą NR XXVII/135/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak również realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

przyjętego Uchwałą Nr XIV/73/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2019 r., 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 

1. Janusz Raczkiewicz – przewodniczący,  

2. Renata Czarnota – sekretarz,  

3. Joanna Zięba – członek,  

4. Elżbieta Wosik – członek,  

5. Justyna Fiodor – członek,  

6. Sylwester Całka – członek,  

została powołana zarządzeniem nr 29/2017 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 05.07.2017 r. 

W ramach działalności w 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Wskutek wpłynięcia 

4 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol wystosowano wezwania  

i przeprowadzono rozmowy motywujące. W 2020 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała 

1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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W ramach działalności Komisji w 2020 roku wydatkowano kwotę 27 464,34 zł na: 

 Posiedzenia członków GKRPA – 2 678,25zł, 

 Zakup laptopów i monitora do pracy zdalnej w związku ze stanem epidemii 

za 6 726,00 zł (zgodnie z przepisami art. 15 qc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),  

 Projektowanie i wykonanie kalendarzy na rok 2021 – 18 060,09 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. Niestety z powodu ogłoszonego stanu pandemii 

i związanymi z nią ograniczeniami nie udało się zrealizować większości zaplanowanych 

w 2020 r. zadań, m.in. takich jak kolonie, festyny czy też festiwale. 

8. Program współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi (NGO) 

w 2020 r.  

Współpraca Gminy Karczmiska z NGO w 2020 r. opierała się o: 

1) Program współpracy Gminy Karczmiska z NGO na rok 2020 r. przyjęty Uchwałą Rada 

Gminy Karczmiska w dniu 28 listopada 2019 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lub. 

w dniu 10 grudnia 2019 r. (poz. 7229),  

2) Konkursy pożytku publicznego ogłaszane przez Wójta Gminy (WG) 03 lutego 2020 r. 

na zdania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym szkolenia i organizacje zawodów 

sportowych i imprez  sportowo-rekreacyjnych), wyniki konkursu zatwierdził WG 

10 marca 2020 r. i przyznał dotacje dla 7 organizacji wg poniższej tabeli:  

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł realizowanego zadania 

Przyznana 

dotacja  

(w zł) 

Realizacja zadania 

1. 

Towarzystwo 

Rozwoju Ziemi 

Karczmiskiej 

„Wydawanie gazety lokalnej – 

Dziejopis Karczmiski” 
7 400,00  

zadanie zrealizowano 

wyk. 7 400,00 

2. 

Klub Seniora 

„Zawsze Młodzi”  

w Karczmiskach 

„Niezwykłe metamorfozy – 

Karczmiska wczoraj a dziś” 
3 300,00 

zadanie zrealizowano 

wyk. 3 290,00 

3. 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Karczmiskach 

„Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń 

Wiejskich w Karczmiskach 
3 300,00 

po podpisaniu umowy 

20 września 2020 r. 

odstąpiono od umowy 

ze względu na pandemię 

i zadania nie zrealizowano 

4. 

Towarzystwo 

Rozwoju Ziemi 

Karczmiskiej 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 13 000,00  
zadanie zrealizowano 

wyk. 13 000,00 

https://lexlege.pl/ustawa-z-dnia-2-marca-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych
https://lexlege.pl/ustawa-z-dnia-2-marca-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych
https://lexlege.pl/ustawa-z-dnia-2-marca-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych
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L.p. Nazwa oferenta Tytuł realizowanego zadania 

Przyznana 

dotacja  

(w zł) 

Realizacja zadania 

5. 

Uczniowski Klub 

Sportowy  

Zespołu Szkół  

w Karczmiskach 

„Prowadzenie szkolenia 

sportowego w grupach dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych” 

15 000,00 

umowy nie podpisano, 

zadanie nie było 

realizowane ze względu 

na pandemię 

6. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Karczmiskach 

Drugich 

„Organizacja zawodów 

sportowych, turniejów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych” 

2 000,00 

rozwiązano umowę 25 

sierpnia 2020 r. ze względu 

na pandemię, zadania nie 

realizowano 

7. 

Uczniowski Klub 

Sportowy  

Zespołu Szkół  

w Karczmiskach 

„Organizacja zawodów 

sportowych, turniejów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych” 

5 500,00 

umowy nie podpisano, 

zadanie nie było 

realizowane ze względu 

na pandemię 

 Razem kwota przyznanych środków 49 500,00 Wykorzystano 23 690,00 

 

Realizacja zadań pożytku publicznego w ciągu roku ze względu na trwający stan 

pandemii była bardzo utrudniona. Pomimo przyznania dotacji na zadania - 4 organizacje 

z 7 nie realizowały zadań: KGW - odstąpiła od umowy, OSP Karczmiska rozwiązała umowę, 

a UKS nie podpisał 2 umów (w związku z pandemią, wprowadzonymi obostrzeniami 

i zdalnym nauczaniem uczniów).   

Planowany do ogłoszenia drugi konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, w tym organizacji wypoczynku i czasu wolnego (półkolonie) 

i organizacja imprez społeczno-kulturalnych promujących/popularyzujących programy 

profilaktyczne w ramach środków GKRPA z uwzględnieniem programów profilaktycznych – 

nie został ogłoszony, ze względu na utrzymujący się poziom zagrożenia epidemicznego. 

WG odwołał konkurs i zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy stosowne ogłoszenie 

w dniu 21 maja 2020 r.   

3) Organizację stałych spotkań WG z NGO:  

Łącznie w ciągu roku zorganizowano 3 spotkania:  

- 03 lutego 2020 r. w trakcie którego omawiano m.in. sprawy: podsumowanie współpracy 

Gminy z NGO w 2019 r., konkursy pożytku publicznego ogłaszane w 2020 r., 

zaplanowano spotkanie z Wójtem Gminy w dniu 20 lutego 2020 r.,  

- 16 lipca 2020 r. w trakcie którego omawiano m.in. podsumowanie współpracy Gminy  

z NGO w I półroczu 2020 r., ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)  

w Lublinie dla NGO, nowe technologie w NGO, pozyskiwanie środków przez NGO - 

najbliższe granty dot. pozyskiwania środków, o przeznaczaniu 2% budżetu JST na zlecanie 

świadczenia usług społecznych użyteczności publicznych i realizacji zadań publicznych 

w zakresie rozwoju lokalnego podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej, możliwości 

uzyskiwania pożyczek przez NGO - informację przekazali przedstawiciele OWES z Lublina, 

- 09 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Programu 

współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
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Inne realizowane zadania: 

Realizacja zadań przez wybrane NGO z terenu Gminy (14 organizacji odpowiedziało 

na pisma WG i przedstawiło informacje o działalności w 2020 r.), statutowa działalność 

organizacji była ograniczona ze względu na COVID-19 i wprowadzony reżim sanitarny. 

Najważniejsze zrealizowane zadania w ciągu 2020 r. to:  

1) KGW Karczmiska (powstało w 1930 r.) – zrzesza 53 członków, nie została zrealizowana 

najważniejsza impreza tj. „Jubileusz 90-lecia KGW Karczmiska” (pomimo podpisania 

umowy z Gminą i otrzymania dotacji w wys. 3 300,00 zł w dn. 20.09.2020 r. odstąpiono 

od umowy), panie z KGW zorganizowały spotkanie opłatkowe w remizie 

w Karczmiskach (styczeń), brały udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

w Karczmiskach i WOŚP (dochód z kawiarenki przekazały do sztabu), spotkaniu Wójta 

Gminy na hali sportowej w dn. 20 lutego, w Dniu Kobiet w Urzędzie Marszałkowskim 

w Lublinie (udział w konkursach kulinarnych), uczestniczyły w obchodach 10-lecia KGW 

z Łazisk, IV Święcie Produktu Lokalnego – LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim 

(04 października i uzyskały II miejsce za dżem ze śliwek i dyń), ponadto przekazały 

zdjęcia do wydania publikacji wieńców dożynkowych i utworzenia albumu „Polskie 

wieńce dożynkowe – Almanach” przez KGW „Kłos” w Wolbromiu woj. łódzkie 

(Przewodnicząca – Małgorzata Karaś),  

2) Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Karczmiskach (powstał w 2008 r.), stowarzyszenie liczy 

31 członków, główne działania polegające na co dwutygodniowych spotkaniach 

tematycznych zostały ograniczone przez pandemię, w trakcie roku odbyło się 7 spotkań 

(m.in. karnawałowe, udział w debacie zorganizowanej przez Wójta Gminy 20 lutego 

2020 r., wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na koncert wiedeński). Klub Seniora 

zrealizował w 2020 r. zadanie publiczne pt. „Niezwykłe metamorfozy – Karczmiska 

dawniej a dziś” i otrzymał z Gminy na to zadanie 3 300,00 zł, efektem realizacji zadania 

było wydanie publikacji o Karczmiskach w nakładzie 2 500 egz. (Prezes – Edward 

Rudnicki), 

3) Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej (powstało w 1998 r.), zrzesza 40 członków, 

TRZK złożyło oferty w konkursie pożytku publicznego i otrzymało dotację na 2 zadania: 

„Wydawanie gazety lokalnej „Dziejopis Karczmiski”, wydało 4 numery kwartalnika  

o nakładzie 2 000 egz., (dotacja 7 400,00 zł) oraz zrealizowano zadanie publiczne 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – fitness dla 25 pań z terenu Gminy (dotacja  

13 000,00 zł), zadaniem realizowanym cyklicznie w listopadzie przez Towarzystwo 

jest upamiętnienie grobów osób zasłużonych na cmentarzu parafialnym w Karczmiskach 

zniczami z szarfą biało-czerwoną i napisem TRZK, nie udało się zrealizować zadania 

pt. „Półkolonie dla dzieci w Karczmiskach” – konkurs odwołany w związku z pandemią 

przez WG (Prezes – Mirosław Hałas), 

4) Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku (rok. zał. 2017) – liczy 8 członków, Towarzystwo 

wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii (IEiA) PAN w Warszawie tworzą Misję 

Archeologiczną w Chodliku, w 2020 r. Towarzystwo prowadziło badania naukowe 

wspólnie z IAiE PAN, działania popularyzacyjne w mediach społecznościowych 

(facebook.com/chodlik oraz stronę Chodlik.edu.pl), w związku z trwającą pandemią nie 

udało się zorganizować warsztatów archeologicznych dla dzieci oraz projektu spotkań 

z mieszkańcami regionu pt. „Szkoła archeologiczna”, najpilniejszą potrzebą jest remont 



Strona  20 

 

siedziby Towarzystwa (budynku dawnej Szkoły w Chodliku i przystosowanie jej 

do celów naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych) oraz udostępnienie grodziska 

w Chodliku dla zwiedzających poprzez stałe oczyszczenie z roślinności, oznakowanie 

za pomocą tablic edukacyjnych oraz wytyczenie ścieżek dydaktycznych (Przewodniczący 

– dr Łukasz Miechowicz),  

5) UKS Zespołu Szkół (powstał w 2011 r.) – aktualnie liczy 17 członków stałych (nauczy- 

cieli i pracowników ZS) oraz ok. 50 uczniów Szkoły Podstawowej, w 2020 r. UKS złożył 

2 oferty na realizację zadań publicznych w konkursie ogłoszonym przez WG: 

„Prowadzenie szkolenia w grupach dla dzieci młodzieży i dorosłych” – przyznana dotacja 

15 000,00 zł i „Organizacja zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-

rekreacyjnych – dotacja 5 500,00 zł, pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia Zarząd Klubu 

nie podpisał umów ze względu na  pandemię, wprowadzone obostrzenia i zdalną naukę 

uczniów (Prezes – Marcin Walczyk),   

6) KGW w Wolicy (powstało w 2019 r.) – liczba członków 16, w 2020 r. koło pozyskało  

z ARiMR środki w wysokości 3 000,00 zł i przeznaczyło je na wyposażenie kuchni  

w naczynia (talerze, szklanki, garnki, namiot z napisem KGW w Wolicy), we współpracy 

z OSP w Wolicy zorganizowano Dzień Kobiet i imprezę integracyjną, KGW zadbało 

o uporządkowanie 7 kapliczek i krzyży przed Świętem Zmarłych oraz ustawiło kwiaty 

otrzymane z Urzędu Gminy (Przewodnicząca – Bożena Drążewska),  

7) KGW „Wesołe Gospodynie” w Słotwinach (powstało w 2019 r.) i liczy 40 członków, 

nie zrealizowano Święta dla Rodzin, koło pozyskało środki w wysokości 3 000,00 zł  

z ARiMR za które wyposażona została kuchnia w strażnicy (zakupiono m.in.: naczynia, 

termosy hermetyczne, kosze na śmieci), koło zorganizowało następujące przedsięwzięcia:  

„Babo party”, spotkanie ostatkowe „Kusok” oraz po ogłoszeniu pandemii włączyło się  

w pozyskiwanie funduszy i szycie maseczek i fartuchów ochronnych dla personelu 

medycznego i Hospicjum w Puławach, Szpitala w Bełżycach i Urzędu Gminy 

Karczmiska, przed Bożym Narodzeniem KGW reprezentowało Gminę w konkursie 

ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na „Piernikowe ozdoby świąteczne”  

i otrzymało wyróżnienie (Przewodnicząca – Maria Miechowicz),  

8) OSP Karczmiska (rok zał. 1917 r.) zrzesza 66 członków, w ciągu roku jednostka 

uczestniczyła 56 razy w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkolenie na obiekcie (1 raz), 

szkolenie dotyczące postępowania podczas COVID, wspólnie ćwiczenia z Wojskami 

Obrony Terytorialnej w Dęblinie (tematyka ratowniczo-poszukiwawcza i pierwsza pomoc 

przedmedyczna), po ogłoszeniu pandemii OSP przekazała do „Panaceum” s.c. i Urzędu 

Gminy 70 szt. zestawów ubrań ochronnych, zakup sprzętu pożarniczego: KSRG –

4 100,00 zł, fundusz sołecki ponad 1 300,00 zł oraz druhowie przekazali cały ekwiwalent 

za wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych na zakup umundurowania strażackiego, 

OSP wydawała paczki żywnościowe z Banku Żywności w Lublinie (pomoc otrzymało 

440 osób - ponad 27 t.), udział w uroczystościach parafialnych, z LGD „Owocowy Szlak” 

w Opolu Lub. jednostka otrzymała grant w wysokości ok. 50 000,00 zł i oddała do użytku 

siłownię w parku w Karczmiskach, obiekt strażnicy był udostępniany na potrzeby: KGW 

(zebranie opłatkowe), na badania lekarskie dla kobiet (mammobus), zebrania wiejskiego 

dla mieszkańców Karczmiska Pierwsze, czy spotkania Stowarzyszenia „Bez Granic”, 
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w okresie wakacji na potrzeby GBiDK organizowane były pokazy sprzętu strażackiego 

dla dzieci na boisku (Prezes – Krzysztof Karaś),  

9) OSP Noworąblów (rok zał. 1955) jednostka rzesza 33 członków, uczestniczyła 

w 7 działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz akcji Gaszyn Challenge i wpłaciła na ten cel 

50,00 zł, zadania zrealizowane w 2020 r.: wykonanie podjazdu do garażu OSP – łączny 

koszt 32 302,78 zł (dotacja KSR-G - 18 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Opolu Lub.  

– 5 000,00 zł, Gmina Karczmiska (7 000,00 zł – fundusz sołecki) i środki własne OSP  

– 2 302,78 zł (p.o. Prezes – Stanisław Włodek),   

10) OSP w Wolicy (powstało w 1950 r.) i obecnie liczy 66 członków, wspólnie z KGW 

zorganizowało Dzień Kobiet i imprezę integracyjną, OSP użyczało altankę i świetlicę 

strażacką rodzicom Szkoły Filialnej w Głusku i Radzie Parafialnej, jednostka 

porządkowała teren wokół remizy (koszenie trawy na placu, na boisku i wokół altanki), 

zakupiła kosiarkę spalinową i trzy kosze na śmieci (Prezes – Iwona Bartoś-Nowak),  

11) OSP Karczmiska Drugie (rok zał. 2003) – jednostka liczy 57 członków, jednostka  

z Gminy otrzymała dotację w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Organizacja zawodów 

sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych” – ze względu na pandemię 

25 sierpnia 2020 r. umowę rozwiązano, OSP zorganizowała dla dzieci spotkanie 

na zakończenie wakacji (gry i zabawy na boisku i zabawy na dmuchańcu), a dla dorosłych 

spotkanie integracyjne przy grillu (oba przedsięwzięcia w ograniczonej liczbie 

uczestników realizowane były we współpracy i wsparciu Sołtysa, Rady Sołeckiej i KGW 

Karczmiska), druhowie z OSP sprawują nadzór nad placem rekreacyjnym, zamontowano 

m.in. piłkochwyt zakupiony ze środków funduszu sołeckiego i porządkowano teren wokół 

placu (wycinka krzaków), prowadzono remont kontenera (strażnicy) z materiałów 

zakupionych z funduszu sołeckiego (Prezes – Artur Karaś),  

12) OSP Głusko (rok. zł. 1956) – ilość członków 28, w 2020 r. Pomimo tego, że jednostce nie 

udało się zrealizować zamierzonych zadań, w tym pozyskać środków na 

termomodernizację garażu, druhowie systematycznie pracują nad poprawa warunków 

funkcjonowania remizy strażackiej i budynku garażu.  (Prezes – Ignacy Nader), 

13) Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Daj Szansę” (rok. zał. 2008) 

funkcjonujące przy SOSW w Karczmiskach zrzesza 38 członków, w 2020 r. 

stowarzyszenie wspólnie z PCPR w Opolu Lubelskim zorganizowało wyjazd dla dzieci 

do Warszawy w 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej (wsparcie finansowe PCPR 

– 1301,00 zł), nieobecność podopiecznych uniemożliwiła realizację zadań związanych  

z wyjazdami integracyjnymi i wycieczkami (Prezes – Anna Barwińska),   

14) Stowarzyszenie „Rytm Natury” Osada Zagrodowa w Uściążu – stowarzyszenie 

w likwidacji, w 2020 r. nie realizowało żadnych działań (Prezes – Renata Karow).  

Z uwagi na trwający stan epidemiczny w kraju w ciągu roku odwołano szereg imprez  

o charakterze gminnym, powiatowym czy ogólnopolskim, w tym planowane na początek 

sierpnia 2020 r. VI Święto Bob(r)u w Karczmiskach. Stowarzyszenie „Bez granic” nawiązało 

kontakt z Fundacją Nowy Staw na realizację projektu „Razem możemy więcej” oraz 

zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Karczmiska oczami dzieci” (uczestnicy dzieci  

z Przedszkola 3-6 lat i uczniowie z kl. I-III Szkoły Podstawowej), nagrodziło wyróżnione 

prace, a wystawę prac dzieci można obejrzeć na korytarzu Urzędu Gminy. NGO otrzymywały 

informacje z Urzędu o: naborze wniosków o przyznanie pomocy dla KGW, konkursie o spot 
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Bożonarodzeniowy i dotyczącą upamiętnienia I wojny światowej i Bitwy Warszawskiej, 

czy bieżące informacje dotyczące wpływu stanu pandemii na realizację zadań przez NGO. 

Dokumenty dla NGO były przekazywane w formie papierowej, elektronicznej (tylko 

5 organizacji posiada adresy mailowe) jak i też poprzez stronę internetowej UG. Na stronie 

internetowej w zakładce organizacje pozarządowe można odnaleźć bieżące informacje, 

ogłoszenia, konkursy i wyniki dot. sfery pożytku publicznego i NGO. W 2020 r. Wójt Gminy 

ogłosił 1 konkurs i udzielił 7 dotacji, a NGO zrealizowały zaledwie 3 zadania publiczne.  

Z zaplanowanych w budżecie Gminy środków w wysokości 100 tys. dla NGO udało się 

wykorzystać zaledwie 23 690,00 zł (3 umowy). Konkurs w zakresie organizacji wypoczynku 

i czasu wolnego (półkolonie) i organizacja imprez społeczno-kulturalnych promujących 

i popularyzujących programy profilaktyczne w ramach środków GKRPA z uwzględnieniem 

programów profilaktycznych – nie został ogłoszony ze względu trwającą pandemię.  

Współpraca Gminy z organizacjami w 2020 r. była bardzo ograniczona. Koronawirus 

i walka z nim w ciągu roku zdominowała życie publiczne w naszym kraju. Wprowadzone 

ograniczenia i obostrzenia sanitarne spowodowały, że Gmina, jednostki organizacyjne, 

mieszkańcy czy NGO ograniczyli swoją aktywność do minimum, co nie sprzyjało aktywności 

społecznej i realizacji zaplanowanych zadań. Ochrona życia i zdrowia stała się nadrzędnym 

celem w naszym kraju i Gminie. Rozwój społeczności lokalnej i poprawa jakości życia 

mieszkańców w związku z pandemią została zahamowana. Pomimo podejmowanych działań 

przez NGO, wspieranych przez Gminę – roku 2020 nie można zaliczyć do udanych. 

Adresatami zrealizowanych zadań publicznych były różne grupy społeczne, a zadania 

wykonano w ograniczonym wymiarze i nie spowodowały rozwiązania wielu problemów 

społecznych. Z 27 organizacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Gminie – 8 jest 

nieaktywnych i w ostatnim okresie nie prowadziło żadnych działań, a w 2020 r. 

Stowarzyszenie Rytm Natury z Uściąża podjęło uchwałę o likwidacji. 

9. Programy zdrowotne 

Od 6 lat Gmina Karczmiska współpracuje w realizacji programów zdrowotnych 

z Panaceum s.c. w Karczmiskach oraz innymi podmiotami spoza Gminy. W 2020 r. Gmina 

podpisała 2 umowy z zakresu ochrony zdrowia dotyczące szczepień ochronnych:  

1)   Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi 

brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2009 r., wykonano 2 szczepienia 

ochronne, zaszczepiono łącznie 12 dziewcząt, koszt umowy wyniósł 4 800,00 zł. 

2)   Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy powyżej 

65 roku życia – ze względu na brak dostępności szczepionki przeciwko grypie szczepienia 

nie odbyły się. 

Od kilku lat Gminy Karczmiska wspiera bezpłatne badania mammograficzne kobiet 

z terenu gminy. W ciągu 2020 r. Gmina współpracowała w realizacji tego zadania 

umożliwiając trzem firmom przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla pań 

w wieku 50-69 lat. Do tego celu wykorzystujemy parking obok strażnicy OSP Karczmiska, 

na którym zaparkowany jest mammobus. Obiekt strażnicy służy do zasilania mammobusu 

w energię elektryczną oraz do celów socjalnych dla personelu medycznego. 
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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.  

10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami (GPOZ) Gminy Karczmiska  

na lata 2020-2023 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami został przyjęty przez Radę Gminy Karczmiska 

30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 436 z 2020 r.). W realizacji przyjętych zadań 

oprócz Urzędu Gminy Karczmiska zadania realizują m.in. organizacje społeczne: 

Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach, Wolicy 

i Słotwinach, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, Klub Seniora w Karczmiskach, 

Zespół Szkół oraz Gminna Biblioteka i Dom Kultury. Również realizacja zadań GPOZ była 

ograniczona przez pandemię koronawirusa. Najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi 

w 2020 r. były: 

1) ochrona nieruchomego dziedzictwa materialnego (aktualizacja wykazu zabytków 

w planie zagospodarowania przestrzennego pod kątem spójności z gminną ewidencją 

zabytków i planu ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych), 

2) prowadzenie prac pielęgnacyjnych: kwater i grobów z I i II wojny światowej cmentarz 

parafialny w Karczmiskach (pracownicy Urzędu Gminy), grodzisko wczesnośredniowieczne 

w Chodliku (Towarzystwo Starożytnicze), kapliczki i krzyże (KGW Wolica i mieszkańcy 

sołectw), park w Karczmiskach (GBiDK), skwer na Placu Niepodległości (Zespół Szkół), 

składanie zniczy i wiązanek na grobach w okresie Święta Zmarłych i Dnia Niepodległości  

na cmentarzu parafialnym, Placu Niepodległości, grobach i miejscach pamięci (TRZK, dzieci 

i pracownicy Zespołu Szkół, pracownicy GBiDK), 

3) ochrona zabytków archeologicznych (w tym ochrona przed ingerencją 

nieuprawnionych osób „poszukiwaczy skarbów”, akcje informacyjne w mediach 

społecznościowych, upublicznianie na stronach internetowych informacji o odkryciach, 

prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni na grodzisku (Towarzystwo Starożytnicze), 

4) dokumentacja i popularyzacja zasobów dziedzictwa kulturowego – digitalizacja 

zasobów gminy (fotograficzna, lotnicza, cyfrowa, aktualizacja bazy danych Archeologicznego 

Zdjęcia Polski (AZP) o nowe stanowiska archeologiczne, sporządzanie kart ewidencyjnych 

stanowisk archeologicznych na obszarze Gminy, organizowanie wystaw cyfrowych 

i stacjonarnych zabytków archeologicznych, wystawa czasowa dla turystów w szkole 

w Chodliku (Towarzystwo Starożytnicze, strona internetowa www.chodlik.edu.pl), 

pozyskiwanie zdjęć z materiałów archiwalnych Klub Seniora – wydanie publikacji 

„Niezwykłe metamorfozy – Karczmiska dawniej a dziś), popularyzacja dziedzictwa 

kulturowego na stronach kwartalnika „Dziejopis Karczmiski” (TRZK), wystawy tematyczne 

dot. dziedzictwa niematerialnego  w Zespole Szkół, 
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5) promowanie na stronach internetowych Urzędu Gminy, GBiDK, Zespołu Szkół, 

chodlik.edu.pl informacji dot. dziedzictwa kulturowego Gminy poprzez artykuły naukowe, 

turystyki kulturowej w oparciu o atrakcje Gminy Karczmiska, na łamach kwartalnika 

„Dziejopis Karczmiski”, 

6) udział KGW i innych podmiotów w lokalnych festiwalach, imprezach, konkursach np. 

Święto Produktu Lokalnego prezentujących lokalne produkty (m.in. pierogi z bobru, 

karczmiski barszcz biały, miody z Pasieki Malinowej z Karczmisk), Ogólnopolski Festiwal 

Kolęd i Pastorałek (kapela ludowa Karczmiaki, zespół śpiewaczy KGW, chór „Corda 

Cantando”, chór szkolny „Dmuchawce”), organizacja wystaw tematycznych typu „Potrawy 

Wielkanocne” i „Potrawy wigilijne” z udziałem KGW w GBiDK i uczniów w Zespole Szkół 

w Karczmiskach. 

11. Program Rodzina 500+  

Działanie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). Od dnia 01 lipca 2019 r. prawo 

do świadczenia wychowawczego przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia 

bez względu na dochody rodziny. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Rok 2020 był rokiem, w którym rodziny nie składały wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego na dzieci. Był on kontynuacją realizacji wypłat z wniosków 

złożonych w 2019 r. Jedynie w przypadku urodzenia nowego dziecka rodzic składał wniosek 

o wypłatę świadczenia wychowawczego. Łącznie w okresie zasiłkowym 2019/2021 

do Urzędu Gminy wpłynęło 630 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. 245 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną, natomiast 385 złożono 

w formie papierowej.   

Na podstawie złożonych wniosków wydano: 

 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego – 605, 

 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego – 6, 

 decyzji żądających zwrotu – 1. 

Dziewięć wniosków 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 2020 wydatkowano kwotę 

5 245 011,53 zł, wypłacono 10554 świadczenia dla 880 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 każdego ucznia do 20 roku życia na rozpoczęcie roku szkolnego.  

W okresie zasiłkowym 2020/2021  wpłynęło 430 wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia „dobry start”, z tego – 185 drogą elektroniczną, 245 w formie papierowej. 
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Na podstawie złożonych wniosków wydano 429 informacji przyznających świadczeni 

„dobry start” dla 603 uczniów. Jeden wniosek dotyczył dziecka zamieszkałego w innej 

gminie i pozostawiono go bez rozpatrzenia. W roku 2020 wypłacono świadczenia dobry start 

na kwotę łączną 177 300 zł. 

Od 30 października 2020 r. do realizacji doszło nowe zadanie tj. wydawanie 

i podpisywanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej do Programu 

Czyste Powietrze. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw nałożyła na wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają 

składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW) lub z wojewódzkich funduszy  ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej („WFOŚi GW”). 

W okresie XI i XII.2020 r. wpłynęło 7 wniosków o wydanie takiego zaświadczenia, 

wydano 7 zaświadczeń. 

12.  Program opieki nad zwierzętami  

Uchwałą Nr XVIII/104/2020 Rada Gminy Karczmiska z dnia 21 kwietnia 2020 r. przyjęła 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Karczmiska w roku 2020.  

Gmina w 2020 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 2020 roku wyniósł 31 154,21 zł, tj.: 

 do schroniska zostało przekazanych 18 szt. bezdomnych zwierząt – za kwotę 

27 675,00 zł, 

 utylizacja martwych zwierząt – 2859,30 zł, 

 pozostałe (zakup karmy, usługa weterynaryjna) – 619,91 zł. 

Dnia 17 lutego 2020 r. została podpisana umowa z firmą PPP „Bacutil” Sp. j. na realizację 

usługi zbierania, wywożenia i utylizacji padłych zwierząt nieposiadających właściciela. 

13.  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska 

Na terenie Gminy Karczmiska realizowany jest Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska na lata 2016-2020, stanowiący załącznik 

do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 3 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2016 r., poz. 442, z późn. zm.). Program określa kierunki działania mające 

na celu tworzenie warunków do realizacji ustawowych zadań Gminy w zakresie zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewnienia 

osobom eksmitowanym pomieszczeń tymczasowych. Na mieszkaniowy zasób gminy składają 

się 4 lokale mieszkalne. Za zamieszkiwanie w nich pobierany jest comiesięczny czynsz. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2019 r. stawka czynszu 

za 1m
2
 powierzchni użytkowej wynosi 6,44 zł. Gmina nie dysponuje lokalami 

i pomieszczeniami tymczasowymi w celu realizacji wyroków eksmisyjnych oraz lokalami 
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socjalnymi. W ramach odszkodowania w wysokości czynszu za użytkowanie lokalu przez 

lokatorów, wobec których został zasądzony nakaz eksmisji, Gmina poniosła wydatki 

w kwocie 2 317,56 zł.  

14.  Program ochrony środowiska 

Dnia 22 marca 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/237/2018 Rady Gminy Karczmiska został 

przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 roku”. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego gminy oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego 

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Realizowany on jest poprzez działania 

w 10 obszarach interwencji, na które składają się: ochrona klimatu i jakości powietrza, 

zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka  

wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Program 

określa cele, kierunki oraz zadania w poszczególnych obszarach. 

III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KARCZMISKA 

W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 13 sesjach, przy czym podjęła 54 uchwały, 

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 siedem uchwał, które określały programy realizacji zadań publicznych 

przez Gminę Karczmiska: 

1. Uchwała Nr XVII/102/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022. 

2. Uchwała Nr XVII/104/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska 

w roku 2020. 

3. Uchwała Nr XXVI/122/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2026. 

4. Uchwała Nr XXVI/124/2020 w sprawie programu współpracy Gminy Karczmiska 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

5. Uchwała Nr XXVI/128/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025. 

6. Uchwała Nr XXVII/135/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania 

Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021-2026. 

7. Uchwała Nr XXVII/137/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2021. 
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Jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane zostały po 23.09.2020 r. do dostosowy-

wania nagrań z sesji rady gminy zarówno dla osób z niepełnosprawnością słuchu 

jak i wzroku. Gmina Karczmiska takie wymagana spełniła. 

Uchwałą Nr XIX/111/2020 zainicjowano przystąpienie do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska. 

Uchwałą Nr XXI/116/2020 Rada Gminy określiła kierunki działania organu 

wykonawczego – Wójta Gminy. 

Uchwałą Nr XXII/117/2020 Rada Gminy Karczmiska nie udzieliła Wójtowi Gminy 

Karczmiska wotum zaufania. 

Uchwałą Nr XXIV/121/2020 Rada Gminy przekazała do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie skargę Pana Janusza Goliszka na uchwałę Nr XXII/117/2020 

Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi 

Gminy Karczmiska wotum zaufania oraz udzieliła odpowiedzi na skargę. 

Na sesji w dniu 29.12.2020 r. Rada Gminy Karczmiska podjęła uchwałę nr 

XXVII/141/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na sesji w dniu 29.12.2020 r. Rada Gminy Karczmiska podjęła uchwałę nr 

XXVII/140/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Karczmiska”. 

Na sesji w dniu 29.12.2020 r. Rada Gminy Karczmiska podjęła uchwałę nr 

XXVII/142/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025. 

IV. FINANSE GMINY 

Miniony rok był całkiem inny niż wszystkie, szczególny i wyjątkowo trudny, upłynął 

przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Trudny nie tylko z uwagi na fakt, 

że wielu z nas zmagało się z chorobą, ale także z powodu kryzysu gospodarczego, będącego 

następstwem sytuacji epidemicznej i wprowadzonych ograniczeń. Finanse samorządów 

również dotknął ten kryzys. Skutki finansowe panującej pandemii odczuwalne były nie tylko 

w 2020 roku, ale będą również w latach przyszłych. Na chwilę obecną Gmina Karczmiska 

posiada płynność finansową, co nie oznacza, że nie borykamy się problemami. Obok skutków 

pandemii źródłem problemów są ustawowe zmiany w podatku PIT, podwyższenie płacy 

minimalnej, podwyższenie płac nauczycieli, niedoszacowanie wysokości subwencji 

oświatowej oraz sprawa niebilansowania się gospodarki odpadami komunalnymi.  

W związku z aktualnymi uwarunkowaniami, w tak niestabilnych i nieprzewidywalnych 

czasach, zarządzanie finansami i realizacja budżetu wymagała szczególnej uwagi 

i nieszablonowego spojrzenia. Dokonaliśmy szeregu analiz w konsekwencji czego 

ograniczyliśmy wydatki i uzyskaliśmy oszczędności, m.in. na wydatki związane z walką 

z Covid-19 oraz na pokrycie luki z tytułu niezrealizowanych dochodów. 

Rok zakończyliśmy nadwyżką wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami 

w kwocie 2 417 337,38 zł. Rok 2020 jest kolejnym rokiem, w którym staramy się czynić 

oszczędności, dzięki którym będziemy mogli przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, 
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a także przygotowujemy się na ewentualnego wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Lublinie z powództwa PUHP WEGLOPOL Sp. z o.o. przeciwko Gminie Karczmiska 

o zapłatę roszczenia z tytułu wykonanych prac w hali sportowej. 

Polityka finansowa Gminy Karczmiska realizowana jest w oparciu o Wieloletnią 

Prognozę Finansową i uchwałę budżetową zawierającą informacje o planowanych dochodach, 

wydatkach, przychodach i rozchodach oraz planowanym wyniku finansowym gminy na dany 

rok budżetowy. 

Dochody są podstawowym elementem budżetu JST. Dzieli się je na bieżące i majątkowe. 

Źródłem tych dochodów są dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe 

z budżetu państwa. Dochody budżetu Gminy Karczmiska w 2020 r. zrealizowane zostały 

w kwocie 27 636 967,50 zł, z tego: 

 dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 25 640 979,89 zł,  

 dochody majątkowe wykonane zostały  w kwocie 1 995 987,61 zł. 

Podstawowymi dochodami 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 85 % 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, (ok. 15 % całości dochodów), środki z zewnątrz są bardzo ważne przy realizacji 

zadań na nią nałożonych. 

 
 

Jednym ze składników dochodów  każdego samorządu, w tym i naszej gminy jest udział 

w PIT. W 2020 roku był on mniejszy niż przewidywaliśmy. Niestety wiele wskazuje na to, 

że w 2021 roku nie będzie pod tym względem lepiej. Na niższe dochody w tej pozycji miały 

wpływ zmiany ustawowe oraz panujący kryzys gospodarczy. 

 

Strukturę wykonanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa w latach 2019 -2020 przedstawia poniższy wykres. 

 

36% 

33% 

7% 

9% 

15% 

Struktura wykonanych dochodów budżetowych 

Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 10 072 285,00 zł

Dotacje celowe na własne i zlecone zadania bieżące-
9 072 055,77 zł

Dotacje celowe na inwestycje -1 989 130,85 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 2 434 711,00 zł

Wpływy z różnych dochodów własnych w tym z
podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku
- 4 068 784,88 zł
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W 2020 r. nieznacznie podnieśliśmy stawki podatków, tak aby nie były zbyt wielkim 

obciążeniem dla podatników. Niestety panujący w kraju kryzys odbił się także na wpływach 

z tego tytułu. W 2020 r. łączne dochody z podatków lokalnych wynoszą 1 676 542,51 zł, 

tj. 6,07% zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Łącznie dochody te były niższe 

o 26 927,74 zł w stosunku do roku poprzedniego. Niższe wpływy uzyskaliśmy w podatku od 

nieruchomości płaconym przez osoby prawne (o 48 763,22 zł). 

Gmina Karczmiska jest gminą wiejską o charakterze typowo rolniczym. Największe 

wpływy spośród podatków lokalnych 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 z tytułu podatków 

pobieranych od osób fizycznych stanowią 69,58 %, natomiast od osób prawnych 30,42% 

łącznej kwoty tych dochodów. 

Łączne wpływy z podatków lokalnych w gminie Karczmiska w 2020 roku. 

Podatek Osoby fizyczne Osoby prawne Ogółem 

od nieruchomości  193 629,95 425 705,75 619 335,70 

rolny 749 309,73 7 639,00 756 948,73 

leśny 49 619,46 31 303,00 80 922,46 

od środków transportowych 18 615,00 44 005,00 62 620,00 

od czynności cywilnoprawnych 143 163,40 1 400,00 144 563,40 

od spadków i darowizn 12 349,00 0 12 349,00 

dochodowy w formie karty podatkowej -196,78 0 -196,78 

Ogółem 1 166 489,76 510 052,75 1 676 542,51 

 

Organy gminy posiadając władztwo podatkowe, udzieliły ulg i zwolnień oraz obniżyły 

stawki maksymalne podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków 

transportowych na 2020 r. W trakcie 2020 r., na wniosek przedsiębiorców, Wójt umorzył 

także zaległości podatkowe podmiotom gospodarczym, które nie mogły prowadzić 

działalności ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną czy też tym, które z powodu 

epidemii utraciły znaczną część swoich przychodów. Gmina Karczmiska w miarę swoich 

możliwości udziela pomocy zarówno podmiotom gospodarczym, jak i całej wspólnocie 

lokalnej. Pomoc ta na pewno nie zastąpi systemowych rozwiązań na poziomie centralnym, 

jednak jest ich cennym uzupełnieniem.  
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3 000 000 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
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2 678 963 zł 
2 434 711 zł 

28 855,33 zł 0,00 zł 
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Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obniżeń górnych stawek podatku oraz 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych a także umorzeń zaległości podatkowych przedstawia 

poniższa tabela. 

 
Podatek od 

nieruchomości 

Podatek 

rolny 

Podatek 

leśny 

Podatek 

od środków 

transportowych 

Ogółem 

Obniżenie górnych stawek 

podatków 
126 965,00 74 851,84 - 15,50 47 247,01 249 048,35 

Ulgi i zwolnienia (bez ulg i 

zwolnień ustawowych) 
311 628,99 338,80 490,96 0 312 458,75 

Umorzenie zaległości 

podatkowych 
5 336,00 2 089,00 0 0 7 425,00 

Rozłożenie na raty, 

odroczenie terminu płatności 
0 0 0 0 0 

Ogółem 443 929,99 77 279,64 475,46 47 247,01 568 932,10 

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 568 932,10 zł, tj. 2,06 % kwoty zrealizowanych dochodów budżetu gminy. 

Liczne przywileje oraz preferencje podatkowe określone przez gminę mają pomóc 

w realizacji celów ogólnospołecznych. Dochody z podatków są ściśle powiązane 

z wydatkami, więc mniejsze dochody muszą przełożyć się na ilość inwestycji i remontów. 

Za pomocą instrumentów podatkowych realizowane są również zadania o charakterze 

socjalnym poprzez traktowanie w sposób uprzywilejowany pewnych grup społecznych. 

Robimy wszystko, aby zaplanowane zadania były wykonane, a poziom życia mieszkańców 

gminy Karczmiska systematycznie wzrastał. Mimo niewątpliwego uszczuplenia dochodów 

władze gminy podejmują i w dalszym ciągu będą podejmowały z przedstawionych powyżej 

względów 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 2020 r. kwotą 1 103 761,02 zł. i stanowią 3,99 % zrealizowanych 

dochodów budżetu gminy.   

Zrealizowane w 2020 r. dochody z tytułu opłat pochodziły z następujących źródeł: 

 skarbowej 16 685,00 zł 

 targowej 57,00 zł 

 produktowej 18,17 zł 

 eksploatacyjnej      1 057,04 zł 

 za wydanie decyzji ustalającej opłatę planistyczną 10,00 zł 

 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu              77 817,23 zł 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 733 035,49 zł 

 za użytkowanie wieczyste nieruchomości       236,86 zł 

 za trwały zarząd nieruchomości 297,39 zł 

 za korzystanie z wychowania przedszkolnego   34 017,00 zł 

 za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 105 302,00 zł 

 za korzystanie ze żłobka    96 771,49 zł 
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 za wyżywienie w żłobku    32 208,00 zł 

 za zajęcie pasa drogowego     5 795,90 zł 

 za korzystanie z przystanków autobusowych       327,05 zł 

 za wykonanie kopii dokumentów        125,40 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 i struktura wydatków uzależnione 

są w głównej mierze przez zadania stawiane gminom oraz wielkości dochodów. 

Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji budżetu. 

W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków 

spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. We wszystkich zrealizowanych przez Gminę 

Karczmiska zadaniach ważne było, by w miarę możliwości odwoływać się do zewnętrznych 

źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. 

Wydatki budżetu Gminy Karczmiska zrealizowane zostały w kwocie 25 219 625,32 zł, 

z tego: 

 wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 23 162 383,83 zł,  

 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 057 241,49 zł. 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w badanym okresie największą pozycję stanowią 

wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społeczną (m. in. świadczenia społeczne, z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne, świadczenie 500+, wydatki na żłobek, 

Oświata i 
wychowanie oraz 
edukacyjna opieka 

wychowawcza -  
9 203 216 zł 

37% 

Rolnictwo i 
łowiectwo -  
395 865 zł 

2% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa- 

210 480 zł 
1% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego -  
741 832 zł 

3% 

Rodzina i pomoc 
społeczna- 

9 336 095 zł 
37% 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska  
1 270 472 zł 

5% 

Transport i łączność  
1 364 206 zł 

5% 
Administracja 

publiczna -  
2 338 044 zł 

9% 

Pozostałe -  
359 413 zł 

1% 

Wydatki wdług działów 
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rodziny zastępcze). W 2020 r. wynoszą 9 336 095 zł i są wyższe w stosunku do roku 

ubiegłego o 740 557 zł. Znacząca cześć budżetu to także wydatki na szeroko rozumianą 

oświatę.  W 2020 r. roku na oświatę i edukacyjną opiekę dzieci wydaliśmy 9 336 095 zł, 

co stanowi 37 % wszystkich wydatków budżetu. Finansowanie zadań oświatowych 

(szkolnych i pozaszkolnych) prowadzonych przez samorządy jako zadania własne odbywa się 

z dochodów, których głównym źródłem jest część oświatowa subwencji ogólnej. 

Przyznawana subwencja nie wystarcza jednak na pokrycie wszystkich wydatków 

związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół w Karczmiskach i gmina musi „dopłacać” z innych 

dochodów na te cele. Natomiast następne pozycje grup wydatków miały udział poniżej 10 %. 

Łącznie dwa pierwsze działy to 74 % całego budżetu Gminy. 

Rok 2020 jest kolejnym, w którym odnotowujemy znaczny wzrost kosztów utrzymania 

systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem na zadania związane 

z gospodarką odpadami, w 2020 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 

956 243,69 zł, tj. o 172 241,67 zł wyższe niż w 2019 r. Rodziny wielodzietne posiadające 

Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania tej karty są zwolnione w części 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skutki udzielonych przez gminę ulg 

i zwolnień z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny wynoszą 15 310,50 zł. W przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem podatnika, Wójt umorzył także zaległości z tytułu opłaty 

za zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej wysokości 5 310,90 zł. 

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem cały system gospodarowania 

odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Co oznacza, że wpływy 

od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokrywać jej realne koszty. 

Przeznaczanie opłaty na inne cele lub finansowanie systemu z innych źródeł jest niezgodne 

z prawem. Wpływy roczne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pobrane w tym okresie wyniosły 733 035,49 zł. Oznacza to, że Gmina Karczmiska na ten cel 

z własnych środków dołożyła 223 208,27 zł. Od przejęcia przez gminy obowiązku utrzymania 

czystości i porządku na swoim terenie, tak jak większość gmin w Polsce, mamy duże 

trudności z bilansowaniem systemu gospodarki odpadami. Rokrocznie coraz wyższe kwoty 

dokładamy do tego systemu z budżetu gminy. 
 

 

2019 r. 2020 r.

Wydatki na odbiór odpadów komunalnych  
w 2019 i 2020 r. 

wpłaty od mieszkańców brakująca kwota dolożona z budżetu gminy

652 678,48 zł 

113 934,81 zł 

223 208,20 zł 

733 035,49 zł 

Razem: 766 613,29 zł Razem: 956 243,69 zł 
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W całokształcie zadań realizowanych przez gminę duża część z nich realizowana jest 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zadania zlecone 

mają charakter obowiązkowy – gmina nie może odmówić ich realizacji. W 2020 r. 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę 

Lubelskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny, Gmina Karczmiska 

otrzymała dotacje w łącznej wysokości 7 975 414,56 zł, na realizację zaś wydała łącznie 

8 131 940,05zł. Wydatki na zadania zlecone stanowią 32,24 % łącznej kwoty wydatków 

budżetu gminy zrealizowanych w 2020 r. W celu sfinansowania rzeczywistych wydatków 

związanych z realizacją zadań zleconych, środki brakujące na obsługę tych zadań w kwocie 

162 525,49 zł przekazane zostały ze środków własnych budżetu gminy.  

Zadania zlecone, które wymagały wkładu finansowego ze środków własnych Gminy 

Karczmiska: 

 zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 6 630,57 zł, 

 funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego oraz ewidencja ludności i dowodów 

osobistych – 120 616,33 zł, 

 obsługa realizacji programu „Rodzina 500+” – 35 278,59 zł. 

 
Najwyższe wydatki ze środków budżetu państwa przeznaczone zostały na obsługę 

realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 5 324 873,12 zł oraz świadczenia rodzinne 

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 911 030,80 zł. 

Na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina ma możliwość udzielić wsparcia 

rolnikom w postaci zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

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 2020 r. z tego uprawnienia skorzystało 

851 rolników a łączna kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 367 065,61 zł. W 2020 r. 

po raz pierwszy odnotowaliśmy nieznaczny spadek zainteresowania rolników tą formą 

wsparcia. Analiza dynamiki od początku funkcjonowania wsparcia w stosunku do lat 

poprzednich pozwala jednak stwierdzić tendencję wzrostową wielkości środków 

przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.  

Rolnictwo i
łowiectwo

Administracja
publiczna

Urzędy
naczelnych

organów władzy
państwowej

Oświata i
wychowanie

Rodzina

381 037,49 zł 221 934,80 zł 60 263,27 zł 45 320,26 zł 

7 429 384,23 zł 
Struktura wydatków  
na zadania zlecone 
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Trwająca pandemia w 2020 roku odcisnęła skutki na dochodach i wydatkach wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Karczmiska w wyniku kryzysu zanotowała 

spadek dochodów oraz rosnące wydatki. W efekcie powyższej sytuacji topnieje nadwyżka 

operacyjna, co może w kolejnych latach odbić się na inwestycjach i możliwości rozwoju 

gminy. 

W 2020 r. na podstawie decyzji Wójta i Rady Gminy Karczmiska, zanotowaliśmy ubytek 

dochodów wynikających z przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 30 453 zł, z tego 

z tytułu: 

 umorzenia przedsiębiorcom należności podatkowych – 5 356, 00 zł; 

 zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 25 097,00 zł. 

Ponadto odnotowaliśmy niższe dochody z tytułu podatku dochodowego. Są to dochody 

wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą 

i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. I to właśnie spadek tej kategorii dochodów 

odnotowaliśmy najwyższy, ponieważ aż o 273 107,33 zł.  

W 2020 r. ponieśliśmy wydatki na przeciwdziałanie COVID - 19 w łącznej kwocie 

193 689,74 zł, z tego na: 

 sprzęt ochrony osobistej oraz wyroby medyczne – 54 711,00 zł, 

 dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć 

zdalnych – 23 515,88 zł, 

 zakup do ZS w Karczmiskach sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć zdalnych – 

2 484,12 zł, 

 program „Wspieraj seniora” – 95,73 zł 

 zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów w ramach programu 

„Zdalna szkoła” – 112 883,01 zł 

72565,72 

167929,94 

238809,07 

284185,28 

369673,78 367065,61 

2007 r. 2010 r. 2013 r. 2016 r. 2019 r. 2020 r.

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowym 
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W 2020 r. do samorządów skierowana była bardzo wyraźna pomoc państwa w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pomoc ta miała na celu przeciwdziałanie 

skutkom pandemii COVID-19. W I edycji, tzw. „bon inwestycyjny” otrzymały wszystkie 

samorządy, środki rozdzielone zostały według ściśle określonego algorytmu. Gmina 

Karczmiska otrzyma wsparcie w kwocie 1 465 803,00 zł. Bardzo dobrze się stało, że rząd 

wykazał taką wolę wsparcia samorządów. Gdyby nie ta pomoc mielibyśmy ogromny problem 

z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Musielibyśmy podejmować trudne decyzje 

o rezygnacji z zadań inwestycyjnych.  

Niestety, w drugim rozdaniu środki były rozdzielane mniej transparentnie. Gmina 

Karczmiska kierując się troską o dobro jej mieszkańców, złożyła 10 wniosków obejmujących 

przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych, 

ale też poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego przez budowę wodociągu 

i kanalizacji oraz budowę systemów fotowoltaicznych. Pomimo złożonych wniosków 

w należytym terminie i zgodnie z wymaganiami, Gmina Karczmiska tak jak i dwie inne 

gminy z naszego powiatu nie otrzymała żadnego wsparcia. Jesteśmy bardzo zawiedzeni 

ponieważ trudna sytuacja spowodowana epidemią dotknęła wszystkie gminy, bez wyjątku. 

Mieliśmy nadzieję, że spotka się to z pełnym zrozumieniem rządzących i tak jak poprzednio, 

tak i w drugim rozdaniu, wszyscy otrzymają wsparcie. Nie możemy uporać się z niewątpliwą 

- w naszej ocenie - niesprawiedliwością, jaką jest nieprzyznanie nam dofinansowania 

na realizację przynajmniej części z wnioskowanych zadań. 

Z budżetu Gminy Karczmiska w 2020 r. realizowane były także zadania wykonywane 

na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Udzielono 

dotacji w kwocie 5 178,91 zł dla gminy Wilków na monitoring zrekultywowanego 

międzygminnego składowiska odpadów komunalnych, którego współwłaścicielem jest gmina 

Karczmiska. 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. 

14% 

58% 

28% 

Finansowanie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 

finansowanie środkami
budżetu państwa

finansowanie ze środków
unijnych

finansowanie środkami
budżetu gminy
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 Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla komisariatu policji w Poniatowej 

na dofinansowanie zakupu radiowozu w kwocie 10 000,00 zł. 

 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dostosowania do wymogów 

sanitarnych pomieszczeń wraz z wyposażeniem PPSP w Opolu Lubelskim w kwocie 

1 000 zł. 

 Instytutowi Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Misja Archeologiczna 

w Chodliku) na prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurhanach w Chodliku 

oraz wydatki administracyjne związane z realizacją zadania  – 3 000,00 zł, 

Gmina realizując swoje zadania 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. Realizacja inwestycji przez gminę stanowi rezultat swoistego kompromisu, 

który zachodzi miedzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi. Tym bardziej, że Gmina 

Karczmiska jest gminą typowo wiejską o niskich dochodach własnych. Dodatkowo wyzwania 

postawiła przed nami także pandemia, która spowodowała pewne trudności ze znalezieniem 

środków na inwestycje a także konieczność ograniczenia wydatków bieżących. Wydatki 

na inwestycje w 2020 r. wykonane zostały w kwocie 2 057 241,49 zł, co stanowi 8,16 % 

łącznej kwoty wykonanych wydatków.  

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku: 

Nazwa zadania Wartość 

Drogi publiczne gminne 1 123 293,49 

Fundusz Sołecki Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże: Położenie asfaltu  

na drodze gminnej nr 360 Głusko Duże. 
19 000,00 

Fundusz Sołecki Głusko Małe: Położenie nawierzchni asfaltowej  

na drodze gminnej w miejscowości Głusko Duże na działce nr 360. 
9 000,00 

Fundusz Sołecki Karczmiska Pierwsze: Opracowanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pierwszych. 
12 800,00 

Fundusz Sołecki Karczmiska Pierwsze: Zadanie nr 188  

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kołowrót w Karczmiskach Pierwszych. 
15 000,00 

Fundusz Sołecki Uściąż Kolonia:  

Dokończenie nawierzchni asfaltowej drogi o nr 413. 
10 203,87 

Fundusz Sołecki Uściąż: Budowa drogi  etap II – położenie dywanika asfaltowego 

na dz. nr 1988. 
25 005,53 

Fundusz Sołecki Wolica Kolonia: Zadanie nr 114  Wzmocnienie obrzeży rowów 

płytami cementowymi po stronie północnej drogi gminnej asfaltowej. 
5 939,23 

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.  

1 009 699,56 

Zad. 206 - Budowa chodnika na ulicy Starowiejskiej w Karczmiskach Drugich - FS 

Karczmiska Drugie. 
16 645,30 

Komendy powiatowe Policji 10 000,00 

Wsparcie dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego. 10 000,00 
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Nazwa zadania Wartość 

Ochotnicze straże pożarne 13 290,00 

Fundusz Sołecki Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże:  

Ukończenie budowy garażu OSP w Głusku. 
4 900,00 

Fundusz Sołecki Wymysłów:  

Wykonanie ogrzewania w budynku remizy strażackiej. 
8 390,00 

Oświata i wychowanie 9 126,60 

Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw na działce nr 298/2  

wraz z wykonaniem. Zakup mapki do celów projektowych. 
9 126,60 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 285,00 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska. 36 285,00 

Gospodarka odpadami komunalnymi 3 950,00 

Zadanie nr 81 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 3 950,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 853 656,64 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego, w skład którego wchodzi kryta 

pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I 

budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

853 656,64 

Obiekty sportowe 7 639,76 

Fundusz Sołecki Noworąblów: Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z projektem. 7 639,76 

 

Ważnym elementem każdego budżetu są inwestycje. W związku z tym, że dochody 

własne są niskie, bardzo często zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczek i kredytów. 

Finansowanie dużych projektów z kredytów to rozsądne rozwiązanie. Infrastruktura powstała 

w wyniku tych inwestycji służy nie tylko obecnym mieszkańcom gminy, ale też przyszłym 

pokoleniom. Kredyty zaciągane w latach ubiegłych spowodowały, że na dzień 1 stycznia 

2020 r. zadłużenie wynosiło 7 865 000 zł. Ważne jest nie tyle sama wielkość zadłużenia, 

co zdolność do jego spłaty. W trakcie roku dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie 555 000,00 zł, co spowodowało spadek zadłużenia naszej 

gminy o tą właśnie sumę. Dużym sukcesem jest fakt, że od dwóch lat udało się nie zaciągać 

nowych zobowiązań. 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.  

Analizując sytuację finansową Gminy Karczmiska warto zinterpretować określone 

wskaźniki finansowe. Jednym z takich wskaźników jest nadwyżka operacyjna, która oznacza 

różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. 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. Osiągnięta nadwyżka 

operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach 

publicznych. Równocześnie warto podkreślić fakt, że pojawienie się nadwyżki operacyjnej 

z reguły jest efektem przemyślanej i prowadzonej w sposób konsekwentny polityki 

finansowej i nie ma charakteru przypadkowego, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.  
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Na 2020 rok zakładano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 099 926,33 zł, w rzeczywistości 

na dzień 31 grudnia 2020 roku została ona osiągnięta w kwocie 2 478 596,06 zł.  

 

 Poziom nadwyżki operacyjnej Gminy Karczmiska w latach 2019-2020 

 
2019 r 2020 r. 

Dochody bieżące 25 002 406,36 zł 25 640 979,89 zł 

Wydatki bieżące 22 591 050,32 zł 23 162 383,83 zł 

Wynik operacyjny (1-2) 2 411 356,04 zł 2 478 596,06 zł 

% wolnych środków w stosunku  

do pozyskanych dochodów 
9,64 % 9,67 % 

 

W latach 2019-2020 wolne środki operacyjne stanowiły ponad 9 % pozyskanych 

dochodów. Z doświadczenia wynika, iż samorząd dążący do rozwoju powinien osiągać 

poziom co najmniej 10%, zatem Gmina Karczmiska osiągnęła już prawie wynik pożądany. 

Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat poziom nadwyżki operacyjnej sukcesywnie rósł, 

co niestety nie będzie miało miejsca w roku 2021 i kolejnych latach. Kryzys gospodarczy 

powoduje, że nasze dochody maleją, a wydatki rosną. Niepokojące jest to, że nie osiągniemy 

równowagi budżetowej bez istotnej redukcji wydatków budżetowych w przyszłości. 

A przecież nie chcemy ograniczać inwestycji, które są potrzebne naszym mieszkańcom. 

Chcemy przy tym wykorzystać możliwość, jaką daje Polsce korzystanie z budżetu unijnego. 

Dla tych, często wieloletnich projektów, musimy zagwarantować udział własny.  

Analizę finansową Gminy Karczmiska w 2020 r. można podsumować czterema 

zasadniczymi wnioskami:  

 Dochody i wydatki w okresie 2020 r. zależały przede wszystkim od czynników 

zewnętrznych, na które Gminy Karczmiska nie ma wpływu. Jako główne czynniki 

zewnętrzne można wymienić: zmiany uregulowań prawnych oraz stan globalnego 

kryzysu gospodarczego. Skutki finansowego kryzysu odczuwalne były nie tylko 

w 2020 r., ale będą widoczne również w latach przyszłych. 

 Gmina Karczmiska zrealizowała umiarkowaną ilość inwestycji, dostosowując 

ich skalę do swoich możliwości finansowych. Inwestycje te były w dużej części 

finansowane środkami z zewnątrz.  

 Gmina osiąga dość dobre rezultaty w zakresie limitu z art. 243 UoFP, oznaczającego 

zdolność do obsługi długu.  

 Chcąc kontynuować działalność inwestycyjną, Gmina musi bacznie analizować 

kształtowanie się relacji dochody bieżące/wydatki bieżące, nie dopuszczając 

do wzrostu wydatków bieżących powyżej dynamiki dochodów bieżących. 

Przy trwającym kryzysie w zasadzie będzie to niemożliwe ale należy walczyć 

o jak najmniejsze dysproporcje w tej relacji. 

Na koniec warto dodać, że rachunkowość jest systemem informacyjnym każdej jednostki 

gospodarczej, w tym i samorządu, a sprawozdanie jest jej produktem końcowym i źródłem 

wiedzy o sytuacji finansowej. Obowiązki informacyjne, sprawozdawcze są potrzebne, 

ale są też sprawozdania, które nie wnoszą wartości dodanej. Sprawozdawczość nie jest celem 
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samym w sobie, ma ona czemuś służyć. W 2020 r tylko pracownicy Referatu Finansowego 

sporządzili aż 297 różnych sprawozdań. Jaki jest cel tego rozbudowanego systemu 

sprawozdawczości? Czy jest to tylko biurokratyczny obowiązek, który przynosi niewiele 

korzyści, a powoduje duże obciążenie pracą? Nadmierna biurokracja generuje koszty 

w postaci godzin pracy, a to przekłada się w rzeczywistości na bardzo konkretny efekt 

wyceniony w pieniądzu.  

V. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 r.  

Wartość netto mienia komunalnego Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2020 r 

wynosi 30 489 695,02 zł. Oznacza to zmniejszenie wartości o 1 204 154,82 tj. 3,8 % 

w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. (zmniejszenie wartości wynika 

z dokonanych umorzeń). 

Zmiana wartości majątku Gminy Karczmiska w latach 2019-2020 w tys. zł. 

L.p. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

1 Stan na 31.12.2019 r. 51 299 zł 19 605 zł 31 694 zł 

2. Stan na 31.12.2020 r. 40 623 zł 14 091 zł 26 532 zł 

 

Struktura majątku Gminy Karczmiska ogółem w układzie podmiotowym wg stanu 

na 31 grudnia 2020 r.  

 

L.p. Nazwa jednostki Wartość brutto 
Naliczone 

umorzenia 
Wartość netto 

1 Urząd Gminy Karczmiska 40 623 034,49 zł 14 091 392,69 zł 26 531 641,80 zł 

2 Zespół Szkół w Karczmiskach 9 155 907,91 zł 6 591 821,96 zł 2 564 085,95 zł 

3 Żłobek w Karczmiskach 1 736 629,81 zł 434 358,79 zł 1 302 271,02 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 
483 290,72 zł 466 098,97 zł 17 191,75 zł 

 
  52 172 951,41 zł 21 683 256,39 zł 30 489 695,02 zł 

 

 

Struktura majątku Gminy Karczmiska w dyspozycji jednostek budżetowych i instytucji 

kultury wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 
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Struktura majątku Gminy Karczmiska ogółem w pozostałych jednostkach budżetowych 

wraz z instytucją kultury i Urzędzie Gminy Karczmiska wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

 
 

Urząd Gminy 
Karczmiska  

87 % 

Zespół Szkół w 
Karczmiskach 8,4 % 

Żłobek w 
Karczmiskach 4,3 % 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Karczmiskach 0,2 % 

Gminna Biblioteka i 
Dom Kultury w 

Karczmiskach 0,1 % 

Urząd Gminy 
Karczmiska  

87 % 

Pozostałe jednostki 
budżetowe  

i instytucje kultury  
13  % 
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Struktura majątku ogółem w latach 2019 – 2020 w tys. zł. 

 
 

Gmina Karczmiska posiada udziały w spółce prawa handlowego, która działa pod nazwą 

„Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Karczmiskach”. Udziały Gminy Karczmiska w spółce stanowią 100% i na dzień 

31.12.2020 r. wynoszą 4 907 611,00 zł. 

W roku 2020 roku Gmina Karczmiska nie emitowała obligacji oraz nie udzielała 

pożyczek. 

 

 Ilościowa informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczmiska 

L.p. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2019 r. 

Stan na 

31.12.2020 r. 

Sposób zagospodarowania 

W bezpośr. 

zarządzie 

W zarz. 

jednostek 

Przek. do 

użytkowania 

1 

Grunty ogółem ha 

w tym: 
195,9643 196,6654 182,6928 2,6337 11,3389 

rolne 28,1585 28,5218 23,7391  4,7827 

budowlane 10,3784 1210,3784 8,6378 2,6337 1,6307 

Pozostałe w tym:  150,1322 150,47 149,4045  1,0655 

drogi 145,7594 145,99 145,2445  0,7455 

lasy 3,4352 3,4352 3,4352   

parki 3,86 3,86   3,86 

2. 

Budynki ogółem 

liczba szt. w tym: 
29 29 14 8 7 

Mieszkalne 
3 budynki 

w tym 1 lokal 
3 budynki 

w tym 1 lokal 
3 budynki 

w tym 1 lokal 
  

Obiekty szkolne 5 5  5  

Obiekty sportowe 1 1   1 

Obiekty kulturalne 1 1   1 

Pozostałe 

użyteczności 

publicznej 

19 19 10 3 6 

27 509 zł 26 532 zł  

4 185 zł 
3 958 zł  

0 zł

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

35 000 zł

2019 2020

Pozostałe jednostki budżetowe i
instytucje kultury

Urząd Gminy Karczmiska
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L.p. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2019 r. 

Stan na 

31.12.2020 r. 

Sposób zagospodarowania 

W bezpośr. 

zarządzie 

W zarz. 

jednostek 

Przek. do 

użytkowania 

3. 

Budowle 

Liczba/długość 
     

Oczyszczalnie 

ścieków szt. 
1 1 1   

Wodociągi km 82,83 82,83   82,83 

Sieć kanalizacji 

sanitarnej km 
33,95 33,95   33,95 

Wysypiska ha 

Udział 52% 

w 1,27 ha  

z Gminą Wilków 

Udział 52% 

w 1,27ha  

z Gminą Wilków 

Udział 52% 

w 1,27 ha  

z Gminą Wilków 

  

Boiska sportowe szt. 1 1 1   

Place zabaw 9 11 11   

4. 

Środki transportu 

Ogółem szt. 

w tym: 

9 9 
 

 
3 6 

Do przewozu osób 
szt. 

2   2  

Osobowe szt. 1 1  1  

Specjalne ochrony 

ppoż. 
6 6   6 

5. 

Inwestycje złotych 

Stan środków 

trwałych w budowie 

653 018,02 449 445,26    

 

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Karczmiska według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. wynosi  196,6654 ha. Oznacza to zwiększenie zasobu komunalnego 

w ogólnej powierzchni o 0,7011 ha. Zwiększenie gruntów wynika z przeprowadzonej  przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim  w 2019 roku aktualizacji modernizacji gruntów 

i budynków na terenie Gminy Karczmiska.  

W 2020 roku Gmina Karczmiska nabyła prawo prawa własności do następujących 

nieruchomości. 

1. Na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A Nr 6787/2020 

z dnia 06 października 2020 r.  Gmina Karczmiska nabyła nieruchomość 

o powierzchni 0,3633 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 585 położona 

w obrębie Chodlik. 

2. Na podstawie umowy darowizny prawa użytkowania wieczystego akt notarialny 

Repertorium A numer  8383/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Gmina Karczmiska 

nabyła nieruchomość o powierzchni 0,2591 ha, oznaczoną ewidencyjnie jako 

działka nr 2659/12 położona w obrębie Karczmiska Pierwsze. 

3. Przejście z mocy prawa, w wyniku uprawomocnienia decyzji Wójta Gminy 

Karczmiska zatwierdzającej podział dokonany na wniosek właścicieli 

nieruchomości gruntowej, znak: GPI.6831.14.2020.MP z dnia 10 lipca 2020 r., 

na własność Gminy Karczmiska działki oznaczonej nr 282/3 o pow. 0,1072 ha, 

położonej w obrębie 0016 Zaborze.  
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Według stanu na koniec 2020 r. grunty komunalne: 

1) oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 1,9295 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ze stanu mienia komunalnego 

Gminy Karczmiska zdjęto działkę nr ewidencyjny 1110/3 położoną w Karczmiskach 

Pierwszych o pow. 0,0235 ha. Zmniejszenia dokonano na podstawie umowy notarialnej 

Repertorium A numer 7342/2020 z dnia 28 października 2020 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych w budowie wynosi 

449 445,26 zł. W ramach środków trwałych w budowie najwyższe nakłady poniesiono m. in. 

na: 

1) inwestycje drogowe, 

2) inwestycje w odnawialne źródła energii – fotowoltaikę, 

3) budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

4) budowę chodnika na ulicy Starowiejskiej oraz przebudowę drogi gminnej 

ul. Starowiejskiej w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie, 

5) inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, modernizacja oczyszczalni 

ścieków, 

6) budowę garażu OSP Głusko, 

7) oświetlenie uliczne. 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych 

w 2020 roku. 

 

Gmina Karczmiska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

realizuje następujące dochody i przychody budżetowe: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

za 2019 rok 

%wykon. 

planu 

rocznego 

Wykonanie 

za 2020 rok 

% wykon. 

planu 

rocznego 

Należności 

na 

31.12.2020 r. 

Dochody z dzierżawy 

i najmu 
40150,39 114,90 38 649,11 143,04% 656,05 

Dochody z opłaty 

rocznej za wieczyste 

użytkowanie 

808,82 162,74 236,86 16,55% 1139,95 

Dochody ze sprzedaży 

mienia 
11644,00 96,63 6856,76 100% 0 

Bezumowne 

korzystanie z lokalu 
0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 52603,21  45742,73  1796,00 

 

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 
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podmioty. Dochody ze sprzedaży mienia pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, tj.: działki 

ewidencyjnej nr 1110/3 położonej w Karczmiskach Pierwszych. Dochody uzyskano także 

ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zespole dworsko-

parkowym w Karczmiskach Pierwszych oraz na nieruchomościach gminnych. Na należności 

do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. składają się czynsze za lokale mieszkalne i socjalne. 

Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego zostały spłacone. 

VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

1. Urząd Gminy Karczmiska 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest 

świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy 

określonych przepisami prawa państwowego. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 

Karczmiska wprowadzona Zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy z 2 marca 2020 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego urzędu gminy obejmuje niżej wymienione referaty i samodzielne 

stanowiska.  

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Karczmiska. 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w dniu 01.01.2020 r. wynosiło 31 osób, 26 stanowisk 

urzędniczych oraz 5 stanowisk pomocniczych i obsługi (2 osoby roboty publiczne z PUP 

od dnia 08.01.2020 r.).  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnienia wynosił 28 osób: 25 stanowisk 

urzędniczych oraz 3 stanowiska pomocnicze i obsługi.  
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Z dniem 25 kwietnia 2020 r. po wieloletniej współpracy na emeryturę przeszedł 

Pan Władysław Marek Starek - pracownik zajmujący się zadaniami inwestycyjnymi 

i drogownictwa. W 2020 r., pomimo 3-krotnego ogłoszenia o naborze na to wolne stanowisko 

urzędnicze, nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata spełniającego wymagania 

podane w ogłoszeniu.  

W trakcie roku ogłoszony był również nabór na stanowisko ds. obsługi kasowej, 

po  wcześniejszej rezygnacji pracownika z tego stanowiska. W naborze wzięło udział 6 osób, 

z których, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, wybrano Panią Natalię 

Górniak.  

W związku ze współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy i aplikowaniem wniosków 

w roku 2020 r. staż w Urzędzie Gminy rozpoczęło 3 osoby, po jednej w referacie 

finansowym, gospodarki przestrzennej i drogownictwa oraz gospodarki ochrony środowiska.   

Urząd Gminy przyjmuje także praktykantów, którzy odbywają praktyki studenckie. 

W poprzednim roku 2 osoby odbyły praktyki studenckie na stanowiskach ds. gospodarki 

przestrzennej oraz zarządzania kryzysowego. 

W związku z obowiązkiem uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych, ciągłymi zmianami 

przepisów prawa, pracownicy Urzędu Gminy w 2020 r. uczestniczyli w 37 szkoleniach 

w trybie stacjonarnym jak i online. Wysokość poniesionych środków na ten cel 

to 13 195,38 zł. Na kilka szkoleń - w ramach złożonego wniosku do PUP - udało nam się 

pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 940,00 zł. 

Miniony rok był bardzo wyjątkowy jeżeli chodzi o funkcjonowanie urzędu. Szerząca się 

pandemia i kolejne obostrzenia zdecydowanie wpłynęły na organizację pracy urzędu. 

Rok 2020 był specyficzny ale też bardzo pracowity. Pracownicy musieli wykazać się 

ogromnym zaangażowaniem w realizację założonych zadań, szczególnie tych dodatkowych, 

związanych z obostrzeniami oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom 

i pracownikom. Nie lada wyzwaniem było zorganizowanie sprawnej obsługi interesantów 

jak również funkcjonowania urzędu, gdyż wirus nie oszczędził także pracowników.  

Niemniej mimo tych trudnych doświadczeń urząd stanął na wysokości zadania. 

Niezależnie od panującej pandemii i związanych z nią trudności, realizacja zadań przebiegała 

prawidłowo i bez zbędnych opóźnień. 

W okresie od 21 października do 18 grudnia 2020 r. Urząd Gminy pracował w systemie 

dwuzmianowym. Pierwsza zmiana w godzinach 7
00 

- 13
00

, druga 14
00 

- 20
00

. W trakcie 

godzinnej przerwy była prowadzona dezynfekcja budynku Urzędu Gminy, aby zapewnić 

w miarę możliwości bezpieczny kontakt, bezpieczeństwo obsługi dla petentów 

oraz pracowników Urzędu. 

2. Zespół Szkół w Karczmiskach 

Struktura oświaty w gminie Karczmiska  

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 Szkołą Filialną w Głusku, Przedszkole 

w Karczmiskach. Organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska. Struktura oświaty została 
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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 września 2020 r. uczęszczało 

575 uczniów. 

Przedszkole w Karczmiskach 

Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Rok szkolny 2016/2017 176 10 

Rok szkolny 2017/2018 170 9 

Rok szkolny 2018/2019 169 9 

Rok szkolny 2018/2019 
188 8 

7 grup w Karczmiskach – 171 dzieci, 1 grupa w Głusku – 17 dzieci 

Rok szkolny 2019/2020 
182 8 

7 grup w Karczmiskach – 165 dzieci, 1 grupa w Głusku – 17 dzieci 

Rok szkolny 2020/2021 
170 8 

7 grup w Karczmiskach – 161 dzieci, 1 grupa w Głusku – 9 dzieci 

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach  

Rok szkolny 

Szkoła 

Podstawowa  

w Karczmiskach 

Szkoła Filialna 

w Głusku 

Szkoła Filialna  

w Słotwinach 
Razem 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddz. 

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 

Rok szkolny 2020/2021 394 17 11 2 0 0 405 19 

Liczba nauczycieli w ZS. 

 

 

 

Finansowanie oświaty w gminie za 2020 r. Dochody i wydatki 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

I. Dochody ogółem: 5 425 152,71 

1. Subwencja oświatowa 4 586 354,00 

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 017,00 

3. Dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 186 495,40 

4. 
Zwrot dotacji od innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola w 

Karczmiskach 
94 336,40 

 Razem: 4 901 202,80 

Ogółem 
Stopnie awansu zawodowego 

S K M D 

63 0 3 14 46 
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Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

5. Inne dochody:  

 - wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu 105 302,00 

 - wpływy z opłat za wyżywienie w Szk. Podst.  87 050,50 

 - Środki z UE (Erasmus+) 162 945,66 

 - dotacja „Zdalna szkoła” 112 883,01 

 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów  45 320,26 

 
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów  

   niepełnosprawnych 
10 448,48 

 Razem inne dochody: 523 949,91 

II. Wydatki ogółem: 9 106 920,51 

1. Przedszkole 1 854 995,88 

2. Szkoła Podstawowa 5 047 003,60 

3. Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) 176 323,97 

4. Dokształcanie nauczycieli 28 071,67 

5. Stołówka 337 471,45 

6. Specjalna organizacja nauki 29 263,75 

7. Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczni-ków i materiałów edukacyjnych 45 320,26 

8. Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do zdalnego nauczania 112 883,01 

9. ZFŚS nauczycieli emerytów 80 000,36 

10. Świetlica  528 481,44 

 
Dokształcanie nauczycieli (świetlica)  3 000,00 

 
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyj-nych  
10 448,48 

11. Hala sportowa (część inwestycyjna) 853 656,64 

III. Dochody - Wydatki (I – II = III) - 3 681 767,80 

Projekty zewnętrzne realizowane przez Zespół Szkół w Karczmiskach 

realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi: 

Lp. Nazwa projektu Kwota w zł 

1. 

Projekt „Erasmus + One way ticket” realizowany w Szkole Podstawowej 

od 01.09.2019 r. do 28.02.2022 r. Projekt finansowany ze Środków UE 

bezzwrotnie. Projekt ma na celu wymianę międzynarodową i poznanie kultur 

i potraw regionalnych oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania 

się językami obcymi. Kraje: Gwadelupa, Chorwacja, Turcja, Hiszpania. 

1 955,70 

2. 
Art of Helping (Sztuka pomagania) – projekt 2-letni, zakończenie sierpień 2021, 

budżet 30 290 euro, kraje: Węgry, Włochy, Portugalia. 
34 393,00 

3. 
Mission (im) possible (Misja (nie) możliwa) – projekt 2-letni, zakończenie sierpień 

2021, budżet 23 520 euro, kraje: Finlandia, Cypr, Portugalia (Madera), Macedonia. 

18 522,55 

 

4. 

Projekt „Erasmus + EU students In EUwonderland” realizowany w Szkole 

Podstawowej od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Projekt finansowany ze Środków 

UE bez-zwrotnie. Projekt ma na  celu wymianę międzynarodową i poznanie kultur 

i potraw regionalnych oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania 

się językami obcymi. Kraje: Niemcy, Turcja, Włochy. 

5 001,00 
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Lp. Nazwa projektu Kwota w zł 

5. 

Projekt  „Erasmus + Monopoly Challenge” realizowany w Szkole Podstawowej 

od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Projekt finansowany ze Środków UE 

bezzwrotnie. Projekt ma na celu wymianę międzynarodową i poznanie kultur 

i potraw regionalnych oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania 

się językami obcymi. Kraje: Hiszpania, Malta, Grecja, Portugalia. 

  0,00 

6. 

Projekt „Erasmus + Adapting Learning Materials Into Digital Age” 

realizowany w Szkole Podstawowej od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. Projekt 

finansowany ze Środków UE bezzwrotnie.  Projekt ma na celu wymianę 

międzynarodową i poznanie kultur i potraw regionalnych oraz doskonalenie 

umiejętności porozumiewania się językami obcymi. Kraje: Niemcy, Malta, Grecja, 

Portugalia. 

25 934,74 

7. 

Projekt  „Erasmus + Genc Mucitlerin Robokod Atolyesi Gele-cegi Tasarliyor” 

realizowany w Szkole Podstawowej od  01.12.2019 r. do 30.11.2022 r. Projekt 

finansowany ze Środków  UE bezzwrotnie. Projekt ma na celu wymianę 

międzynarodową i poznanie kultur i potraw regionalnych oraz doskonalenie 

umiejętności porozumiewania się językami obcymi. Kraje: Niemcy, Malta, Grecja, 

Portugalia. 

22 431,25 

Razem 108 238,24 

Przedszkole w Karczmiskach 

W gminie Karczmiska funkcjonuje jedno przedszkole z grupami przedszkolnymi 

zlokalizowanymi w 2 miejscowościach i trzech budynkach. Przedszkole w Karczmiskach 

zapewnia naukę i opiekę dzieciom 3-6 lat w godzinach od 6
30

 do 16
00

 w Karczmiskach 

i od 8
00

 do 14
00

 czas pobytu dzieci w Głusku. 

Placówka w roku 2020 zapewnia warunki lokalowe dla 7 grup w Karczmiskach i jednej 

grupy w Głusku.  

Dzieci przedszkolne korzystają z 5 godzinnej bezpłatnej opieki dydaktyczno-

wychowawczej w godzinach 8
00

 – 13
00

. Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka 

w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. 

Dzieci w przedszkolu otrzymują całodzienne, obejmujące śniadanie, obiad, podwieczorek 

wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych małego dziecka. 

Wychowankowie naszego przedszkola w roku 2020 objęci zostali opieką pedagoga 

przedszkolnego. Pani pedagog zatrudniona była na ½ etatu. Jej zadaniem było wspomaganie 

nauczycieli - wychowawców w codziennej pracy z dziećmi, rozpoznawanie sytuacji rodzinnej 

i przedszkolnej dzieci sprawiających problemy wychowawcze, emocjonalne, dydaktyczne, 

współpraca z rodzicami i instytucjami pomocowymi (PPP w Opolu Lubelskim, 

OPS w Karczmiskach i Wilkowie, Komisja Interdyscyplinarna w Karczmiskach). W ramach 

swoich obowiązków prowadziła również zajęcia z dziećmi w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (14 dzieci). 

W ramach zajęć dydaktycznych organizowanych na terenie przedszkola wszystkie dzieci 

realizują założenia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

przygotowywane są również do posługiwania się językiem angielskim. Uczestniczą 

w zajęciach religii i rytmiki. Prowadzone są również przygotowywane przez wychowawców 
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zajęcia dodatkowe (plastyczne, ruchowe, taneczne, przyrodnicze, badawcze, muzyczne, 

logopedyczne, kodowania na dywanie).  

Dla dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia organizowane są zajęcia w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (około 70 dzieci objętych było zajęciami 

logopedycznymi, zajęciami korygującymi deficyty) oraz zajęciami wczesnego wspomagania 

rozwoju (8 dzieci – zajęcia logopedyczne, ogólnorozwojowe).  

Przedszkole posiada trzy ogólnopolskie certyfikaty: Przedszkole Talentów, 

Przedszkole Odkrywców, Zaczytane Przedszkole. 

W związku z pandemią w przedszkolu wprowadzone zostały liczne obostrzenia mające 

na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID 19. Uczyliśmy się funkcjonować w nowej 

rzeczywistości. W trakcie roku wprowadzone zostało czasowo zdalne nauczanie oraz 

zrezygnowaliśmy z masowych imprez ogólnoprzedszkolnych. W poszczególnych grupach 

odbywały się jednak uroczystości i imprezy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i wytycznych GIS.  

W związku z tym, że od marca wszystkie placówki oświatowe pracowały zdalnie 

nie odbył się Festiwal Tańca, mniej oficjalnie z przedszkolem pożegnały się 6 latki. 

Ogólnie można stwierdzić, że Przedszkole w Karczmiskach to placówka przyjazna 

dzieciom, uznająca ich podmiotowość oraz dążąca do stymulowania i rozwijania zdolności, 

zainteresowań dzieci. Szeroka, urozmaicona oferta obowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i dodatkowych wpływa na osiąganie wysokich wyników rozwoju umiejętności potrzebnych 

dzieciom do podjęcia dalszej edukacji.  

Nauczyciele pracujący w przedszkolu stosują zasadę, że każde dziecko posiada pewien 

nieodkryty talent, jest odkrywcą tego, co nieznane.  

Dzieci uczęszczające do przedszkola, są zadowolone z pobytu, chętnie uczęszczają 

na zajęcia, rysują, kolorują, układają, tworzą budowle z klocków. Nauczyciele motywują 

dzieci do aktywności, samodzielności i udziału w zajęciach i przedsięwzięciach poprzez 

gromadzenie atrakcyjnych pomocy, stosowanie ciekawych technik plastycznych, stwarzanie 

atrakcyjnych warunków do nauki i zabawy. 

Na sukces dzieci ma również wpływ sytuacja lokalowa i baza dydaktyczna przedszkola, 

która jest na dobrym poziomie, potrzebne są jednak dodatkowe remonty i doposażenie 

w pomoce dydaktyczne.  

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.  

Przedszkole w Karczmiskach funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. 

Wydarzenia z życia przedszkola 

03.02.2020 r. – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkola, przyjęto 182 dzieci.  

4-5.02.2020 r. – odbył się Bal karnawałowy dla dzieci przedszkolnych. W pierwszym 

dniu bawiły się dzieci młodsze w drugim starsze. 

13.02.2020 r. – CERTYFIKAT Zaczytane Przedszkole dla Przedszkola w Karczmiskach, 

które brało udział  w Ogólnopolskim Konkursie ”ZACZYTANE PRZEDSZKOLE” 
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w okresie od 17 września 2019  r. do 13 lutego 2020 r. Celem konkursu było  rozwijanie 

czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych, podkreślenie roli rodzica w propagowaniu 

wspólnego czytania, rozwijania wyobraźni, słownika dziecięcego, spędzania czasu wolnego. 

02.2020 r. – podjęto kolejną próbę utworzenia w Słotwinach grupy przedszkolnej 

dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na autyzm i zespół aspergera – nie udało się. 

Dzień chłopaka – od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 

uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. W związku z tym 30 września 

obchodziliśmy święto chłopców. W tym dniu dziewczynki wręczały chłopcom upominki, 

własnoręcznie namalowane laurki i złożyły im życzenia. Dzięki współpracy z rodzicami 

chłopcy dostali do sali nowe klocki. Nie brakowało także w tym dniu słodkich cukierków 

dla wszystkich dzieci. 

19.10.2020 r. – młodsze grupy przedszkolne 3-4 latki uczestniczyły w spotkaniu z panem 

pszczelarzem – „Fascynujący świat pszczół”. Oglądały szklany ul, szukały królowej pszczół, 

próbowały miodu, robiły z wosku świeczki.  

22 października – przedszkolaki wzięły udział w próbnej ewakuacji budynków Zespołu 

Szkół w Karczmiskach. 

Nauczanie zdalne – przez prawie dwa tygodnie w okresie 27 październik – 6 listopad 

przedszkolaki z grup 6-latków i 3-5 latków Głusko przebywały na kwarantannie. Dzieci 

realizowały w tym okresie zaplanowane wcześniej działania z wykorzystaniem metod i form 

pracy zdalnej. Na podkreślenie zasługuje współpraca nauczycieli z rodzicami. Dzieci  

z pomocą rodziców korzystały z przygotowanych prezentacji multimedialnych, materiałów 

przygotowanych do samodzielnego wykonania po wydrukowaniu, udostępnionych 

materiałów do samodzielnej zabawy zawierających: propozycje prac plastycznych, odnośniki 

do piosenek, odnośniki do materiałów edukacyjnych. Rodzice chwalili się efektami pracy 

dzieci przysyłając zdjęcia i filmiki. Od 3 listopada do 6 listopada na kwarantannie przebywały 

również grupy 3-4 latków. Po 8 listopada stacjonarna praca z dziećmi była utrudniona 

ze względu na dużą absencję przebywających na kwarantannie nauczycieli (4). Reorganizacja 

pracy pozostałych nauczycieli, łączenie grup pozwoliło na przetrwanie kryzysu kadrowego 

i pozwoliło na korzystanie z usług najbardziej potrzebującym rodzicom.  

Góra grosza – jak każdego roku dzieci i ich rodziny zaangażowały się w ogólnopolską 

akcję Góra Grosza, dzieci przynosiły drobne pieniądze, które odesłane zostały jako wsparcie 

dla dzieci, które nie wychowują się we własnej rodzinie. 

„Zdrowo jem, więcej wiem” – po raz pierwszy sześciolatki brały udział 

w ogólnopolskim programie "Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanym przez Fundację 

Banku Ochrony Środowiska, którego patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata 

Kornhauser – Duda. Program skierowany był do uczniów klas 0 -3 Szkoły Podstawowej, 

a jego głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia. Przedszkolaki, zgodnie 

z obowiązującym regulaminem projektu wybrały dla siebie nazwę „Boberki” i rozpoczęły 

realizację tematów związanych ze zdrowym odżywianiem.  

Współpraca z biblioteką szkolną – nawyk czytania, który niesie z sobą same korzyści, 

kształtuje się w dzieciństwie. Regularnie po obiedzie czytamy książki, które wypożyczamy 

ze szkolnej biblioteki. ze względy na przepisy sanitarne nie chodzimy z grupami 

do biblioteki. 
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„Wakacje na wsi” – sześciolatki wzięły udział w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez urząd Statystyczny w Lublinie, temat konkursu "Wakacje na wsi". 

Dwoje dzieci z grupy wykonało ciekawe prace plastyczne dotyczące tematyki wsi, które wraz 

z wymaganą dokumentacją zostały wysłane do organizatorów.  

Andrzejki – jak co roku w grupach odbyły się imprezy andrzejkowe. Na początku 

wszystkie dzieci zostały zapoznane z tradycją Andrzejek i wybranymi wróżbami. Dzieci brały 

udział w konkursach i tańczyły przy muzyce. 

Święto pluszowego misia – w przedszkolu jak co roku 25 listopada odbyło się święto 

pluszowego misia, tym razem dzieci nie mogły przynieść swoich pluszaków. Przedszkolaki 

wyrecytowały wiersz "Kto misiowi urwał ucho", potem opowiadały o tym jaki jest ich miś, 

mówiły też o innych misiach z jakich są bajek, odgadywały zagadki związane z misiami, 

próbowały smakołyku każdego - misia słodkiego miodu, brały udział w misiowych 

konkurencjach. Bawiliśmy się przy misiowych przebojach, dzieci obejrzały prezentację 

multimedialną o znanych i lubianych misiach z dziecięcych bajek. 

Warsztaty stomatologiczne – w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty edukacyjne 

z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej. Podczas spotkania dzieci miały możliwość 

poznania zasad prawidłowego szczotkowania zębów i zdrowego odżywiania, mogły poznać 

również wyposażenie gabinetu stomatologicznego i zobaczyć jak wygląda leczenie chorego 

ząbka z perspektywy maskotki. 

grudzień 2020 r. – z powodu obostrzeń związanych z pandemią opłatek gminny 

nie został zorganizowany przez Przedszkole w Karczmiskach. Grupy 5-6 letnie przygotowały 

montaż słowno-muzyczny i za pomocą Internetu przesłały do rodziców i przyjaciół 

przedszkola. 
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Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020, ze względu na pandemię, funkcjonowanie szkoły zmieniło charakter. 

Konieczność wprowadzenia reżimu sanitarnego oraz zdalne nauczanie wymusiły ograniczenia 

w realizacji aktywności zadań wykraczających poza działalność czysto edukacyjną. 

Nie wszystkie zaplanowane uroczystości udało się przeprowadzić w trybie stacjonarnym. 

Wiele z nich przyjęło formę online. 

Jedna z największych imprez - Spotkanie Robotyczne, mimo iż została objęta 

honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty również nie mogła się odbyć.  

Pomimo trudnego okresu dla edukacji, 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 

organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną dla potrzebujących uczniów (w tym zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze i nauczane indywidualne), 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. Stale podnoszą swoje umiejętności dotyczące 

zdalnego nauczania. Szkoła Podstawowa w Karczmiskach funkcjonuje na bardzo wysokim 

poziomie. 

Wydarzenia z życia szkoły 

11.01.2020 r.  – Festiwal Kolęd i Pastorałek. 

30.01.2020 r. – Dyskoteka karnawałowa. 

02-08.02.2020 r. – Realizacja zadań w projekcie Erasmus+ Adapting learning materials into  

digital age. Wyjazd uczniów i nauczycieli do Bensheim, Niemcy.  

04.02.2020 r.  – Powiatowe drużynowe zawody w tenisie stołowym. (kl VII i VIII). 

05.02.2020 r. – Powiatowe zawody w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców rocznik 2007  

i młodsi. 

11.02.2020 r.  – Wycieczka klasy VI A do Warszawy. 

11.02.2020 r.  – Wycieczka klasy IV B do Wytwórni Kultury, Nauki i Zabawy 

w Katowicach. 

12.02.2020 r. – Zbiórka darów dla Jasia Bednarza (akcja charytatywna). 

16-22.02.2020 r. – Realizacja zadań w projekcie Erasmus+ Robotics workshop. Wyjazd  

uczniów i nauczycieli do Vila Verde w Portugalii. 

20.02.2020 r. – Wojewódzki turniej piłki nożnej halowej rocznik 2007 i młodsi. 

21.02.2020 r. – Powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców starszych. 
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26.02.2020 r. – Powiatowy turniej o Puchar TYMBARKU w 2020 r. 

27.02.2020 r. – Udział w warsztatach przygotowujących do konkursu GG Robot 2020  

w Leżajsku.   

27.02.2020 r. – Wojewódzki turniej piłki nożnej halowej dziewcząt rocznik 2007 i młodsi. 

28.02.2020 r. – Gminny turniej wiedzy pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

02.03.2020 r. – Powiatowe zawody w siatkówkę "3"- rocznik 2008 i młodsi. 

02.03.2020 r. – Powiatowe zawody w piłce koszykowej dziewcząt. 

03.03.2020 r. – Mistrzostwa województwa LZS „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt. 

05.03.2020 r. – Powiatowe zawody w piłce siatkowej w Opolu Lubelskim. 

4-5.03.2020 r. – Prelekcje pielęgniarki szkolnej na temat zachowania higieny - profilaktyka  

zakażenia koronawirusem. 

maj 2020 r. – Udział uczniów w konkursie plastycznym ,,Karczmiska widziane okiem  

dziecka” objętym honorowym patronatem Wójta Gminy Karczmiska. 

luty-marzec 2020 r. – „Pełna miska dla schroniska” – zbiórka darów dla Schroniska  

dla zwierząt w Puławach. 

marzec-czerwiec 2020 r. – ,,Budujemy most do nieba”- zbiórka na budowę hospicjum  

na Litwie. 

02-03.06.2020 r. – Ogólnopolski konkurs ,,Kangur matematyczny” 

16,17,18. 06.2020 r. – Egzaminy końcowe kl. VIII. 

01.09.2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego przy udziale uczniów klas pierwszych  

i ich rodziców połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. 

10.09.2020 r. – Pierwsze spotkanie z rodzicami, wybór Klasowych Rad Rodziców. 

15.09.2020 r. – Przyłączenie się do akcji Narodowe czytanie – słuchowisko „Balladyna”  

J. Słowackiego w wykonaniu uczniów przez radiowęzeł szkolny. 

23.09.2020 r. – Wycieczka na ścieżkę dydaktyczną „Kleniewo”. Spotkanie z leśnikiem. 

24.09.2020 r. – Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

28.09.2020 r. – Utworzenie kolejnych drużyn robotycznych i ich rejestracja  

do Ogólnoświatowego Konkursu Robotycznego FLL 2020/2021. 

28.09 - 04.10.2020 r. – Tydzień wycieczkowy w szkole. 

28.09.2020 r. – Ogniska klasowe: dwie klasy – kl. VI A i VII A. 

29.09. – 30.09.2020 r. – Wycieczka integracyjna klasy V A do Kazimierza Dolnego. 

30.09.2020 r. – Dzień Chłopaka w szkole – uroczystości w klasach. 

01.10.2020 r. – Biwak klasowy połączony z rajdem rowerowym, kl. VII B. 

09.10.2020 r. – Klasowy wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego kl. VIIA. 

10.10 – 25.10.2020 r. – Udział szkoły w VIII edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania  

Code Week. 

12.10.2020 r. – I etap konkursu przedmiotowego KO z fizyki. 

13.10.2020 r. – Obchody Dnia Edukacji Narodowej (prezentacja multimedialna  

oraz połączenie online z P. Dyrektorem, Wójtem i przedstawicielami SU). 

14.10.2020 r. Konkurs z okazji DEN: „Zgadnij kto to?”. 

16.10.2020 r. – Rejestracja szkoły do Ogólnopolskiego programistycznego konkursu PIX  

PROGRAMING Challenge. 

19.10.2020 r. – I etap konkursu przedmiotowego KO z j. angielskiego, kwalifikacja dwóch  

uczniów do II etapu. 
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20.10.2020 r. – I etap konkursu przedmiotowego KO z geografii. 

22.10.2020 r. – Ewakuacja próbna w obiektach Zespołu Szkół. 

22.10.2020 r. – I etap konkursu przedmiotowego KO z j. polskiego. 

23.10.2020 r. – I etap konkursu przedmiotowego KO z matematyki. 

10.11.2020 r. – Udział w obchodach z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości  

przez Polskę (online: prezentacja, artykuł, quiz). 

10.11.2020 r. – Zdalne upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  

(Prezentacja multimedialna z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości).  

19.11.2020 r. – Spotkanie z rodzicami w formie konsultacji telefonicznych z nauczycielami  

poszczególnych przedmiotów. 

 

Bardzo aktywne były klasy I – III, które poza włączaniem się w organizację apeli 

szkolnych, realizowały swoje zadania i aktywności. W 2020 roku były to między innymi: 

 Bal karnawałowy. 

 Spotkanie z iluzjonistą. 

 Poczta Walentynowa. 

 Tłusty czwartek. 

 Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka na temat 

podstawowych zasad higieny połączona z pokazem 

prawidłowego mycia rąk. 

 Dzień dziewczynek. 

 Warsztaty stomatologiczne dla uczniów klas I – III  

- omówienie zdrowych nawyków żywieniowych. 

Zapoznanie z metodami poszukiwania próchnicy. 

Technika szczotkowania zębów. Zajęcia praktyczne. 

 Udział w akcjach charytatywnych, między innymi 

w akcji „Pełna miska dla schroniska czy „Budujemy 

most do nieba” (zbiórka na budowę hospicjum 

na Litwie). 

 Dzień Babci i Dziadka. 

 Audiometryczne badanie słuchu oraz przesiewowe badanie mowy i głosu w ramach 

Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń 

Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”. 

 Udział w konkursach plastycznych. 

 Spotkanie z policjantem – pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się uczniów  

w szkole. 

 Spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu 

Lubelskim - połączone z pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa przed zarażeniem 

koronawirusem. 

 Konkurs recytatorski. 

 Przystąpienie do akcji „Wkręcamy się w pomaganie” i akcja „Nakrętka”. 

 Dzień Pluszowego Misia i przystąpienie do Ogólnopolskiego Projektu dla klas I – III 

„Misiowe podróże po Polsce”,. 
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 Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. 

 Poznanie ścieżki dydaktycznej „Kleniewo” na Pomorzu. 

 Wizyta w młynie wodnym i udział w spotkaniu z młynarzem i wysłuchanie pogadanki 

„Od ziarenka do bochenka”. 

 Porządkowanie mogił, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach poległych 

żołnierzy. 

 Pasowanie na czytelnika. 

Nagrody i wyróżnienia uczniów: 

Osiągnięcia przedmiotowe: 

1) Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 

Matematyczny”.  

Osiągnięcia artystyczne: 

1) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Szkolne przygody Gangu 

Fajniaków”. 

2) I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym „Karczmiska widziane 

okiem dziecka” organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Karczmiska, (kategoria 

klas I – III). 

3) I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym „Karczmiska widziane 

okiem dziecka” organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Karczmiska, (kategoria 

klas IV – VIII). 

4) Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Niezłe ziółko” ogłoszonym przez Urząd 

Marszałkowski w Lublinie. 

5) Wyróżnienie w Konkursie na logo Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

Zawody sportowe: 

1) II miejsce w Wojewódzkim turnieju piłki nożnej halowej rocznik 2007 i młodsi. 

2) III miejsce w Powiatowych zawodach w siatkówkę "3", dziewczęta, rocznik 2008 

i młodsi. 

3) IV miejsce w Powiatowych zawodach w siatkówkę "3", chłopcy, rocznik 2008 

i młodsi. 

4) II miejsce w Powiatowych zawodach w piłce koszykowej dziewcząt. 

Funkcjonowanie zespołu szkół w Karczmiskach w związku z pandemią 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w marcu 

2020 r. resort edukacji zmienił przepisy, dzięki którym możliwe stało się prowadzenie 

kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek 

oświatowych. Określono w nich zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono 

możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

 

10.03.2020 r. dyrektor wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia organizacji wycieczek 

krajowych i zagranicznych, wyjść i wyjazdów do miejsc gromadzenia się większej liczby 

osób oraz wstrzymania przyjmowania uczniów z zagranicy w ramach wymiany 
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międzynarodowej a także zarządzenie w sprawie procedur związanych z pojawieniem się 

na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego.  

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, co zagrażało 

zdrowiu uczniów za zgodą organu prowadzącego decyzją Dyrektora Zespołu Szkół zostały 

zawieszone zajęcia w dniach 12-13.03.2020 r. a od 16.03.2020 r. Zespół Szkół został 

całkowicie zamknięty i wprowadzono nauczanie zdalne, którym zostały objęte wszystkie 

dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. 

Dla pracowników administracji i kadry kierowniczej ustalono zasady tej pracy oraz 

zasady kontaktowania się. Telefony zostały podane do wiadomości publicznej. Pracownicy 

obsługi zostali zobowiązani do wykorzystania zaległych urlopów i wykorzystania opieki nad 

dzieckiem do 8 lat. W szkole zostały ustalone dyżury. Po wykorzystaniu urlopów pracownicy 

obsługi wykonywali prace remontowe i porządkowe w budynkach i na terenie Zespołu Szkół. 

Wszyscy pracownicy byli zaangażowani do pracy. 

Wprowadzono sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół związanych z realizacją 

obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania 

Z dniem 15 czerwca 2020 r. zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół zostały 

wprowadzone Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

W związku z możliwością organizacji od 25 maja 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.  

w formie stacjonarnej zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, po uwzględnieniu deklaracji rodziców/prawnych 

opiekunów uczestnictwa dzieci w zajęciach na terenie szkoły oraz po uzgodnieniu 

z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono plan zajęć dla poszczególnych 

oddziałów klas oraz dokonano przydziału nauczycieli do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i zajęć dydaktycznych w tych oddziałach. Zajęcia były prowadzone 

z 2 uczniami w Szkole Filialnej w Głusku. 

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. po uwzględnieniu deklaracji 

rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci w konsultacjach na terenie szkoły 

oraz po uzgodnieniu z nauczycielami wprowadzono plan konsultacji dla uczniów klas VIII  

i przydzielono godziny przeznaczone na konsultacje. Odbyła się 1 godzina konsultacji  

z jednym uczniem. 

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. po uwzględnieniu deklaracji 

rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci w konsultacjach na terenie szkoły 

oraz po uzgodnieniu z nauczycielami wprowadzono plan konsultacji dla uczniów szkoły 

podstawowej i przydzielono godziny przeznaczone na konsultacje. Nie zgłoszono żadnego 

dziecka. 

Ustalono od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. godziny pracy biblioteki 

szkolnej: poniedziałek – piątek od 9.00 do 12.00.  Pracownik biblioteki wypożyczał książki 

na podstawie pisemnego zamówienia ucznia, złożonego w skrzynce umieszczonej 

na drzwiach biblioteki lub złożonego drogą elektroniczną. Książki do odbioru przygotowywał 

bibliotekarz. Zwrócone książki były odkładane w bezpieczne miejsce na okres 3 dni.   

Ustalono od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. godziny pracy Przedszkola 

w Karczmiskach: poniedziałek – piątek od 6
30

 do 16
00

. Po uwzględnieniu deklaracji 

rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci w zajęciach na terenie przedszkola 
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oraz po uzgodnieniu z nauczycielami przedszkola wprowadzono plan zajęć 

dla  poszczególnych oddziałów, plan zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

na terenie przedszkola oraz dokonano przydziału nauczycieli i innych pracowników 

do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych i wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci w tych oddziałach. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. 

W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci. 

Od 01.09.2020 r. uczniowie powrócili do szkoły. 

Została wprowadzona nowa procedura funkcjonowania Zespołu Szkół od 1 września 

2020 r. 

Niestety od 26.10.2020 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. IV-VIII 

a od 06.11.2020 r. dla uczniów kl. I-VIII Zajęcia dla tych uczniów były realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

W kl. I – VIII w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności 

lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość, w miejscu zamieszkania zajęcia były zrealizowane w szkole lub została 

umożliwiona uczniowi realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość na terenie szkoły. 

W szkole zapewniono konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów kl. VIII  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty. 

Wszystkie lekcje i zajęcia odbywały się zgodnie z obowiązującym obecnie rozkładem 

lekcji. Cześć nauczycieli w godzinach swojej pracy pozostawało w budynku szkolnym  

i za pomocą szkolnego łącza Internetowego prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, część nauczycieli na swój wniosek otrzymało zgodę 

dyrektora na pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z 

miejsca zamieszkania z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i prywatnego 

łącza Internetowego. Wprowadzono także możliwość pracy zdalnej dla pracowników 

administracji i kadry kierowniczej Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

Pozostałe zadania Zespołu Szkół realizowane były bez zmian. 

W związku z pandemią w Zespole Szkół wprowadzone zostały liczne obostrzenia, 

zrezygnowano z masowych imprez.  

Zespół Szkół w Karczmiskach mimo zaistniałej sytuacji funkcjonował prawidłowo. 

Pracownicy pedagogiczni, w miarę potrzeby, realizowali swoją pracę w formie nauczania 

zdalnego. Praca pracowników pedagogicznych podlega stałemu nadzorowi dyrekcji. 

Wszystkie działania były kontrolowane i monitorowane na bieżąco, a wszystkie ewentualne 

uwagi przekazywane były pracownikom telefonicznie, przez pocztę elektroniczną 

lub na organizowanych telekonferencjach lub radach pedagogicznych wideo.  

Z prowadzonego nadzoru wynika, że wszyscy nauczyciele i pracownicy znakomicie 

wywiązali się ze swoich obowiązków. Prowadzone było monitorowanie realizacji przez 

uczniów obowiązku szkolnego, jak również obciążenie uczniów pracą zdalną. Wszystkie 

uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli były na bieżąco analizowane i jeśli zachodziła taka 

potrzeba to wprowadzane były nowe rozwiązania, które usprawniały pracę. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2020&qplikid=4186#P4186A236
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Zdalnym nauczaniem objęci byli wszyscy uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej 

w tym również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie mogli uczyć 

się stacjonarnie. Wszystkie zajęcia wynikające z arkusza organizacyjnego realizowane były 

na bieżąco. Podczas realizacji zdalnego nauczania nauczyciele kontaktowali się z dziećmi 

lub z ich rodzicami według ustalonego planu lekcji. Wysyłali przez dziennik elektroniczny 

lub pocztę elektroniczną konkretne zadania lub spotykali się na lekcjach on-line. Praca 

uczniów była oceniana. Udzielane było wsparcie wszystkim uczniom ze specjalnymi 

potrzebami (91 uczniów z opinią o dostosowaniu wymagań i 9 uczniów z orzeczeniem) 

i jak również uczniom, którzy tego potrzebowali lub zwracali się o pomoc. 

Zostały ustalone i opublikowane dodatkowe dyżury nauczycieli do dyspozycji uczniów 

i rodziców. Nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny byli w stałym kontakcie z uczniami 

i ich rodzicami. Zostały przeprowadzone egzaminy próbne kl. VIII. Nauczyciele i uczniowie 

dobrze poradzili sobie z taką formą nauczania, choć nie obyło się bez problemów, z którymi 

jednak sobie poradziliśmy. Okazuje się, że taka forma nauczania powoduje dużo większe 

obciążenie dla nauczycieli, uczniów jak również rodziców, którzy wspierają swoje dzieci 

w nauce. Prawidłowo przebiegał proces realizacji awansu zawodowego przez nauczycieli. 

Prawidłowo przebiegł proces rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej. Zgodnie 

z procedurami zostały przeprowadzone egzaminy po klasie ósmej. Zakończenie roku 

26.06.2020 r. i odbiór świadectw przez uczniów odbył się zgodnie z opracowaną procedurą. 

Wszystkie informacje związane z organizacją funkcjonowania Zespołu Szkół, zalecenia 

MEN i Kuratorium oświaty oraz innych instytucji jak również materiały do pracy zdalnej 

przekazywane były na bieżąco za pośrednictwem strony Internetowej i dziennika 

elektronicznego. 

Pracownicy administracji i obsługi na początku zamknięcia Zespołu Szkół zostali 

skierowani na zaległe urlopy. Po wykorzystani możliwych urlopów powrócili do pracy 

wykonując zlecone przez dyrektora dodatkowe zadania związane z pracami remontowymi 

i porządkowymi na terenie jednostki. Pracownicy administracji przez cały czas wykonywali 

swoją pracę zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków. 

Innymi ważnymi zadaniami zrealizowanymi w ciągu 2020 r. z dziedziny oświaty  

i edukacji były: 

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” Wójt Gminy przekazał łącznie 

39 sztuk laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem 

oraz 3 tablety dla Szkoły Podstawowej o łącznej wartości – 112 883,01 zł do zdalnej nauki 

uczniów.   

04.11.2020  r. złożono wniosek do projektu „Dostępna szkoła” na poprawę dostępności 

szkoły poprzez wyeliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, 

technicznym, edukacyjno-społecznym, związana z organizacją, procedurami zatrudnianiem 

oraz kompetencjami kadry. Wnioskowana kwota 1 350 000,00 zł. (niestety nie otrzymano 

dofinansowania). 

3. Żłobek w Karczmiskach 

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 
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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. Od stycznia było 40 dzieci czyli 

5 grup wiekowych. Od 12 marca żłobek był zamknięty. Otwarty został od 25 maja do 31 lipca 

ale już z mniejszą liczbą dzieci. Od września w żłobku utworzyliśmy 4 grupy wiekowe.  

W roku 2020 do żłobka uczęszczała miesięcznie następująca liczba  dzieci: 

Styczeń  – 40 

Luty   – 40 

Marzec  – 40 

Kwiecień  – 39 

Maj   – 34 

Czerwiec  – 31 

Lipiec  – 24 

Sierpień  – przerwa 

Wrzesień  – 28 

Październik  – 28 

Listopad  – 29 

Grudzień  – 28 

We wrześniu 2020r. i w grudniu 2020r. odbywały się praktyki asystenckie absolwentów 

kursu – „Opiekun w żłobku”. 

Pracownicy bezpośrednio opiekujący się dziećmi. 

Lp. 
Stanowisko 

służbowe 
Wykształcenie Wymiar etatu 

1.  Pielęgniarka lic. pielęgniarka  ¼ 

2.  Opiekunka mgr pedagogiczne  1 

3.  Opiekunka mgr pedagogiczne / j. angielski  1 

4.  Opiekunka mgr pedagogiczne  1 

5.  Opiekunka mgr pedagogiczne  1 

6.  Opiekunka średnie / kurs dla opiekunów 1 

7.  Pomoc średnie 1 

Łącznie  etatów na 31.12.2020 r - 6 
1/4

 

 

Od 01 września 2020r. jedna opiekunka przebywa na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim, liczba grup zmniejszyła się do 4.   

 

Pracownicy pozostali.  

Lp. Stanowisko służbowe Wykształcenie Wymiar etatu 

1 Dyrektor mgr 1 

2 Główna księgowa mgr 
1/4

 

3 Pokojowa/pomoc kucharza średnie 1 

4 Konserwator zawodowe ½ 

5 Pokojowa średnie 
3/4 

6 Pokojowa średnie 
3/4 

7 Kucharka/intendentka średnie 1 

Łącznie  etatów  na 31.12.2020 r - 5 ¼  
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Żłobek sprawuje 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 jego potrzebami, prowadzone są zajęcia wychowawcze 

i edukacyjne 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.  

Jeszcze w styczniu 2020r. rodzice mieli możliwość uczestniczyć w prelekcji pracownika 

Sanepidu nt. „Czym jest grypa, jak zapobiegać? Zaplanowane warsztaty dla rodziców 

dotyczące sposobów pracy z dzieckiem w domu, warsztaty plastyczne, konstrukcyjne, 

sensoryczne, logopedyczne prowadzone przez opiekunki naszego żłobka nie odbyły się 

z powodu pandemii COVID-19 i procedur związanych z ograniczeniami społecznymi.  

Opiekunki i pozostali pracownicy żłobka dokształcali się w zakresie: Pierwsza pomoc 

przedmedyczna – szkolenie zostało przeprowadzone dla wszystkich pracowników będących 

w bezpośrednim kontakcie z dziećmi; Szkolenie okresowe BHP pracowników; Szkolenie 

HACAP. 

Pozyskujemy środki na funkcjonowanie żłobka - Maluch + 2020 – 51 840,00 zł 

 

Sprawozdanie księgowe: 

 

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” 

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 653 488,15 zł,  do końca roku 

2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 628 861,78 zł. 

Wydatki te poniesione zostały na: 

 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników Żłobka w Karczmiskach – 517 211,86 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 550,29 zł, 

 realizację wydatków statutowych – 110 099,63 zł, w tym:  

zakup materiałów – 10 865,63 zł,  

zakup środków żywności – 20 374,86 zł,  

zakup energii – 31 102,29 zł,  

zakup usług zdrowotnych – 575,00 zł,  

zakup usług pozostałych – 24 209,91 zł,  

zakup usług telekomunikacyjnych i internetu – 600,94 zł,  

pozostałe opłaty i składki /w tym ubezpieczenie mienia/ – 1 716,89  zł,  

opłata za gospodarowanie odpadów /śmieci/ – 1 912,00 zł,  

odpis na ZFŚS – 18 572,11 zł,  

szkolenia pracowników – 170,00 zł.  
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Dochody wykonane do końca roku 2020 r.: 

 za pobyt dzieci –  96 771,49 zł, 

 za wyżywienie – 32 208,00 zł, 

 odsetki za nieterminowe wpłaty – 34,25 zł, 

 odsetki bankowe – 5,02 zł. 

4. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach 

Działania kulturalno–oświatowe zrealizowane przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury 

w Karczmiskach w 2020 roku: 

1. V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - współorganizacja z ZS w Karczmiskach – 

11.01.2020 r. (ok. 600 uczestników). 

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 28 Finał ph. „ Wiatr w Żagle” 12.01.2020 r. 

(ok. 600 uczestników) - zebrano 22 156,48 zł, 26.60 EUR, 20 USD + inne waluty obce. 

3. Ferie zimowe. Zajęcia z dziećmi – 13.01. – 24.01.2020 r.: teatrzyk dla dzieci „Lodowa 

Kraina” w wykonaniu aktorów z teatru Krak-Art z Krakowa, wyjazd z uczestnikami 

do kina na film „Tajni i fajni”, zajęcia szachowe zakończone turniejem, zajęcia 

z Robotem Foton, gry planszowe, i inne różne zajęcia (ogółem 213 uczestników). 

4. X  Gminny Turniej Szachowy - Karczmiska 2020 - 16 grających - 18.01.2020 r. 

5. Koncert Kolęd w wykonaniu chóru „Corda Cantando” i chóru Parafii Wniebowzięcia 

NMP w Opolu Lub. w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Karczmiskach 26.01.2020 r. 

6. Dzień Sołtysa – 12.03.2020 r. (ok. 30 uczestników). 

7. Ogłoszenie Konkursu na Stroik Wielkanocny - 20.02.2020 r. niezrealizowany z powodu 

pandemii - Covid-19. 

8. Współorganizacja Debaty społecznej” Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 

2022-2030” - 20.02.2020 r. -  uczestników ok.150 (Hala Sportowa). 

9. Ogłoszenie wojewódzkiego konkursu „ Magia Zdrowego Ogrodu”. 

10. Święto Kombatantów - 05.07.2020  -  Coroczna uroczysta Msza św. w kościele 

parafialnym w Karczmiskach w intencji Ojczyzny oraz za kombatantów i ich rodziny 

z naszej gminy.  

11. Rajd rowerowy do Chodlika - „Wyprawa małego archeologa” - 21.07 - 15 uczestników. 

12. Zajęcia wakacyjne dla dzieci - Wakacje w Bibliotece: Zabawy z Robotem ,,Photon" - 

23.07. i 13.08.2020 r. - 31 uczestników; podział na 2 grupy „Foliowe witraże” - 

malowanie na folii strech 28.07.2020 r. -16 uczestników „Harce na świeżym powietrzu” 

- Zabawy i gry sportowe - 30.07.2020 r. i 06.08.2020 r. - 40 uczestników /podział na 

2 grupy po 10 osób/ „Mania malowania”- malowanie na płótnie - 06.08- 17 uczestników, 

Gra terenowa -,,Poszukiwanie skarbu"- 11.08.2020 r. - 21 uczestników, Rajd pieszy 

na boisko w Zagrzębie, zabawy w plenerze, zabawy, gry i konkursy, balonowe kreacje, 

bańki mydlane, ognisko - Zakończenie wakacji na Zagrzębie, Pokaz strażacki  - 

25.08.2020 r. - 26 uczestników. 

13. Narodowe Czytanie ,,Balladyny” (09.09.2020 r.). Wydarzenie objęte honorowym 

patronatem Pary Prezydenckiej uczestników - 20 osób. 

14. Karczmiska Liga Szachowa - 26.09.2020 r. - 6 uczestników. 

15. Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie „ - 4.10.2020 r., uczestników – 20. 
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16. Święto Niepodległości - 11 listopada 2020 r. - Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy 

w miejscach Pamięci Narodowej. 

17. Udział w projekcie ,,Mała Książka - Wielki Człowiek” - wydawanie wyprawek 

uczestnikom projektu - dzieci z roczników 2014 - 2017 (183 dzieci). 

18. Realizacja Projektu „Cyfrowe GOKI w podregionie puławskim”. 

19. Spotkania DKK - W GBiDK funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki.  

 

W 2020 roku GBiDK realizowała 4 projekty: 

1.  W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zakupiono  

226 woluminów książek na kwotę  - 6 000,00 zł. 

2.  „Akademia Chóralna” - projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu 

dla chóru szkolnego „Dmuchawce” kwota  3.000,00 zł. 

3.  „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim” nr projektu POPC.03.02.00-00-057/19 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach otrzymała 

6 laptopów o wartości 20 032,74 zł. Oprócz laptopów, dwóch pracowników (animator 

kultury i bibliotekarz) bierze udział w 16 szkoleniach on-line o tematyce: 

„Dziennikarstwo online” i „Bezpieczeństwo w sieci". Szkolenia są bezpłatne. Jest to 

etap I projektu. W II etapie osoby uczestniczące w projekcie tworzą dwie grupy 

po 8 osób i szkolą dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat . Otrzymujemy materiały 

dydaktyczne, plakaty, organizujemy lokalne kampanie informacyjne, przekazujemy 

informacje na festynach. Operatorem projektu jest Fundacja VCC ul. Matki Teresy 

z Kalkuty, Lublin. Projekt trwa od 23.11.2020 r. do 30.11.2021 r. 

4.  Projekt „Mała Książka - Wielki człowiek” organizowany przez Instytut Książki 

we współpracy ze zgłoszonymi bibliotekami. Nasza biblioteka zgłosiła akces udziału. 

Projektem objęte są dzieci z roczników 2014-2017. Z terenu naszej gminy 

uprawnionych jest 183 dzieci. Uczestnicy projektu dostają bezpłatne wyprawki 

czytelnicze, w skład których wchodzą książka pt. „Pierwsze czytanki dla...” – broszura 

dla rodziców i karta Małego Czytelnika.  

Przeprowadzono remonty: malowanie pomieszczeń na I piętrze, remont łazienki 

na parterze. 

Pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim stażystów. (od 2004 r. – 

40 osób). Na przełomie roku 2020/2021 w GBiDK staż odbywało 3 stażystów. 

W  roku 2020 do 13 marca  (przed pandemią) w GBiDK w Karczmiskach odbywały się: 

 Zajęcia Kapeli Ludowej ,,Karczmiaki". 

 Zajęcia koła szachowego. 

 Zajęcia koła plastycznego.  

 Nauka gry na gitarze. 

 Zajęcia klubu gier planszowych.   
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 Zajęcia z Robotem Photon.  

 Warsztaty chóralne i zajęcia chóru „Corda Cantando”. 

 Spotkania Klubu Seniora. 

 Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich.  

 Spotkania zespołu śpiewaczego „AleBabki”. 

 Spotkania Wójta Gminy z NGO. 

 Spotkania Towarzystwa Starożytniczego. 

W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach mają swoje siedziby: Klub 

Seniora „Zawsze Młodzi”, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Rozwoju Ziemi 

Karczmiskiej. 

Dyrektor GBiDK w Karczmiskach ma w użyczeniu nieruchomość o pow. 3,86 ha i - 

zespół dworsko-parkowy, którym zarządza.  

5. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

Spółka w swej działalności realizuje zadania własne Gminy Karczmiska m.in. 

w zakresie: 

a) dostawy wody, utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

b) lokalnego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci i młodzieży do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Karczmiska; 

c) utrzymania, zarządzania i remontowania gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych; 

d) utrzymania czystości na terenie gminy; 

e) odśnieżania dróg gminnych; 

f) remontów przystanków autobusowych; 

g) remontów i utrzymania dróg gminnych; 

h) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień; 

i) kultury fizycznej i sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

j) odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska; 

k) odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych. 

Sieć wodociągowa 

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.  
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Hydrofornie zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 

Lokalizacja Wydajność [m3/d] Zaopatrywane miejscowości 

Karczmiska Pierwsze 480 
Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, 

Górki, Głusko Duże-Kolonia 

Wymysłów 150 
Wymysłów, Karczmiska Pierwsze, 

Karczmiska Drugie 

Uściąż 175 

Uściąż, Mieczysławka, Zagajdzie, Słotwiny 

(dawna Kolonia), Jaworce,  

Słotwiny Czerwone-Łąki 

Wolica 312 

Chodlik, Wolica, Wolica-Kolonia, Głusko 

Duże, Głusko Małe, Bielsko,  

Głusko Duże-Kolonia 

Zaborze 156 
Zaborze, Zaborze-Kolonia, Słotwiny, 

Noworąblów 

  

W roku 2020 w ramach prac związanych z modernizacją hydroforni i utrzymaniem 

sieci wykonano: 

 czyszczenie odżelaziaczy na hydroforni w Uściążu, 

 wymianę pompy głębinowej o mocy 13KW wraz z orurowaniem na hydroforni 

w Karczmiskach, 

 wymianę orurowania pompy głębinowej na hydroforni w Wymysłowie 

oraz konserwację poprzez malowanie urządzeń, 

 dokonano czyszczenia zbiornika na hydroforni w Karczmiskach Pierwszych, 

 dokonano naprawy pięciu 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 

leżące w gminie Opole Lubelskie, 

2) Hydrofornia w Zaborzu zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Rzeczyca leżącą 

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 oraz Głusko Duże-

Kolonia (tzw. Solec). 

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Karczmiska: 

1) długość czynnej sieci rozdzielczej – 78,91 km, 

2) połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 

1619 szt.,  

3) woda dostarczona gospodarstwom domowym – 106 596 m
3
, 

4) ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 4 739 osób, 

5) zużycie wody na 1 mieszkańca –  23,5 m
3
/rok. 
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Tabela. Sprzedaż wody  w 2020 roku w m
3
. 

Lp. 
Sprzedaż wody wg 

odbiorców 

Hydrofornia 

Karczmiska 

Hydrofornia 

Wolica 

Hydrofornia 

Zaborze 

Hydrofornia 

Wymysłów 

Hydrofornia 

Uściąż 

1 Klienci indywidualni 34 560 23 453 17 491 18 114 12 978 

2 Inne gminy - 32 634 1 886 - - 

3 Instytucje 5 483 - - - - 

Razem 40 043 56 087 19 377 18 114 12 978 

 

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 2020 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. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

o przepustowości 350 m3/d na terenie gminy wybudowana została w 2004 r. 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. 33,95 km. Na sieci znajdują się 94 czynne indywidualne 

przepompownie ścieków, które wtłaczają ścieki do sieci kanalizacyjnej. 

W 2020 roku do oczyszczalni ścieków w Karczmiskach przyjęto i oczyszczono: 

– 27 485 m
3
 ścieków komunalnych od klientów indywidualnych, 

–   5 417 m
3
 ścieków komunalnych od instytucji, 

–   4 622 m
3
 ścieków dowożonych, 

–          0 m
3
 ścieków przemysłowych. 

Od 2019 roku znacząco spadły przychody z tytułu opłat za odbiór ścieków. Główną 

przyczyną spadku było m.in. odcięcie zrzutu ścieków przemysłowych z zakładu 

produkcyjnego 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 znacząco pogorszyły jakość 

oczyszczonych ścieków. Podobnie jak w roku 2019 tak i w 2020 r. spółka ponosi bardzo duże 
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koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, tj. opłaty za energię, 

remonty silników, remonty dmuchaw, środki wspomagające utrzymanie i rozwój flory 

bakteryjnej, udrażnianie sieci poprzez wynajem pojazdu WUKO oraz usuwanie awarii 

na przepompowniach. Główną przyczyną zapychania sieci jest to, że niektórzy użytkownicy 

nie stosują się do wymogów dotyczących prawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej. 

Do sieci wrzucane są substancje i przedmioty, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. 

Należą do nich m.in. sznurki, kamienie, fragmenty odzieży, ogromne ilości patyczków 

higienicznych i ściereczek nawilżanych, mopy, resztki jedzenia, tłuszcze, a nawet padłe 

zwierzęta. 

Kierunki działań 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem ZGK Sp. z o.o. 

w Karczmiskach jest zapewnienie 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 szerszych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania jak 

również dokonania koniecznych modernizacji na oczyszczalni ścieków.  

ZGK Sp. z o. o. w swej 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 2021 roku prowadzona będzie kolejna 

kampania informacyjna mająca na celu uświadomić jak prawidłowo korzystać z sieci 

kanalizacyjnej. W ramach jej mieszkańcy posiadający przyłącza do sieci kanalizacyjnej po raz 

kolejny będą informowani poprzez ulotki „jak prawidłowo korzystać z sieci kanalizacyjnej”. 

Celem kampanii jest 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. Ponadto prowadzone będą kontrole legalności przyłączy 

kanalizacyjnych i wodnych.  

Lokalny transport zbiorowy 

Kolejną działalnością jest publiczny transport zbiorowy realizowany na terenie gminy 

Karczmiska, który odbywa się na 4 liniach komunikacyjnych. W głównej mierze z dowozów 

korzystają dzieci dojeżdżające do Zespołu Szkół w Karczmiskach, ale nie tylko, 

gdyż mieszkańcy kupując bilet mogą z nich również skorzystać. W chwili obecnej transport 

wykonywany jest trzema autobusami, które mogą pomieścić ok. 56 osób każdy. Rok 2020 
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dla transportu osób był rokiem trudnym z uwagi na panującą pandemię i wprowadzane 

rządowe obostrzenia. Jednocześnie zamknięcie szkół w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 

i grudzień spowodowało konieczność zawieszenia dowozów ze względu na ich opłacalność,  

a tym samym przyniosło dla spółki straty z tej działalności. 

Gospodarka Odpadami 

Od 1 stycznia 2020 r. Spółka rozpoczęła nowy rodzaj działalności związany z odbiorem 

i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Karczmiska. 

Na potrzeby działalności zakupiono w drodze leasingu specjalistyczny sprzęt do odbioru 

odpadów komunalnych tj. 2 śmieciarki jednokomorowe na odpady zmieszane. Do obioru 

odpadów segregowanych wykorzystywany jest także samochód do 3,5 tony z plandeką 

VW LT i ciągnik z przyczepą. Jednocześnie dla spełnienia warunków ustawowych 

transportującego odpady złożono stosowny wniosek aktualizacyjny do rejestru BDO, 

wyposażono 4 pojazdy w system zdalnego monitoringu, tj. GPS, wybrano dostawcę worków 

do segregacji, oznakowano pojazdy logo spółki oraz opłacono stosowne polisy OC i AC 

pojazdów oraz zawarto polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

odbioru odpadów komunalnych. Od miesiąca września 2020 r. odbiór odpadów odbywa się 

również od nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców) których wyłączono 

z gminnego systemu. Powyższe spowodowało konieczność zawarcia umowy z ZUK 

w Puławach na zagospodarowanie odpadów od nieruchomości niezamieszkałych. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku lokalnego oraz bieżącym potrzebom 

monitorowania sieci kanalizacyjnej, tj. usuwaniem awarii i zatorów podjęto decyzję o zakupie 

samochodu asenizacyjnego. W miesiącu czerwcu dokonano zakupu pojazdu korzystając 

z leasingu. Należy podkreślić, iż szybka reklama i konkurencyjne ceny nowych usług 

spowodowały duże zainteresowanie mieszkańców odbiorem nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych. Ponadto niejednokrotnie pojazd wykorzystywano przy mniejszych 

zatorach na sieci kanalizacyjnej oraz awarii indywidualnych przepompowni ścieków. 
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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 celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie 

i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem 

nie są w stanie pokonać trudności życiowych. W swoich założeniach pomoc społeczna 

powinna w miarę możliwości doprowadzić osoby z niej korzystające do działań mających 

na celu usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem, choć w praktyce jest to bardzo 

trudne do osiągnięcia. 

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. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, 

b. zadań własnych gminy, 

c. zadań zleconych 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; 

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 

Prawo do świadczeń, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), 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 2018r. kryterium dochodowe osoby samotnie 
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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 2020 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. 

 

Tabela 1. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej za 2020 r. 

 

Liczba osób 

otrzymujących 

świadczenie 

Liczba świadczeń 
Kwota 

świadczeń 

Zasiłek stały 32 353 189 107,00 zł 

Zasiłek okresowy 36 176 72 689,00 zł 

Zasiłek celowy 46 46 35 741,00 zł 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne dla osób 

pobierających zasiłek stały 

25 271 14 964,00 zł 

 

Wykres 1. Powody przyznania pomocy rodzinom w 2020 r. (ustawa o pomocy społecznej) 
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Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalnością obejmuje osoby wymagające wsparcia 

i pomocy. Jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania petentów. Rodzaj, forma i rozmiar 

świadczonej pomocy odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy 

oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka. 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach kontynuował realizację 

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. W 2020r. w ramach programu 

wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 

potrzebującym na łączną kwotę 23 558 zł, w tym 5 204,00 zł stanowiły środki własne, 

zaś 18 354,00 zł dotacja wojewody. Liczba osób objętych w/w programem wyniosła 54, 

z czego pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole objęto 24 uczniów, zaś z pomocy 

żywnościowej w formie zasiłku celowego udzielono 29 osobom. 

Akta prawa miejscowego przyjęte przez Radę Gminy Karczmiska związane z realizacją 

programu: 

- 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. 



Strona  71 

 

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 

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 2020 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 11 osób.    

Kierowanie do domów pomocy społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnospraw-

ności, 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 2020 r. odpłatność Gminy za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniosła 

116 229 zł. W 2019 r. Ośrodek dofinansował kosz pobytu w Domu Pomocy Społecznej 

4 osobom. Wydatki poniesione przez Gminę na ten cel stanowiły 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 

Decyzję 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 2020 r. wydano 3 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń z opieki 

zdrowotnej. 
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Wykres 2. Zestawienie liczby wniosków o pomoc, wywiadów środowiskowych i 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.  

Praca socjalna – to działalność zawodowa polegająca na prowadzeniu polityki 

społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia jednostki 

i społeczeństwa oraz złagodzenia ludzkiego cierpienia i rozwiązywania problemów 

społecznych. To także stały kontakt z rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności jakie 

napotyka w codziennym życiu. Nie bez znaczenia pracę pracownika socjalnego ujmuje się 

jako służbę drugiemu człowiekowi. To on pomaga wówczas, gdy wszystko inne zawodzi. 

Pracownicy socjalni pomagają osobom potrzebującym w załatwianiu różnego rodzaju spraw 

urzędowych i innych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów ze środowiskiem 

lokalnym. 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. 

Należy podkreślić, iż większość przedstawionych powyżej spraw wymagają ciągłych 

działań, są to sprawy, które prowadzone są przez kilka – kilkanaście miesięcy. Sytuacje 

pomocowe mają charakter niepowtarzalny, nie ma gotowych schematów, algorytmów 

postępowania. Charakter problemu, specyfika osobowości klienta lub szereg innych 

czynników determinują sposób postepowania pracownika socjalnego.  

Czas pandemii spowodował, iż kontakty z podopiecznymi zmieniły się. Ciężko w danej 

chwili zamknąć je w 8 godzinnym dniu pracy. Od początku trwania pandemii prowadzone 

są przez pracowników OPS dyżury telefoniczne przez 7 dni w tygodniu do godziny 19:00. 
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Pracownicy tut. OPS organizują żywność dla osób objętych kwarantanną domową 

lub izolacją oraz udzielają, w miarę możliwości, niezbędnego wsparcia tym osobom. 

Pracownicy pomocy społecznej nie są częścią personelu medycznego, ale cały czas 

zapewniają pomoc i wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących i żyjących 

w najtrudniejszych warunkach. 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 został przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/102/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 lutego 2020 r. 

Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Zespół 

Interdyscyplinarny w Karczmiskach, Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zespół Szkół w Karczmiskach, Żłobek, Gminną Bibliotekę i Dom 

Kultury, Praktykę Lekarza Rodzinnego PANACEUM, we współpracy z KPP w Opolu 

Lubelskim. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji publicznej. 

Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Karczmiska na lata 

2020-2022 jest wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków 

sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. 

Rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi od wielu lat stanowią liczną grupę 

wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Aktywne wspieranie rodziny związane jest 

z wykorzystaniem przez pracowników OPS różnorodnych metod i narzędzi pracy. 

Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy zajmują się diagnozowaniem sytuacji rodzin 

zagrożonych, określaniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz praca socjalna mająca na celu 

poprawę funkcjonowania rodzin. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej może zostać przydzielony asystent rodziny.  

W 2020 roku 12 rodzin, w których wychowywało się 16 dzieci, zostało objętych 

wsparciem asystenta rodziny. Asystent rodziny podejmuje działania na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 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 
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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%. 

 

Tabela 2.  Liczba dzieci w pieczy zastępczej i koszty związane z umieszczeniem 

w pieczy zastępczej. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dzieci/młodzieży 

pozostających w pieczy 

zastępczej 

7 8 7 7 7 

Koszty w zł poniesione za 

pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej 

31015,48 77 196,17 131 957,37 129 057,48 120 780,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Karczmiskach. 

 

Na podstawie danych z powyższej tabeli widoczne jest, iż koszty ponoszone za pobyt 

dzieci w pieczy zastępczej systematycznie wzrastały. Natomiast rok 2019 i 2020 kształtuje się 

na zbliżonym poziomie odpłatności. 

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. 2020 

poz. 821 ze zm.) w tutejszym Ośrodku jest zatrudniony asystent rodziny. W odróżnieniu 

od lat ubiegłych program „Asystenta Rodziny” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej na 2020 r. przewidywał dofinansowanie w formie jednorazowego 

dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 1 700 zł, taką też kwotę 

pozyskano na zatrudnionego asystenta rodziny w gminie. W Programie nie znalazła się żadna 

forma stałego dofinansowania do stanowiska pracy asystenta, które to środki przekazywano 

corocznie z celowej rezerwy budżetowej. Dla porównania w 2019 r. pozyskano dotację 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 19 080 zł.  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.). Zgodnie z zadaniami określonymi w w/w 

ustawie powstał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 (przyjęty Uchwałą Rady Gminy Karczmiska 

Nr VIII/52/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.). 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 
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na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Karczmiska a podmiotami, 

których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane 

są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.  

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym w związku z panująca pandemią choroby zakaźnej 

COVID-19. Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV-2 zmieniło funkcjonowanie 

całego społeczeństwa, także działania Zespołu Interdyscyplinarnego uległy zmianie. 

W styczniu 2020 r. odbyło się posiedzenie ZI, w kolejnych miesiącach obostrzenia i zalecenia 

sprawiły, że została powołana grupa robocza składająca się z przedstawicieli Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz dzielnicowego gminy Karczmiska. Grupa robocza była 

odpowiedzialna za wszelką działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyło się 5 posiedzeń 

grupy roboczej. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Karczmiskach w 2020 roku wpłynęło 

9 Niebieskich Kart. Komenda Policji sporządziła 8 NK, 1 została sporządzone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

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. W związku ze stale zwiększającym się zjawiskiem przemocy oraz 

zmieniającym się rodzajem przemocy należy podejmować działania, które będą się 

przyczyniać do sprawnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymienić należy tutaj 

m.in.:  

1) Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy. 

2) Szkolenia specjalistyczne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3) Superwizja członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Problemem działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Karczmiskach jest brak dostępu 

do specjalistów dla osób dotkniętych przemocą i zagrożonych występowaniem przemocy 

w rodzinie. Wyjazd poza miejsce zamieszkania jest często dla osób doświadczających 

przemocy barierą nie do pokonania. Prawo ofiary do bezpieczeństwa, do niepoddawania się 

przemocy jest priorytetowe w gminnej polityce społecznej za pośrednictwem Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Wykres 3. Ilość założonych Niebieskich Kart  
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Świadczenia rodzinne 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Karczmiskach realizuje następujące świadczenia rodzinne:  

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. 

Zgodnie z ustawą dodatki do zasiłków rodzinnych  przysługują z tytułu: 

1) urodzenia dziecka  

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

3) samotnego wychowywania dziecka  

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

6) rozpoczęcia roku szkolnego  

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

W 2020 roku tut. Ośrodek wypłacił 3726 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 

441 380,00 zł oraz 1662 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 205 002,00 zł. 

 

Tabela 3. Wyszczególnienie dodatków do zasiłku rodzinnego, z uwzględnieniem liczby 

dodatków w 2020 r. 

Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego 
Liczba wypłaconych 

dodatków 

Z tytułu urodzenia dziecka 22 

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 65 

Samotnego wychowywania dziecka 182 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 152 

Rozpoczęcia roku szkolnego 231 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 596 

Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 414 

Łącznie: 1662 
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Wykres 4. Wydatki na poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego 

 
Dzięki regulacji “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 jest pomniejszana o 1 zł. W ramach zastosowania tzw. mechanizmu 

1 zł za 1 (art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych) Ośrodek wypłacił w 2020 roku 

310 zasiłków rodzinnych na kwotę 19 456,70 zł oraz 504 dodatków do zasiłku rodzinnego 

na łączną kwotę 12 634,50 zł. 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach świadczeń 

rodzinnych realizowane są : 

1) Świadczenia opiekuńcze.  

2)  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Jest ona wypłacana 

w wysokości, tj. 1000,00 zł w 2020 roku tut. Ośrodek wypłacił 38 świadczeń na kwotę 

38 000,00 zł. 

3) Świadczenie rodzicielskie dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 

lub uposażenia macierzyńskiego 94 świadczeń na kwotę 87 476,00 zł 

 

Wykres 5. Liczba świadczeń oraz wysokość świadczeń opiekuńczych wypłacanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach w 2020 r.  
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Wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego w 
2020 roku

Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny 

1274  liczba świadczeń 

274 980 zł  

Świadczenie pielęgnacyjne 

219 liczba świadczeń 

397 677 zł 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

128 liczba świadczeń 

79 050 zł 
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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  wynosi 620,00 zł. 

miesięcznie. W 2020 roku tut. Ośrodek wypłacił 68 zasiłków na kwotę 41 900, 00 zł. 

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 900 zł. Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została 

wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka 

za złotówkę” osoby uprawnione otrzymują świadczenie po przekroczeniu ustawowego 

kryterium dochodu - ich świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. 

Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej 

niż 500 zł.  

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach wypłacił 395 świadczeń 

z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 165 796,00 zł. Ponadto tutejszy Organ prowadzi 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Łączna kwota należności zwrócona 

w 2020 r. przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wyniosła ponad 109 tyś złotych, dla porównania w 2019 r. była to kwota 

ponad 82 tyś zł, zaś w 2018 r. była to kwota ponad 71 tyś zł.  

Z roku na rok kwoty zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych są wyższe, 

co świadczy o skuteczności podejmowanych działań. 

 

Wykres 6. Wysokość zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych 
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Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 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 przysługuje jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. W 2020 roku tut. 

Ośrodek wypłacił 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł 

Poza wypłaconymi świadczeniami Ośrodek prowadził postępowania w sprawie ustalenia 

uprawnień i realizował do ZUS i KRUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

(93 677,00 zł) oraz opłacał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 926,00 zł) 

za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. 

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 2020 r. poz. 1348 ze zm.). 

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.  

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. W wyniku powyższych regulacji  w 2019 r. ilość przyjętych 

wniosków i wydanych kart  była największa. 

W ramach realizacji przez tutejszy Ośrodek ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny w 2020 roku dla rodzin wielodzietnych wydano 111 Karty Dużej Rodziny.  

 

Wykres 7. Ilość wniosków i wydanych Kart Dużej Rodziny  
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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 2020 r. poz. 1327 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 2020 roku wypłacono pomoc materialną 

o charakterze socjalnym na łączną kwotę: 70 567,49 zł, z tego środki finansowe w kwocie: 

56 453,99 zł otrzymane w formie dotacji celowej, natomiast udział środków własnych gminy 

wyniósł 14 113,50 zł. Udział procentowy wkładu własnego przy realizacji tego zadania 

wyniósł 20 %.  

 73 uczniów otrzymało stypendia w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 

 63 uczniów otrzymało stypendia w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. 

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 200 % 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 2020 roku na podstawie zebranej dokumentacji wydano skierowania 

do otrzymania pomocy żywnościowej dla ponad 300 osób. 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach przystąpił do realizacji 

Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 

70 roku życia  Seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka w zakresie 

pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów 

spożywczych, leków, środków higieny osobistej bądź załatwienia czynności związanych 

z codziennych funkcjonowaniem np. spraw urzędowych (jeżeli zakres tych usług nie wymaga 

upoważnienia lub udostępnienia danych wrażliwych). Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej 

przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora” również w 2021 r. (przedłużenie 

realizacji programu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na I kwartał 2021 r.). 

W 2020 r. w/w Program był realizowany w okresie od 20 października do 31 grudnia, z tej 

formy wsparcia  skorzystała 1 osoba. 

Od początku trwania pandemii pracownicy OPS w Karczmiskach prowadzili dyżury 

telefoniczne przez 7 dni w tygodniu do godziny 19.00.   

W miesiącu wrześniu 2020 r. OPS w Karczmiskach uczestniczył w projekcie „Razem – 

inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” prowadzonym przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej. W ramach tego działania udało się pozyskać środki ochrony osobistej 

przeznaczone głównie dla opiekunek środowiskowych, które świadczą ciągłą pomoc na rzecz 

swoich podopiecznych. 

W grudniu 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Razem 

przeciwko Covid-19!” realizowanego przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek 
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Polityki Społecznej w Lublinie pozyskał nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej 

niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

W 2020 r. zostały przygotowane projekty następujących Uchwał: 

1. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2020-2022 – 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Karczmiska Nr XVII/102/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 

2. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 – przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Karczmiska Nr XXVI/122/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 

3. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania - uchwała Rady Gminy Karczmiska Nr XXVI/123/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. 

4. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Karczmiska na lata 2021-2026 (dokument opracowany we współpracy z innymi 

podmiotami działającymi w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej) – 

przyjęta uchwałą Rady Gminy Karczmiska NR XXVII/135/2020 z dnia 29.12.2020 r. 

Potrzeby/Wnioski/Plany 

Głównym celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  jest umożliwienie osobom 

oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, 

zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, 

z których wynika, iż pomoc finansowa choć nadal ważna - nie może stanowić jedynej formy 

wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną. 

Osoby starsze i obłożnie chore, często samotne lub pozostające bez opieki ze strony rodziny 

wymagają coraz częściej pomocy ze strony Gminy. Rodzi to coraz większe zapotrzebowanie 

na formę pomocy w postaci usług opiekuńczych lub umieszczenie w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Generuje to potrzebę zwiększenia środków w budżecie zarówno 

na usługi opiekuńcze, jak również  na odpłatność za dom pomocy społecznej. 

W marcu 2020 roku całe społeczeństwo, a także Ośrodek pomocy Społecznej stanął 

naprzeciw nowego wyzwania - zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku 

z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2.  

Obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje wzrost osób zgłaszających się po pomoc, 

są wśród nich osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia. Skutki pandemii najbardziej 

dotknęły ludzi, z którymi pracownicy socjalni często pracują, tych, którzy są już bezbronni 

i żyją w ubóstwie. Potrzeby i wymagania rosną w obliczu bezrobocia, stresu spowodowanego 

zamknięciem w domu, złym stanem zdrowia, izolacją, oraz brakiem środków 

na przezwyciężenie tych wyzwań i niekorzystnych warunków życia. 
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VII. 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 2020 jest 5595 w następującej 

strukturze wiekowej: 
1. 0-6 lat – 308. 

2. 7-18 lat – 804. 

3. 19-65 lat – 3543. 

4. Powyżej 66 lat – 940. 

 

 W 2020 roku udzielono 27278 porad lekarskich, z czego 35 stanowiły wizyty 

domowe. Największy odsetek stanowiły porady z powodu nadciśnienia tętniczego 

i chorób układu krążenia - 8029 chorób układu ruchu - 5031, infekcji układu 

oddechowego - 5621, cukrzycy - 1207. 

 Wykonano 14898 różnych badań laboratoryjnych. Najwięcej w tej grupie 

to morfologia krwi, analiza moczu, poziom glukozy, poziom hormonów tarczycy, 

lipidogram. 

 Wykonano 33 badań ekg., 123 badania USG jamy brzusznej i 52 USG tarczycy, 

4 badania USG ślinianek i 5 usg węzłów chłonnych obwodowych. 

 Wykonano 457 różnego rodzaju zdjęć rtg. 
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 Wystawiono 1992 skierowań do poradni specjalistycznych i 194 skierowań 

na leczenie szpitalne. 

 Wystawiono 17  skierowania na leczenie sanatoryjne. 

 Wystawiono 140 skierowań na zabiegi rehabilitacyjne. 

 W ramach opieki nad dziećmi w różnych grupach wiekowych przeprowadzono 359 

badań bilansowych oraz wykonano 758 szczepień. Wyszczepialność wynosi 98%. 

 

Od 13 marca 2020 roku w związku z wystąpieniem pierwszych  przypadków  

zachorowań na Covid-19 na terenie Polski, NFZ wprowadził możliwość  udzielania teleporad. 

Zostały wprowadzone zalecenia mające na celu zmniejszenie narażenia na zakażenie Sars-

Cov2 i transmisji wirusa. Od 13 marca  zmieniliśmy również organizację pracy, aby w razie 

zarażenia któregoś z pracowników pacjenci nie zostali pozbawieni dostępu do lekarza. 

Pracowaliśmy w dwóch zespołach, które nie miały ze sobą kontaktu. Dzięki temu, 

kiedy na przełomie października i listopada wystąpiły wśród personelu przychodni 

zachorowania na Covid-19 i najpierw jeden, a potem drugi zespół był wyłączony z pracy 

z powodu izolacji i kwarantanny uniknęliśmy zamknięcia przychodni.  

W okresie od 13 marca około 85% porad udzielano  telefonicznie. 

W 2020 roku zadania w ramach programów profilaktycznych NFZ, wojewody oraz 

Gminy Karczmiska ze względu na pandemię były realizowane w mniejszym zakresie niż w 

latach poprzednich. Ze względu na trudności z dostępnością szczepionek przeciwko grypie na 

rynku musieliśmy zrezygnować ze szczepienia seniorów w ramach współpracy z Gminą 

Karczmiska. 

Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi 

brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2009 r. – zaszczepiono 

17 dziewczynek. 

W 2020 został dokończony remont pomieszczeń przychodni. Przystosowaliśmy również 

nasz system teleinformatyczny do wymagań związanych z pandemią i koniecznością zmiany 

systemu pracy na teleporady. Została zakupiona nowa centrala telefoniczna oraz uruchomiono 

dwa dodatkowe numery telefonów. 

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

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 obejmujący powierzchnię 0,5 km
2
, 

2.  Strefa ochronna (otulina) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego obejmująca 

powierzchnię 35,6 km
2
, 

3.  Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący 37,5 km
2
 pow. Gminy. 

4.  Pomniki przyrody:  

1) dąb szypułkowy – pomnik przyrody utworzony Rozporządzeniem Nr 12 

Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania 
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za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 1992 r. Nr 6, poz. 60), 

znajdujący się na działce nr 1272 w Karczmiskach Pierwszych; 

2) grab zwyczajny, platan klonolistny, lipa drobnolistna  – pomniki przyrody 

utworzone Zarządzeniem Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 

1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

z 1987 r. Nr 12, poz. 211), znajdujące się na terenie zespołu dworsko-

parkowego w Karczmiskach Pierwszych; 

3) dąb szypułkowy – pomnik przyrody utworzy Uchwałą Nr XXIX/213/13 Rady 

Gminy Karczmiska z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody, znajdujący się na działce nr 229 w Noworąblowie.  

 

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Karczmiska

 

Decyzje środowiskowe 

W roku 2020, po uzyskaniu niezbędnych opinii oraz uzgodnień, wydano decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:  

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska – Noworąblów na odcinku 

od km 2+525 do km 8+010, dł. 5,485 km”;  

2.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca na 

odcinku od km 0+000 do km 6+120, dł. 6,120 km”;  

3.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala na odcinku 

od km 0+000 do km 5+858, dł. 5,858 km”. Do publicznej wiadomości podano 

informacje o wszczęciu przez PGW Wody Polskie postępowania w sprawie 

wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Wolica-Kolonia. 



Strona  85 

 

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020 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 

15.06.2020 r. – 10.07.2020 r. Informację zamieszczono na stronie internetowej UG. Z kolei 

wnioski o szacowanie strat w wyniku suszy producenci rolni mogli zgłaszać 

za pośrednictwem dedykowanej publicznej aplikacji.  

Powołana Komisja oszacowała w 2020 r.: 

Rodzaj 

klęski 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Ilość 

sporządzonych 

protokołów 

Liczba 

poszkodowanych 

gospodarstw 

rolnych z terenu 

Gminy 

Karczmiska 

Powierzchnia 

upraw 

dotkniętych 

klęską [ha] 

Powierzchnia 

upraw  

ze szkodami 

co najmniej 

70% 

Szacunkowa 

wartość strat 

[zł] 

 

Przymrozki 

wiosenne 
 

166 166 117 638,84 575,95 4 449 663,46 

Usuwanie drzew oraz pielęgnacja zieleni 

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 86 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości. 

Podmiotom nie fizycznym wydano dwie decyzje zezwalające na usunięcie drzew. Od Starosty 

Opolskiego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Gmina 

uzyskała zezwolenie na usunięcie łącznie 6 szt. drzew rosnących odpowiednio na działce 

nr 106 w Wymysłowie, a także w obrębie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach. 

W roku 2020 na terenie Gminy Karczmiska usunięto łącznie 513 drzew.  

W roku 2020 nie przeprowadzano prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew 

na nieruchomościach gminnych. Dokonano natomiast nasadzeń kwiatów i krzewów przed 

budynkiem Urzędu Gminy.  

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.  
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Zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 

2015 r. 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. W roku 2020 pozytywnie zaopiniowano 

roczne plany łowieckie dla w/w Kół. Koła Łowieckie za dzierżawę terenów łowieckich 

opłacają Gminie czynsz.  

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Ochotnicze Straże Pożarne i Zarząd 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: 

 336 członków czynnych, 

 36 członków wspierających, 

 30 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. 

W 2020 r. wydatki z budżetu gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowiły 

162 587,25 zł i przedstawiały się następująco: 

 ekwiwalent – 9 516,38 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie kierowców – 37 639,65 zł 

 zakupy  – 16 624,04 zł 

 energia elektryczna i gaz – 22 052,59 zł 

 usługi remontowe – 11 206,60 zł 

 badania lekarskie – 2 661,00 zł 

 usługi – 6 589,25 zł 

 ubezpieczenie – 23 965,42 zł 

 opłaty miedzy jednostkami – 124,00 zł 

 fundusz sołecki – 32 208,32 zł 

Ze środków funduszu sołeckiego:   

 zakupiono hełm dla jednostki OSP Karczmiska,  

 zakupiono materiały na remont kontenera dla jednostki OSP Karczmiska Drugie, 

 zakupiono beton pod kostkę na wjazd do garażu dla jednostki OSP Noworąblów, 

 wykonano remont garażu jednostki OSP Słotwiny, 

 wykonano projekt instalacji  ogrzewania gazowego oraz zakupiono piec gazowy 

i materiały do instalacji w remizie OSP Wymysłów.  



Strona  87 

 

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.   

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 wiosenne 

wypalanie traw, podtopienia lokalne oraz pożary sadzy w okresie zimowym. Zdecydowanie 

największą ilością 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 2020 roku jednostki wyjeżdżały 68 razy 

do zdarzeń (32 – pożary, 36 – miejscowe zagrożenia).  

W związku z panującym wirusem COVID-19 i ogłoszonym stanem epidemii wszelkie 

zakupy, problemy oraz bieżąca działalność była omawiana ze strażakami sukcesywnie droga 

telefoniczną. Fachową pomocą w zakresie spraw ppoż. gminę wspiera Komendant Gminny 

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 prowadzonej od wielu 

lat systematycznej pracy z młodzieżą szkolną, organizowaniem pokazów, przygotowaniem 

do eliminacji gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawodów sportowo-pożarniczych. 

Strażacy i Komendant Gminny czynnie włączyli się w organizację eliminacji szkolnych 

i gminnych turnieju współorganizując pokazy sprzętu pożarniczego.  

W dniu 28.02.2020 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach odbył się XLIII Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół 

z terenu Gminy Karczmiska. Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Kolejność 

zajętych miejsc przedstawia się następująco: 

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych: 

I miejsce – Antoni Walencik 

II miejsce – Hubert Witczak 

III miejsce – Jakub Rogala 

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych 

I  miejsce – Jakub Karaś 

II  miejsce – Bartłomiej Osuch 

III miejsce – Szymon Winnicki 

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

I miejsce – Paweł Daniszewski 

II  miejsce – Marek Superson 

III miejsce – Sebastian Nawrot 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zamknięciem szkół odbyły się tylko 

eliminacje gminne pozostałe zostały odwołane, odwołano również inne konkursy i turnieje.  
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Rozprzestrzeniający się wirus i nakładane obostrzenia zmusił Druhny i Druhów 

do rezygnacji z uczestnictwa w uroczystościach zarówno w państwowych jak i tych 

kościelnych. Zaniechano w 2020 r. tradycji odwiedzin strażaków w domach w II dzień Świąt 

Wielkanocy oraz zrezygnowano z organizacji planowanego Gminnego Święta Strażackiego 

„Florian 2020” w Słotwinach. Zrezygnowano również z organizacji zawodów sportowo-

pożarniczych.  

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 śniegu, deszczu i gradu oraz silnymi wiatrami 

na bieżąco przesyłane są raporty o skutkach burz do Powiatowe Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego w Opolu Lubelskim. Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 

17 stycznia 2020 r. wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa 

małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP) na pozostałym terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 

2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2020 r. na całym 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-

CRP). We wszystkich przypadkach wszczęto procedurę przewidzianą dla danego stopnia 

alarmowego. 

Z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego odbyły się 3 posiedzenia Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w których uczestniczyli wszyscy członkowie. Dotyczyły one: 

zapoznania z uregulowaniami prawnymi związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, oceny potencjalnych zagrożeń i przygotowania propozycji 

działania w zaistniałej sytuacji oraz bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy. 

Członkowie zespołu są w stałym kontakcie telefonicznym. Z uwagi na wzrost zachorowań 

na COVID-19 budynek dawnej szkoły podstawowej w Słotwinach został wytypowany jako 

ewentualny budynek, w którym mieszkańcy będą odbywać kwarantannę. Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono obowiązek 

zakrywania ust i nosa. Pani Elżbieta Adamczyk z Rogowa wraz ze Stowarzyszeniem 

Bez Granic na czele z Panią Justyną Wciseł, Koło Gospodyń Wiejskich w Słowianach 

na czele z Panią Lucyną Kobiałką i Bożeną Rusek oraz Pani Barbara Kubicka uszyły około 

1400 szt. maseczek dla mieszkańców gminy, które później były rozdawane chętnym. Materiał 

pozyskano od sponsorów oraz został zakupiony przez Urząd Gminy. Do szycia wykorzystano 

pomieszczenia remizy OSP Słotwiny oraz prywatne domy. 

W oparciu o ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 

przygotowano kwalifikację wojskową. Przed Powiatową Komisją Lekarską osobiście miało 

się stawić 24 osoby, jednak przez szybkie rozprzestrzenienie się koronawirusa kwalifikacja 

wojskowa na terenie całego kraju została odwołana. 

W 2020 r do Urzędu wpłynął wniosek żołnierza rezerwy odbywającego rotacyjne 

ćwiczenia o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone 
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wynagrodzenie. Po sprawdzeniu wniosku wypłacono utracone wynagrodzenie oraz zwrócono 

się do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie o zwrot poniesionych kosztów. 

W 2020 roku  wydano 2 decyzje w sprawie przeznaczenia osób do wykonywania 

świadczeń osobistych na rzecz obrony oraz uchylono 1 decyzję w związku z ustaniem 

potrzeby jej wykonywania. 

Na bieżąco dokonywana jest aktualizacja „Bazy danych HNS” prowadzonej przez 

Wojskową Komendę Uzupełnień w Puławach.  

W ubiegłym roku Gmina Karczmiska wsparła finansowo Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim kwotą 1 000,00 zł na dostosowanie 

do wymogów sanitarnych pomieszczenia wraz z wyposażeniem służącym do podgrzewania 

i spożywania posiłków dla strażaków oraz Komendę Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim 

kwotą 10 000,00 zł na zakup samochodu służbowego. 

Bezpieczeństwo na terenie gminy Karczmiska w 2020 roku  

(na podstawie Analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Karczmiska za okres od 01.01 

do 31.12.2020 roku przygotowany przez Komisariat Policji w Poniatowej) 

Komisariat Policji w Poniatowej swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy 

Poniatowa, gminy Chodel i gminy Karczmiska Teren ten patroluje 13 policjantów Zespołu 

Patrolowo - Interwencyjnego oraz 8 policjantów służb kryminalnych z Komisariatu Policji 

w Poniatowej. Spośród 4 dzielnicowych - jeden dzielnicowy asp. sztab. Sylwester Całka 

odpowiedzialny jest za teren gminy Karczmiska. (zgodnie z podziałem określonym na stronie 

internetowej oraz aplikacji Moja Komenda). 

Poza wymienionymi policjantami Komisariatu Policji w Poniatowej, na teren gminy 

Karczmiska dyslokowane są służby Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału 

Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. 

 

Zestawienie odnotowanych wybranych przestępstw 

Rodzaj przestępstwa 
2019 r. 

gm. Karczmiska 

2020 r. 

gm. Karczmiska 

Kradzież z włamaniem  2 2 

Kradzieże 8 8 

Uszkodzenia mienia 4 2 

Bójki, pobicia, uszkodzenie ciała 4 3 

Rozboje 0 0 

Narkotykowe 2 1 

Nietrzeźwi kierujący 18 12 

Wypadki drogowe 7 1 

Znęcanie 4 5 

Na terenie działania Komisariatu Policji w Poniatowej w 2020 roku zaistniało ogółem 

388 przestępstw (w 2019 roku - 368). Komisariat Policji w Poniatowej osiągnął ogólną 

wykrywalność w 2020r na poziomie 85,4 % (w 2019 roku 87,8 %). W przypadku 
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7 podstawowych przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie została osiągnięta w 2020 r. 

wykrywalność na poziomie 76,9 % (w 2019 roku - 56,9 %). W 2020 roku na wspomnienie 

zasługuje ilość ujawnionych przestępstw z kategorii nietrzeźwych kierujących – 

12 wszczętych postępowań nie mniej jednak jest to spadek o 6 w porównaniu do 2019 roku 

Dotyczy to tylko i wyłącznie kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy w dużym stopniu 

są eliminowani z jazdy po drogach, gdzie stanowią zagrożenie dla siebie i innych 

 

Zestawienie odnotowanych wybranych wykroczeń zakończonych w toku postępowania 

wnioskowego 

Rodzaj wykroczenia 2019 r. gm. Karczmiska 
2020 r. 

gm. Karczmiska 

Kradzież art 119§1kw 4 6 

Uszkodzenia mienia art 124§kw 4 2 

Zakłócenie spokoju i porządku  

art. 51 kw 
13 5 

Spożywanie alkoholu w miejscu 

niedozwolonym 
5 1 

Kolizja drogowa art. 86§1kw 17 4 

Nieobyczajny wybryk 5 1 

Należy zwrócić uwagę, iż najwięcej wykroczeń występujących na terenie 

gm. Karczmiska jest z kategorii kradzieży oraz wykroczeń porządkowych. Powyższa sytuacja 

jest na bieżąco monitorowana i w zależności od występujących zagrożeń kierowane są służby 

zgodnie z analizą zagrożenia bezpieczeństwa. 

Pozostała ilość zaistniałych wykroczeń jest niższa w porównaniu do 2019 r., 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 

Rodzaj interwencji 2019 rok gm. Karczmiska 
2020 rok 

gm. Karczmiska 

Publiczne 100 235 

Domowe 105 85 

Drogowe 50 58 

Razem wszystkich interwencji 255 378 

 Powyższa tabela przedstawia pracę, jaka na co dzień wykonują funkcjonariusze 

Komisariatu policji w Poniatowej. W okresie 2020 roku przeprowadzone zostało ogółem 

378 różnego rodzaju interwencji na terenie gm. Karczmiska, a należy zaznaczyć, że jest 

to tylko część pracy, jaką podczas służby wykonują policjanci i pracownicy komisariatu 

Policji w Poniatowej (między innymi różnego rodzaju zabezpieczenia, akcje, działania 

profilaktyczne itd.). 
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X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

Związek Gmin Lubelszczyzny  

Gmina Karczmiska od 2005 r. jest członkiem stowarzyszenia Związek Gmin 

Lubelszczyzny. 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.  

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Regionalnego ZGL tytułu przynależności Gminy 

do Związku za rok 2020 r. – nasza jednostka opłaciła składki członkowskie w wysokości  

1 966,65 zł - w 4 ratach. 

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim 

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, 

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej dla Stowarzyszenia, promocja 

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 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, która uczestniczyła w: 

4 posiedzeniach Zarządu, 3 walnych zebraniach członków LGD, w 2 szkoleniach.  

15 grudnia 2020 r.  w GBiDK w Karczmiskach odbyło się spotkanie informacyjne 

dotyczące doradztwa przy ogłoszonych naborach wniosków. Z doradztwa korzystali 

przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.  

04 października 2020 r. zostało zorganizowane wydarzenie regionalne LGD pt. „Święto 

produktu lokalnego”, w którym uczestniczyło KGW w Karczmiskach.  

Składka Gminy Karczmiska z tytułu przynależności do LGD za 2020 r. wyniosła 

11 192,00 zł. 

W 2020 r. z terenu Gminy Karczmiska zrealizowano 2 wnioski sfinansowane przez LGD 

przez OSP Karczmiska i OSP Wymysłów i powstały 2 siłownie zewnętrzne. OSP Karczmiska 

otrzymała grant w wysokości 49 987,20 zł, a OSP Wymysłów 29 757,32 zł. Jednostki OSP – 

jako liderzy zadania w realizacji projektu współpracowali z instytucjami i organizacjami, 

w tym z Urzędem Gminy. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów, projektów, zawarciu 

umów partnerskich, uzyskaniu pozwoleń i dokumentów – powstały w gminie 2 siłownie pod 
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„chmurką”. W ramach zaplanowanych zadań do Karczmisk i Wymysłowa dostarczono 

następujące zestawy: 

Lp. Karczmiska Lp. Wymysłów 

1. 
wyciskanie + pylon + wyciąg górny  
(2 stanowiskowe), 

1. biegacz 

2. biegacz + pylon + orbitrek (2 stanowiskowe) 2. narciarz 

3. wioślarz + pylon + rower (2 stanowiskowe) 3. orbitrek 

4. surfer + pylon + motyl (2 stanowiskowe) 4. jeździec 

5. 
drabinka + drążek + poręcze równoległe 

(podciąg nóg) + motyl + prasa nożna 
5. wiosło 

6. stacja street workout 6. wyciskanie siedząc + słup nośny + podciąg 

7. 
stolik szachowy z czterema siedziskami – 
2 komplety 

7. prasa nożna + słup nośny + motyl 

8. tablica informacyjna – regulamin 8. Pajacyk + słup nośny + steper 

9. 
ławka parkowa metalowa o wzmocnionej 

konstrukcji z drewnianymi listwami – 2 szt. 
9. Twister 

 
+ słup nośny  + wahadło 

 
 10. tablica z regulaminem standard 

Podziękowania należą się Prezesowi OSP Karczmiska Krzysztofowi Karasiowi 

i Prezesowi OSP Wymysłów Grzegorzowi Rodzikowi oraz członkom tych jednostek 

za podjęcie działań w celu realizacji i sfinalizowania zadań służących społeczności lokalnej 

Gminy. 

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademia Nauk w Warszawie 

W ramach podpisanej umowy od 2014 r. Gmina Karczmiska współpracuje z IAiE PAN  

w Warszawie w temacie badań nad przeszłością Kotliny Chodelskiej i wykorzystania 

dziedzictwa kulturowego Gminy dla jej rozwoju społecznego i gospodarczego. W 2020 r. 

Gmina podpisała umowę z IAiE PAN - 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 od marca do listopada 2020 r. Prowadzono badania 

wykopaliskowe, założono trzy wykopy (odkryto m.in.: naczynia gliniane z IX/X w., ok. 100 

fragmentów, kamienną strukturę z otoczaków – stanowiącą podwalinę pod budynek naziemny 

i żelazny grot strzały oraz fragment obiektu  złożonego z warstwy spalenizny i kamieni). 

Podczas badań powierzchniowych z wykorzystaniem detektorów metali wraz 

z Towarzystwem Historycznym „Pasja” z Wyszkowa odnaleziono głowę wilka ze stopu brązu 

IV-V w.n.e., denar Bolesława Kędzierzawego z poł XII w. oraz liczne okucia 

późnośredniowieczne sakw. Popularyzację prowadzono na: facebook.com/chodlik, stronę 

Chodlik.edu.pl oraz liczne artykuły na portalach internetowych (radio.lublin.pl 

i www.kazimierzdolny.pl). Instytut współpracował w realizacji zadań z Towarzystwem 

Starożytniczym w Chodliku.  

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. PAN - Misja Archeologiczna ponosi koszty 

opłat za energię elektryczną, wodę oraz drobnych napraw i prac konserwatorskich.  
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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 2013 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 z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw regionalne instalacje 

do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) zostały zamienione w instalacje 

komunalne (IK); równocześnie zniesiona została zasada regionalizacji. Dnia 17 grudnia 2019 

r. w drodze zamówienia z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, 

podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowę 

na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych do Instalacji Komunalnej 

w Puławach z terenu gminy Karczmiska  w roku 2020. Natomiast dnia 23 listopada 2020 r. 

została podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów dostarczonych do instalacji w roku 

2021. 

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 wierzchnię 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 2020 r. 

5178,91 zł. Gmina Wilków dokonała, zgodnie z zawartym porozumieniem, rozliczenia 

otrzymanej dotacji. 
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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  wybudowany 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 2020 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 2020 r. Gmina przekazała dotację 

(pomoc finansową) – w wysokości 20 000,00 zł na bieżące utrzymanie. Powiat Opolski 

wykorzystał z przekazanej dotacji kwotę, 16 156,95 zł a niewykorzystana kwota dotacji 

w wysokości 3 843,05 została zwrócona na konto Gminy po rozliczeniu zadania 

i przedstawieniu stosownych dokumentów (rachunków, faktur). Koronawirus dotknął również 

funkcjonowanie obiektu i korzystanie z zaplecza socjalnego. Orlik funkcjonował 

z zastosowaniem się do odpowiednich reżimów i obostrzeń sanitarnych w ciągu roku a nadzór 

nad nim pełnił animator zatrudniony przez Dyrektora SOSW w Karczmiskach.   

XI. PROMOCJA GMINY 

Działania promocyjne Gminy realizowane są w wielu wymiarach i przez wszystkie 

jednostki organizacyjne podległe Gminie Karczmiska. W 2020 roku były one niestety bardzo 

ograniczone z powodu wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń epidemicznych. Działania 

promocyjno-informacyjne realizowane były poprzez strony internetowe jednostek gminnych: 

Urzędu Gminy, Zespołu Szkół, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury i Żłobka, wydawanie 

gazety lokalnej „Dziejopis Karczmiski”, stronę internetową chodlik.edu.pl. i przez wszystkie 

podmioty (jednostki, organizacji, instytucje), które  reprezentowały Gminę poza naszymi 

granicami. Wśród najważniejszych działań w zakresie promocji można wyliczyć: 

1. V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach 

Festiwal odbył się 11 stycznia 2020 r. Został objęty Honorowym Patronatem: Wójta 

Gminy Karczmiska i Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Organizatorami festiwalu 

byli: Gmina Karczmiska, Zespół Szkół i Gminna Biblioteka i Dom Kultury. Wzięło w nim 

udział ponad 800 uczestników, reprezentujących chóry i zespoły z wielu miejscowości kraju, 

różnorodne placówki oświatowe, instytucje, parafie, stowarzyszenia, centra i ośrodki kultury. 

Występy wykonawców oceniało jury: dr hab. Monika Mielko – Remiszewska 

(prof. nadzwyczajny UMCS w Lublinie), dr Kinga Strycharz-Bogacz (etnomuzykolog, 

adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce KUL Jana Pawła II), mgr Agnieszka Szarpak (nauczyciel 

muzyki, dyrygent chóru „Kantylena” (dyrektor orkiestry dętej „Grandioso” w Radomiu), 

Agnieszka Mroczkowska (nauczyciel, bibliotekarz Zespołu Szkół). 
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Podczas jednodniowego przeglądu kolęd i pastorałek zaprezentowało się: 14 chórów, 

10 zespołów wokalnych, 4 zespoły wokalno-instrumentalne i 1 kapela ludowa.   

Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej wysłuchaliśmy wykonawców zarówno młodszego 

jak i starszego pokolenia. Śpiewanie kolęd i pastorałek polskich o Bożym Narodzeniu jest 

fenomenem w skali Europy i świata, a ich różnorodność i bogactwo form budzi powszechne 

uznanie i zachwyt. Po części konkursowej usłyszeliśmy ciekawe i nowe aranżacje kolęd  

w wykonaniu kilku zespołów i chórów. Gościnnie wystąpił chór „Con Pasione” ze Szkoły 

Podstawowej nr 47 im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie.  

Ogłaszanie wyników festiwalu wzbudziło wiele emocji i gorących braw. Jury podkreślało 

wysoki poziom wykonawców. Uczestnicy byli oceniani w kilku kategoriach i otrzymali: 

złote, srebrne i brązowe wyróżnienia, nagrodę: Grand Prix, publiczności, specjalną oraz dla 

najmłodszego uczestnika festiwalu (zwycięzca miał niespełna 3 lata). Szczegółowe wyniki 

festiwalu można odszukać na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.  

Jak co roku festiwal wybrzmiał wspólnym odśpiewaniem kolędy przez wykonawców 

i uczestników. W tym roku była to jedna ze starszych polskich kolęd  „Dzisiaj w Betlejem”, 

z końca XIX w. 

Uczestnicy tego przedsięwzięcia wywieźli z Karczmisk dużo nagród i wyróżnień, emocji 

i wrażeń, pozytywnych wspomnień, radosnej i miłej atmosfery. W słowach podziękowania 

od uczestników do organizatorów usłyszeliśmy m.in.: „Chciałbym jeszcze raz w imieniu 

całego naszego chóru podziękować za możliwość udziału w konkursie, za ciepłe, przyjazne 

przyjęcie i wspaniałą organizację. Będziemy z radością wspominać to wydarzenie!…” – chór 

Stowarzyszenia Śpiewaczego „Canto Alegre” z Łodzi  dyr. E Bień, „Serdecznie dziękujemy 

za sobotę. To było dla naszego chóru bardzo cenne doświadczenie.” – chór „Contores 

Adalberti” z Serocka dyr. J. Krutul. 

Organizacja festiwalu nie byłaby możliwa bez dużego zaangażowania nauczycieli, 

rodziców, pracowników Zespołu Szkół i Gminnej Biblioteki i Domu Kultury czy lokalnych 

sponsorów. Organizatorzy otrzymali wsparcie od 17 firm, instytucji, organizacji i osób 

fizycznych, którym przygotowano podziękowania. Festiwal na stałe wpisał się już 

w kalendarz imprez i uroczystości odbywających się w Karczmiskach. Kierownikiem 

i pomysłodawczynią festiwalu jest od lat jest Pani Anżela Kwiatkowska, nauczyciel muzyki 

Zespołu Szkół w Karczmiskach. Pani Anżela z dużym powodzeniem i osiągnięciami w skali 

kraju prowadzi od 20 lat chór „Dmuchawce” w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja 

w Karczmiskach 

2. 28 Finał WOŚP w Karczmiskach 

12 stycznia 2020 r. po raz 28 zagrała w Polsce i Karczmiskach Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, a akcja przebiegała pod hasłem: „Wiatr w żagle”. Celem 

zorganizowanej zbiórki był zakup urządzeń ratujących zdrowie i życie naszych najmłodszych, 

borykających się z ciężkimi chorobami, często od pierwszych chwil życia. Na terenie Gminy 

Karczmiska kwestowało 25 wolontariuszy. Po raz pierwszy zarejestrowano Puszki 

Stacjonarne. Sztab jak co roku zorganizował finał, w tym atrakcje przyciągające chętnych 

do wsparcia szczytnego celu. Od godziny 16.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
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w Karczmiskach rozpoczął się Koncert Finałowy: występy artystyczne przeplatane 

licytacjami, loterią fantową oraz kawiarenka.  

Na scenie występowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Centrum Kultury, Promocji 

i Turystyki w Poniatowej prowadzona przez kapelmistrza Jarosława Mielko. Następnie 

prezentowały się dzieci z Przedszkola w Karczmiskach, kapela Ludowa „Karczmiaki” oraz 

Zespół KGW „ALE BABKI” i soliści: Gabriela Witczak, Kinga Charchułę oraz Zbigniew 

Matusiak. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz taekwondo ze Szkoły Podstawowej 

w Zagłobie przygotowany przez instruktora Pana Zbigniewa Stolę. 

Po raz drugi wspólnie z Fundacją DKMS oraz „Panaceum” s.c. Praktyką Lekarza 

Rodzinnego w Karczmiskach zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku. Podczas trwania akcji 

można było uzyskać informację na temat przeszczepu szpiku oraz zarejestrować się jako 

dawca. Baza dawców szpiku w tym dniu powiększyła się o 10 osób. Podziękowania należą 

się Pani dr Renacie Goliszek za pomoc i wsparcie akcji oraz Paniom Barbarze Harlej i Ninie 

Czarnocie za pracę podczas rejestracji. 

W 2020 roku sztab z Karczmisk zebrał kwotę 22 156,48 PLN oraz 20 USD, 26,60 EUR  

i kilka drobnych walut obcych. Aktywnie w sztabie udzielali się: Amelia Piłat, Milena 

Ejchler, Julia Gogół, Kornelia Pętek, Amelia Jarska, Amelia Rutyna, Zuzanna Wnuk, 

Dominika Mędyk, Agnieszka Kłak, Zuzanna Pawełczak, Natalia Kubiś, Martyna 

Grzegorczyk, Aleksandra Szałas, Malwina Małecka, Weronika Szałas, Jakub Wyroślak, 

Szymon Sochaj, Kamil Szkutnik, Julia Bielenna, Wiktoria Pietras, Maria Pietras, Monika 

Gajda, Anna Wójcik, Joanna Nowaczek, Monika Borowiec. 

Wielkie podziękowania należą się  wolontariuszom i sztabowi oraz sponsorom 

i darczyńcom za ich hojność, życzliwość i chęć wsparcia akcji WOŚP. Wsparło sztab ponad 

50 sponsorów: firm, instytucji, organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Podziękowania 

kierujemy również do występujących a także wspaniałej publiczności, która brała aktywny 

udział w licytacjach oraz loterii. To dzięki hojności darczyńców, ofiarności i dobremu sercu 

zebraliśmy tak wysoką kwotę, która została wpłacona na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy 

wszystkim którzy wsparli tak zacną akcję, dającą ludziom uśmiech i dobro oraz 

przyczyniającą się do rozwoju  medycyny dziecięcej. 

3. Debata społeczna w dniu 20 lutego 2020 r.  

W dniu 20 lutego 2020 r. na hali sportowej w Karczmiskach odbyła się I debata 

dotycząca wypracowania nowej koncepcji Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na nowy 

okres programowania środków z UE. Na hali sportowej zgromadziła się społeczność lokalna 

Gminy w tym m.in.: władze samorządowe, radni gminni i powiatowi z terenu Gminy, sołtysi, 

pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie, przedsiębiorcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i społecznych, młodzież szkolna i mieszkańcy. 

Spotkanie otworzył i prowadził Łukasz Grabczak dziennikarz i redaktor reprezentujący 

Polskie Radio Lublin. Powitał zebranych i przedstawił cel i przebieg spotkania oraz oddał 

głos Wójtowi Gminy, który dokonał prezentacji i podsumował działalność Gminy w okresie 

ostatnich 20 lat (2000-2019). Przedstawił jednostki organizacyjne podległe Gminie, 

organizacje społeczne, omówił ich sukcesy i aktywność mieszkańców w różnorodnych 
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dziedzinach społecznych (wartość wykonanych i zrealizowanych inwestycji w tym okresie 

to ponad 52 mln zł). 

Skarbnik Gminy, Katarzyna Socha, w formie prezentacji przedstawiła analizy budżetów 

Gminy Karczmiska z ostatnich dwudziestu lat. Z analizy tej wynika, że potencjał finansowy 

naszej Gminy nie odbiega w znaczący sposób od potencjałów innych, podobnych gmin 

wiejskich w kraju. Analiza danych na przestrzeni ostatnich 20 lat wykazuje, że budżet wzrósł 

z prawie 7 mln w 2000 roku do prawie 28 mln w 2019 r. Największą grupę wydatków 

stanowiły dwa działy: oświata i wychowanie oraz wydatki na rodzinę i pomoc społeczną. 

Rozwój Gminy w ostatnich latach determinowały inwestycje i rosnące koszty utrzymania 

jednostek organizacyjnych. Brak dochodów własnych wymusza zaciąganie kredytów 

i pożyczek. Pomimo wzrostu zadłużenia od 289 tys. zł (2000 r.) do 7,865 mln zł (2019 r.) 

w tym czasie zrealizowano inwestycje za ponad 52 mln zł, co oznacza, że 1 zł nowego długu 

wygenerowała 7 zł inwestycji – jest to dobry wynik, wskazujący na wysoką efektywność 

zaciąganego długu.  

W podsumowaniu Pani Skarbnik wskazała, „Aby doceniać to, co zostało zrobione 

wcześniej i umiejętnie kształtować finanse Gminy dzisiaj, by wykorzystać w sposób najlepszy 

potencjał finansowy i inwestycyjny w najbliższej przyszłości”. 

Prezentacje Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz debata były oddzielone piosenkami 

o Gminie Karczmiska: chóru „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej, wychowanków 

Przedszkola i Chóru „Corda Cantando”. 

Kolejnym elementem spotkania była debata dotycząca oceny życia i rozwoju 

mieszkańców w Gminie Karczmiska w okresie 2000-2019 r.  („blaski i cienie ostatnich 

20 lat”). Uczestnikami debaty byli: Agnieszka Siedliska (radna, WUP Lublin, zam. 

w Chodliku), Jacek Bojarski (były radny, rolnik, członek LGD „Owocowy Szlak” w Opolu 

Lubelskim, zam. Wolica), Barbara Rudnicka (działaczka społeczna reprezentująca Klub 

Seniora, zam. w Karczmiskach), Marcin Jarosz (W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

Karczmiska zam. Uściąż), Natalia Sawicka (absolwentka Gimnazjum w Karczmiskach, 

uczennica XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie). Debatę prowadził red. Grabczak. 

Sprawami poruszanymi podczas debaty były m.in.: cechy charakterystyczne rolnictwa 

i szanse jego rozwoju, oceny jakości życia i rozwoju mieszkańców i ich aktywności, w tym 

migracji ludzi młodych z Gminy, najważniejsze inwestycje w Gminie w ciągu 20 lat mające 

wpływ na rozwój społeczności czy „uśpionego” potencjału Gminy (grodzisko w Chodliku, 

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa) w zakresie rozwoju turystyki i przyciągnięcia turystów 

np. z Kazimierza Dolnego. 

W krótkim przerywniku po debacie zaprezentowały się we wspólnym występie 

artystycznym, połączone siły: przedszkolaków, chóru „Dmuchawce”, chóru „Corda 

Cantando” i zespołu śpiewaczego KGW „Ale Babki” w pieśni o Karczmiskach. 

Wójt gminy dokonał podsumowania Ankiety zamieszczonej przez ostatnie trzy tygodnie 

na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ankieta zawierała 16 szczegółowych pytań 

dotyczących Gminy Karczmiska w ciągu ostatnich lat m.in.: ocen dotychczasowego rozwoju 

Gminy, planowanych kierunków rozwoju, najistotniejszych zrealizowanych inwestycji, oceny 

Gminy jako miejsca do życia, zorganizowanych imprez społeczno-kulturalnych, poziomu 

czystości i porządku, stanu bezpieczeństwa, infrastruktury nawierzchni dróg, wodociągów, 

kanalizacji, celów wydatkowanych środków w najbliższych latach, pierwszego skojarzenia, 
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gdy usłyszymy słowa „Gmina Karczmiska”. W ankiecie uczestniczyło 348 osób, a udzielone 

odpowiedzi zostaną uwzględnione przy planowaniu i wytyczaniu kierunków rozwoju Gminy 

w najbliższym okresie. Choć odpowiedzi w większości pokrywały się z opiniami władz 

samorządowych, to niektóre bardzo zaskakiwały (żłobek najważniejsza inwestycja, czy niska 

ocena promocji w Gminie). Pomimo krótkiego okresu zbierania odpowiedzi aktywność 

mieszkańców w wypowiadaniu swoich opinii jest wysoka i za udziału w tym badaniu Wójt 

podziękował wszystkim uczestnikom. 

W części artystycznej kończącej spotkanie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Ale 

Babki” z KGW wraz z Kapelą Ludową „Karczmiaki”.  

Zakończenia debaty dokonał Łukasz Grabczak. Wójt podziękował za liczne przybycie 

mieszkańcom Gminy, uczestnikom debaty interesujących wypowiedzi oraz zaprosił 

na kolejne debaty, planowane w b.r. Podziękował paniom z KGW Karczmiska, KGW 

Słotwiny i stowarzyszenia „Bez Granic” działającego przy OSP Karczmiska 

za przygotowanie stoisk, na których można było spróbować pączków, ciastek, napić się kawy 

i herbaty. Zachęcił również do wrzucenia pieniędzy do puszki na planowaną skomplikowaną 

operację w USA dla małego, półrocznego Jasia z Głuska. 

4. Samorządowy Lider - Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy 

W 2020 r. po raz trzeci Gmina została zgłoszona do Programu. Ze względu na pandemię, 

w tym roku ograniczona została liczbę kategorii nagród i nagradzane były tylko samorządy, 

które zgłosiły się pierwszy raz do programu. 

5. Święto Bob(r)u w Karczmiskach   

Zaplanowane na początek sierpnia 2020 r. VI Święto Bob(r)u w Karczmiskach – 

największa impreza o charakterze społeczno-kulturalnym ze względu na trwająca pandemię 

21 maja 2020 r. została przełożona na 2021 r.  

6. Ranking samorządów 2020 – miejsca przyjazne edukacji 

Evidence Institute jest fundacją z Warszawy zajmującą się rzetelnymi badaniami 

oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Gmina Karczmiska 

w rankingu samorządów 2020 r. w Polsce znalazła się na 58 pozycji w kraju (na 2447 gmin). 

Analiza i ranking gmin został ogłoszony w ogólnopolskim periodyku „Wspólnota 

Samorządowa” i stronie internetowej fundacji. To sukces zwłaszcza, że z terenu 

województwa lubelskiego wyprzedziły nas zaledwie 3 Gminy (Wilkołaz, Terespol 

i Komarów-Osada). Opole Lubelskie zajęło 940 miejsce, Puławy 1297, a Poniatowa 1336. 

Miejsca przyjazne edukacji to ranking wskazujący te samorządy, gdzie edukacja jest 

na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie 

od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.  

Jak czytamy w opisie rankingu, „edukacja na najlepszym poziomie nie oznacza 

najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych, bowiem szkoły i samorządy pracują 

z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami”. Ranking opiera 
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się o obiektywne dane dotyczące warunków i efektów nauczania, wykorzystuje 

ogólnodostępne dane, a jego metodologia jest precyzyjnie opisana.  

Pozycja w rankingu jest pochodną oceny każdego samorządu w trzech kategoriach: dobry 

start, nierówności oraz postęp. Nie budzi wątpliwości, że dostępność edukacji przedszkolnej, 

dobre i wyrównane wyniki z egzaminów zewnętrznych, a także jakość pracy szkół mierzona 

edukacyjną wartością dodaną, to wszystko wskaźniki, które oddają jakość edukacji 

w gminach.  

Jak piszą autorzy rankingu wysokie miejsca samorządów osiągane są poprzez 

współpracę, wzajemne zrozumienie dla wyzwań, a wreszcie talent i zaangażowanie  

nauczycieli, dyrektorów i tworzą uczniom najlepsze z możliwych warunki  do nauki 

i rozwoju.   

7. Sukces uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Karczmiskach 

Jesteśmy dumni z wyróżnienia naszych uczniów. Zaangażowanie szkolnej społeczności 

w drugą edycję „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków” zostało dostrzeżone przez kapitułę 

Jury konkursowego, które nagrodziło pracę uczniów z kl. I-III Szkoły Podstawowej 

w Karczmiskach.  

"Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" to ogólnopolski konkurs sieci Biedronka 

skierowany do klas I-III szkół podstawowych. W pakietach konkursowych znajdowały 

się pomysły na urozmaicenie zajęć nauki czytania oraz scenariusze lekcji. Materiały zostały 

przygotowane przez doświadczonych metodyków edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie 

z podstawą programową. Nauczyciele dostali również pakiet materiałów do przygotowania 

dodatkowej lekcji na temat kształtowania postaw proekologicznych. 

Zadaniem w konkursie polegało na stworzeniu dekoracji sali lub klasy zawierającej 

Magiczne Drzewo Słodziaków. Drzewo musiało być wykonane na bazie materiałów 

nadających się do recyklingu. Mogło być również żywą, zasadzoną wspólnie rośliną. Drugim 

krokiem było wykorzystanie Magicznego Drzewa Słodziaków podczas zorganizowanych 

w szkole lub klasie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.  

Do naszej Szkoły zostały przesłane upominki rzeczowe w postaci maskotek Słodziaków, 

długopisów ze Słodziakami, książek o przygodach Słodziaków, kalendarzy dla Nauczycieli 

na rok 2020 oraz dyplomów i certyfikatów potwierdzających udział w wydarzeniu.  

8. Wydawanie kwartalnika – gazety lokalnej „Dziejopis Karczmiski” 

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej od kilku lat w ramach realizacji zadania 

pożytku publicznego wydaje gazetę lokalną – „ Dziejopis Karczmiski”. 

Gazeta jest wydawana raz na kwartał w nakładzie 500 egz. Bezpłatna gazeta po wydaniu 

rozprowadzana jest poprzez instytucje gminne oraz mieszkańców gminy. Trafia 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 w 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 i uwagami na temat społeczności gminnej.  
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Na łamach kwartalnika zamieszczane artykuły dotyczą 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.  

9. XXX-lecie samorządu terytorialnego w Gminie Karczmiska 

27 maja 2020 r. w dzień pracownika samorządowego odbyło się spotkanie Wójta Gminy 

z pracownikami w związku z przypadającą XXX rocznicą utworzenia samorządu 

terytorialnego w Polsce. W związku z panującą epidemią – spotkanie odbyło się w reżimie 

sanitarnym. Wójt Gminy złożył pracownikom życzenia i wręczył dyplomy uznania. 

10. Narodowe Czytanie 2020 

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ogólnopolska akcja czytania największych polskich dzieł literackich. Gminna 

Biblioteka i Dom Kultury od 2016 r. uczestniczy w tej szczytnej akcji. W 2020 roku „lekturą 

obowiązkową” była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Fragmenty utworu odczytane zostały 

przez – Tatianę Łabęcką-Jaroszuk – Zastępcę Wójta Gminy, Inspektora ds. oświaty i kultury 

Sławomira Goliszka, przedstawicieli Klubu Seniora: Barbarę i Edwarda Rudnickich 

oraz pracowników Gminnej Biblioteki i Domu Kultury. Kostiumy i dekoracje nawiązujące 

do klimatu utworu wykonane zostały przez pracowników GBiDK w Karczmiskach. 

11. Pod biało-czerwoną 

Gmina Karczmiska poprzez głosowanie internetowe mieszkańców zakwalifikowała się 

do projektu „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Mateusza 

Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której 

mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków 

pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 

1920 roku. 

Liderem projektu na terenie Gminy Karczmiska została wyznaczona Pani Ewa Nowaczek 

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury.  

Wstępna lokalizacja masztu została zaplanowana na Placu Niepodległości 

w Karczmiskach Pierwszych, na skwerku obok pomnika „Pamięci poległych bohaterów 

z Karczmisk za niepodległość Ojczyzny” z okresu 1918-1920 r.  

W związku z pandemią realizacja projektu została przesunięta na 2021 r.  

12. Wydanie dla mieszkańców kalendarza na rok 2021 z terminami i zasadami 

odbioru śmieci 

W ramach działań edukacyjnych w roku 2020 Gmina Karczmiska zleciła wydrukowanie 

1700 szt. kalendarzy ściennych na rok 2021. Łączny koszt zaprojektowania oraz wydruku 

kalendarzy ściennych wyniósł 16 518,90 zł brutto. Kalendarze zostały sfinansowane 

ze środków zaplanowanych na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
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i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii. Egzemplarz kalendarza rozkolportowano do każdego gospodarstwa domowego. 

Kalendarze zawierały informacje dotyczące punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych od alkoholu, zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 

oraz terminy odbioru odpadów komunalnych. 

XII. FUNDUSZ SOŁECKI 

Rok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Karczmiska zdecydowała się 

na wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Są to środki dostępne wyłącznie dla 

sołectw i przeznaczane na przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców 

wsi. Za wskazanie przedsięwzięć finansowanych tymi środkami odpowiedzialne jest zebranie 

wiejskie. Na przestrzeni lat wielkość Funduszu sukcesywnie wzrastała. W ciągu 11 lat 

w ramach funduszu wykonaliśmy zadania na łączną kwotę 2 790 978 zł, z tego zadania 

bieżące na łączną kwotę 1 800 859 zł oraz zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 

990 119 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. 

 

Zdania własne gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. wykonane 

zostały w kwocie 360 040,45 zł, z czego w kwocie 216 390,16 zł na realizację zadań 

bieżących, a w kwocie 143 650,29 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki poniesione 
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w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w 26 % sfinansowane zostały z budżetu państwa 

a w 74 % sfinansowane z budżetu gminy. 

 

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia 

Plan 

wydatków 

ogółem 

Wydatki na Fundusz Sołecki 

w 2020 roku 

bieżące 

wykonanie 

majątkowe 

wykonanie 

1. Bielsko 

Doposażenie placu zabaw 

10 781,49 

5 981,49   

Wznowienie granic działki drogowej 
położonej na działce nr 242 

4 800,00   

2. Chodlik 

Doposażenie placu zabaw w 

miejscowości Chodlik oraz zakup map 

i wykonanie planu sytuacyjnego. 

15 900,39 

8 617,50   

Zakup tłucznia wraz z rozwiezieniem. 6 936,62   

Równanie dróg gminnych w m. Chodlik 346,27   

3. 
Głusko Duże  
i Kolonia 

Remont przepustu przy drodze gminnej 

(obręb Głusko Duże Kolonia) 

30 269,62 

1 000,00   

Remont drogi gminnej nr 461 Głusko 

Duże 
1 500,00   

Równanie dróg gminnych (Solec działka 
nr 247 oraz droga przy stacji kolejowej) 

2 869,62   

Równanie drogi gminnej Głusko – 

Bielsko 
1 000,00   

Ukończenie budowy garażu OSP 
w Głusku. 

  4 900,00 

Położenie asfaltu na drodze gminnej  
nr 360 Głusko Duże. 

  19 000,00 

4. Głusko Małe 

Położenie nawierzchni asfaltowej  

na drodze gminnej w miejscowości 
Głusko Duże na działce nr 360. 

14 420,41 

  9 000,00 

Zakup tłucznia wraz z rozsypaniem  
na drogę gminną w miejscowości Głusko 

Małe (frakcja 10-32 mm). 

5 420,41   

5. Górki 

Koszenie poboczy w sołectwie Górki. 

10 337,13 

3 000,00   

Zakup znaku drogowego „Lustro”. 324,70  

Zakup tłucznia na drogi gminne wraz  

z rozwiezieniem. 
7 012,43  
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L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia 

Plan 

wydatków 

ogółem 

Wydatki na Fundusz Sołecki 

w 2020 roku 

bieżące 

wykonanie 

majątkowe 

wykonanie 

6. 
Jaworce-
Mieczysławka 

Zakup tłucznia na drogi gminne  

w miejscowościach Jaworce  

i Mieczysławka wraz z rozwiezieniem. 

10 812,93 

6 368,04   

Zakup gruzu mielonego na drogi 

dojazdowe do pól. 
3 575,00   

Remont przystanku w miejscowości 

Jaworce (malowanie). 
351,49   

Koszenie placu zabaw w miejscowości 

Mieczysławka. 
518,40   

7. 
Karczmiska 

Drugie 

Zakup materiałów na remont kontenera. 

39 834,59 

5 486,82   

Budowa chodnika na ulicy Starowiejskiej 
w Karczmiskach Drugich. 

  16 645,30 

Koszenie poboczy. 2 000,00   

Koszenie placu zbaw i boiska. 2 383,35   

Zakup tłucznia na drogi gminne wraz  
z rozwiezieniem. 

12 319,12   

Równanie dróg gminnych za pomocą 
równiarki. 

1 000,00   

8. 
Karczmiska 

Pierwsze 

Zakup tłucznia i gruzu mielonego  
wraz z rozplantowaniem. 

40 091,53 

5 960,03   

Koszenie zieleni na działkach gminnych 
na terenie sołectwa. 

2 000,00   

Remont schodów na działce nr 3498  

w Karczmiskach Pierwszych. 
3 000,00   

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 

w miejscowości Karczmiska Pierwsze. 
1 331,50 

  

  

Opracowanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę ul. Nadrzecznej  
w Karczmiskach Pierwszych. 

  12 800,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej  

na ulicy Kołowrót w Karczmiskach 

Pierwszych. 

  15 000,00 

9. 

Karczmiska 

Pierwsze 

Kolonia 

Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem 

na drogi gminne sołectwa Karczmiska 

Pierwsze Kolonia. 

22 043,72 

17 663,73   

Zakup gruzu mielonego wraz  

z rozplantowaniem na drogi gminne 

sołectwa Karczmiska Pierwsze Kolonia. 

2 365,00   

Przycięcie gałęzi wystających na drogi 

gminne sołectwa Karczmiska Pierwsze 

Kolonia. 

2 014,99   
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L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia 

Plan 

wydatków 

ogółem 

Wydatki na Fundusz Sołecki 

w 2020 roku 

bieżące 

wykonanie 

majątkowe 

wykonanie 

10. Noworąblów 

Zakup materiałów na wykonanie 
podjazdu do garażu OSP. 

14 639,76 

7 000,00   

Urządzenie siłowni zewnętrznej  

wraz z projektem. 
  7 639,76 

11. 
Słotwiny-

Czerwone Łąki 

Zakup i zamontowanie lustra  
na wyjeździe z drogi wiejskiej  

na wojewódzką 824. 

9 012,20 

324,72   

Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem. 8 187,48   

Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej 
wzdłuż lasu. 

500,00   

12. Słotwiny 

Zakup tłucznia na drogi gminne  

wraz z rozwiezieniem. 

25 983,99 

5 988,99 
 

Zakup gruzu mielonego  

wraz z rozwiezieniem. 
5 995,00   

Remont garażu OSP Słotwiny. 10 000,00   

Konserwacja placu zabaw w Słotwinach. 2 000,00 
  

  

Zagospodarowanie działki gminnej  
nr 540/1 - dalsze prace. 

2 000,00   

13. Uściąż 
Budowa drogi  etap II – położenie 

dywanika asfaltowego na dz. nr 1988. 
25 005,53   25 005,53 

14. Uściąż Kolonia 
Dokończenie nawierzchni asfaltowej 
drogi o nr 413 

10 203,87   10 203,87 

15. Wolica 

Modernizacja drogi gminnej asfaltowej 
Nr 108030 w miejscowości Wolica 

Kolonia. 
16 228,84 

3 000,00   

Zakup materiałów na żużlówkę  

w miejscowości Wolica po stronie 

południowej. 

13 228,84   

16. Wolica Kolonia 

Wzmocnienie obrzeży rowów płytami 

cementowymi po stronie północnej drogi 
gminnej asfaltowej. 

16 919,26 

  5 939,23 

Modernizacja drogi gminnej asfaltowej 

Nr 108030 w miejscowości Wolica 

Kolonia. 

5 000,00   

Zakup materiałów na żużlówkę. 3 980,03   

Wyrównanie nawierzchni drogi 
gruntowej do lasu w Wolicy Kolonii. 

2 000,00   
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L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia 

Plan 

wydatków 

ogółem 

Wydatki na Fundusz Sołecki 

w 2020 roku 

bieżące 

wykonanie 

majątkowe 

wykonanie 

17. Wymysłów 

Zakup tłucznia hutniczego wraz z 

rozplantowaniem. 

15 810,99 

5 988,99   

Wycinka drzewa rosnącego na działce  

nr ewid. 106. 
1 000,00   

Koszenie terenów zielonych  
– plac zabaw koło remizy OSP. 

432,00   

Wykonanie ogrzewania w budynku 

remizy strażackiej. 
  8 390,00 

18. Zaborze 

Remont przystanków. 

20 069,99 

1 000,00   

Zakup tłucznia hutniczego  

wraz z rozplantowaniem. 
13 569,99 

  

  

Zakup gruzu budowlanego  

wraz z rozplantowaniem na drogi do pól. 
5 500,00 

  

  

19. Zagajdzie 

Zakup tłucznia z rozwiezieniem. 

11 674,21 

1 781,53 
  
  

Zakup zieleni na działkę Nr 298/2. 766,08 
  

  

Zakup materiałów do ogrodzenia placu 
zabaw na działce nr 298/2  

wraz z wykonaniem.  

Zakup mapki do celów projektowych. 

  9 126,60 

 
  RAZEM 360 040,45 216 390,16 143 650,29 

XIII. GOSPODARKA ODPADAMI 

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

w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.,  zwaną dalej „u.c.p.g.”) gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Pod pojęciem 

odpadów komunalnych należy rozumieć odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych 

oraz odpady wytwarzane w handlu detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych 

i instytucjach edukacyjnych oraz opieki medycznej i administracji publicznej, o charakterze 

i składzie podobnym do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.   

1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu  

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi opierał się w roku 2020 

na następujących, podjęty przez Radę Gminy Karczmiska, 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); Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXXIX/215/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
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postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. 

Lub. poz. 3215 – wyłączenie od dnia 01 września 2020 r. z systemu  gospodarowania 

odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości niezamieszkałych); 

2.  Uchwała nr V/29/2018 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 – opłaty obowiązujące od 1 marca 2019 r); Uchwała 

Nr XIX/108/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3380 – zmiana opłat od 1 sierpnia 

2020 r.), Uchwała Nr XX/115/2020  z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 

3588 – w wyniku uwag RIO w Lublinie zmiana treści jednego paragrafu); 

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); Uchwała Nr XVIII/107/2020 z dnia 21 kwietnia 

2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub.  poz. 2416); 

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 XVIII/106/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 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. 2415); 

6.  Uchwała Nr XXXIX/214/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. Lub.  

poz. 4356); Uchwała Nr XXVI/126/2020  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” 

(Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 6779); Uchwała Nr XXVII/140/2020 z dnia 29 grudnia 

2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 30; uchwała 

podjęta wskutek uwag Nadzoru Wojewody; Wojewoda Lubelski Rozstrzygnięciem 

nadzorczym z dnia 3 lutego 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 2 tej uchwały). 

7.  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 z dnia 26 października 2017 r. 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); Uchwała 

Nr XXVI/125/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego 
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sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. 

poz. 6887); Uchwała Nr XXVII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 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. z 2021 r., poz. 31; uchwała 

podjęta wskutek uwag Nadzoru Wojewody); 

8.  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); 

9.  Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 30 maja  2019 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); 

10. Uchwała Nr XXXV/197/2017 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 komunalnych 

W 2020 r. uprawnionych do świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska było 8 podmiotów 

wpisanych do prowadzonego przez Wójta Gminy Karczmiska Rejestru Działalności 

Regulowanej. W trakcie roku nie wykreślono z przedmiotowego  rejestru żadnego podmiotu. 

Dokonano dwóch zmian na wniosek przedsiębiorców (dotyczących rozszerzenia listy 

rodzajów odbieranych odpadów) oraz jednego wpisu nowego podmiotu. 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 ma obowiązek składania rocznych sprawozdań, natomiast 

podmiot wpisany do rejestru, który nie odebrał odpadów w danym roku składa wójtowi 

sprawozdanie zerowe – w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. „BDO”). W przypadku awarii systemu 

BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań podmioty obowiązane składają sprawozdania 

niezwłocznie po ustaniu awarii. 

Termin składania sprawozdań za rok 2019 został przesunięty do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Po weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców sprawozdań rocznych nie nałożono kar 

za nierzetelne bądź nieterminowe sporządzenie sprawozdania. 
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Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru: 

3. Odbiór odpadów z terenu Gminy Karczmiska w 2020 r. 

W roku 2020 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 2019 r., poz. 2028), które ujednolica  

na terenie całego kraju wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

W roku 2020 odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Karczmiska, w drodze udzielonych zamówień publicznych: 

1.  na podstawie umowy zawartej dnia 07 stycznia 2020 r. z Konsorcjum Firm: Zakładem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach (Lider konsorcjum) oraz 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z  o.o. w Józefowie nad Wisłą (Uczestnik 

konsorcjum) na okres 07.01.2020 r. –  07.03.2020 r.; od wyniku przetargu 

nieograniczonego wszczętego w  roku 2019 złożono odwołanie do KIO; po wyroku 

KIO i dokonanej w jej wyniku ponownej ocenie ofert, postępowanie finalnie 

unieważniono; 

2.  na podstawie umowy zawartej dnia 09 marca 2020 r. z w/w Konsorcjum Firm na okres 

09.03.2020 r. – 31.08.2020 r., 

L.p. Dane podmiotu 
Uwagi dot. złożonych 

sprawozdań 

1. 

Nr rej.  RL.6233.1.2012 

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3,  

26-600 Radom  

Wskutek wezwania udzielono 
wyjaśnień 

2. 

Nr rej.   RL.6233.2.2012 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO” Sp.  

z o.o., Wilków 62B, 24-313 Wilków 

Sprawozdanie zerowe 

3. 

 

Nr rej.   RL.6233.3.2012 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. o.o., ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 

Sprawozdanie zerowe 

4. 

 

Nr rej.   RL.6233.6.2012 
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. 

„Szary”, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Sprawozdanie zerowe 

5. 

 

Nr rej.   RL.6233.8.2013 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A,       

24-310 Karczmiska 

Sprawozdanie zerowe 

6. 
Nr rej.  RL.6233.9.2013 
EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 

Sprawozdanie zerowe 

7. 

Nr rej.   OD.6233.11.2014 

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

Wskutek wezwania złożono 

korektę sprawozdania 

8. 

Nr rej.   6233.12.2020 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Józefowie nad Wisłą, ul. Cicha 6, 24-340 Józefów nad Wisłą 

Sprawozdanie zerowe 
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3.  na podstawie umowy zawartej dnia 04 września 2020 r. z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach na okres 04.09.2020 r. – 31.12.2021 r., 

z podziałem na następujące  frakcje: 

a. odpady zmieszane (niesegregowane) gromadzone w pojemnikach lub workach 

koloru czarnego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, za wyjątkiem 

września i października, kiedy były odbierane z częstotliwością raz na dwa 

tygodnie z budynków jednorodzinnych  i raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych,    

b. odpady surowcowe gromadzone w workach koloru żółtego (plastik, metal, 

opakowania wielomateriałowe), odbierane z częstotliwością  1 raz w miesiącu, 

c. odpady szkła opakowaniowego gromadzone w workach koloru zielonego 

odbierane z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące,  

d. 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, 

e. odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 

gromadzone w workach koloru brązowego, odbierane z częstotliwością 1 raz 

w miesiącu, za wyjątkiem września i października, kiedy były odbierane 

z częstotliwością raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych i raz 

na tydzień z budynków wielolokalowych, 

f. 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, znajdujących się: Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10A, 

Karczmiskach Drugich, ul. Starowiejska 226, Głusku Dużym Kolonii 54, Słotwinach, a także 

na 10 placach rekreacyjnych w miejscowościach:  Bielsko, Mieczysławka, Chodlik, 

Noworąblów, Wymysłów, Uściąż, Karczmiska Drugie, Słotwiny, Zaborze, Wolica. 

Dodatkowo na placach rekreacyjnych oraz w budynku Urzędu Gminy  ustawione 

są pojemniki na zużyte baterie. Ponadto na 25 przystankach komunikacji publicznej na terenie 

Gminy Karczmiska znajdują się kosze na odpady, natomiast 7 szt. koszy ulicznych 

usytuowanych zostało w pasie drogowym dróg gminnych (ul. Opolska, ul. Nadrzeczna oraz 

ul. Starowiejska). 

W roku 2020 przeprowadzono także, na zasadzie wystawki, zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych oraz elektroodpadów odpowiednio w czerwcu i lipcu. 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 stanowiących odpady komunalne, 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 w miejscowościach Karczmiska Pierwsze (działka nr 1264, przy parkingu obok 
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skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Centralnej), Karczmiska Drugie (działka nr 606, obok placu 

rekreacyjnego), Słotwiny (działka nr 540/1, obok „dzwonów”). 

Dnia 11 grudnia 2019 została podpisana z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Karczmiskach umowa na okres 02.01.2020 r. – 31.10.2020 r. dotycząca sprzątania 

29 przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Karczmiska, 11 placów 

rekreacyjnych, 7 szt. koszy ulicznych usytuowanych w pasach drogowych dróg gminnych 

oraz 1 kosza znajdującego się obok altany na działce nr 881 w Chodliku.  

Dnia 09.10.2020 r. zawarto kolejną umowę na okres 02.11.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Z uwagi na wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady, w tym Urzędu Gminy Karczmiska, dnia 01 września 2020 r. zawarto umowę z ZGK 

Sp. z o.o. w Karczmiskach na okres 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r. na odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów z w/w nieruchomości.  

W roku 2020 odebrano z terenu Gminy Karczmiska łącznie 871,871 Mg odpadów 

komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

 

1) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów

 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych 

do zagospodarowani
 
[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Nazwa  i adres instalacji, 

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
473,520 R12 

 

Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Sp. 

z o.o., ul. Dęblińska 96,     

24-100 Puławy 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 35,600 R12 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
15,680 D5 

ex 20 01 99 
Popioły paleniskowe  

z gospodarstw domowych 
42,840 D5 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
107,000 R12 

Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Sp. 

z o.o., ul. Dęblińska 96,     

24-100 Puławy 
 

15 01 07 Opakowania za szkła 98,160 R5 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
0,620 R3 

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
23,500 R12 

SUMA 796,920  

 

2) odpady odebrane z Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Karczmiskach: 

Utworzenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, jest obowiązkowym 

zadaniem własnym gminy wynikającym z przepisów. W Gminie Karczmiska PSZOK 

zlokalizowany został na działce gminnej oznaczonej nr ew. 1763 w Karczmiskach Pierwszych 

przy ul. Nadrzecznej 212A.  

W ramach samodzielnej organizacji tego punktu, począwszy od roku 2013 do roku 2020, 

poniesiono z budżetu wydatki w łącznej kwocie 64 780,50 zł m.in. na: montaż tablicy 

informacyjnej, ogrodzenie, częściowe utwardzenie terenu PSZOK, budowę i zadaszenie 
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boksów, zakup garaży z przeznaczeniem na magazynowanie odpadów oraz  zakup 

kontenerów: 3 szt. KP-7 oraz 1 szt. KP-10.   

 

 

Kod 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj zebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania 

[Mg] 

 

Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

Sposób 

zagospodaro-

wania 

zebranych 

odpadów
 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

42,300 

Zakład 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 

Komunalnych,            

ul. Dęblińska 96,        

24-100 Puławy 

R5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 14,600 R12 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

11,069 

Polska Korporacja 
Recyklingu,                   

Zakład 

Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego 

i Elektronicznego,                  

ul. Metalurgiczna 

15 C, 20-234 

Lublin 

R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

6,982 R12 

SUMA 74,951  

Do PSZOK w 2020 r. odpady dostarczyło łącznie 147 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: 

 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odpadów
 
[Mg] 

15 01 01 
Opakowania z papieru 

i tektury 
32,220 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
22,810 

15 01 04 Opakowania z metali 25,080 

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 
1,870 

15 01 07 Opakowania ze szkła 101,340 

ex 20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 

selektywny 

45,340 

SUMA 228,660 

 

4) Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu odebrano 

łącznie 32,72 Mg odpadów. Natomiast z pojemników przeznaczonych na używaną odzież, 

tekstylia i obuwie Lubelski Oddział Okręgowy PCK  odebrał łącznie około 12,50 Mg 

odpadów, z czego ok. 90% zakwalifikowano pod kodem 20 01 11. W związku z pandemią 

wirusa SARS-Cov-2 w miesiącach kwiecień – czerwiec została przez PCK zawieszona 

zbiórka odzieży. 
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Ilość odpadów zebranych w latach 2012 – 2020 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, natomiast 

od 1 września 2020 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe) 

 
Odebrane z terenu Gminy zmieszane odpady komunalne po procesie mechaniczno-

biologicznego przetworzenia i wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji 

nadających się w całości lub w części do odzysku, a także pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczone do składowania, trafiły na składowisko odpadów zlokalizowane 

przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Natomiast odpady zielone przekazane zostały 

do instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji znajdującej się przy 

ul. Komunalnej 35 w Puławach. Z kolei wydzielane w sortowniach z odpadów komunalnych 

frakcje palne wykorzystywane są w cementowniach jako paliwa w dwóch instalacjach 

(Współspalarnia Zakład Cementownia Rejowiec S.A. i Zakład Cementownia Chełm). 

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; rozporządzenie 

uchylone z dniem 31.12.2020 r.) – obliczono, iż w roku 2020 Gmina Karczmiska osiągnęła 

następujące wymagane poziomy: 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła [w %]* 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany do 

osiągnięcia poziom [PR] 
10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom osiągnięty 
przez gminę [PPMTS] 

25,16 27,50 37,00 50,00 45,13 52,85 56,50 61,10 68,53 

*Jeżeli PPMTS = PR albo PPMTS > PR – poziom został osiągnięty 

410,1 422,2 

676,7 
714,88 

750,46 

844,655 
815,977 833,51 

871,871 

778,677 800,15 
839,151 
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [w %]* 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany 

do osiągnięcia 
poziom [PR] 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom 

osiągnięty przez 
gminę [PBR] 

Nie 

dot. 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 *Jeżeli PBR=PR albo PBR>PR   – poziom został osiągnięty 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania [w %]* 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
do dnia 

16 lipca 2020 

Wymagany do 
osiągnięcia 

poziom [PR] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom 
osiągnięty przez 

gminę [TR] 

26,08 13,90 29,00 28,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

5)  Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

Z danych RIPOK wynika, iż w roku 2020 odebrano łącznie z terenu Gminy Karczmiska 

473,520 Mg odpadów zmieszanych oraz 0,62 Mg bioodpadów. Do składowania nie zostały 

przekazane żadne z w/w odpadów. 

Odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych bądź 

powstałe po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych nie powstały.   

6) Potrzeby inwestycyjne związane z systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W ramach realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia czystości i porządku na terenie 

Gminy utworzony został stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Potrzeby inwestycyjne wynikające 

z jego organizacji dotyczą nakładów finansowych na zakup pojemników do gromadzenia 

odpadów, utwardzenie części jezdnej terenu, jego oświetlenie oraz zainstalowanie 

monitoringu.  
7) Pozostałe działania podjęte na stanowisku ds. gospodarowania odpadami. 

a. W związku z wyłączeniem od dnia 01 września 2020 r. z systemu  gospodarowania 

odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych pisemnie poinformowano 

54 podmioty o podjętej uchwale oraz o obowiązkach wynikających z u.c.p.g. 
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b. Przeprowadzono dwie kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wydano zalecenia pokontrolne. 

c. Wezwano 17 właścicieli do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady. 

d. Wezwano 55 właścicieli do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych 

w złożonej deklaracji. 

e. Wydano 17 decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami. 

f. Wydano 10 decyzji określających wysokość opłaty za odpady. 

g. Wydano 4 decyzje określające wysokość kary za nieterminowe sprawozdanie na łączną 

wysokość 2300,00 zł. 

h. Wydano 1 decyzję zezwalająca na obiór i transport nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Karczmiska. 

i. W związku ze zmianą stawek opłaty za odpady przygotowano 1588 zawiadomień 

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 

1 sierpnia 2020 r. Wzorem lat ubiegłych propozycja rozniesienia zawiadomień została 

przedstawiona Sołtysom Gminy Karczmiska. Po przeprowadzonych konsultacjach 

podczas zorganizowanego przez Wójta Gminy dnia 28 lipca 2020 r. spotkania 

z Sołtysami, ze względu na ogłoszony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia 

do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Sołtysi nie wyrazi woli doręczenia 

przedmiotowych zawiadomień właścicielom nieruchomości. Wobec braku akceptacji 

przez Sołtysów przedstawionej propozycji zawiadomienia zostały przesłane pocztą 

oraz doręczone osobiście osobom, które przychodziły do Urzędu Gminy.  

j. Umorzono 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty. 

k. Wszczęto 9 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty. 

l. Przyjęto i zweryfikowano 500 deklaracji o wysokości opłaty za odpady. 

m. Zweryfikowano 47 sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 

oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportujących nieczystości ciekłe. 

n. Zajmowano się 70 sprawami związanymi z realizacją usługi odbioru odpadów 

komunalnych oraz z gospodarką odpadami. 

o. Wysłano pisma do 6 właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na działce. 

p. Przyjęto 2 zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

q. Utworzono indywidualny rachunek bankowy dla każdego płatnika w celu gromadzenia 

środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W roku 2020 organy kontrolne nie przeprowadzały kontroli Gminy Karczmiska.   

4. Liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem  

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (na pobyt stały i czasowy) 

wynosiła na koniec 2020 r. 5584 osób (na pobyt stały 5525). Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) miejscem 
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zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. Zameldowanie nie jest więc jednoznaczne z zamieszkaniem na terenie danej 

miejscowości. Deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

objętych zostało 4484 osób. Odpady odebrano łącznie z 1600 nieruchomości (1543 

zamieszkałych oraz 57 niezamieszkałych).  

 

Ilość  złożonych deklaracji (wraz z korektami): 

 

                           Rok 

Sposób zbiórki 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

segregacja/brak segregacji 1619/78 296/10 277/21 487/15 403/17 387/8 424/13 483/17 

5. Informacje dotyczące nieczystości ciekłych 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wymagane jest uzyskanie zezwolenia.  

 

W 2020 r. przedmiotowe zezwolenia posiadali następujący przedsiębiorcy:  

L.p. Nazwa firmy 
Termin obowiązywania 

zezwolenia 

Rodzaj i ilość ścieków 

[m
3
] 

1. 

Marian Sędzikowski  
Trans-Eko 

ul. Mariana Buczka 7 

24-300 Opole Lubelskie 

04.12.2018 r. – 04.12.2028 r. 

1) 578,00  
2) 550,50  

3) 500,00  

4) 317,00  

2. 

Usługi Asenizacyjne 

i Komunalne 

Dariusz Niezgoda 

ul. Nadstawna 15b 

24-300 Opole Lubelskie 

15.07.2019 r. – 15.07.2029 r. 

1) 330,00  

2) 388,00  

3) 268,00  

4) 234,00  

3. 

Firma Usługowo-Handlowa 

Rutkowski Piotr 

Okale 2 

24-120 Kazimierz Dolny 

23.08.2016 r. – 23.08.2026 r. 

1) 522,00  

2) 645,00  

3) 532,00  

4) 302,00  

4. 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 
„AGRO” Sp. z o.o. 

24-313 Wilków 62b 

06.05.2011 r. – 04.05.2021 r. 

1) 8,00      

2) 29,00    
3) 6,00      

4) 8,00      

5. 

PHU MARCZAK 

Tomasz Marczak 

Rzeczyca Kolonia 30 

24-120 Kazimierz Dolny 

18.07.2014 r. – 18.07.2024 r. 

 

1) 0,00      

2) 0,00      

3) 0,00      

4) 0,00      

6. 

HUB-TRANS Hubert Piłat 

ul. Czerniawy 55B 

24-120 Kazimierz Dolny 

tel. 665 746 147 

19.01.2016 r.- 18.01.2026 r. 

1) 163,00  

2) 182,00  

3) 132,00  

4) 237,00  

7. 

EKO-NOVA Monika 

Węglińska 

Rybitwy 44 

24-340 Józefów nad Wisłą 

tel. 605 288 913 

17.01.2018 r. – 17.01.2028 r. 

1) 7,00       

2) 0,00       

3) 0,00       

4) 0,00       
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L.p. Nazwa firmy 
Termin obowiązywania 

zezwolenia 

Rodzaj i ilość ścieków 

[m
3
] 

8. 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

Karczmiska Pierwsze, ul. 

Centralna 10A 

24-310 Karczmiska 

tel. 81 828 70 71 

art. 7 ust. 5 u.c.p.g. – brak 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia 

1) -             

2) -             

3) 1347,00 

4) 1235,00 

9. 

Sebastian Rejmak 

ul. Puławska 146A 

24-120 Kazimierz Dolny 

25.08.2020 r. – 25.08.2030 r. 

1) -            

2) -            

 3) 0,00       

4) 0,00      

 

Łącznie z terenu Gminy Karczmiska odebrano 8520,5 m
3
 nieczystości ciekłych (ścieki 

komunalne: 3165,50 m
3
, ścieki bytowe: 5355,00  m

3
).  

Każdy z podmiotów posiadających w/w zezwolenie zobowiązany jest do składania 

kwartalnych sprawozdań, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego 

dotyczy. W miesiącu marcu pisemnie poinformowano wszystkie podmioty posiadające 

zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych 

o zmianie obowiązujących wzorów sprawozdań kwartalnych oraz o obowiązku 

ich terminowego składania. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o załączanie 

do sprawozdania wykazu punktów adresowych, z których odebrano nieczystości ciekłe oraz 

ich ilości. W miesiącu lipcu pisemnie ponowiono prośbę.    

Z powodu zmiany przepisów wynikających z pandemii za sprawozdania za I i II kwartał 

kar pieniężnych nie nałożono.   

Z przeprowadzonej przez Urząd Gminy weryfikacji złożonych informacji o posiadanym 

zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków wynika, iż na terenie 

Gminy Karczmiska istnieje 769 zbiorników bezodpływowych, 69 oczyszczalni 

przydomowych, natomiast 407 nieruchomości podłączonych jest do sieci kanalizacji.      

6.  Realizacja obowiązków sprawozdawczych. 

W roku 2020 terminowo zostały złożone następujące sprawozdania:  

1) sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2019 r. do WIOŚ w Lublinie oraz Marszałka Woj. Lubelskiego (obowiązek 

wynikający z art. 9q u.c.p.g., w mies. lutym 2021 złożono korektę sprawozdania),  

2) sprawozdanie SG-01 Statystyka gminy do GUS; ewidencja zbiorników 

bezodpływowych do GUS. W wymaganym terminie sporządzono i opublikowano na BIP 

Urzędu Gminy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Karczmiska za 2019 r. 

7. Informacje Instalacji Komunalnej w Puławach związane z odpadami. 

Prowadzący IK terminowo przekazał gminie informację o odpadach, przekazanych 

mu przez przedsiębiorców oraz gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. 
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W roku 2020 Instalacja wznowiła przyjmowanie odpadów z grupy 17 (odpady 

budowlane), które zostało czasowo wstrzymane od dnia 01.07.2019 r. 

W związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Komunalnej w Puławach 

zmianie uległa dotychczasowa klasyfikacja odpadów „ex 20 01 99” (inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób selektywny) na „20 01 99”.  

8. Koszty funkcjonowania systemu 

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. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 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.  

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane 

na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych  

Na podstawie zawartej umowy, na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. odpady odebrane 

z terenu Gminy Karczmiska w 2020 r. zostały przekazane do zagospodarowania (odzysku, 

recyklingu lub unieszkodliwienia) zgodnie z następującym cennikiem: 

 

 

Kod 

odebraneg

o odpadu 

 

Rodzaj odebranego odpadu 

Koszt zagospodarowania  [zł brutto/Mg] 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

 

2017 r. 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

Procent 

wzrostu 

w 

stosunku 

do roku 

2019 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 64,80 500,00% 

16 01 031 Zużyte opony 27,00 27,00 216,00 864,00 972,00 864,00 0,00% 

16 02 16 

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w   16 02 15 

- - 1080,00 1296,00 1458,00 1728,0 18,51% 

17 09 04 

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 1036,8 19,99% 

20 01 08 

Bioodpady (odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji wraz z 

odpadami z ogrodów i parków) 

– w workach 

- - - 302,40 334,80 486,00 45,16% 

20 01 19* Środki ochrony roślin 3780,00 3780,00 5400,00 5400,00 5400,00 5940,0 10,00% 
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20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3780,00 3780,00 3780,00 4320,00 4860,00 5940,0 22,22% 

20 01 27* Farby, tusze. - - - 3780,00 5400,00 7020,0 30,00% 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

10,80 10,80 10,80 216,00 237,60 286,20 20,45% 

20 01 35*2 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

216,00 216,00 216,00 270,00 302,40 361,80 19,64% 

20 01 362 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

10,80 10,80 64,80 129,60 145,80 172,80 18,51% 

20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
(tzw. segregacja workowa) 

10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 270,00 2399,99% 

20 02 03 

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji (odpady z 

cmentarzy) 

253,80 253,80 270,00 313,20 378,00 486,00 28,57% 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
295,92 295,92 311,04 355,32 398,52 594,00 49,05% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 313,20 313,20 324,00 367,20 415,80 712,80 71,42% 

ex 20 01 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach (popiół 

paleniskowy z gospodarstw 

domowych) 

203,04 203,04 213,84 268,92 302,40 432,00 42,85% 

 

1 
Odpad ten w ostatnich latach był przekazywany do zagospodarowania do Zakładu Produkcji 

Granulatu Gumowego „Orzeł” S.A. w Poniatowej. 
2 

Odpad ten zostanie przekazany do zagospodarowania do Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. 

z o.o. w Lublinie bezkosztowo (w przypadku, gdy ilość sprzętu kompletnego zbilansuje ilość 

sprzętu niekompletnego). 

Koszt odbioru odpadów komunalnych 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw rozliczenia z tytułu odbioru, 

jak i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą być realizowane tonażowo 

nie zaś ryczałtowo. 

Zgodnie z zawartymi umowami koszty te wyniosły: 

1) w przypadku umowy zawartej z Konsorcjum Firm: Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach oraz Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Sp. z  o.o. w Józefowie nad Wisłą w okresie styczeń – luty 2020 r. – 

496,80 zł brutto/Mg; w trybie zamówienia udzielanego w częściach; 

2) na podstawie umowy zawartej z w/w Konsorcjum Firm w okresie marzec – sierpień 

2020 r. – 534,60 zł brutto/Mg; postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego; 

oferta EKO-KRAS Sp. z o.o. – 790,67 zł brutto/Mg;   

3) na podstawie umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Karczmiskach w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. – 534,60 zł brutto/Mg; 

w trybie „in-house”. 
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Obowiązujące w 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2020 

wynosiły: 

           Rok od 1 marca 2019 

do 31 lipca 2020 

od 1 sierpnia 2020 

do obecnie 

Uchwała 

Uchwała Nr V/29/2019 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) 

Uchwała Nr XIX/108/2020 Rady Gminy 

Karczmiska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Lub. poz. 3380, z późn. zm.) 

Sposób 

naliczania 

opłat 

za odpady 

 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:  w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną  

     nieruchomość. 

 

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych: od ilości i wielkości pojemników  - do dnia 

    31 sierpnia 2020 r. 

Miesięczne 

stawki 

opłaty 

za odpady 

 

W przypadku segregacji W przypadku braku 

segregacji 

10,50 zł mies. od osoby 

 

21,00 zł mies. od osoby 

dla nieruchomości zamieszkałych 

 

Poj. 60 l – 15,00 zł 

Poj. 120 l – 27,00 zł 

Poj. 240 l – 54,00 zł 

Poj. 1100 l – 239,00 zł 

Poj. 7000 l – 1280,00 zł 

 

Poj. 60 l – 30,00 zł 

Poj. 120 l – 54,00 zł 

Poj. 240 l – 108,00 zł 

Poj. 1100 l – 478,00 zł 

Poj. 7000 l – 2560,00 zł 

dla nieruchomości niezamieszkałych 
 

 

W przypadku segregacji W przypadku braku 

segregacji 

18,00 zł mies. od osoby 

 

36,00 zł mies. od osoby 

dla nieruchomości zamieszkałych 

 

Poj. 60 l – 15,00 zł 

Poj. 120 l – 27,00 zł 

Poj. 240 l – 54,00 zł 

Poj. 1100 l – 239,00 zł 

Poj. 7000 l – 1280,00 zł 

 

Poj. 60 l – 30,00 zł 

Poj. 120 l – 54,00 zł 

Poj. 240 l – 108,00 zł 

Poj. 1100 l – 478,00 zł 

Poj. 7000 l – 2560,00 zł 

dla nieruchomości niezamieszkałych  
 

Zwolnienia 

Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 515) rodzin 

wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości:  

1) 20 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej troje 

    dzieci;  

2) 30 % rodziny posiadającej czworo dzieci;  

3) 40 % rodziny posiadającej pięcioro dzieci;  

4) 50 % rodziny posiadającej sześcioro i więcej dzieci 

Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. 

W 2020 r. koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 970 067,09 

zł, natomiast wydatki poniesione wyniosły 956 243,69 zł 
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Koszty zbierania, 

odbioru i transportu 

odpadów 

Koszty 

zagospodarowania 

odpadów 

Koszty 

administra- 

cyjne 

Koszty 

PSZOK 

Edukacja 

ekologiczna 

 

Kary za 

nieosiągnięcie 

limitów 

465 058,59 413 601,44 87 457,06 3950,00 0,00 0,00 

Udział 

w kosztach 

systemu 

47,94 % 42,64 % 9,02 % 0,40 % 0,00% 0,00% 

 

Wpływy z opłaty Umorzenia 
Ulgi z tytułu 

posiadania KDR 

Zaległości na 31 

grudnia 

Różnica pomiędzy 

wpływami a wydatkami 

733 035,49 6188,90 15 310,50 87 781,47 - 223 208,20 zł 

 

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. nie powstały nadwyżki 

z przedmiotowych opłat. 

Wobec właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą podejmowano, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1483; rozporządzenie uchylone 

30.07.2020 r.) oraz rozporządzeniem z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1294) następujące działania egzekucyjne 

zmierzające do wyegzekwowania obowiązku zapłaty:  

 

Rok 
Ilość 

upomnień 

Ilość tytułów 

wykonawczych 

Działania 

informacyjne 

 

Skutki finansowe działań 

egzekucyjnych [zł] 

upomnienia tytuły 

2014 256 36 - 13 415,00 3 922,20 

2015 367 74 - 15 824,00 5 908,92 

2016 347 33 - 23 895,80 10 050,49 

2017 362 47 173 27 100,33 7 285,42 

2018 459 54 183 36 886,75 10 400,32 

2019 331 54 328 36 349,40 13 976,24 

2020 241 54 192 11 550,05 8 457,50 

 

Wnioski 

1. Ilość wszystkich odebranych z terenu Gminy Karczmiska odpadów w stosunku 

do roku 2019 wzrosła o 4,60 %, natomiast odpady zmieszane stanowią 54,31 % 

wszystkich odpadów odebranych z terenu Gminy Karczmiska. Średnia ilość odpadów 

zebranych na osobę w Gminie Karczmiska w roku 2020 r. wyniosła 194,44 kg – 

wartość ta jest niższa od średniej ilości odpadów w województwie lubelskim 

podawanej corocznie przez GUS i wynoszącej 234 kg/mieszkańca/rok. 

2. Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrósł w stosunku 

do roku 2019 o 24,10 %, głównie z uwagi na znaczny wzrost opłat 
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za zagospodarowanie odpadów. Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych 

kształtowały się na poziomie roku 2019 (nieznaczny wzrost o 0,83%). Na brak 

wzrostu kosztów odbioru wpływ miało świadczenie usług przez ZGK Sp. z o.o. 

w Karczmiskach. 

3. Koszt funkcjonowania systemu w 2020 r. nie został zbilansowany dochodami z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi od właścicieli 

nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowiło to przesłankę 

do zmiany stawek opłaty za odpady.  

4. Z analizy relacji kosztów systemu w odniesieniu do dochodów w latach 2014 – 2020 

wynika, iż Gmina Karczmiska dołożyła do systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi łącznie kwotę 635 836,21 zł. 

XIV. INWESTYCJE ZREALIZOWANE, ROZPOCZĘTE, PLANOWANE 

1. Internet szerokopasmowy  

Na obszarze Powiatu Opolskiego w tym Gminy Karczmiska ruszyła realizacja trzeciego 

etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci 

światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 

roku na terenie woj. lubelskiego miała powstać infrastruktura światłowodowa obejmująca 

swoim zasięgiem zdecydowaną większość gospodarstw domowych i wszystkie jednostki 

oświatowe. 

Spółka FIBEE jest beneficjentem konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest 

z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą 

odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej 

na obszarze konkursowym Radomskim A (Powiaty: Opolski, Lipski, Zwoleński, Radomski) 

są Firmy ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Inplus Energetyka Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olsztynie. Budowa sieci wymaga pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości 

na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących 

na posesji. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura 

światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100 % 

na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki 

temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, 

telewizja w jakości 4K). Budowana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że swoje 

usługi, będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni. 

Pierwszym etapem realizacji inwestycji było pozyskiwanie zgód od właścicieli 

nieruchomości na wybudowanie infrastruktury światłowodowej. Zgody były pozyskiwane 

w zdecydowanej większości przez sołtysów poszczególnych miejscowości w Gminie.  

Elementem budowy sieci szerokopasmowej w Gminie było darmowe podłączenie 

obiektów Zespołu Szkół do internetu. Działania prowadzone od czerwca 2020 r. 

przedłużają się. Pandemia pokrzyżowała plany inwestycyjne wykonawcom i na internet 

szerokopasmowy musimy jeszcze trochę poczekać.  
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2. Laptopy i sprzęt i wyposażenie do nauki zdalnej dla uczniów Zespołu Szkół 

W 2020 r. Gmina Karczmiska realizowała 2 projekty grantowe pn. „Zdalna Szkoła 

i Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej " ze środków UE Programu  

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W maju i sierpniu Wójt Gminy Karczmiska 

przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół łącznie 19 szt. laptopów z oprogramowaniem, 

zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 

zł. Sprzęt służy uczniom do zdalnego nauczania. Druga transza sprzętu tj.: 20 szt. laptopów 

z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi została przekazana w październiku ub. r. 

Sprzęt służy do kształcenia zdalnego uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych 

w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Wartość sprzętu 

z ubezpieczeniem to kwota – 53 028,17 zł.   

Łącznie w 2020 r. Zespół Szkół został doposażony (w ramach 2 grantów otrzymanych  

z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w 39 szt. sprzętu komputerowego do systemu 

kształcenia zdalnego uczniów, o łącznej wartości – 112 883,01 zł i dodatkowo 3 szt. tabletów 

z Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów klas VIII do nauki zdalnej o wartości 2 343,15 zł,  

6 szt. darmowych termometrów otrzymanych od Wojewody Lubelskiego i płyny 

dezynfekujące do rąk dla uczniów, nauczycieli i personelu Zespołu Szkół. 

3. Remont i modernizacja dróg: 

Zrealizowane w 2020 r. 

1. 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 – 998 629,56 zł, 

Termin wykonania do 30.09.2020 r. Wsparcie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości – 599 177,00 zł. 

2. Wykonanie robót dodatkowych na ul. Starowiejskiej: 

a. Przedłużenia przepustu o 1,5 m o pobliżu zjazdu na działkę nr 146/1 (ul. Plebanka).  

b. Barierki ochronnej wzdłuż rowu odwadniającego na długości 39 m. 

c. Palisady ochronnej przed osypywaniem się ziemi na wysokości działki nr 1026 

o długości 18 m. 

Wynagrodzenie łącznie wyniosło 11 070,00 zł. 

3. Wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Starowiejskiej – obejmuje cały zakres drogi 

(ul. Starowiejskiej od drogi wojewódzkiej nr 824 do drogi powiatowej w kierunku 

Noworąblowa) – Wykonawca AMD Usługi Projektowe Małgorzata Droń – wartość 

4 797,00 zł brutto. 

4. Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 360 Głusko Duże – wartość 28 000,00 zł; 

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kołowrót w Karczmiskach Pierwszych – 

15 000,00 zł; 

6. Budowa drogi etap II – położenie dywanika asfaltowego na dz. nr 1988 w m. Uściąż – 

25 005,53 zł 

7. Dokończenie nawierzchni asfaltowej drogi nr 413 w m. Uściąż Kolonia – 10 203,87 zł. 
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W ramach funduszu sołeckiego w 2020 r wykonano: 

Zakup, dostawę i rozwiezienie kruszyw na drogi gminne wykonał ZGK Sp. z o.o. 

w Karczmiskach: 

1. Chodlik - Zakup tłucznia wraz z rozwiezieniem – 5 971,27 zł. 

2. Głusko Małe - Zakup tłucznia wraz z rozsypaniem na drogę gminną 

w miejscowości Głusko Małe (frakcja 10-32mm) – 5 438,68 zł. 

3. Górki - Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z rozwiezieniem – 7 049,17 zł. 

4. Jaworce – Mieczysławka – Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowościach 

Jaworce i Mieczysławka wraz z rozwiezieniem – 6 400,00 zł, Zakup gruzu 

mielonego na drogi dojazdowe do pól – zmiana na tłuczeń  – 3 600,00 zł. 

5. Karczmiska Drugie - Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z rozwiezieniem – 

12 331,50 zł. 

6. Karczmiska Pierwsze – Zakup tłucznia i gruzu mielonego wraz z rozplan-

towaniem – tłuczeń 4 000,00 zł; gruz – 2 000,00 zł. – Łącznie 6 4000,00 zł. 

7. Karczmiska Pierwsze Kolonia – a.  Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem 

na drogi gminne sołectwa Karczmiska Pierwsze Kolonia – 17 700,00 zł; b. Zakup 

gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem – 2 400,00 zł. 

8. Noworąblów – Zakup tłucznia wraz z rozwiezieniem – 2 640,33 zł. 

9. Słotwiny Czerwone Łąki – Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem – 8 197,24 zł. 

10. Słotwiny – 1. Zakup tłucznia na drogi gminne wraz z rozwiezieniem – 6 000,00 zł; 

2. Zakup gruzu mielonego wraz z rozwiezieniem – 6 000,00 zł. 

11. Wolica – Zakup materiałów na żużlówkę w m. Wolica po stronie południowej – 

13 253,59 zł. 

12. Wolica Kolonia – Zakup materiałów na żużlówkę – 4 000,00 zł. 

13. Wymysłów – Zakup żużlu hutniczego wraz z rozplantowaniem – 6 000,00 zł. 

Łącznie kruszywo wraz z rozwiezieniem – 112 981,78 zł. 

Inne zadania zrealizowane w 2020 r. związane z drogami: 

1.  Koszenie poboczy  w ramach Funduszu Sołeckiego:  

a. Górki – 3 000,00 zł; 

b. Karczmiska Drugie – 3 000,00 zł; 

c. Karczmiska Pierwsze – 2 000,00 zł. 

2.  Zakup i montaż luster drogowych: 

a. Górki – 800,00 zł  

b. Karczmiska Pierwsze – przy wyjeździe z internatu Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. 

3.  Przycięcie gałęzi wystających na drogi gminne – Karczmiska Pierwsze Kolonia – 

2 041,99 zł 

Wykonawca – ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach. 
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4. Zakupy wyposażenia placów zabaw: 

Chodlik: 

 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chodlik oraz zakup map i wykonanie planu 

sytuacyjnego – dostawa zestawu siłowni zewnętrznej Surfer + Biegacz + Twister – 

wartość 5 694,90 zł 

 Wykonanie planu sytuacyjnego – 1 200,00 zł brutto. Załącznik do zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Zagajdzie: 

 Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw na działce nr 298/2 wraz 

z wykonaniem. Zakup mapki do celów projektowych. – łączna wartość 9 130,00 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. 

XV. OGÓLNA DZIAŁANOŚĆ 

1. Transport zbiorowy – dowóz uczniów do szkół 

W ramach realizacji transportu zbiorowego w 2020 r. Gmina Karczmiska realizuje dowóz 

dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy. W okresie I-VI 2020 r. 

wydawano średnio 333 biletów, w tym 313 szt. biletów ulgowych dla uczniów Zespołu Szkół 

i uczniów SOSW i 20 szt. biletów z odpłatnością 100%. W okresie IX-XII 2020 r. średnio 

wydawano 295 biletów ulgowych i 16 biletów z odpłatnością 100%. Pandemia w sposób 

znaczny ograniczyła dowóz uczniów do szkół, który był realizowany I-III (wydaliśmy bilety 

pod koniec marca na kwiecień a w kwietniu było zdalne nauczanie). W II półroczu dowóz 

był realizowany IX – X następnie było wprowadzone zdalne nauczanie. Dowożeni byli 

do końca roku uczniowie 5 i 6 letni z Przedszkola. Listę uczniów uprawnionych do przewozu 

uczniów sporządzają Dyrektorzy Szkół, które przekazujemy do ZGK. Przewoźnik drukuje 

bilety, które przekazujemy dzieciom ze szkół. Przewoźnik nie otrzymuje dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego na 5 letnie 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). Dwie umowy dotyczyły dowozu uczniów autobusami, 

poprzez zakup miesięcznych biletów, a dwie umowy zostały podpisane na dowóz uczniów 

busem ZGK. Łącznie za 2020 r. koszty związane z dowozem uczniów wyniosły 

176 323,00 zł.  

Dodatkowo w ramach dowozu uczniów do szkół Gmina zawarła w 2020 r. 5 umów 

z rodzicami dzieci niepełnosprawnych: 3 dzieci dowożonych jest do Szkół w Karczmiskach, 

1 dziecko do Lublina i 1 do Puław (okres IX-XII – 4 umowy). Problemem dla Gminy okazała 

się organizacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych 



Strona  125 

 

do Lublina. Rodzice dowozili dziecko w okresie I-III, a od IV-VI nie wyrazili zgody na kwotę 

dowozu 55,94 zł/dzień wyliczoną i zaproponowaną rodzicom po ustaleniu średniej ceny 

paliwa za litr (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) i kosztami zużycia paliwa dla danego 

pojazdu na 100 km. Gmina przeprowadziła przetarg i zawarła od IV 2020 r. umowę na dowóz 

dziecka do SOSW (koszty dowozu wybranego przewoźnika przez Gminę to 360 zł/brutto – 

3 razy w tygodniu). Pandemia spowodowała, że dziecko nie było dowożone w okresie IV-VII 

i koszty dowozu nie były ponoszone. Przez IX dowóz dziecka zapewnili rodzice, a w okresie 

od X-XII umowę Gmina podpisała z nowym przewoźnikiem (koszt dowozu 388,00 zł – 2 dni 

w tygodniu).  

W ramach dowozu uczniów do szkół – Zespół Szkół w Karczmiskach realizował 

własnym środkiem transportu samochodem (Mercedes-Benz) - dowóz dla 19 uczniów 

z miejsc, gdzie nie  może dojechać autobus.  

2. Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci 

Generalnie stan wszystkich obiektów na terenie tut. gminy wymaga dużych nakładów 

finansowych, a corocznie przeznaczane niewielkie 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.  

3. Pozostałe zadania realizowane w zakresie mienia komunalnego i ochrony 

środowiska   

Na wniosek właściciela nieruchomości nadano numery porządkowe dla 22 nieruchomości 

oraz wydano 6 zaświadczeń o numerze porządkowym nieruchomości.  

Odebrano przekazane za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 200 szt. chryzantem zakupionych w celu pomocy poszkodowanym przedsię-

biorcom w związku z zamknięciem cmentarzy. Chryzantemami udekorowano  miejsca 

pamięci osób poległych oraz pomordowanych w I i II wojnie światowej  w Karczmiskach, 

Bielsku oraz Chodliku, kapliczki wpisane do Ewidencji Zabytków Gminy Karczmiska oraz 

wejście do Urzędu Gminy Karczmiska. 

W ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 

przeprowadzono prace weryfikacyjne wykazu adresowo-mieszkaniowego przygotowanego 

dla Gminy Karczmiska.  

Na podstawie informacji z wyników badań uzyskanych przez PPIS w Opolu Lubelskim 

zamieszczano na stronie internetowej UG informacje o jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

Zajmowano się 3 sprawami dotyczącymi naruszenia stanu wody na gruncie. Wielokrotnie 

interweniowano do PGW Wody Polskie w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry na rzece 

Karczmiance jak również w sprawie dokonywania prac porządkowo-melioracyjnych 

na pozostałych ciekach wodnych na terenie Gminy. 
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4. Realizacja nadzoru właścicielskiego 

Zarządzeniem nr 73/2018 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zostały wprowadzone zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy 

Karczmiska – Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach. Do głównych 

celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Karczmiska nad spółką należą: 

1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółki, 

2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy Karczmiska, 

3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy Karczmiska do realizacji 

zadań i celów, dla których została powołana spółka, 

4) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółki. 

W roku 2020 ZGK Sp. z o.o. terminowo sporządził sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki, które zostało zatwierdzone przez Radę 

Nadzorczą a następnie Zgromadzenie Wspólników. Członkom Rady Nadzorczej oraz 

Zarządowi Spółki zostało udzielone  absolutorium.  

5. Rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 

W 2020 roku przetworzonych zostało w CEiDG 81 wniosków. Dotyczyły one: 

 zmiany wpisu  – 41 wniosków, 

 wpisu – 16 wniosków, 

 wykreślenie wpisu – 5 wniosków, 

 zmiany dotyczące zawieszenia i wznowienia wpisu  – 19 wniosków. 

6. Aglomeracja Karczmiska 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

18 września 2012 r. została wyznaczona aglomeracja Karczmiska obejmująca Karczmiska 

Pierwsze, Karczmiska Drugie oraz Wymysłów. Granice Aglomeracji Karczmiska przedstawia 

poniższa mapa w skali 1:25 000.   
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Zgodnie z uchwałą wyznaczającą równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji 

wynosi 2532. 

Wskutek utraty mocy z dniem 31 grudnia 2020 r. (w wyniku zmiany przepisów prawa)  

w/w uchwały zaszła konieczność dokonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz 

zaistniałych zmian obszaru i granic aglomeracji. Po dokonaniu wymaganych przepisami 

prawa uzgodnień dnia 29 grudnia 2020 r. została przez Radę Gminy Karczmiska podjęta 

Uchwała Nr XXVII/139/2020 z w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 29) o RLM 1508. Należy zaznaczyć, 

iż istnienie aglomeracji o wskaźniku koncentracji <2000 RLM nie ma podstaw prawnych. 

Jednakże z uwagi na fakt podpisania dnia 20.12.2019 r. przez Gminę umowy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu: Rozbudowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska w ramach RPO Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, aglomeracja Karczmiska nie mogła zostać zlikwidowana, gdyż Gmina 

zobowiązana jest do rozliczenia środków, które pozyskała na realizację w/w projektu – 

zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień 30.06.2022 r. 

7. Prace społecznie użyteczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010 r. 

w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 98, poz. 634) Wójt Gminy zobowiązany jest wyznaczyć 

podmiot obowiązany do przyjęcia skierowanych przez sąd rejonowy skazanych w celu 

wykonywania pracy. W ramach wykonywania zasądzonej przez Sąd w Opolu Lubelskim kary 

ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy społecznie-użytecznej zostało 

do Urzędu Gminy Karczmiska skierowanych w roku 2020 łącznie 14 osób, 

które odpracowały 1326,00 godzin. Organ miał obowiązek ustalić harmonogram prac, 

przekazywać comiesięczne informacje związane z wykonywaniem prac oraz prowadzić 

ewidencję prac.  

8. Opłata planistyczna 

W roku 2020 przystąpiono do sporządzenia 3 operatów szacunkowych mających na celu 

ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej ze zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska. Operaty zostały 

wykonane przez „PROJ-TAKS-SAGAN” z Poniatowej (rzeczoznawca majątkowy). 

We wszystkich przypadkach nastąpiło zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od daty wejścia 

w życie zmiany MPZP i w przypadkach nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Zbywane 

działki położone były w miejscowości Zaborze. Jak stanowi art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) „jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 

wzrosła, w właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku 

procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata jest dochodem własnym gminy. 

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.  
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Wszczęto z urzędu 2 postępowania dotyczące naliczenia opłaty planistycznej z tytułu 

zbycia 3 działek. 

W 2020 r. wójt wydał 1 decyzję o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości: (zgodnie z art. 36 ust. 6, który mówi, że: „Wójt burmistrz albo 

prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w drodze decyzji, bezzwłocznie 

po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 5.”) 

Decyzja GPI.6725.93.2019.MP z dnia 13 lutego 2020 r.- opłata w wysokości 2796,50 zł -

postępowanie wszczęte na wniosek właściciela przed zbyciem nieruchomości (art. 37 ust. 7 

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4). Do chwili obecnej nie zbyto nieruchomości i w związku z tym 

nie pobrano opłaty planistycznej. 

9. Gospodarka przestrzenna 

W 2020 r. wydano: 

 214 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (w tym 13 zaświadczeń o powierzchni poszczególnych przeznaczeń 

w MPZP- do Urzędu Skarbowego, 1 zaświadczenie o zgodności inwestycji 

z zapisami MPZP, 1 informacja o terenie). 

 3 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na mieszkalny bądź mieszkalnego na usługowy). 

 72 wypisy i wyrysy z MPZP. 

 25 wstępnych projektów podziału działki (Postanowienia). 

 23 decyzje zatwierdzające podział działki. 

 16 wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 10 uzgodnień odległości sytuowania ogrodzeń od dróg. 

 1 postanowienie dotyczące zaopiniowania rozkładów jazdy do zezwolenia 

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

 1 decyzję o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wystawiono 7 not księgowych na łączną kwotę 327,05 zł (opłata za korzystanie 

z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Karczmiska). 

Wpłynęły 3 wnioski o rozgraniczenie nieruchomości, 2 z nich zostały wycofane. 

Jedno postępowanie dotyczące rozgraniczenia jest w toku. 
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10. Umowa na korzystanie z przystanków autobusowych 

W grudniu 2020 r. podpisano kolejną umowę z przewoźnikami na korzystanie 

z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Karczmiska. Według 

uchwały nr IV/23/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 stycznia 2015 r. opłata 

za zatrzymanie się na przystanku wynosi 0,05 zł. 

XVI. PODSUMOWANIE 

Podsumowując, był to rok wielkiej niewiadomej, wytężonej pracy oraz dużej obawy 

o stan finansów naszej gminy. Rok 2020 naznaczony był przede wszystkim przez pandemię 

COVID-19. Rok obarczony ryzykiem niestabilności gospodarczej. Wiąże się to z pogorsze-

niem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, wzrostem inflacji oraz bezrobocia.  

Ostatni rok diametralnie zmienił naszą rzeczywistość. Gmina Karczmiska od początku 

pandemii powołała sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną 

na terenie gminy. Na walkę z pandemią przeznaczamy środki na ochronę zdrowia, a także na 

wsparcie w postaci sprzętu komputerowego przeznaczonego do zdalnego nauczania 

dla uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach. Wsparcia udzielamy także przedsiębiorcom 

i rolnikom poprzez umorzenie należnych płatności (w ramach indywidualnego rozpatrzenia 

każdego wniosku), jak również w stosunku do rodziców dzieci uczęszczających do gminnego 

żłobka (poprzez wprowadzenie ulgi przy opłacie stałej za pobyt dziecka w żłobku). 

Budżet Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zorganizowanie wszystkich potrzeb 

mieszkańców było bardzo trudne. Cały czas wsłuchujemy się w Państwa głosy i z wielką 

starannością reagujemy. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić. Wielokrotnie wiąże się to 

z barierą proceduralną czy finansową. 

Podsumowując, chcę zapewnić, że pomimo trudnego czasu Gmina Karczmiska realizuję 

przypisane do jej obowiązków zadania. W miarę swoich możliwości realizujemy inwestycję 

na które pozwala jej skromny budżet. Stara się zapewnić bezpieczeństwo oraz rozwój dla 

swoich mieszkańców. Mamy swoje sukcesy, ale też i porażki. 

 

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i pozostałych jednostek 

organizacyjnych za ciężką pracę i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję 

również Państwu radnym, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy za wsparcie 

i zrozumienie. 

Życzę wszystkim powrotu do normalności i poczucia bezpieczeństwa w codziennym 

życiu. 

 

Janusz Goliszek 

 

Wójt Gminy Karczmiska 


