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I. Wstęp 

Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Izbica za rok 2020. Dokument opracowano 
zgodnie z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r.poz.713) w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Izbica w roku 
poprzednim. Dokument  uwzględnia w szczególności realizację polityk, programów i strategii 
oraz uchwał rady gminy. Użycie sformułowania w szczególności oznacza, że wyżej wymienione 
cztery zagadnienia muszą znaleźć się w treści raportu. Raport może, a nawet powinien być 
wzbogacony o inne treści składające się na podsumowanie działalności. Zgodnie z art.28aa ust.4 
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest 
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie głos mogą zabrać także mieszkańcy danej gminy. Mieszkaniec w przypadku chęci 
zabrania głosu nad raportem powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne 
zgłoszenie, które musi być poparte liczbą min. 20 podpisów. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być 
przedstawiony raport. Przewodniczący Rady Gminy dopuszcza mieszkańców do głosu według 
kolejności otrzymanych zgłoszeń. Ustawodawca określił liczbę mieszkańców mogących brać 
udział w debacie na 15 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. 

 

Raport obejmuje rok 2020,wykracza poza ramy chronologiczne jedynie w zakresie, jakim 
jest to niezbędne do przedstawienia omawianego zagadnienia, zwłaszcza w odniesieniu 
do inwestycji wieloletnich lub poziomu realizacji programów i strategii. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu przekazanie mieszkańcom 
Gminy Izbica wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminy oraz umożliwienie analizy obecnej 
sytuacji w gminie. 
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II. Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Izbica - Położenie  

Gmina Izbica położona jest w województwie lubelskim, w południowo wschodniej części 

Polski. Administracyjnie należy do powiatu krasnostawskiego. Zgodnie z danymi Głównego 

Urzędu statystycznego zakwalifikowana jest jako gmina wiejska, co odzwierciedla struktura 

zatrudnienia, gęstość zaludnienia oraz wielkość głównej miejscowości gminy, jaką jest Izbica. 

 Gmina składa się z 25 miejscowości tworzących 26 sołectw: Bobliwo, Dworzyska, 

Izbica-Osada, Izbica-Wieś, Kryniczki, Majdan Krynicki, Mchy, Orłów Drewniany, Orłów 

Drewniany - Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Ostrzyca, Ostrówek, 

Romanów, Stryjów, Tarnogóra, Tarnogóra-Kolonia, Tarzymiechy Drugie, Tarzymiechy 

Pierwsze, Tarzymiechy Trzecie, Topola, Wał, Wirkowice Drugie, Wirkowice Pierwsze, Wólka 

Orłowska, Zalesie; są to przeważnie miejscowości małe liczące od 100 do 400 mieszkańców 

o dużym rozproszeniu zabudowy lub zabudowie skoncentrowanej przy głównym ciągu 

komunikacyjnym. Pod względem liczby miejscowości gmina lokuje się na drugim miejscu 

w powiecie krasnostawskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys.1 Szczegółowy podział administracyjny gminy Izbica  
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Położenie gminy w regionie jest bardzo korzystne. Mają  na to wpływ szczególnie walory 

naturalne oraz usytuowanie w obszarze węzłowym w jakim leży gmina koncentrując szereg 

funkcji związanych z ośrodkiem regionalnym, jaki stanowi miasto Krasnystaw i ośrodkami 

obsługi ponadlokalnej – (miasto Lublin i Zamość). Przez teren gminy przebiegają główne szlaki 

komunikacyjne:  

 Droga krajowa nr 17: Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Izbica – Zamość – 

Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w kierunku granicy państwa z Ukrainą),  

 Połączenie kolejowe z Krasnymstawem, Lublinem, Zamościem.  

Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 138,3 km2,stanowiąc 12,19% powierzchni 

powiatu. Pod względem powierzchni największe sołectwa tj. Wirkowice II, Stryjów, Orłów 

Murowany przekraczają 1000 ha. Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:  

 użytki rolne: 75%  

 użytki leśne: 18%  

Gmina Izbica uchodzi za gminę typowo rolniczą i większość ludności statystycznie 

zatrudniona jest w rolnictwie. Na terenie gminy nie występuje tzw. przemysł ciężki dzięki czemu 

gmina Izbica może pochwalić się wspaniałymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. 

Najwyższy punkt gminy to wzniesienie o wysokości 289 m n.p.m. a najniższe miejsce położone 

jest na wysokości 180 m n.p.m.   

Gleby na terenie Gminy Izbica klasyfikowane są w zakresie dość wysokich klas 

bonitacyjnych – II-IV (ok.89,65% powierzchni użytków rolnych). Na terenie gminy Izbica 

istnieje 3286 gospodarstw rolnych. Głównym profilem uprawy są zboża, rośliny okopowe takie 

jak buraki i ziemniaki oraz owoce miękkie tj. truskawka i malina. Część gospodarstw zajmuje się 

uprawą ziół m. in. mniszka lekarskiego. W ostatnich latach wzrasta poziom wyspecjalizowania 

gospodarstw w nowoczesne maszyny i urządzenia.  

Na terenie gminy występują duże gospodarstwa rolne wyspecjalizowane w hodowli 

popularnych gatunków  zwierząt - krów mlecznych oraz bydła opasowego a także nietypowych 

dla naszej tradycji zwierząt - alpak. Zwierzęta te jako ciekawostka znajdują się 

w gospodarstwach trudniących się agroturystyką ale również użytkowane są w tradycyjny 

sposób tj. dla ich cennego futra.  
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B. Demografia  

 Liczba ludności w 2020 roku na dzień 31 grudnia wynosiła 8175 osób w tym 4089 kobiet 

oraz 4086 mężczyzn. 

Największym skupiskiem ludności jest miejscowość Izbica , która podzielona jest na dwa 

sołectwa tj. Izbica Osada i Izbica Wieś, a najmniejszym miejscowość Zalesie . 

 

Lp. Miejscowość 
Ogólna liczba osób 

zameldowanych 

Osoby 
zameldowane na 

pobyt stały 

Osoby 
zameldowane na 
pobyt czasowy 

1 Bobliwo 165 161 4 

2 Dworzyska 234 233 1 

3 Izbica 1775 1762 13 

4 Kryniczki 195 193 2 

5 Majdan Krynicki 23 22 1 

6 Mchy 92 91 1 

7 Orłów Drewniany 336 329 7 

8 Orłów Drewniany –
Kolonia 

186 186 0 

9 Orłów Murowany 154 154 0 

10 Orłów Murowany – 
Kolonia 

230 229 1 

11 Ostrówek 69 68 1 

12 Ostrzyca 297 297 0 

13 Romanów 168 168 0 

14 Stryjów 405 402 3 

15 Tarnogóra 829 818 11 

16 Tarnogóra – Kolonia 247 246 1 

17 Tarzymiechy 
Pierwsze 

280 278 2 

18 Tarzymiechy Drugie 278 277 1 
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19 Tarzymiechy Trzecie 371 370 1 

20 Topola 151 150 1 

21 Wał 142 141 1 

22 Wirkowice Pierwsze 585 580 5 

23 Wirkowice Drugie 384 383 1 

24 Wólka Orłowska 571 565 6 

25 Zalesie 7 7 0 

 RAZEM 8175 8111 64 

 Tab. 1 Zestawienie zbiorcze mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku 

 

 

 

Od 2015 roku zaobserwować można systematyczny spadek liczby ludności, przyrost 

naturalny jest ujemny to oznacza, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.  

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2015 41 38 79 

2016 40 32 72 

2017 35 38 73 

2018 37 26 63 

2019 33 33 66 

2020 40 30 70 

Tab. 2 przedstawiająca liczbę urodzeń w latach 2015-2020 
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Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2015 64 65 129 

2016 48 52 100 

2017 59 59 118 

2018 54 62 116 

2019 50 59 109 

2020 67 57 124 

Tab. 3 przedstawiająca liczbę zgonów w latach 2015- 2020  
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 III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów Gminy Izbica 
 

 Budżet Gminy Izbica po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku został 

wykonany w kwocie 37 832 361,52 zł. co stanowi 95,35 % planu w tym : 

 dochody na zadania własne zostały  wykonane w kwocie 24 163 772,04 zł, co stanowi 

63,87 % dochodów ogółem, 

 dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 349 835,55 zł, co stanowi 3,56 % 

dochodów ogółem , 

 dochody na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 12 460 728,69 zł, co stanowi 

32,93 %  dochodów ogółem. 

Wydatki na koniec roku wyniosły  36 704 004,03 zł. co stanowi 93,89%  planu. Wskaźnik 

wydatków majątkowych które zostały zrealizowane w kwocie 3 014 581,59 wyniósł 8,24 %  

natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33 689 422,44 zł. co daje wskaźnik 

w wysokości  91,78 % wydatków ogółem.  

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia  2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniósł 18 837 000,00 zł. i przedstawia się 

następująco: 

Kredyty: 

 Bank Spółdzielczy w Izbicy – 11 300 000,00 zł 

Obligacje komunalne: 

 Bank Ochrony Środowiska w Lublinie – 6 937 000,00 zł 

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Wolne środki za 2020 rok wyniosły 1 607 356,34 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS 

za I kwartał 2021 roku, niewykorzystane środki o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych w kwocie 555 338,51 zł. zostały wprowadzone po stronie przychodów 

w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki  związane z gospodarowaniem odpadów  kwota 

19 987,50 zł oraz 535 351,01 na zadanie inwestycyjne pn. budowa drogi Izbica Zalesie.  
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B. Wykonanie budżetu gminy 

Budżet Gminy Izbica na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII.119.2019 Rady 

Gminy Izbica z dnia 19 grudnia 2019 r.  Wykonanie dochodów na 31.12.2020 wyniosło 

37 832 361,52 zł. w stosunku do roku 2020 dochody wzrosły o 0,84 %, na 2021 rok zaplanowano 

dochody na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020 ze wskaźnikiem wzrostu 0,5 %. 

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku spadły  o 1,35 % 

w stosunku do roku 2019 , na 2021 rok zaplanowano na podstawie informacji przekazywanych 

przez Ministerstwo Finansów. Wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie 36 704 004,03 zł.  

i są one o 6,94 % niższe niż w roku 2019, na rok 2021 zaplanowano wydatki o 7,35 % wyższe 

w stosunku do roku 2020 z uwagi na trwające inwestycje których zakończenie przypada na 2021 

rok. Spadek wydatków ogółem w 2020 roku spowodowany był realizacją mniejszych nakładów 

na inwestycje jak również wprowadzeniem oszczędności w związku z trudną sytuacją finansową 

gminy. 

  plan na 31.03.2021 wykonanie 2020 rok Wykonanie 2019 rok 

dochody ogółem 39 416 856,26 37 832 361,52 37 514 656,51 

dochody z pit 3 311 575,00 3 157 747,00 3 200 969,00 

dochody z majątku 955 607,00 11 720,00 5 800,00 

wydatki ogółem 39 402 194,77 36 704 004,03 39 249 948,18 

wydatki majątkowe 5 630 669,23 3 014 581,59 7 489 867,09 

wynik budżetu 14 661,49 1 128 357,49 -1735291,67 

 

W budżecie gminy na 2020 rok nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki. 
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Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią 

wpływ z tytułu różnych rozliczeń czyli subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz 

równoważącej subwencji dla gmin. Na drugiej pozycji znajdują się środki z dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące, największą pozycję wśród tych środków stanowią dotacje na 

zadanie zlecone w tym pomoc społeczna i rodzina. Dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 

zaledwie 12 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe to 4 % dochodów ogółem natomiast 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 

stanowią 8 % . 

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej: 

Wykonanie dochodów wg działów za 2020 rok 

Dział Nazwa Plan  Wykonanie 
Procent 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 636 679,94 
 

637 296,61 100,10% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 535 983,50 
 

42 767,90 7,98% 

750 Administracja publiczna 132 134,27 
 

125 920,08 95,30% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

83 201,00 
 

83 078,52 99,85% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 050,00 
 

8 150,00 161,39% 
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756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

6 293 710,00 

 

6 100 559,51 96,93% 

758 Różne rozliczenia 15 371 726,47 
 

15 371 726,47 100,00% 

801 Oświata i wychowanie 439 424,16 
 

464 251,57 105,65% 

852 Pomoc społeczna 1 645 457,04 
 

1 649 768,65 100,26% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 068,00 
 

116 992,00 99,09% 

855 Rodzina 11 714 688,00 
 

11 639 539,01 99,36% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 805 966,00 
 

810 969,01 100,62% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 896 585,10 
 

781 342,19 41,20% 

  RAZEM 39 678 673,48  37 832 361,52 95,34% 

 

 Strukturę wydatków budżetowych przedstawia wykres poniżej. Największy udział 

wydatków w wydatkach ogółem stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę aż 38% - 

wydatki finansowane głównie dotacjami na zadania własne oraz zlecone. Kolejną dużą pozycję 

stanowią wydatki na oświatę i wychowanie 29 % wydatków ogółem - finansowane w części  

subwencją oświatową , ok. 41% do wydatków oświatowych dokłada gmina z dochodów 

własnych. Następną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury 

i Sportu, Biblioteki oraz wydatki inwestycyjne związane budową centrum kultury którego 

ukończenie przypada na 2021 rok. Utrzymanie czystości na terenie gminy (pozostała działalność) 

to zaledwie 7 % wydatków ogółem, obsługa długu – 2 %, wydatki na utrzymanie dróg gminnych 

-1%.Powyższa struktura wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat (nie 

uwzględniając wydatków inwestycyjnych). 
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 Wykonanie wydatków wg działów za 2020 rok 

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
Procent 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 727 047,44 664 069,67 91,34% 

600 Transport i łączność 1 348 375,38 537 026,46 39,83% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 72 500,00 17 516,88 24,16% 

710 Działalność usługowa 32 500,00 31 885,00 98,11% 

750 Administracja publiczna 3 623 944,96 3 262 783,40 90,03% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

83 201,00 83 078,52 99,85% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

220 929,25 177 140,14 80,18% 

757 Obsługa długu publicznego 605 000,00 508 374,42 84,03% 

801 Oświata i wychowanie 10 425 816,14 10 290 778,46 98,70% 

851 Ochrona zdrowia 87 199,84 79 654,92 91,35% 

852 Pomoc społeczna 2 355 684,04 2 267 707,55 96,27% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 537 215,00 534 450,82 99,49% 

855 Rodzina 11 811 834,00 11 711 688,65 99,15% 
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900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

2 784 903,67 2 577 621,74 92,56% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

4 190 269,60 3 775 227,40 90,10% 

926 Kultura fizyczna 185 000,00 185 000,00 100,00% 

  RAZEM 39 091 420,32 36 704 004,03 93,89% 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej. 
Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r.  

Dział Rozdział Paragraf 
P
4 

Opis Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu 

010       Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00 17 237,79 26,52% 

  01010     
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 

65 000,00 17 237,79 26,52% 

    605 0 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych w tym: 

55 000,00 12 392,80 22,53% 

        
Dokumentacja sanitarna , deszczowa i 
wodociągowa w m. Izbica 

40 000,00 0,00 0,00% 

        
Wykonanie przeglądu i aktualizacji 
aglomeracji w m. Izbica 

15 000,00 12 392,80 82,62% 

    605 9 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10 000,00 4 844,99 48,45% 

        
Poprawa stanu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica 

10 000,00 4 844,99 48,45% 

600       Transport i łączność 544 501,00 9 149,99 1,68% 

  60014     Drogi publiczne powiatowe 6 150,00 6 150,00 100,00% 

    630 0 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (dokumentacja 
na przebudowę drogi powiatowej ) 

6 150,00 6 150,00 100,00% 

  60016     Drogi publiczne gminne 538 351,00 2 999,99 0,56% 

    605 0 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych- Budowa drogi gminnej nr 
109941L Izbica - Zalesie  

538 351,00 2 999,99 0,56% 

700       Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 2 878,08 57,56% 

  70005     
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

5 000,00 2 878,08 57,56% 

    606 0 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych - zakup działki w 
miejscowości Izbica  

5 000,00 2 878,08 57,56% 
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750       Administracja publiczna 85 000,00 83 880,50 98,68% 

  75023     
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

85 000,00 83 880,50 98,68% 

    606 0 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych zakup 
samochodu osobowego marki toyota 

85 000,00 83 880,50 98,68% 

754       
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

  75410     
Komendy wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

    617 0 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 
montaż wznosów radiowych  

20 000,00 20 000,00 100,00% 

801       Oświata i wychowanie 34 000,00 33 660,05 99,00% 

  80101     Szkoły podstawowe 34 000,00 33 660,05 99,00% 

    605 0 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych - modernizacja kotłowni w 
SP w Tarnogórze  

34 000,00 33 660,05 99,00% 

 
Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 4 010 920,60 zł, 

łącznie poniesiono wydatki w kwocie 3 014 581,59 zł, co stanowi 75,16 % planu w tym: 

 

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Zrealizowano wydatki  w łącznej kwocie 17 237,79 zł. z przeznaczeniem na: 

 Dokumentację sanitarną, deszczową i wodociągową w m. Izbica zaplanowano środki 

w wysokości  40 000,00 zł. , nikt nie odpowiedział na zapytanie ofertowe na wykonanie 

przedmiotowego zadania. 

 Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji w m. Izbica zaplanowano środki              

w wysokości 15 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 12 392,80 zł.  

 Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe związane z realizacją poprawy stanu sieci 

wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica w kwocie 10 000,00 zł. zostały 

zrealizowane w wysokości 4 844,99 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022.  
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W dziale 600 – Transport i łączność 

 w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. 

dotacja celowa dla Powiatu Krasnystaw na wykonanie dokumentacji na zadanie pn.    

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3147 Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od 

km 4 +100 do km 5+080 ( dł. 0980 km.) .  

 w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne -  wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, na 

budowę drogi gminnej Nr 109941L  Izbica Zalesie , dalsza część zadania będzie 

realizowana w 2021 roku. Środki na to zadanie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19 na zadania inwestycyjne. Inwestycja nie była realizowana z powodu braku 

ogłoszenia przetargu w związku z Covid-19. 

W dziale 700 -  Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami 

i nieruchomościami – zaplanowano wydatki na zakup działki w miejscowości Izbica w kwocie 

5 000,00 zł. -  wydatkowano 2 878,08 zł. co stanowi 57,56 % planowanych wydatków. 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 

75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano wydatki 

w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu wznosów radiowych.  

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 wydatkowano 83 880,50 zł  

zakup samochodu osobowego marki Toyota,  

W dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 

wydatkowano kwotę 33 660,05 zł na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej 

w Tarnogórze. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w ramach rozdziału 92109 

– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w wysokości 3 257 419,60 zł 

zrealizowano w kwocie 2 847 775,15 zł. co stanowi 87,42 % planu, w tym na : 

 modernizację ogrzewania w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Tarnogórze 

w wysokości 44 232,06 zł. 

 Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki wydatkowano kwotę  

314 083,37 zł.  

 Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego 

funkcje społeczne w Gminie Izbica zrealizowano wydatki w kwocie 2 489 459,75 zł. Prace 

związane z realizacją zadania przebiegają zgodnie z zawarta umową oraz harmonogramem. 
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D. Istotne wskaźniki z omówieniem  

1. Wskaźnik nr 1. Udział dochodów własnych do dochodów ogółem   

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 24 163 772,04 zł. co stanowi 63,87 % 

dochodów wykonanych ogółem. Wskaźnik pokazuje jaką część dochodów budżetu  stanowią 

dochody własne. Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana 

jest, jako podstawowy miernik oceny samodzielności. Poziom wskaźnika informuje o możliwości 

prowadzenia polityki dochodowej. Wzrost zwiększa możliwości decyzyjne jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie przeznaczenia dochodów własnych np. na inwestycje. Spadek oznacza 

większe uzależnienie jednostki samorządowej od transferów z budżetu państwa. 

 

2. Wskaźnik nr 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem. 

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 36 482 525,97 zł. natomiast wydatki 

bieżące wykonano w wysokości 33 689 422,44 zł., różnica wynosi 2 793 103,53 zł. Stosunek 

nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem wynosi 7,38 %. Nadwyżka operacyjna to różnica 

między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Istotą wskaźnika jest pokazanie stopnia, 

w jakim jednostka samorządu mogłaby zaciągać nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych 

dochodów. Im większa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości danej jednostki 

w zakresie działań inwestycyjnych 

 

3. Wskaźnik nr 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. 

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 3 014 481,59 zł. co stanowi 

8,24 % udziału wydatków ogółem. Wskaźnik jest wykorzystywany do oceny sytuacji finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego. Zaletą wskaźnika jest pokazanie, jaką część wydatków 

ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższy wskaźnik tym większa działalność 

inwestycyjna, ukierunkowana na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej , ale także 

społecznej. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, iż podejmowane decyzje finansowe sprzyjają 

powiększaniu majątku danej jednostki, zwłaszcza majątku trwałego.   
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4. Wskaźnik nr 4. Obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne. 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane w wysokości 

13 914 496,30 zł. co stanowi 41,30 % udziału w wydatkach bieżących. Relacja ta wskazuje, jaką 

część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysoki udział 

wydatków na wynagrodzenia i pochodne negatywnie wpływa na zarządzanie finansami jednostki 

samorządu terytorialnego. Ponieważ wydatki te są sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji 

i ograniczenia za względu na ochronę prawną pracowników i i ich warunków pracy. Ocena ich 

efektywności uzależniona jest od badań jakościowych wydajności pracy poszczególnych 

pracowników. 

5. Wskaźnik nr 5 Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń. 

Udział środków Unii Europejskiej w 2020 r. na realizację programów i projektów wyniósł 

2 942 243,75 zł. co stanowi 8,02 % udziału w wydatkach ogółem. Środki Europejskie stanowią 

jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych, źródeł finansowania działalności jednostek 

samorządu terytorialnego. Ich pojawienie się w systemie zasilania finansowego wpływa na 

zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są jako istotny czynnik rozwoju 

lokalnego. Generalnie, im większy udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

tym większe możliwości rozwojowe. Równocześnie ze względu na nieobligatoryjny charakter 

sam fakt funkcjonowania w systemie zasilania finansowego środków europejskich jest z reguły 

wynikiem większej aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł 

finansowania. 

6. Wskaźnik nr 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem. 

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz spłaconych odsetek w 2020 

roku wyniosła 1 108 374,42 zł. co stanowi 2,93 % udziału w dochodach ogółem.   Relacja ta 

obrazuje udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki. 

Wzrost zobowiązań w stosunku do dochodów może doprowadzić do usztywnienia budżetu. 

Jednostki sektora finansów publicznych są bowiem zgodnie z art. 44 ustawy o finansach 

publicznych – zobowiązane do dokonywania wydatków publicznych w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wzrost zobowiązań może również 

wpływać negatywnie na zachowanie płynności finansowej jednostki. 
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7. Wskaźnik nr 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych 

w dochodach bieżących. 

Udziały w PIT (osoby fizyczne ) wyniosły 3 157 747,00 zł. co stanowi 8,66 % udziału 

w dochodach bieżących. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych traktowane są jako dochody własne, a ich wysokość jest zróżnicowana w zależności 

od szczebla organizacyjnego. Takie umiejscowienie w strukturze dochodów samorządowych 

wywołuje wiele kontrowersji, przede wszystkim ze względu na brak możliwości oddziaływania 

podmiotów samorządowych zarówno na konstrukcję jak  wysokość udziałów. W efekcie 

w swoim charakterze zbliżone są bardziej do transferów zewnętrznych a zaliczenie ich do 

dochodów własnych tylko  pozornie wpływa  na zwiększenie samodzielności dochodowej. 

 

E. Wieloletnia prognoza finansowa  

1. Wprowadzenie – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica na lata 2020-2035 oraz dane 

sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Izbica za rok 2020. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica na rok 2020 została przyjęta uchwałą 

Nr XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 19 grudnia 2019 roku. 

Następnie zmieniona została następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

 Uchwała Nr XX.II.160.2020Rady Gminy Izbica  z dnia  23 czerwca 2020 roku, 

 Uchwałą Nr XXIII.164.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 30 lipca 2020 roku, 

 Zarządzeniem Nr 62.2020 Wójta Gminy Izbica z dnia 11 sierpnia 2020 roku, 

 Uchwałą Nr XXVI.172.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 września 2020 roku, 

 Uchwałą Nr XXVIII.187.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 26 listopada 2020 roku, 

 Zarządzeniem Nr 188.2020 Wójta Gminy Izbica z dnia 31 grudnia 2020 roku  

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 

sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, obejmując: 
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 – Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Izbica na lata 2020-2035; 

 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Izbica. 

 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych 

z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

2. Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Izbica na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 

ogółem 39 678 673,48 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 

37 832 361,52 zł, tj. 95,35%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 720 303,91 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 36 482 525,97 zł, tj. 99,35%, w tym: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) –  zaplanowane w kwocie 3 250 390,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. 

w kwocie 3 157 747,00 zł, tj. 97,15%; 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 

19 070,19 zł, tj. 76,28%; 

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 712 538,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 712 538,00 zł, tj. 100,00%; 

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w 

kwocie 14 304 249,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 110 289,18 zł, tj. 

98,64%; 

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 428 126,50 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 482 881,60 zł, tj. 101,24 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 958 369,57 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 1 349 835,55 zł, tj. 45,63%, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 505 050,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 720,00 zł,  tj. 2,32%; 
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2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane 

w kwocie 2 453 286,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 338 079,66 zł,  

tj. 54,54%. 

3. Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Izbica na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 

ogółem 39 091 420,32 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 

36 704 004,03 zł, tj. 93,89%. 

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 080 499,72 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 689 422,44 zł, tj. 96,03%, w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, 

wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 508 374,42 zł, tj. 84,03%. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 010 920,60 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 014 581,59 zł, tj. 75,16%. 

4. Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Izbica zostały zrealizowane w wysokości 37 832 361,52 zł. Na realizację 

zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 704 004,03 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano 

nadwyżkę budżetową w wysokości 1 128 357,49 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 

dodatnią  i wyniosło 2 793 103,53 zł 

 

5. Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 634 337,36 zł, 

w tym: 

 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 746,84 zł, tj. 100,00% 

 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 621 590,52 zł, tj. 0% 

6. Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 zł, tj. 

100,00% planu. 
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Załącznik Nr 2 do wymienionej uchwały określa ustalone na 2020 rok limity 

wydatków na przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

1. Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica – zadanie 

zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021, planowane nakłady finansowe łącznie 

1 866 601,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 300,00 zł.  Na 2020 rok zaplanowano 

rozpoczęcie inwestycji – jednak z powodu, iż w postępowaniu przetargowym kwota zamówienia 

zdecydowanie przewyższała zabezpieczone środki nie wyłoniono wykonawcy. Wystąpiono 

o możliwość przedłużenia terminu realizacji ww. inwestycji. Inwestycja będzie realizowana 

w kolejnych latach. Na powyższe zadanie wydatkowano w 2020 roku kwotę 4 844,99 zł.  

 

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki – poprawa jakości życia 

mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowę oraz udostępnienie infrastruktury społeczno - 

kulturalnej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki w Gminie Izbica. 

Zadanie zostało ukończone, wydatkowano 314 083,37 zł. na 2021 rok zaplanowano wydatki na 

doposażenie w kwocie 28 000,00 zł.  

 

3. Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego 

funkcje społeczne w Gminie Izbica – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, 

planowane nakłady finansowe 6 333 107,69 zł; Zakres projektu polega na robotach 

rozbiórkowych budynku Domu Kultury wraz z remizą strażacką i budowie nowego pełniącego 

funkcje społeczne, jak również wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w tym 

wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji 

gazowej i kotłowni, instalacji elektrycznej, instalacji solarnej, instalacji teletechnicznej 

monitoringu oraz zagospodarowaniu otoczenia. W ramach realizacji zadania wydatkowano   

4 783,50 zł. na promocję projektu oraz 2 489 459,75 zł. stanowią wydatki majątkowe. Wszelkie 

prace przebiegają zgodnie z umową i harmonogramem. 

 

4. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego przy realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka – Skierbieszów od km 

4+100 do km 5+080 (dł. 0980 km) – opracowanie dokumentacji projektowej kwocie 6 150,00 

zostało zrealizowane w 100 %  
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Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, których realizację przewidziano w roku 

2020 zaplanowane zostały w kwocie 3 234 719,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku 

zrealizowane zostały w kwocie 2 819 321,61   zł, co stanowi 87,16 % planowanych wydatków. 

Stopień realizacji WPF na dzień 31.12.2020 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 2020 – 
UCHWAŁA 

WPF 

Plan 2020 – 
ZMIANA 

WPF 

Wykonanie 
2020 

Wykonanie 
planu 

(względem 
zmiany) 

1 Dochody ogółem 36 522 838,71 39 678 673,48 37 832 361,52 95,35% 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 33 550 847,54 36 720 303,91 36 482 525,97 99,35% 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

3 251 502,00 3 250 390,00 3 157 747,00 97,15% 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

25 000,00 25 000,00 19 070,19 76,28% 

1.1.3 z subwencji ogólnej 14 578 066,00 14 712 538,00 14 712 538,00 100,00% 

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11 525 999,04 14 304 249,41 14 110 289,18 98,64% 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 4 170 280,50 4 428 126,50 4 482 881,60 101,24% 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 1 073 530,00 1 073 530,00 1 011 456,32 94,22% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 2 971 991,17 2 958 369,57 1 349 835,55 45,63% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 500 000,00 505 050,00 11 720,00 2,32% 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 471 958,17 2 453 286,57 1 338 079,66 54,54% 

2 Wydatki ogółem 35 922 838,71 39 091 420,32 36 704 004,03 93,89% 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 31 740 040,94 35 080 499,72 33 689 422,44 96,03% 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 107 445,59 14 134 360,39 13 914 496,30 98,44% 

2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym: 605 000,00 605 000,00 508 374,42 84,03% 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 4 182 797,77 4 010 920,60 3 014 581,59 75,16% 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 
ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 

4 182 797,77 4 010 920,60 3 014 581,59 75,16% 

2.2.1.1 
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

10 000,00 6 150,00 6 150,00 100,00% 

3 Wynik budżetu 600 000,00 587 253,16 1 128 357,49   

3.1 
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na 
spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 

600 000,00 587 253,16 600 000,00   

4 Przychody budżetu 0,00 12 746,84 1 634 337,36 
 

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 12 746,84 12 746,84 100,00% 

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy, w tym: 

0,00 0,00 1 621 590,52 0,00% 
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5 Rozchody budżetu 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00% 

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 
papierów wartościowych, w tym: 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00% 

6 Kwota długu, w tym: 18 237 000,00 18 237 000,00 18 237 000,00 100,00% 

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 
mowa w art. 242 ustawy 

  

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 810 806,60 1 639 804,19 2 793 103,53 170,33% 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 
środki, a wydatkami bieżącymi 

1 810 806,60 1 652 551,03 4 427 440,89 267,92% 

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań   

8.1 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 
o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń przypadających na dany rok) 

5,47% 5,38% 4,95%   

8.2 
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 
o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 
roku (wskaźnik jednoroczny) 

11,01% 10,49% 14,77%   

8.2.1 
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 

13,28% 12,74% 14,82%   

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 
rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

9,29% 11,88% 11,88%   

8.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

8,75% 13,21% 13,21%   

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 
3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak   

8.4.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego  

Tak Tak Tak   

9 
Finansowanie programów, projektów lub zadań 
realizowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

  

9.1 
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

1 077,04 179 159,04 132 072,14 73,72% 
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9.1.1 
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 

1 077,04 179 159,04 132 072,14 73,72% 

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 077,04 179 159,04 132 072,14 73,72% 

9.2 
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy 

2 471 958,17 1 887 097,60 771 854,69 40,90% 

9.2.1 
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy, w tym: 

2 471 958,17 1 887 097,60 771 854,69 40,90% 

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 471 958,17 1 887 097,60 771 854,69 40,90% 

9.3 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

10 917,04 185 309,04 133 855,64 72,23% 

9.3.1 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy, w tym: 

10 917,04 185 309,04 133 855,64 72,23% 

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 800,00 183 409,04 133 304,64 72,68% 

9.4 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy 

4 066 597,77 3 222 419,60 2 808 388,11 87,15% 

9.4.1 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy, w tym: 

4 066 597,77 3 222 419,60 2 808 388,11 87,15% 

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 465 158,17 1 867 335,10 1 688 512,42 90,42% 

10 
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 
finansowych 

  

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 
ustawy, z tego: 

4 086 437,77 3 234 719,60 2 819 321,61 87,16% 

10.1.1 bieżące 9 840,00 6 150,00 4 783,50 77,78% 

10.1.2 majątkowe 4 076 597,77 3 228 569,60 2 814 538,11 87,18% 

10.2 
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie 
z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00% 

10.3 
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań 

0,00 334 849,00 0,00 0,00% 

*w wieloletniej prognozie pominięto wiersze w których plan i wykonanie były zerowe.  

F. Realizacja budżetu obywatelskiego. 
Gmina Izbica nie realizuje budżetu obywatelskiego. 
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IV. Realizacja zadań objętych Programem Rozwoju Gminy i Lokalnym 
Programem Rewitalizacji Gminy 

 

A. Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę 
budynku pełniącego funkcje społeczne w gminie Izbica. 

 
W dniu 28 stycznia 2020 roku Gmina Izbica podpisała umowę na roboty budowlane 

z firmą MEDIA BUD Marcin Chocyk ul. Żywiecka 14, 20-874 Lublin, na kwotę 5 483 340,00 zł 

brutto, na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa 

Centrum Turystyczno–Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy" w ramach projektu „Rozwój 

infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne 

w Gminie Izbica” objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Izbica, jako zadanie 

priorytetowe. 

Projekt obecnie jest w fazie realizacji, a polega na budowie budynku  Centrum 

Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy, w miejscu w którym znajdował się stary 

budynek OSP. 

Zakres projektu polega na: 

- robotach rozbiórkowych budynku Domu Kultury (dawnego kina) wraz z remizą 

strażacką tj. dwóch części: garażowej oraz sali wielofunkcyjnej z zapleczem, roboty rozbiórkowe 

podestu betonowego amfiteatru, stalowej wieży z syreną, ogrodzenia. 

- budowie nowego budynku pełniącego funkcje społeczne, w tym wykonanie: 

instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o i zasilania 

nagrzewnic, instalacji wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni 

gazowej, przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznych, instalacji solarnej w celu 

wytwarzania energii cieplnej (podgrzewanie ciepłej wody użytkowej), instalacji teletechnicznej 

monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa, zagospodarowanie otoczenia poprzez budowę 

ciągów pieszo–jezdnych, budowy sześciu miejsc parkingowych, montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej przy budynku, oświetlenie terenu, wydzielenie miejsca do składowania odpadów, 

rekultywacja trawników, wykonanie ogrodzenia. budowę hydrantu p.poż., zakup wyposażenia. 

Planowany termin realizacji inwestycji według harmonogramu rzeczowo-finansowego 

to lata 2020-2021. 
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Wartość ogółem projektu: 6 330 247,69 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 3 880 626,97 zł 

Wysokość wkładu własnego: 2 449 620,72 zł 

 
B . Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Izbica 

 
 

W dniu 22 grudnia 2020 roku Gmina Izbica wszczęła postępowanie przetargowe na 

wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie: 

-  przebudowy wodociągu w Izbicy w ciągu ul. Lubelskiej wraz z przyłączami 

do budynków mieszkalnych w ilości 31 szt., (długość sieci wodociągowej do budowy – 1,55 km) 

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Izbicy ul. Skarpa i ul. Lubelska (od wysokości 

krzyżówki ul. Kolejowej  w stronę Wału) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 

w ilości 59 szt., długość sieci  kanalizacji sanitarnej do budowy – 2,98 km. 

Gmina Izbica w 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie dla przedmiotowej 

inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

Planowany termin realizacji inwestycji według harmonogramu rzeczowo-finansowego 

to 2022 rok. 

 
Wartość całkowita projektu: 1 876 749,45 zł 

Wartość dofinansowania: 1 056 180,87 zł 

Wysokość wkładu własnego: 820 568,58 zł 

 
C. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki 

W dniu 29 września 2020 roku Gmina Izbica podpisała umowę na wykonanie robót 

budowlanych związanych z przebudową świetlicy. wiejskiej w miejscowości Kryniczki. 

W ramach projektu wykonano przebudowę w/w budynku oraz zakupiono wyposażenie. 

Zakres zadania obejmował wykonanie  robót budowlanych polegających na: 

- robotach branży ogólnobudowlanej (naprawa pokrycia dachowego, wzmocnienie 

stropu w piwnicy oraz rozbiórkę piwnic służącą wykonaniu przyłącza wod.-kan. do 

pomieszczeń świetlicy, rozbiórkę i przebudowę parteru, rozbiórkę i przebudowę piętra, 

wykonanie stolarki i ślusarki). 
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- robotach branży sanitarnej (wykonanie instalacji wodnej, instalacji kanalizacji 

sanitarnej, zbiornika na nieczystości oraz prace w zakresie higieniczno-sanitarnym, 

ogrzewania i klimatyzacji).   

- robotach branży elektrycznej (montaż opraw oświetleniowych i gniazd 

wtyczkowych). 

Dodatkowo w ramach planowanej operacji zakupiono wyposażenie w postaci: krzeseł 

-  80 szt., stołów konferencyjnych - 10 szt., piłkarzyków – 1 szt. oraz bilard 1 szt.  

Na wyżej wymieniony projekt gmina Izbica uzyskała dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Wartość całkowita projektu: 316 015,47 zł 

Wartość dofinansowania: 112 988,00 zł 

Wysokość wkładu własnego: 203 027,47 zł 

 

 Zakup laptopów dla dzieci z terenu Gminy Izbica do nauki zdalnej w ramach 
programu „ Zdalna Szkoła” 

Gmina Izbica na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1359/2020 z dnia 22 kwietnia 

2020r., otrzymała dofinansowanie w kwocie 59 999,99 PLN w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 

grantowego pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. 

W ramach w/w projektu gmina zakupiła 43 szt. laptopów do nauki zdalnej dla uczniów 

szkół w Izbicy, Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Koloni, Wirkowicach, 

Tarzymiechach. Łączna liczba wspartych szkół stanowi 6 placówek. 

 
 

Wartość ogółem projektu: 59 999,99 zł 
Wartość dofinansowania: 59 999,99 zł 
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 Zakup laptopów dla dzieci z terenu Gminy Izbica do nauki zdalnej w ramach 
programu „Zdalna Szkoła +” 

Gmina Izbica na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5641750513, otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 75 000,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pt. Zdalna Szkoła+ 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

W ramach w/w projektu gmina zakupiła 44 szt. laptopów do nauki zdalnej, dla uczniów 

szkół.: w Izbicy, Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Koloni, Wirkowicach, 

Tarzymiechach. Łączna programem wsparcia objęto 6 placówek. 

 
Wartość ogółem projektu: 72 072,15 zł 

Wartość dofinansowania: 72 072,15 zł 

 
  

V. Plan wykorzystywania zasobu nieruchomości 

 
Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020 roku, poz. 1990 z póź. zm.) i stanowią 

go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy były własnością gminy i nie znajdowały 

się użytkowaniu wieczystym lub w trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem 

użytkowania w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 

roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. 1990 Nr  32 poz. 191). Gminny zasób nieruchomości stanowią również 

nieruchomości,  które po dniu wejścia w życie ustawy: 

 zostały nabyte w drodze umowy na własność lub na użytkowanie wieczyste, 

 zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, 

 stały się własnością gminy w drodze zmiany lub darowizny albo co do których gmina 

uzyskała prawo użytkowania wieczystego, 

 stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo 
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użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, 

 pozostały po zlikwidowaniu lub sprywatyzowaniu komunalnych osób prawnych oraz 

zlikwidowanych komunalnych jednostek organizacyjnych, 

 stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, 

 zostały nabyte w drodze pierwokupu, 

 zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń, 

 zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

 

Zgodnie z art 43. ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2020 r. poz 713 z póż. zm.) 

mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. 

Pod słowem inne należy rozumieć użytkowanie wieczyste gruntów, udziały w spółkach prawa 

handlowego oraz spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu. Pod pojęciem mienia 

komunalnego Gminy Izbica rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez 

jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych 

zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści majątkowych. Stan zasobu 

gruntów i nieruchomości mienia komunalnego Gminy Izbica na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wynosi 300,1158 ha. 

 
Gmina Izbica według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w swoich zasobach 
nieruchomości posiada : 

 grunty rolne o powierzchni – 32,7326 ha. 

 tereny budowlane – 3,26 ha. 

 tereny  pozostałe – 264,1232 ha. 

 
Sposób rozdysponowania mienia komunalnego kształtuje się następująco: 

 w bezpośrednim zarządzie gminy Izbica – 28,41 ha. 

 grunty wydzierżawione – 10,72 ha. 

 w wieczystym użytkowaniu – 0,89 ha. 

 w innych formach – 260,0958 ha. 
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Budynki i budowle według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają 

się następująco: 

 trzy budynki mieszkalne. 

 dwa obiekty kultury. 

 siedem obiektów szkolnych. 

 trzydzieści jeden to pozostałe obiekty użyteczności publicznej i inne stanowiące 

własność, lub będące w użyczeniu Urzędu Gminy Izbica. 

 

Sposób zagospodarowania gruntów  
 

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Izbica przeważającą ilość 

gruntów stanowią grunty rolne i drogi. 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Izbica nie będące bezpośrednio w zarządzie to: 
 

 Nieruchomości o łącznej powierzchni 3.74 ha przekazane w użyczenie na rzecz 

Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Tarnogórze, a jest to siedziba 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Tarnogórze, stadion sportowy  z obiektami 

towarzyszącymi w Izbicy przy ulicy Gminnej oraz w miejscowości Wirkowice tj. Wiejski 

Dom Kultury, 

 Nieruchomość położona w Dworzyskach oznaczona w ewidencji gruntów numerem 107 

o powierzchni 0.39 ha przekazana w użyczenie Straży Pożarnej w Dworzyskach, 

 Obiekty oświaty oddane w zarząd to: Samorządowe Przedszkole w Izbicy, Szkoła 

Podstawowa w Izbicy, Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym, Szkoła Podstawowa 

w Kolonii Tarnogóra, Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach, Szkoła Podstawowa Tarnogórze 

i Szkoła Podstawowa w Wirkowicach , 

 Nieruchomość położona w Stryjowie oddana w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Izbicy 

 Nieruchomość o powierzchni 0.12 ha położona w m. Tarnogóra oddana w użyczenie na rzecz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze, 

 Nieruchomość o pow. 0.8050 ha. położoną w m. Izbica wniesiono tytułem aportu do spółki 
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Gminnego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Izbicy oraz nieruchomość położona 

w Ostrzycy o powierzchni 1.18 ha przekazana umową użyczenia na rzecz "Gminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Izbicy" 

 Nieruchomości o łącznej powierzchni 1.03 ha powierzone w celu wykonywania zadań 

własnych Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Izbicy, zagospodarowane 

jako Oczyszczalnia Ścieków w Izbicy oraz pięć gminnych ujęć wody tj: Izbica, Tarnogóra, 

Bobliwo, Tarzymiechy, Wał wraz z infrastrukturą tzn. siecią wodociągową i kanalizacyjną, 

 Zbiornik wody położony w Izbicy przy ul. Gminnej wydzierżawiony przez Państwowy 

Związek Wędkarski w Zamościu, 

 Grunty sklasyfikowane jako rolne oddane w dzierżawę na czas krótszy niż trzy lata. 

Na stan mienia komunalnego obecnie składa się czterdzieści trzy budynki i budowle. 
 

Budynki - to między innymi:  

 Niezagospodarowane budynki sklepów przejęte na rzecz gminy po Gminnej Spółdzielni 

Izbica położone w miejscowościach Kryniczki, Romanów, Tarzymiechy, budynek 

Biblioteki w Tarnogórze przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz budynek w Tarnogórze 

przy ul. Krakowskie Przedmieście wydzierżawiony przez Fizjo–Activ. 

 Pięć budynków stacji wodociągowej tj. w Tarzymiech, Bobliwie, Tarnogórze, Izbicy 

i Wale. 

 Budynek Oczyszczalni Ścieków w Izbicy. 

 Dwa obiekty kultury w Tarnogórze i Wirkowicach, stadion sportowy. Szkoły i budynki 

szkolne w miejscowościach : Izbica, Orłów Drewniany, Tarzymiechy, Wirkowice, 

Tarnogóra i Tarnogóra Kolonia oraz budynek Samorządowego Przedszkola w Izbicy. 

 Budynek Dworca PKS Izbica. 

  Dwa budynki administracyjne Urzędu Gminy w Izbicy oraz budynki administracyjne, 

gospodarcze, produkcyjne, hale, magazyny, magazyny surowca, hala prasowa znajdujące 

się na terenie byłego zakładu produkcyjnego Klinkierni w Izbicy.  

 Budynek administracyjno - gospodarczy w Ostrzycy wraz z nieistniejącą Stacją Paliw 

obecnie przekazany umową w użyczenie Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej   w Izbicy.  
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 Nieruchomość położoną w Stryjowie -Mieszkania Chronione przekazana w trwały zarząd 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izbicy. 

 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Dworzyskach . 

 Budynek mieszkalny przy ul. Klinkiernianej 5, budynek Koła Gospodyń Wiejskich 

w Kol. Orłów Murowany oraz w miejscowości  Mchy, budynki po Szkołach 

Podstawowych w Kryniczkach i Wólce Orłowskiej. 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Izbica 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o Ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, Gmina zobligowana jest w ramach 

zadań własnych stwarzać warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zapewniając lokale 

mieszkalne (komunalne, socjalne). Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt. Gmina 

Izbica w 2020 roku w zasobie mieszkaniowym posiadała 18 lokali komunalnych z podziałem na: 

14 lokali mieszkalnych i 4 lokale socjalne. 

Lokale wchodzące w skład, mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica, usytuowane są 

w budynkach, wybudowanych w okresie powojennym. Wiek oraz stopień zużycia technicznego 

wymaga przeprowadzania ciągłych prac remontowych, w miarę możliwości finansowych. 

Corocznie przeprowadzane są remonty w lokalach. Środki finansowe przeznaczone na powyższe 

prace remontowe pochodzą głównie z budżetu Gminy Izbica oraz opłat czynszowych. 

Wójt Gminy zarządzeniem powołuje Komisje ds. przydziału mieszkań, którymi 

dysponuje Gmina Izbica. Głównym zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniosków o najem oraz 

o zamianie lokali mieszkalnych i wydawanie opinii. W roku 2020 Komisja rozpatrzyła trzy 

wnioski, na podstawie opinii zostały przyznane dwa lokale. 

Stawka bazowa czynszu wynosi 2 zł za 1 m2, na pełny kształt czynszu w lokalu wpływ 

mają dodatkowo czynniki podwyższające lub obniżające. 

We wszystkich lokalach wykonano roczne przeglądy techniczne oraz okresowe przeglądy 

kominiarskie, a także przegląd pięcioletni z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej dla 

jednego lokalu komunalnego. Przeglądy zostały przeprowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do ich dokonywania. 
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Tab. 1. Zasób mieszkaniowy gminy 

Lp. 

Lokale mieszkalne 

Adres Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa (m2) 

1 Izbica ul. Lubelska 113/1/2/3/4 4 

16,2 m2 

12 m2 

23 m2 

51 m2 

2 
Budynek Szkoły Podstawowej, w 
Wólce Orłowskiej nr 136/1/2/3/4 

4 

20 m2 

69,79 m2 

23,25 m2 

30,60 m2 

3 Izbica ul. Klinkierniana 3/3 1 36 m2 

4 Izbica ul Klinkierniana 5 1 45,06 m2 

5 Izbica ul Klinkierniana 5/2 1 30,13 m2 

6 Izbica ul. Klinkierniana 7/3 1 12 m2 

7 
Tarnogóra ul. Krakowskie 
Przedmieście 4/1/2 

2 
28m2 

16,47 m2 

Lp. 
Lokale socjalne 

Adres Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa (m2) 

1 
Budynek Szkoły Podstawowej 
Kryniczki 115 A 

4 

19 m2 

19 m2 

19 m2 

43 m2 

 
Lokale użytkowe 

Gmina Izbica dysponuje 3 lokalami użytkowymi. Wynajem lokali odbywa się za zgodą 

Rady Gminy Izbica, która zgodnie z ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami przyjmuje 
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uchwałę w sprawie udzielenia zgody na najem lokali, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Czynsz 

ustalany jest na podstawie wyceny rzeczoznawców majątkowych. We wszystkich lokalach 

wykonano roczne przeglądy techniczne oraz okresowe przeglądy kominiarskie, a także przeglądy 

pięcioletnie z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do dokonywania przeglądów. 

Tab. 2. Zasób lokali użytkowych 

Lp. Adres Najemca/ przedsiębiorstwo Powierzchnia 

1. 
Izbica ul. Lubelska 123, 
22-375 Izbica 

Punkt usługowy Kaletniczo -
Obuwniczy  

27 m2 

2. 

Tarnogóra ul. 
Krakowskie 
Przedmieście 4, 22-375 
Izbica 

Fizjo-Activ  

174,17 m2 powierzchnia 
budynku usługowego (z 

wyłączeniem lokali 
mieszkalnych ) oraz działka 

o powierzchni 0,30 ha 

3. 
Izbica ul. Gminna 4, 22-
375 Izbica 

Poczta Polska S.A 32,9 m2 

   

 VI. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Izbica. Działa 

na podstawie Uchwały Rady Gminy Izbica nr XII/45/90 z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie 

powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy oraz statutu zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Gminy Izbica nr XV.91.2016 z dnia 10 marca 2016 roku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym 2020 wydatkował łączną 

kwotę 13 966 961,78 zł. na zadania własne i zlecone z czego: 

 
- Środki pochodzące z budżetu gminy : 1 288 423,39 zł. 

- Środki pochodzące z budżetu państwa 12 678 538,39 zł. 

Podstawowym celem działania Ośrodka zgodnie z obowiązującym statutem jest 

rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym 
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staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających 

z pomocy społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

W Gminie Izbica na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 8174 osób. Wsparciem systemu 

opieki społecznej objętych było 328 rodziny w tym 804 osób. Analizując ilość osób objętych 

wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców można stwierdzić że pomocą objęto 9,84% 

mieszkańców gminy. 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku. 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking 
LICZBA RODZIN 

OGÓŁEM 

UBÓSTWO 279 

BEZROBOCIE 220 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 82 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 55 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 51 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: 
POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI 

50 

ALKOHOLIZM 20 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

7 

ZDARZENIE LOSOWE 7 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 3 

BEZDOMNOŚĆ 1 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 
OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

1 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

1 
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Powody udzielenia pomocy i wsparcia 
 

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych 

  Typ 
rodziny 

Typ 
rodziny 

Typ 
rodziny 

Typ 
rodziny 

Powód przyznania Ogółem 
1-

osobowa 
2-

osobowa 
3-

osobowa 
4 i więcej 

osób 

Ubóstwo 278 149 28 33 68 

Bezrobocie 216 100 25 32 59 

Niepełnosprawność 82 47 14 6 15 

Wielodzietność 48    48 

Długotrwała lub ciężka choroba 46 25 11 6 4 
Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów 
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A. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Kierownik GOPS zlecał przeprowadzenie w tej rodzinie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 W roku 2020 pracą asystenta rodziny objętych zostało 8 rodzin z terenu gminy. 

 W pieczy zastępczej przebywało 11 dzieci z terenu gminy. 

B. Mieszkania Chronione 

Osoby, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobą potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w 

zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki może być przyznany pobyt w 

mieszkaniu chronionym. 

 Mieszkania chronione utworzono w 2005 roku na terenie gminy Izbica. W roku 2016 
oddano do użytku nowy budynek mieszkań chronionych w Stryjowie. 

 W 2020 roku w mieszkaniach chronionych w Stryjowie przebywało 58 osób z czego 
34 osoby to mieszkańcy gminy Izbica. 

C. Świadczenia rodzinne 

Celem systemu pomocy rodzinie jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej 

się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły w tym 

niepełnosprawne. 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota 
1. Zasiłki rodzinne 821 051,73 
2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27 160,53 

3. 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

24 431,00 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 40 252,28 

5. 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

28 218,26 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 41 433,69 

7. 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

129 006,83 
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8. 
Dodatek z tytułu wydatków w związku z zamieszkiwaniem 
w miejscowości w której znajduje się szkoła 

7 461,44 

9. 
Dodatek na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do 
miejscowości w której znajduje się szkoła 

81 297,83 

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  44 000,00 
 

W Gminie Izbica ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystają przedstawiciele 

ustawowi małoletnich osób uprawnionych jak również pełnoletnie uczące się osoby uprawnione. 

Liczbę rodzin i osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminie Izbica 

w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba 

świadczeniobiorców 

Liczba 
wypłaconych 

świadczeń 

Fundusz 
alimentacyjny 

48 

Małoletnie osoby 
uprawnione 

71 

Pełnoletnie uczące się 
osoby uprawnione 

8 

 

W 2020 roku ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wyniosła 354 320,00 zł. 

 

D. Świadczenie wychowawcze – Program Rodzina 500+ 

Od 2016 roku GOPS w Izbicy realizuje Program Rodzina 500+, który gwarantuje 

regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. W porównaniu do roku 2019 liczba 

przyznanych świadczeń uległa wzrostowi. 

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2020 roku wyniosła 7 296 854,25 zł. 

dla średnio 1200 dzieci. 

E. Inne działania 

1. Realizacja programu Organizacyjnego Pomoc żywnościowa. 

 Jedna osoba w ciągu roku otrzymywały maksymalnie 42 kg żywności pochodzącej 
z Banku Żywności w Lublinie. 
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2. Przy GOPS w Izbicy działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest reagowanie 
na zdiagnozowane problemy społeczne. 

3. W ramach współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty w Lublinie 20 dzieci z terenu 
gminy wyjechało na kolonie. 

4. Realizowano zadania wspierające likwidację barier społecznych poprzez współpracę 
z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 

5. Przyznano mieszkańcom status dużej rodziny w ramach Rządowego programu Karta Dużej 
Rodziny – w roku 2020 kartę Dużej Rodziny wydano dla 68 osób z terenu gminy Izbica. 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Izbicy realizował program „Dobry Stary” – 
przyznano 894 świadczeń na kwotę 268 200,00 zł. 

7. GOPS realizował program wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – przyznano jedno 
świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. 

VII. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto 
w Izbicy z/s w Tarnogórze 

 
Głównym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 

społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie kultury, 

wiedzy i informacji. Do szczegółowych zadań Biblioteki należy przede wszystkim: gromadzenie 

i opracowywanie materiałów bibliotecznych; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie 

oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb różnych grup 

społecznych; organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących czytelnictwo, wiedzę 

i kulturę; wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym 

zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;  

 

A. Budżet biblioteki w 2020 roku: 
 
Biblioteka prowadzi własna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. 

Przychodami Biblioteki są dotacje z budżetu gminy, wypracowane środki własne, darowizny, 

środki pozyskane w ramach programów i projektów oraz dotacji z samorządów innego szczebla. 

Wydatki na całkowitą działalność pokrywane są z budżetu Biblioteki. 

A.1. Przychody = 400 504,33 zł, w tym:  

a) Dotacje z budżetu gminy = 364 668,72 zł 
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b) Pozostałe przychody: = 35 835,61 zł: 

1) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych  =  592,48 zł (wartość darów 

książkowych przekazanych Bibliotece – 42 wol.).  

2) Inne źródła - usługi dla czytelników: upomnienia, xero, drukowanie = 104,70 zł, 

3) Środki pozyskane z ZUS ramach tarczy COVID-19 = 25 137,69 zł, 

4) Środki pozyskane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Priorytet 1 „Zakup nowości do bibliotek” = 10 000,00 zł. 

5) Kapitalizacja odsetek bankowych = 0,74 zł 

A.2. Stan środków na początek roku = 0,00 zł 

A.3. Koszty = 403 194,19 zł 
a) Koszty osobowe = 300 420,16 zł 
b) Koszty związane z realizacją zadań statutowych = 102 774,03 

 

B. Struktura Biblioteki:  

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze jest 

samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury  Urzędu Gminy Izbica pod 

Nr 3 dnia 4 lipca 2007r. 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze 

wchodzą: Biblioteka Gminna z 2 oddziałami (oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci 

i młodzieży oraz 3 filie biblioteczne w: Orłowie Drewnianym, Tarnogórze Kolonii, 

Wirkowicach. 

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 

1. Dyrektor – 1 etat; 

2. Księgowa – ¼ etatu; 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy: 

a) Bibliotekarze – 1 i ¾ etatu, 

b) Palacz CO – 1 etat (umowa sezonowa na czas określony); 

4. Filia w Orłowie Drewnianym – Bibliotekarz – 1 etat; 

5. Filia w Tarnogórze Kolonii – Bibliotekarz – ¾ etatu; 

6. Filia w Wirkowicach – placówka bez etatu, obsługiwana przez pracowników Biblioteki 

Gminnej. 
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C. Zbiory biblioteczne: 
 
Dbając o poziom czytelnictwa systematycznie uaktualniany jest księgozbiór Biblioteki. 

Zakupy poprzedzone były szeroką analizą rynku wydawniczego oraz ofert przedstawianych przez 

księgarnie pod względem różnorodności tytułów i cen (rabatów dla Biblioteki). Dokonując 

zakupów braliśmy pod uwagę propozycje zgłaszane przez naszych czytelników, analizowaliśmy 

posiadany księgozbiór i strukturę wypożyczeń. Nowości są eksponowane w centralnym miejscu 

Biblioteki, zamieszczane są informacje na stronie internetowej, facebooku oraz czytelnicy są 

informowani bezpośrednio przez Bibliotekarzy o zakupionych pozycjach książkowych. Bogatsza 

i różnorodna oferta Biblioteki ma na celu zaspokojenie potrzeb czytelniczych naszych 

użytkowników. 

W trosce o księgozbiór bibliotekarze systematycznie okładają książki, dokonują napraw, 

a egzemplarze zniszczone i nieaktualne usuwane są z jego zasobów. 

C.1 Stan na koniec 2020 roku = 27 919 wol. 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy /oddział dla dorosłych/ = 8 502  

Gmina Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy /oddział dla dzieci i młodzieży/ = 3 691 

Filia w Orłowie Drewnianym = 4 919  

Filia w Tarnogórze Kolonii = 6 530 

Filia w Wirkowicach = 4 277 

C.2. Wpływy - ogółem = 1 346 wol., w tym:  

a) zakup nowości wydawniczych = 1 304 wol. 

a.1) ze środków organizatora = 785 

a.2) ze środków MKiDN = 519 

b) dary = 42 wol. 

C. 3. Selekcja = 1 724 wol.: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto  w Izbicy /oddział dla dorosłych/ = 390 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy  /oddział dla dzieci i młodzieży/ = 256 

Filia w Orłowie Drewnianym = 828 

Filia w Tarnogórze Kolonii = 157 

Filia w Wirkowicach = 93 
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 C.4. Liczba prenumerowanych czasopism = 17: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy = 8 

Filia w Orłowie Drewnianym= 5 

Filia w Tarnogórze Kolonii = 4 

Biblioteka pozyskuje również czasopisma od czytelników jako tzw. dary. 

 

D. Czytelnictwo, analiza stanu 

D.1. Liczba czytelników = 925 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto  w Izbicy = 428 w tym: 

- oddział dla dorosłych = 292 

- oddział dla dzieci i młodzieży = 136 

Filia w Orłowie Drewnianym = 254 

Filia w Tarnogórze Kolonii = 232 

Filia w Wirkowicach = 11 

Biblioteka 
Liczba 

czytelników 
+/-  

2018/2019 
do lat 15 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 292 - 48 0 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci 136 - 40 136 

Filia w Orłowie Drewnianym 254 - 38 174 

Filia w Tarnogórze Kolonii 232 - 30 128 

Filia w Wirkowicach 11 - 57 7 

RAZEM 925 - 213 445 

 
D.2. Wypożyczenia/udostępnienia 
a) liczba wypożyczeń ogółem =  21 069 (książki = 19 908; czasopisma = 1 161) 

b) liczba udostępnień na miejscu = 691 (książki = 423; czasopisma = 268) 

c) liczba udzielonych informacji: = 107 

Wyszczególnienie 
(z uwzględnieniem nazw bibliotek) 

Liczba 
wypożyczeń 

książek 

Liczba 
wypożyczeń 
czasopism 

Liczba 
udostępnień 

książek 

Liczba 
udostępnień 
czasopism 

Udzielone 
informacje 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 8 997 529 124 104 44 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci i 
młodzieży 

2 387 140 64 21 19 
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Filia w Orłowie Drewnianym 5 097 176 28 36 15 

Filia w Tarnogórze Kolonii 3 321 316 188 107 23 

Filia w Wirkowicach 106 0 19 0 6 

RAZEM 19 908 1 161 423 268 107 

 
 

D.3. Analiza stanu czytelnictwa: 

Podsumowując rok 2020 obserwujemy spory spadek liczby zarejestrowanych czytelników 

w porównaniu do roku ubiegłego (o 213 osób) oraz spadek wypożyczeń księgozbioru. Wpływ na 

taki stan ma przede wszystkim sytuacja w kraju. Wiele osób, zwłaszcza starszych, w obawie 

przed zarażeniem ograniczyło wyjścia z domów co pociągnęło za sobą rzadsze korzystanie 

z biblioteki publicznej, zamknięcie szkół powoduje że dzieci i młodzież sporadycznie odwiedzają 

mury naszych placówek (najczęściej przychodzą po lektury szkolne). 

Zamknięcie bibliotek znacząco wpłynęło na spadek czytelnictwa, mimo częściowego 

otwarcia biblioteki tendencja spadkowa nadal się utrzymywała. W czasie zamknięcia biblioteki 

pracownicy zajęli się selekcją i konserwacją księgozbioru, porządkowaniem dokumentacji, 

pracami porządkowymi w budynku oraz wyszukiwaniem nowych pozycji książkowych do 

zakupu. 

Po otwarciu biblioteki dla czytelników jej działalność została ograniczona 

do wypożyczania i zwrotów książek z zachowaniem reżimu sanitarnego - lada biblioteczna 

została postawiona w drzwiach wejściowych, została do niej przymocowana przesłona z pleksi, 

wydzielono oddzielne strefy do zwrotu i wypożyczeń książek, zwracane książki poddawano 

pięciodniowej kwarantannie. Czytelnicy deklarujący chęć wypożyczenia książek musieli polegać 

na propozycjach bibliotekarza ponieważ całkowicie ograniczono dostęp do półek. Brak 

możliwości samodzielnego wyboru lektury był dla wielu czytelników dużym utrudnieniem.  

W roku 2020 wyłączono z użytkowania czytelnię internetową, punkt xero, kącik zabaw 

dla dzieci. Od marca 2020 roku zrezygnowano z prowadzenia zajęć czytelniczo-edukacyjnych 

w bibliotece i w przedszkolu, podtrzymano natomiast organizację konkursów.  

Pod koniec 2020 roku zrezygnowano z prenumeraty czasopism. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom czytelników pracownicy starali się umieszczać na stronie internetowej i profilu 

Facebook biblioteki przydatne linki stron umożliwiających czytanie przed komputerem lub 

tabletem, pracownicy służyli radą przy wyborze lektur, istniała możliwość rezerwacji książek 

telefonicznie, poszerzono usługę „książka na telefon”.  
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Akcję promocyjno-informacyjną prowadzono za pośrednictwem strony internetowej 

i profilu na portalu społecznościowym. Na profilu Facebook umieszczano wszelkie informacje 

dotyczące pracy biblioteki, tj. zasady funkcjonowania w reżimie sanitarnym, informacje 

o otwarciu i zamknięciu biblioteki z podaniem godzin jej pracy, zakupu nowości literackich, 

obchodzenie ważnych świąt i rocznic literackich. 

D.4. Użytkownicy czytelni internetowej 
W każdej z placówek bibliotecznych czytelnicy mogą bezpłatnie skorzystać 

z komputerów podłączonych do Internetu jak też z darmowego nielimitowanego dostępu 

do Internetu na własnych laptopach bądź innych urządzeniach wyposażonych w WiFi. 

Dla użytkowników istnieje również możliwość skorzystania z usług poligraficznych 

tj. drukowania, xero lub skanowania.  

W związku z panująca sytuacją epidemiczną, od marca 2020 roku czytelnie internetowe 

we wszystkich placówkach Biblioteki zostały wyłączone z użytkowania. 

 Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek  

- donoszenie i dowożenie książek ludziom starszym oraz osobom niepełnosprawnym, 

liczba osób objętych wsparciem: 

- GBP w Izbicy =  11 

- Filia w Orłowie Drewnianym = 3 

E-usługi biblioteki  
Biblioteka prowadzi prace związane z utworzeniem katalogu elektronicznego oraz z tzw. 

komputeryzacją procesów bibliotecznych. Wprowadzono do systemu bibliotecznego Mateusz 

90,4% posiadanego księgozbioru.  

Elektroniczne katalogowanie księgozbioru: 

Biblioteka 
Księgozbiór 

w wol. 

Wprowadzono do 
katalogu 

Pozostało do 
wprowadzenia 

Selekcja 
przeprowadzona 

przez katalog 
elektroniczny  

w 2019r 
Liczba 

rekordów 
%  Liczba 

woluminów 
% 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 8 502 8 457 99,5 45 0,5 390 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci 
i młodzieży 

3 691 3 673 99,5 18 0,5 256 

Filia Orłów Drewniany 4 919 4 913 99,9 6 0,1 828 

Filia Tarnogóra Kolonia 6 530 6 430 98,5 100 1,5 157 

Filia Wirkowice 4 277 1 943 45,4 2 334 54,6 0 

Razem 27 919 25 416 91 2 503 9 1 631 
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Biblioteka 

Rekordy wprowadzone  do 
katalogu  
w 2020 

SELEKCJA  
przeprowadzona  

przez katalog elektroniczny 

Wpływy 2020 
Książki 

wprowadzone  
"z półki" 

w 2020 
Stan na koniec 

2020 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 436 51 390 1932 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci i młodzieży 313 13 256 996 

Filia Orłów Drewniany 324 24 828 1577 

Filia Tarnogóra Kolonia 209 4 157 884 

Filia Wirkowice 64 0 0 0 

Razem 1346 92 1631 5389 

 

E.  Informacja o realizowanych w 2020 roku formach pracy kulturalno-
oświatowej: 

Realizując plan pracy organizowane są różnorodne działania mające zachęcić 

mieszkańców gminy do korzystania z zasobów Biblioteki. Placówka Gminna jak i jej filie 

aktywnie współpracują ze szkołami oraz instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Izbica. 

Organizowane są lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, konkursy plastyczne i czytelnicze, 

kółka czytelnicze, wystawy, gazetki. Pracownicy ze swą ofertą czytelniczą wychodzą poza mury 

Biblioteki uczestnicząc w działaniach prowadzonych przez inne instytucje np. jako członkowie 

komisji konkursów szkolnych i przedszkolnych, prowadząc zajęcia czytelnicze w szkołach 

i przedszkolach. Biblioteka bierze udział w różnego rodzaju akcjach i konkursach  o zasięgu 

ogólnopolskim np. Narodowe Czytanie, Przerwa na wspólne czytanie – Kinder Mleczna 

Kanapka, Mała Książka Wielki Człowiek, Noc Bibliotek  itp. Biblioteka była 

współorganizatorem II powiatowo - gminnego konkursu czytelniczo-plastycznego pt. Nasze 

lektury – znamy i czytamy. Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową www.gbpizbica.pl oraz 

posiada profil na facebooku: biblioteka izbica. Wszelkie podejmowane działania mają na celu 

zaspokojenie potrzeb kulturalno – oświatowych i poprawę jakości życia mieszkańców naszej 

Gminy.  
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VIII. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 

W Gminie Izbica w 2020 roku działalność kulturalna skupiała się przede wszystkim 

w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze, w skład którego 

wchodzą następujące jednostki: 

1. Dom Kultury w Tarnogórze, 

2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Izbicy / stadion sportowy, amfiteatr, skatepark,  

boisko sportowe  ul. Klinkierniana/, 

3. Wiejski Dom Kultury w Wirkowicach, 

4. Wiejski Dom Kultury w Wólce Orłowskiej, 

5. Dom Ludowy w Mchach, 

6. Dom Ludowy w Kolonii Orłów Murowany. 

W 2020 roku w SOKiS w Izbicy zatrudnionych było ogółem 8 osób na pełnych etatach, 

2 osoby na 3/4 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu, 4 osób na umowę zlecenia,  w tym: Kapelmistrz 

Orkiestry Dętej, 3 trenerów piłki nożnej. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Krasnymstawie zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych oraz 1 osobę na staże 

pracownicze. 

W 2020 roku w Domu Kultury w Tarnogórze  działały następujące  zespoły, koła 

zainteresowań, grupy artystyczne: 

1. Orkiestra Dęta -kapelmistrz Józef Czugała - 24 osoby, 

2. Młodzieżowy Zespół Wokalny-instruktor Antoni Drzewiecki- 6 osób, 

3.Dziecięcy Zespół Wokalny Jagódki -instruktor Antoni Drzewiecki-5 osób, 

4.Młodzieżowy Zespół Taneczny Wzór-  instruktor Wioletta Pawłowska-7 osób, 

5.Dziecięcy Zespół Taneczny Dream Team-instruktor Wioletta Pawłowska-14 osób, 

6.Grupa Artystyczna  Tarnogóra AGaT -instruktor Edyta Repeć- 10 osób, 

7. Dziecięcy Zespól Kulinarny- instruktor Edyta Repeć- 12 osób, 

8. Grupa fitness i aerobik dla dorosłych – instruktor Wioletta Pawłowska – 16 osób, 

oraz następujące zespoły śpiewacze i Koła Gospodyń Wiejskich: 

1. KGW w Stryjowie  z Kapelą Stryjowiacy- instruktor Adam Baraniak-12 osób, 

2. KGW w Ostrzycy z zespołem  śpiewaczym - instruktor Adam Baraniak -16 osób, 

3. KGW Swojaki w Tarzymiechach Trzecich z zespołem śpiewaczym- instruktor  

Adam Baraniak  - 18 osób, 
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4. KGW Zgrane Babki w Wirkowicach z zespołem śpiewaczym- instruktor Adam 

Baraniak – 14 osób, 

5. KGW w Tarzymiechach Pierwszych z zespołem śpiewaczym, 

6. KGW w Wólce Orłowskiej, 

7. KGW w Dworzyskach, 

8. KGW w Romanowie, 

9. KGW w Mchach, 

10. KGW w Tarnogórze, 

11. KGW w Kryniczkach, 

12. KGW w Kolonii Orłów Murowany, 

13. KGW Łopuszanie w Tarnogórze Kolonii, 

14. KGW w Orłowie Murowanym. 

 
Ze względu na ogłoszoną pandemię Covid 19 działalność w/w kół zainteresowań i grup 

artystycznych była ograniczona tj. zajęcia odbywały się z podziałem na mniejsze grupy 

uczestników, a w niektórych miesiącach była całkowicie zawieszana. 

W 2020 r. ze względu na ogłoszoną pandemię Covid 19 wiele cyklicznych imprez 

kulturalnych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy zostało 

odwołanych. Część imprez została zorganizowana w formie online, były to różnorodne  konkursy 

i wystawy.   

Mimo trudnej sytuacji SOKiS w Izbicy w 2020 roku był organizatorem bądź 

współorganizatorem wielu konkursów, uroczystości i wydarzeń kulturalnych m.in : 

 

1. Sesja fotograficzna ph. „Portrety w starym stylu z przełomu XIX i XX wieku”- wystawa 

fotografii, 

2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych- wystawa ph.”Żołnierze wyklęci” połączona z 

warsztatami  plastycznymi dla dzieci- portrety żołnierzy wykonane węglem, 

3. Dzień Pracownika i Działacza Kultury – wystawa pamiątek , kronik i fotografii 

prezentujących ponad 50-letnią działalność Domu Kultury w Tarnogórze, 

4. „Powstanie Warszawskie 1944- Bitwa o Polskę” i „Dzieje Wojska Polskiego w 

Malarstwie Michała Byliny” – wystawy IPN w Domu Kultury w Tarnogórze, 

5. Konkurs literacki ph. „Ogród moich snów”, 
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6. Konkurs plastyczny – makieta „Mój ogród- 2020”, 

7. Gminny Konkurs na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy- 2020”, 

8. Gminny Konkurs Dożynkowy pod hasłem „Najpiękniejszy bukiet dożynkowo- zielny”, 

9. Gminny Konkurs Dożynkowy ph.”Dekoracje Dożynkowe Domów i Sołectw”, 

10. Dożynki Parafialno- Gminne – Msza Św. Dziękczynna w intencji rolników – Kościół 

Rzymskokatolicki pw. Świętego  Kajetana w Orłowie Murowanym, 

11.Konkurs fotograficzny – online ph.”Najpiękniejsza fotografia ogrodów”, 

12.Uroczystość podsumowania gminnych konkursów dożynkowych- Dom Kultury 

w Tarnogórze, 

13.Gminny Konkurs Plastyczny ph.” Jan Paweł II Naszym Przewodnikiem”, 

14.Wystawa Papieska połączona z obchodami XX Dnia Papieskiego Totus Tuus – Dom 

Kultury w Tarnogórze, 

15. Gminny Konkurs Plastyczny ph.”Walczmy z patologiami społecznymi – alkohol twój 

wróg”, 

16. XX Jubileuszowy Konkurs Plastyczny ph. „Bożonarodzeniowy stroik eko”, 

17. I Gminny Konkurs Muzyczny ph.”Rodzinne kolędowanie – online”, 

18. Gminny Konkurs Foto- Graficzny ph. „Kartka świąteczna – online”. 

 

W 2020 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu uczestniczył również w imprezach 
i wydarzeniach kulturalnych  o  zasięgu ponad gminnym tj. 

 
1. „Festiwal Pączka i Faworka” w Siennicy  

2. Ogólnopolski projekt ph. „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy – Gmina 

Izbica” – Fundacja Hereditas, 

3. Ogólnopolski Konkurs  Muzyczny „ Do Hymnu – zostań w domu”  

4. Powiatowy Konkurs Plastyczny i Recytatorski im. Marii Konopnickiej ph. „Na jagody”  

5. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ph. „ Lubelskie pszczoły i pasieki” , 

6. Ogólnopolski Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” – projekt ph. „Nasze 

drogi ku niepodległości” – wystawa zebranych fotografii i  pamiątek. 
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Zadania Gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są 

w ramach działalności Gminnego Klubu Sportowego RUCH Izbica. W ramach funkcjonowania 

klubu działa 5 drużyn piłki nożnej tj. seniorzy, juniorzy, młodzicy, trampkarze i orliki. Zajęcia 

sportowe i treningi odbywają się 4 razy w tygodniu. W soboty i niedziele / ew. środy/ rozgrywane 

są mecze w ramach rozgrywek klasy okręgowej CHOZPN, w ramach Wojewódzkiej Ligi 

Juniorów Młodszych oraz w ramach Chełmskiej Ligi Grup Młodzieżowych. 

Na zakończenie rozgrywek rundy jesiennej 2020r. seniorzy zajęli 9 miejsce w tabeli, 

juniorzy 8 miejsce w tabeli, trampkarze 1 miejsce w tabeli, młodzicy 3 miejsce w tabeli. 

Ze względu na ogłoszoną pandemię Covid -19 ograniczono się do przeprowadzenia 

rozgrywek piłkarskich  bez organizacji masowych turniejów i zawodów sportowych. 

 

IX. Realizacja Uchwał Rady Gminy Izbica 

Urząd jako jednostka organizacyjna realizuje zadania należące  do samorządu gminy 

i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe do których zaliczane są między innymi 

uchwały podejmowane przez Radę Gminy tj. programy, strategie, plany czy inne akty prawne. 

W roku 2020 Rada Gminy VIII kadencji na 10 sesjach zwyczajnych i 1 sesji 

nadzwyczajnej podjęła 76 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały, Wójt Gminy przekazywał w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni do właściwych organów nadzoru: Wojewody Lubelskiego, oddział w Chełmie oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zamościu. Wszystkie uchwały opublikowane zostały 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał zawiera poniższa tabela. 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Przedstawienie uchwały (treść uchwały) 

1 XVIII.120.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Miejskiej Zamość w 2020 roku 

2 XVIII.121.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Miejskiej Zamość w 2020 roku 
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3 XVIII.122.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Ostrzyca, stanowiącej własność Gminy 
Izbica 

4 XVIII.123.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w najem na czas nieoznaczony części 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Izbica oraz odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu 

5 XVIII.124.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

6 XVIII.125.2020 13 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
„Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 
2021-2027 z perspektywą do roku 2030” 

7 XIX.126.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Tarnogórze 

8 XIX.127.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia 
Samorządowego Przedszkola w Izbicy 
polegającego na likwidacji oddziałów 
zamiejscowych 

9 XIX.128.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenie stawki opłaty 

10 XIX.129.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

11 XIX.130.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

12 XIX.131.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 
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13 XIX.132.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

14 XIX.133.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

15 XIX.134.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

16 XIX.135.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

17 XIX.136.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

18 XIX.137.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

19 XIX.138.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

20 XIX.139.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

21 XIX.140.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

22 XIX.141.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Izbica" 

23 XIX.142.2020 11 lutego 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

24 XX.143.2020 20 luty 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Izbica 

25 XX.144.2020 20 luty 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Izbica w 2020 roku 
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26 XX.145.2020 20 luty 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

27 XXI.146.2020 19 maja 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Izbica za rok 2019 

28 XXI.147.2020 19 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Izbica 
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

29 XXI.148.2020 19 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Izbica z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

30 XXI.149.2020 19 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Samorządowego 
Przedszkola w Izbicy polegającego na 
likwidacji oddziałów zamiejscowych 

31 XXI.150.2020 19 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie 
stawki opłaty 

32 XXI.151.2020 19 maja 2020 roku 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 

33 XXI.152.2020 19 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Izbica i odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy 
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34 XXI.153.2020 19 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
najem na czas nieoznaczony oraz 
odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Izbica, położonej przy ulicy Maliniec 
w Izbicy 

35 XXI.154.2020 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

36 XXII.155.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso 

37 XXII.156.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

38 XXII.157.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do usług 
z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw domowych na 
terenie Gminy Izbica 

39 XXII.158.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Izbica 

40 XXII.159.2020 23 czerwca 2020roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII.113.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 
19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki                            
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 
2020 
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41 XXII.160.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 
XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 
19 grudnia 2019 roku w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 

42 XXII.161.2020 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

43 XXIII.162.2020 30 lipca 2020 roku w sprawie określenia średnich cen 
jednostek paliw obowiązujących na terenie 
Gminy Izbica w roku szkolnym 2020/2021 

44 XXIII.163.2020 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Krasnostawskiego 

45 XXIII.164.2020 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 
XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 
19.12.2019r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

46 XXIII.165.2020 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

47 XXIV.166.2020 6 sierpnia 2020 roku w sprawie sieci prowadzonych przez 
Gminę Izbica publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

48 XXV.167.2020 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVII.113.2019 Rady Gminy Izbica 
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 
2020 

49 XXV.168.2020 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 
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50 XXVI.169.2020 22 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXV.151.2016 Rady Gminy Izbica 
z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 
organizacji oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych 

51 XXVI.170.2020 22 września 2020 roku w sprawie podjęcia procedury związanej 
z nadaniem miejscowości Izbica statusu 
miasta 

52 XXVI.171.2020 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia o współpracy partnerskiej w 
celu wspólnego opracowania i realizacji 
działań kluczowych pod nazwą roboczą 
,,Utworzenie Lubelskiego Okręgu 
Przemysłu Rolno-Spożywczego" w ramach 
aktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego w latach 2021-
2027 z perspektywą do 2030 roku 

53 XXVI.172.2020 22 września 2020 roku w sprawie zmian w uchwale 
Nr XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica 
z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 

54 XXVI.173.2020 22 września 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

55 XXVII.174.2020 29 października 2020 
roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Izbica w sprawie nadania statusu 
miasta miejscowości Izbica 

56 XXVII.175.2020 29 października 2019 
roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

57 XXVIII.176.2020 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu 
Współpracy Gminy Izbica z Organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok” 
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58 XXVIII.177.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2021 rok 

59 XXVIII.178.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu z zakresu świadczeń usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości                                       
i zagospodarowania tych odpadów 

60 XXVIII.179.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

61 XXVIII.180.2020 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Izbica 

62 XXVIII.181.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do usług 
z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw domowych na 
terenie Gminy Izbica 

63 XVIII.182.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg gminnych do 
kategorii dróg gminnych na terenie Gminy 
Izbica 

64 XXVIII.183.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Izbica pn. "Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest                      
z terenu Gminy Izbica na lata 2020-2032" 

65 XXVIII.184.2020 26 listopad 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Izbica na rok 2021 

66 XXVIII.185.2020 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2021-2022 
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67 XXVIII.186.2020 26 listopada 2020  roku zmieniająca uchwałę Nr XVII.113.2019 
Rady Gminy Izbica z dnia 19 grudnia 2019 
roku w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Izbica na rok 2020 

68 XXVIII.187.2020 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale 
Nr XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica 
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 

69 XXVIII.188.2020 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

70 XXIX.189.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej 
i Budżetu Rady Gminy na rok 2021 

71 XXIX.190.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy Izbica na rok 2021 

72 XXIX.191.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII.176.2020 Rady Gminy Izbica z 
dnia 26 listopada 2020r. w sprawie 
uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy 
Izbica z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 
rok" 

73 XXIX.192.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Rozwoju Modernizacji i Remontów 
Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych na lata 2021-2025 
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy 
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74 XXIX.193.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2020 rok 

75 XXIX.194.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

76 XXIX.195.2020 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 
2021 

 

 

X. Informacja o stanie i wydatkach jednostek oświatowych Gminy 
Izbica za rok 2020 

 

W 2020 roku Gmina Izbica za pośrednictwem Samorządowego Ośrodka Oświaty  

w Izbicy prowadziła 7 jednostek budżetowych Gminy: 

 
6  Szkół Podstawowych, do których w 2020 roku uczęszczało 472 uczniów tj.: 
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy  -   163 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II- Papieża w Orłowie Drewnianym -  130 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze – Kolonii  -  76 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Wirkowicach -  68 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach  -  68 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze  -  35 uczniów 
 
Samorządowe Przedszkole w Izbicy z 3 oddziałami przedszkolnymi, z którego w 2020 roku 
korzystało -192 wychowanków 
 

Kwota otrzymanej subwencji oświatowej wraz z dotacją na przedszkole przez Gminę 

Izbica w 2020 roku, to kwota 6 562 275,67 zł. Poniesione wydatki na oświatę w 2020 r., to kwota 

10 280 276,21 zł. 
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Zestawienie wykonanych wydatków z wyszczególnieniem poszczególnych jednostek 

oświatowych za rok 2020 przedstawia się następująco: 

Szkoła Podstawowa w Izbicy 2 070 209,23 zł 

Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym 1 907 155,98 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze - Kolonii 1 247 928,69 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach 1 153 225,03 zł 

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach 1 296 727,77 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 787 043,97 zł 

Samorządowe Przedszkole w Izbicy 1 817 985,54 zł 

Samorządowy Ośrodek Oświaty 401 151,17 zł  
 

559 750,76 zł 
Samorządowy Ośrodek Oświaty 
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym i o charakterze motywacyjnym, 
komisje egzaminacyjne 

158 599,59 zł 

 
Ogółem wydatki oświaty wykonane za pośrednictwem Samorządowego Ośrodka Oświaty  

wyniosły kwotę 10 840 026,97 zł. 

W szczególności obsługa finansowo-księgowa wykonana była poprzez: 

 obsługę rachunków bankowych i obsługę kasową, 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek, w tym księgowanie syntetyczne  i 

analityczne oddzielnie dla każdej jednostki, 

 naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, poleceń, przelewów i potrąceń oraz 

dokonywanie wypłat wynagrodzeń, 

 naliczanie i przekazywanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

 naliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, 

 płacenie wszystkich zobowiązań jednostek oświatowych i SOO, m. in. za energię, gaz,  

 węgiel, olej, wodę, ścieki i nieczystości, papier, tusze i tonery oraz akcesoria 

komputerowe, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, druki szkolne, ubezpieczenie, 

szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz wiele innych kategorii wydatków, 

 sporządzanie projektów planów finansowych oddzielnie dla każdej jednostki, 
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 sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej i oświatowej oddzielnie dla 

każdej jednostki, 

 przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji oddzielnie dla każdej jednostki. 

 

W ramach Programów Rządowych Gmina Izbica realizowała następujące zadania, które 

zostały uwzględnione w kwocie wydatków poniesionych w 2020 roku. 

 

Dla Samorządowego Przedszkola w Izbicy w roku 2020 otrzymano z budżetu państwa 

dotację w kwocie 180 283,67 zł. Otrzymana subwencja na dzieci sześcioletnie w 2020 roku, to 

kwota 451 994,00 zł. Dotacja została przyznana i wykorzystana na realizację zadań statutowych 

przedszkola tj. kształcenia, wychowania i opieki poprzez pokrycie wydatków bieżących 

Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Dotacja pozwoliła objąć wychowaniem przedszkolnym  

w Gminie Izbica wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili taką wolę. Pozwoliła także na 

kontynuację dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz logopedii. Celem przyznania pomocy 

jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych. 

W roku 2020 Gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Łączna kwota wykorzystanej 

dotacji to: 57 580,50 zł. W efekcie otrzymanej dotacji podniesiono poziom wyrównania szans 

edukacyjnych uczniów, szczególnie w odniesieniu do dzieci z rodzin ubogich. 

W ramach pomocy materialnej dla uczniów na stypendia i zasiłki losowe w 2020 roku, 

wydano kwotę 146 240,00 zł. Do skorzystania z tej formy wsparcia uczniów w 2020 roku 

zakwalifikowało się w pierwszym półroczu 2020 roku 136 uczniów, zaś w II półroczu 106 

uczniów. 

Z rezerwy budżetowej 0,4% w 2020 roku otrzymaliśmy 24 730,00 zł. na zakup pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

W ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci Uzdolnionych 

uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica”, jest stypendium 

motywacyjne o nazwie „Stypendium Wójta Gminy Izbica”. Stypendium przeznaczone jest dla 

uczniów z klas IV – VIII, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. 

Stypendium w 2020 roku przyznano 6 uczniom w wysokości po 2 000,00 zł. Łączna wypłata 

stypendium dla uczniów wyniosła 12 000,00 zł. 
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W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 zostały podjęte działania 

związane   z zapobieganiem i przeciwdziałaniem wirusa w  jednostkach oświatowych poprzez 

zakup środków ochrony osobistej przez każdą ze szkół, przedszkole jak i  Samorządowy Ośrodek 

Oświaty w Izbicy. 

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: maseczki ochronne, przyłbice,  rękawice 

jednorazowe,  preparaty i maty dezynfekcyjne,  żele i mydła antybakteryjne, dozowniki do 

mydła, termometry bezdotykowe, opryskiwacze ręczne, lampy UV-C, dzwonki bezprzewodowe 

oraz wykonano gniazda elektryczne do stacji dezynfekujących. Prócz zakupionych środków do 

dezynfekcji, nauczyciele w ramach prowadzenia zajęć w systemie zdalnym otrzymali pomoc 

w postaci refundacji zakupu laptopów 

 

 
Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki w związku ze zwalczaniem pandemii   

COVID-19 
 

 
 
 

Jednostka 

 
 
 

Kwota 

Wydatki finansowane środkami 
budżetu państwa 

Jednorazowe dofinansowanie dla 
nauczycieli do zakupu sprzętu do 
prowadzenia zajęć realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

Samorządowy Ośrodek Oświaty 1 539,72  0,00 
Szkoła Podstawowa w Izbicy 2 327,40 10 498,99 
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 1 453,02 3 500,00 
Szkoła Podstawowa w Wirkowicach 2 730,75 5 000,00 
Szkoła Podstawowa w Orłowie 
Drewnianym 

1 794,35 10 064,15 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 
Kolonii 

1 399,10 4 374,93 

Szkoła Podstawowa w 
Tarzymiechach 

2 239,30 5 500,00 

Samorządowe Przedszkole w Izbicy 4 449,84 0,00 

Ogółem 17 933,48 38 938,07 
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Oprócz w/w wsparcia zostały złożone przez Samorządowy Ośrodek Oświaty w Izbicy 

wnioski o zwrot nienależnie opłacone składki ZUS. Kwoty zwrotów składek ZUS nienależnie 

opłaconych składek na podstawie wniosków złożonych do ZUS przez jednostki, stanowiące 

pomoc publiczną w kontekście epidemii COVID-19, wpłynęły w 2020 roku i są 

uwzględnione w poniższej tabeli: 

 
Zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy prawo oświatowe, Ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych realizowane są przez pracowników Samorządowego Ośrodka 

Oświaty. Głównie należą do nich: 

 rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłata stypendiów i zasiłków z tytułu 

pomocy materialnej dla uczniów 

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendium dla uczniów. 

Formą realizacji „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci Uzdolnionych 

uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica” jest stypendium 

motywacyjne o nazwie „Stypendium Wójta Gminy Izbica”. Stypendium przeznaczone jest dla 

uczniów z klas  IV – VIII, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie, 

 rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłata dofinansowania pracodawcom 

kosztów kształcenia pracowników młodocianych, 

 wykonywanie obowiązków Gminy w zakresie obsługi w Systemie Informacji 

Oświatowej; obowiązki Gminy w tym zakresie realizowane są poprzez weryfikację 

sprawozdań jednostek, a ponadto wprowadzanie danych i sporządzanie sprawozdań 

Jednostka Kwota 

Samorządowy Ośrodek Oświaty 18 498,50 

Szkoła Podstawowa w Izbicy 46 738,31 
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 17 631,16 
Szkoła Podstawowa w Wirkowicach 0,00 
Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym 44 968,62 
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii 28 842,07 
Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach 25 028,77 
Samorządowe Przedszkole w Izbicy 0,00 

Ogółem 181 707,43 
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jednostkowych obowiązujących JST. Do obowiązków w powyższym zakresie należy 

również wydawanie, przedłużanie i cofanie upoważnień dostępu dla dyrektorów szkół, 

zgłaszanie likwidacji, powołania placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica, 

 organizacja i przeprowadzanie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego; w 2020 roku przygotowano i przeprowadzono 1 egzamin na nauczyciela 

mianowanego. Wójt Gminy Izbica nadał 1 nauczycielowi stopień nauczyciela 

mianowanego, 

 realizacja procedur związanych z konkursem i przedłużaniem kadencji dyrektorów szkół  

i przedszkola, 

 realizacja obowiązku Gminy z zakresu dowozu uczniów przez przewoźnika PKS Chełm 

uczniów i wychowanków Szkół i Przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Izbica, 

 realizacja obowiązku Gminy w zakresie kosztów dowozu do szkół uczniów 

niepełnosprawnych; przyjmowanie wniosków, dokonywanie ich rozpatrzenia, w wyniku 

czego zawarte zostały umowy dotyczące zwrotu kosztów dowozu pomiędzy Wójtem, 

a rodzicami tych uczniów. Ponadto zostały zawarte umowy ze Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno Wychowawczym  w Krasnymstawie i Stowarzyszeniem Integracyjnym: 

„Magnum Bonum” w Krasnymstawie, celem zapewnienia opieki i transportu dzieciom 

niepełnosprawnym dowożonym na zajęcia. Zwroty realizowane są przez Urząd Gminy, 

 kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, zamieszkałą na terenie 

Gminy Izbica, 

 przygotowywanie i składanie do uprawnionych organów wniosków o nagrody 

i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkola; wnioski składane są zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, 

 ocena pracy dyrektorów; w zależności od terminów lub kierowanych wniosków. 

 

W ramach nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych wykonywane są: 

 nadzór nad prawidłowością dysponowania, przyznanymi szkołom i przedszkolu, środkami 

budżetowymi oraz pozyskanymi lub pochodzącymi z innych źródeł, a także 

gospodarowaniem mieniem; nadzór odbywa się w sposób ciągły poprzez sprawdzanie 

celowości wydatków, gospodarności i oszczędności w wydawaniu przyznanych środków 

finansowych, rzetelności oraz zgodności z prawem, 
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 nadzór nad funkcjonowaniem szkół i przedszkola pod kątem przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli i uczniów, 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół, 

 analiza projektów arkuszy organizacji w odniesieniu do zgodności z przepisami 

oświatowymi, w zakresie zabezpieczenia finansowego i zgodności z uchwałą budżetową 

oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Wójta. 

 

W ramach Ośrodka prowadzona jest współpraca z Kuratorium Oświaty, Organizacjami 

Związkowymi oraz instytucjami zewnętrznymi: 

 dokonywane są cząstkowe oceny pracy dyrektorów, 

 przeglądy warunków funkcjonowania szkół i przedszkola, 

 przeprowadzanie egzaminów i konkursów, 

 zasięganie opinii Kuratora Oświaty, 

 udział w ewaluacjach prowadzonych przez KO, 

 zasięganie opinii w przypadkach wymaganych odpowiednimi przepisami Organizacji 

Związkowych, 

 przekazywanie sprawozdań do RIO odnośnie średnich wynagrodzeń nauczycieli, 

 przekazywanie sprawozdań z emisji spalin do Urzędu Marszałkowskiego, 

 przekazywanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych, 

 przekazywanie sprawozdań z otrzymanych dotacji do Kuratorium Oświaty i do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

 XI. Program współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2020 

 

Roczny program współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty został 

Uchwałą Nr XVI.98.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 28 listopada 2019 roku, opublikowany 

został w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04 grudnia 2019r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2019r. poz. 6838). 
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Współpraca Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 opierała się na 

przywołanej wyżej ustawie oraz Programie współpracy Gminy Izbica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020. 

Program ten przewidywał współpracę w następujących obszarach: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie 

i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach 

sportowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych; 

2) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

4) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

7) turystyki i krajoznawstwa. 

Zadania te informowały o podstawowym, priorytetowym kierunku współpracy jednak nie 

stanowiły o wyłącznym obszarze współpracy. 

W ramach realizacji zadań z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

Gmina Izbica w roku ubiegłym ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert. Po jego rozstrzygnięciu 

została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem - Gminny Klub Sportowy RUCH Izbica 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży 

i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”. Na 

realizację tego zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. Z w/w dotacji został zorganizowany 

dowóz zawodników na miejsce rozgrywania wszystkich meczów w ramach rozgrywek ligowych, 

pucharowych oraz turniejowych, które odbyły się poza Izbicą. Organizacja transportu została 

zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób w tym 

małoletnich, przy uwzględnieniu przepisów sanitarno-epidemiologicznych związanych 

z pandemią COVID-19. Transport objął wszystkie grupy wiekowe, w których Klub prowadził 

szkolenie. Zostały opłacone wszystkie delegacje sędziowskie przysługujące sędziom 

delegowanym przez Związek Piłkarski będący organizatorem rozgrywek ligowych na mecze 

wszystkich drużyn działających w ramach Klubu. Odnośnie diet zawodników – został wypłacony 

pełny ekwiwalent przysługujący zawodnikom Drużyny Seniorów. Została opłacona również 
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składka z tytułu polisy ubezpieczeniowej obejmującej zawodników wszystkich poszczególnych 

grup szkoleniowych w Klubie. Także zostały wniesione i uiszczone wszystkie opłaty związane 

z udziałem w rozgrywkach ligowych, pucharowych i turniejowych. Ponadto został zakupiony 

sprzęt sportowy wykorzystywany do udziału w treningach, zajęciach sportowych oraz 

rozgrywkach ligowych, pucharowych i turniejowych. 

W związku z wprowadzonymi w Polsce w 2020r. ograniczeniami związanymi z pandemią 

COVID-19, nie zostały zorganizowane rozgrywki dla wszystkich grup szkoleniowych w okresie 

wiosennym tj. od marca do czerwca co było bezpośrednim wynikiem zmniejszenia łącznej ilości, 

w skali całego roku, meczów ligowych, turniejowych oraz pucharowych. 

 Należy podkreślić, że Klub Sportowy RUCH Izbica pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry trenerskiej prowadził różne zajęcia sportowo-rekreacyjne, głównie dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Izbica. Efekty działań sportowych oraz rekreacyjno-sportowych docierały do 

szerokiej grupy zawodników, kibiców, widowni, oraz mieszkańców gminy. 

Realizacja tego zadania miała znaczący wpływ na kształtowanie świadomości sportowego 

trybu życia jego uczestników, przeciwdziałała patologiom i wykluczeniom społecznym, 

rozwinęła umiejętności piłkarskie wśród uczestników biorących udział w realizacji zadania. 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych, gmina 

wspierała działalność Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie gminy. Koła 

Gospodyń Wiejskich otrzymały nagrody finansowe i rzeczowe. Ponadto aktywne koła  z okazji 

Dnia Działacza Kultury dodatkowo otrzymały nagrody finansowe i rzeczowe. 

Odnośnie zadań wynikających z założeń obszaru przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, gmina udzieliła wsparcia świetlicy środowiskowej funkcjonującej przy 

Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy odbywały się zajęcia przeznaczone dla 

dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wielodzietnych, ubogich bądź znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie lokalowe otrzymało również Izbickie Stowarzyszenie 

Integracyjne Klub Abstynenta ,,Bratniak”, jak również Stowarzyszenie Historyczne Wolica. 
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XII. Infrastruktura drogowa 
 

A. Struktura dróg gminnych 

 RAZEM 
Długość dróg gminnych ogółem [km] 99.660 
Powierzchnia ogółem [m2] 347985.000 

Nawierzchnia twarda ulepszona 
bitumiczna [km] 25.810 
bitumiczna [m2] 115948.260 
betonowa [km] 2.900 
betonowa [m2] 11603.000 
kostka [km] 10.280 
kostka [m2] 49984.000 

Nawierzchnia twarda nieulepszona 
brukowa [km] 0.170 
brukowa [m2] 430.000 
tłuczniowa [km] 9.040 
tłuczniowa [m2] 32868.000 
żwirowa [km] 5.843 
żwirowa [m2] 22473.1 

Drogi gruntowe 
ogółem [km] 50949.000 
ogółem [m2] 113792.000 
wzmocniona żwirem, żużlem itp. [km] 22.110 
wzmocniona żwirem, żużlem itp. [m2] 63478.000 
naturalna (grunt rodzimy) [km] 20.470 
naturalna (grunt rodzimy) [m2] 50314.000 
Suma pow. poboczy utwardzonych, zatok 
autobusowych itp. [m2] 

0 

Suma pow. chodników i ścieżek 
rowerowych [m2] 

2463.000 

Liczba obiektów mostowych w osi drogi 
[szt.] 

35 

Długość obiektów mostowych w osi drogi 
[m] 

294.7 

Tab. Struktura dróg gminnych 
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B. Budownictwo drogowe w 2020 roku w gminie Izbica 

1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Wirkowice Drugie Wygon – przez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 897 mb. 

 Koszt zużytych materiałów – 74 600,00 zł 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie drogi – 39 200,00 zł. 

 Praca sprzętu – 32 400 zł. 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

 Łączna wartość wykonanych prac – 146 200,00 zł 

 

2. Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Wólka Orłowska – przez 

wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 295 mb. 

 Koszt zużytych materiałów – 23 805,00 zł. 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie drogi – 11 832,00 zł. 

 Praca sprzętu – 10 940,00 zł. 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

 Łączna wartość wykonanych prac - 46 577,00 zł 

 

3. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Tarzymiechy Trzecie – przez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 651 mb. 

 Koszt zużytych materiałów – 56 746,00 zł 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie drogi – 35 904,00 zł 

 Praca sprzętu – 31 600,00 zł 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

 Łączna wartość wykonanych prac - 124 250,00 zł 
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4. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Izbica ul. Leśna – przez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 130 mb. 

 Koszt zużytych materiałów – 12 052,00 zł 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie drogi – 4 448,00 zł 

 Praca sprzętu – 3 640,00 zł 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

 Łączna wartość wykonanych prac – 20 140,00 zł 

 

5.  Wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście w Tarnogórze na odcinku 110 mb. 

polegającego na demontażu i ponownym ułożeniu cegły klinkierowej na podsypce 

cementowo – piaskowej. 

 Koszt zużytych materiałów – 6 200,00 zł. 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie drogi – 11 830,00 zł. 

 Praca sprzętu – 4 800,00 zł. 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu. 

 Łączna wartość wykonanych prac – 22 830,00 zł. 

 

6. Wykonanie parkingu przy budynku Strażnicy OSP w Romanowie oraz utwardzenie 

dna i skarp rowu odpływowego, wykonanie 2 przepustów zjazdowych. 

 Koszt zużytych materiałów – 10 980,00 zł. 

 Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

budowie  – 14 640,00 zł. 

 Praca sprzętu – 9 800,00 zł. 

 Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy 

Izbica przy użyciu posiadanego sprzętu. 

 Łączna wartość wykonanych prac - 35 420,00 zł. 
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7. Wyrównanie dróg gminnych gruntowych równiarką na terenie Gminy Izbica. 

 Łączna wartość wykonanych prac – 20 858,85 zł. 

8. Zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych na 

terenie Gminy Izbica. 

 Łączna wartość zakupionych znaków – 10 638,12 zł. 

9. Zakup rur karbowanych w celu wykonania przepustów drogowych przy drogach 

gminnych na terenie Gminy Izbica. 

 Łączna wartość zakupionych materiałów – 10 638,12 zł. 

10. Kruszenie gruzu betonowego przeznaczonego na naprawy i remonty dróg gminnych 

na terenie Gminy Izbica. 

 Łączna wartość wykonanej usługi – 41 820,00 zł. 

 
XIII. Ochrona przeciwpożarowa 

  
W Gminie Izbica funkcjonuje 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:  

14 typu  „S” posiadających co najmniej jeden samochód pożarniczy, 2 jednostki włączone są do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Izbica i OSP Ostrzyca. Jedna - OSP 

Bobliwo zawiesiła swoją działalność statutową. 

Obecnie jednostki OSP  posiadają łącznie: 21 pojazdów w tym: 

1 ciężki 

8 średnich ratowniczo-gaśniczych 

1 średni ratownictwa technicznego 

1 średni specjalistyczny wyposażony w drabinę mechaniczną 

7 lekkich wyposażonych w  zbiornik wody i autopomp 

3 lekkie ratownictwa technicznego 

Wszystkie jednostki OSP posiadają wyposażenie umożliwiające udział w działaniach 

ratowniczo -gaśniczych, a jednostki włączone do KSRG posiadają dodatkowo sprzęt  

i wyposażenie umożliwiające do udziału w działaniach  w zakresie ratownictwa: drogowego, 

technicznego, powodziowego, przedmedycznego. 

W roku 2020 rozpoczęto realizację  inwestycji pt. budowa Centrum Turystyczno-

Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy, w którym swoją siedzibę będzie miała również jednostka 

OSP Izbica, z trzema boksami garażowymi i pomieszczeniami niezbędnymi do jej działalności 
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statutowej. W roku  2020 zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania w OSP 

Tarnogóra umożliwiający alarmowanie jednostki bezpośrednio ze stanowiska kierowania  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. 

 

XIV. Ochrona Środowiska 
 

A. Program ochrony środowiska 

Podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na 

terenie Gminy Izbica jest ,,Program ochrony środowiska Gminy Izbica na lata 2018 -2022 

z perspektywą do roku 2026”, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Izbica Nr 

XLIV.279.2018 dnia 05 lipca 2018 r. Dokument ten zawiera cele i zadania, które powinna 

realizować gmina jak i inne podmioty w celu ochrony środowiska. Program zgodnie 

z obowiązującymi wymogami inwentaryzuje aktualny stan środowiska oraz określa niezbędne 

działania dla jego ochrony w ścisłym powiązaniu z głównymi kierunkami rozwoju województwa 

lubelskiego. 

B. Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanym drewnem  

W roku 2020 zostało rozpatrzonych i wydanych 16 decyzji administracyjnych w sprawie 

zezwolenia na usunięcie drzew w tym 10 decyzji na drzewa zlokalizowane w pasie drogowym, 

Gmina Izbica otrzymała 7 decyzji zezwalających na usuwanie drzew z terenów gminnych. 

Ponadto rozpatrzono 144 zgłoszenia na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność osób 

fizycznych, do których sporządzono protokoły. Postępowania zakończono w sposób milczącego 

załatwienia sprawy w 140 zgłoszeniach, jedno zgłoszenie zostało wycofane, a w trzech 

przypadkach na wniosek strony zostały wydane zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu. 

Zagospodarowanie drewna stanowiącego mienie gminy odbyło się zgodnie 

z Zarządzeniem Wójta Gminy Izbica nr 114/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie 

zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew, krzewów oraz wiatrołomów 

z nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica. 

W celu rekonstrukcji zabytkowej alei dojazdowej do Zespołu Pałacowo-Parkowego 

w Orłowie Murowanym, stanowiącej własność gminy. W roku 2020 została zawarta umowa na 

opracowanie inwentaryzacji drzew w formie tabelarycznej: w tym numeracji drzew, określenie 

gatunków, parametrów dendrometrycznych, opis stanu zachowania, propozycji wykonania 
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zabiegów pielęgnacyjnych, opracowania zakresu prac pielęgnacyjnych, sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego na wykonanie zabiegów, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, sporządzenie 

mapy inwentaryzacyjnej z zabiegami, na działce stanowiącej aleje dojazdową, wpisaną do 

rejestru zabytków województwa lubelskiego. Sporządzony operat dendrologiczny będzie 

stanowić podstawę do uzyskania zezwolenia na prowadzenia prac konserwatorskich od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, niniejsze prace pozwolą na zachowanie istniejącego 

drzewostanu oraz uzupełnienia ubytków nowymi nasadzeniami drzew. 

W ramach poprawy estetyki nasadzono kwiaty na rabatach przy Urzędzie Gminy, przy 

ulicach: Lubelska i Rynek oraz na „Skwerku” w Izbicy . 

 

C. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicy 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom. W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie zwierząt, 

Rada Gminy Izbica w drodze uchwały nr XX.144.2020 w dniu 20 lutego 2020 roku przyjęła 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Izbica w 2020 roku”. Niniejszy program zawiera zadania mające na celu 

minimalizację występującego zjawiska bezdomności zwierząt  

W 2020 roku zapewniono opiekę 15 bezdomnym zwierzętom (11 psom i 4 kotom). Gmina 

na realizację zadań tj: wyłapywania/odławiania, opiekę, usługi weterynaryjne, dokarmianie, 

wydatkowała 10 474,34 zł, dodatkowo udzieliła jednorazowej dotacji na funkcjonowanie 

schroniska dla zwierząt w Zamościu w wysokości 1 800 zł. 

Przy współpracy organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt została udzielona pomoc 4 zagubionym psom właścicielskim, zapewniając opiekę 

tymczasową i odnalezienie właściciela. 

Gmina Izbica co roku podpisuje umowę na usługi zbiórki, wywożenia i utylizacji padłych 

zwierząt nie posiadających właściciel. 
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D. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Izbica 

W lutym 2018 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a Gminą Izbica w zakresie 

przystąpienia do programu: „Systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego”, którego celem jest utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa lubelskiego, obowiązująca do dnia dzisiejszego. W roku 2020 w ramach programu 

Urząd Gminy Izbica przyjął 79 zgłoszeń lokalizacji wyrobów zawierających azbest od osób 

fizycznych. Liczba wszystkich przyjętych wniosków od roku 2018 do 2020 wyniosła 231. Gmina 

nie partycypuje finansowo w projekcie, pozwala to na zmniejszenie angażowania środków 

własnych na ten cel. 

W roku 2020 Gmina Izbica przystąpiła do „Konkursu Azbest 2020”, ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rozwoju w ramach, którego otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 700 zł na 

zadanie polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Izbica”, całkowity koszt realizacji wyniósł 19 100 z czego wkład własny 4 400 zł. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie zostało poprzedzone wyłonieniem wykonawcy, który w 

ramach zawartej umowy sporządził: - inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Izbica, Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izbica, warstwy obrysów obiektów 

zawierających azbest w formacie ESRI Shapefile zgodnie z wymaganiami Ministerstwa 

Rozwoju, wprowadzenia do Bazy Azbestowej wyników inwentaryzacji azbestu, sprawozdania z 

realizacji zadania do Ministerstwa Rozwoju, opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
Wyniki inwentaryzacji z podziałem na obręby geodezyjne na terenie Gminy Izbica 

kształtują się następująco: 

 przeznaczonych do unieszkodliwienia pozostaje łącznie 9 230 496 kg 

wyrobów azbestowych  

 9 089 586 kg - od osób fizycznych, 

 140 910 kg - od osób prawnych. 
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Tab.  Wyniki inwentaryzacji z podziałem na obręby geodezyjne na terenie Gminy Izbica 

Nr obrębu Nazwa obrębu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem 

0001 Bobliwo 239 925 3360 243 285 

0002 Dworzyska 281 676 255 281 931 

0003 Izbica 605 715 110580 716 295 

0004 Wirkowice II 687 555  687 555 

0005 Kryniczki 348 780  348 780 

0006 Majdan Krynicki 48 255  48 255 

0007 Mchy 149 355 195 149 550 

0008 Orłów Drewniany 455 310 1365 456 675 

0009 Orłów Drewniany Kolonia 175 185  175 185 

0010 Orłów Murowany 232 695 3405 236 100 

0011 Orłów Murowany Kolonia 293 715 135 293 850 

0012 Ostrówek 112 620  112 620 

0013 Ostrzyca 485 400  485 400 

0014 Romanów 234 855 1710 236 565 

0015 Stryjów 619 965 420 620 385 

0016 Tarnogóra 782 745 12795 795 540 

0017 Tarnogóra Kolonia 289 425 255 289 680 

0018 Tarzymiechy 1 289 040 3165 1 292 205 

0019 Topola 246 945  246 945 
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0020 Wał 142 890 2100 144 990 

0021 Wirkowice I 788 400  788 400 

0022 Wólka Orłowska 552 975 1170 554 145 

0023 Zalesie Kolonia 26 160  26 160 

Razem 9 089 586 140 910 9 230 496 

 

E. Program priorytetowy „Czyste powietrze” 

 
W dniu 21 grudnia 2020 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Izbica w zakresie 

realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na Wójta gminy został nałożony 

obowiązek wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych zamierzających złożyć 

wniosek o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ramach wyżej wymienionego programu. Obowiązki o wydawaniu 

zaświadczeń o dochodach przez Wójta wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku - Prawo Ochrony Środowiska i wydawane są nieodpłatnie przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Izbicy. Po przystąpieniu do programu pracownicy ds. ochrony środowiska Urzędu 

Gminy udzielają informacji, a także pomagają mieszkańcom nieodpłatnie wypełnić i złożyć 

wnioski do WFOŚiGW w Lublinie w ramach, którego można wymienić stare nieefektywne 

źródła ciepła, przeprowadzić termomodernizację budynku mieszkalnego z możliwością 

uzyskania dofinansowanie na ten cel w wysokości 60 % lub 30 % poniesionych kosztów. 

 
XV.  Zaopatrzenie w wodę mieszkańców i działalność Gminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej w Izbicy 

 
A. Woda 

Poziom zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Izbica jest bardzo dobry. Gmina 

Izbica jest zwodociągowana we wszystkich miejscowościach. System zaopatrzenia w wodę 
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Gminy Izbica oparty jest na 5 ujęciach wód podziemnych eksploatowanych przez Gminne 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o : 

1) Ujęcie wody w Bobliwie 

2) Ujęcie wody w Izbicy 

3) Ujęcie wody w Tarnogórze 

4) Ujęcie wody Wał 

5) Ujęcie wody w Tarzymiechach 

Zdolność produkcyjna ujęć w chwili obecnej zabezpiecza zapotrzebowanie na wodę 

Gminy Izbica .System dystrybucji wody składa się z 135 km długości sieci rozdzielczej. 

W 2020 roku na terenie Gminy Izbica wybudowano 18 nowych przełączy 

wodociągowych. Na ujęciu wody w Izbicy wymieniono część obudowy studni oraz odcinek 

rurociągu tłocznego pomiędzy studnią a budynkiem. Usunięto 11 awarii na przyłączach 

wodociągowych, awarii sieci wodociągowej nie odnotowano. 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Izbica wynosi 129,45 km długości, a długość 

przyłączy wodociągowych wynosi 66,8 km. Zostały wymienione wodomierze główne na 

ujęciach wody w Bobliwie i Tarzymiechach. Wymieniono 210 nowych wodomierzy 

u odbiorców indywidualnych. 

 Na terenie Gminy jest jedna oczyszczalnia zbiorcza oraz 73 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Izbica wynosi 13,1 km czynnej 

sieci kanalizacyjnej oraz 3,708 km przyłączy kanalizacyjnych. W 2020 roku wykonano 1 nowe 

przyłącze kanalizacyjne. W 2020 roku zostało odnotowano 100 awarii na sieci 

podciśnieniowej, które zostały usunięte. 

 

B. Odpady 

Gminny Zakład Komunalny na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia 

publicznego udzielonego z wolnej ręki  odbiera od mieszkańców gminy odpady komunalne. 

W ciągu roku  zebrano 1013,85 ton odpadów w tym 558,82 ton odpadów niesegregowanych 

oraz 455,03 ton odpadów segregowanych. 
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XVI. Realizacja Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
 
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2020 rok  

zatwierdzony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr  XVII.113.2019 z dnia 19 grudnia 2019 

roku. 

Gminny program obejmował stan problemów alkoholowych, oraz zasoby umożliwiające 

prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej. Określał zadania własne gminy i metody 

ich realizacji, zawierał preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu 

w roku 2020. Realizacją programu zajmowały się jednostki z terenu gminy: Dyrektorzy Szkół, 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu,  Posterunek Policji oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

A. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Izbica 

 
Narastającym problemem i zagrożeniem mieszkańców naszej gminy staje się problem 

nadużywania napojów alkoholowych. Uzależnienia niejednokrotnie doprowadzają do ludzkich 

nieszczęść, zagrażają bezpieczeństwu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podejmowane są 

więc działania aby zminimalizować w przyszłości powstające zagrożenia poprzez wprowadzanie 

i wdrażanie elementów profilaktyki  już od najmłodszych klas szkoły podstawowej. 

W ramach Gminnego Programu  dofinansowano : 

 zakup odbiornika telewizyjnego oraz zabawek dla dzieci przebywających w świetlicy  

szkolnej w Orłowie Drewnianym, zakup telewizora był niezbędny do realizacji zadań 

z zakresu działalności edukacyjnej i profilaktycznej(wyświetlanie filmów 

instruktażowych) o tematyce przeciwdziałania niedostosowaniom społecznym dzieci 

pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem, 

 sprzęt na siłownię z przeznaczeniem na skuteczniejszą aktywność fizyczną młodzieży 

z dala od nałogów i uzależnień w miejscowości Topola, 

 zakup szaf na sprzęt sportowy dla najmłodszych grup szkoleniowych  przy Gminnym 

Klubie Sportowym w Izbicy, 
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 dofinansowano imprezę choinkową  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami 

alkoholowymi. 

 

 W szkołach w okresie nauki prowadzone było dożywianie wytypowanych przez 

dyrektorów uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. 

Zakupione zostały płyty i książki, które są wykorzystywane w świetlicach jako materiały 

informacyjno - edukacyjne o charakterze profilaktycznym na temat: 

 uzależnień 

 narkotyków 

 alkoholu 

 gier komputerowych 

 
Ze środków GKRPA dofinansowana została świetlica przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu. Głównym, celem działalności świetlicy jest podejmowanie działań w zakresie 

profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i  innych uzależnień poprzez 

organizowanie pozalekcyjnych form spędzania wolnego czasu w sposób wolny od nałogów, 

a także rozwijania zainteresowań. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs  „Kiedy 

wirus za oknem ja zostaję w domu”, którego celem było : 

- propagowanie  odpowiedniego zachowania w czasie pandemii koronawirusa, 

- pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci, 

- alternatywna forma twórczego spędzania czasu. 

 Wpłynęło  43 prace, które zostały ocenione w dwóch kategoriach : kl. III, IV, V oraz  kl. 

VI ,VII, VIII  , oprócz laureatów wyróżnienia otrzymało 8 osób. 

Nagrody i upominki otrzymali wszyscy  uczestnicy konkursu. 

 

B. Udzielenie pomocy rodzinom w których występuje problem z przemocą 

i nadużywaniem alkoholu 

Ponadto ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dofinansowana została Izba Wytrzeźwień w Zamościu, gdzie dowożeni są 
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pacjenci z terenu naszej gminy. W 2020 roku dowieziono 32 zatrzymane osoby . Z tymi osobami  

przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne. 

 Przeprowadzono kontrole części placówek handlowych pod względem przestrzegania 

przez sprzedawców ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W 2020 roku z 20 osobami zgłoszonymi jako nadużywające napoje alkoholowe, 

członkowie GKRPA przeprowadzili rozmowy profilaktyczne, które miały na celu zmotywowanie 

tych osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub zaprzestania spożywania 

alkoholu. Zgłoszone osoby, kierowane były również na przeprowadzenie badań w celu ustalenia 

stopnia uzależnienia do Poradni Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Jedna osoba została 

skierowana do Sądu na leczenie przymusowe. 

 W ramach Gminnego Programu znaczna część aktywności w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych była zdominowana przez stan epidemii, część działań  

była niemożliwa do zrealizowania. 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła  

złożone wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach 

handlowych na terenie gminy. Wszystkie placówki handlowe spełniały warunki określone 

w Uchwale Rady Gminy Nr. XL  II 271.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku - wobec powyższego 

wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wydane zostały postanowienia w sprawie 

wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


