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I. Wstęp 

Szanowni Państwo 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Izbica za rok 2021. Dokument opracowano 

zgodnie  z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 Burmistrza Gminy Izbica w roku 

poprzednim. Dokument  uwzględnia w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rad gminy oraz  budżetu obywatelskiego. 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.28 aa ust.4 Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Burmistrzowi. 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 Miejskiej 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 Miejskiej 

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 Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum 

zaufania. 

Raport obejmuje rok 2021, 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 2021 roku na dzień 31 grudnia wynosiła 8065 osób  w tym 4019 kobiet 

oraz 4046 mężczyzn. 

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

sołectwa, a najmniejszym miejscowość Zalesie. 

 

    Lp. Miejscowość Ogólna liczba osób 

zameldowanych  

Osoby 

zameldowane na 

pobyt stały 

Osoby 

zameldowane na 

pobyt czasowy 

1 Bobliwo 160 157 3 

2 Dworzyska 227 225 2 

3 Izbica 1762 1750 12 

4 Kryniczki 192 190 2 

5 Majdan Krynicki 22 21 1 

6 Mchy 93 92 1 

7 Orłów Drewniany 342 334 8 

8 Orłów Drewniany 

–Kolonia 

180 180 0 

9 Orłów Murowany 151 151 0 

10 Orłów Murowany 

– Kolonia 

235 233 2 

11 Ostrówek 68 68 0 

12 Ostrzyca 297 296 1 

13 Romanów 164 164 0 

14 Stryjów 407 403 4 

15 Tarnogóra 808 798 10 

16 Tarnogóra – 

Kolonia 

242 241 1 
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17 Tarzymiechy 

Pierwsze 

275 275 0 

18 Tarzymiechy 

Drugie 

271 269 2 

19 Tarzymiechy 

Trzecie 

359 357 2 

20 Topola 155 154 1 

21 Wał 142 141 1 

22 Wirkowice 

Pierwsze 

573 572 1 

23 Wirkowice Drugie 368 368 0 

24 Wólka Orłowska 568 562 6 

25 Zalesie 7 7 0 

 RAZEM 8065 8008 57 

 Tab. 1 Zestawienie zbiorcze mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 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 

2021 31 25 56 

Tab. 2 przedstawiająca liczbę urodzeń w latach 2015-2021 
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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 

2021 81 74 155 

Tab. 3 przedstawiająca liczbę zgonów w latach 2015- 2021  
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  III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów Gminy Izbica 

 
Budżet gminy Izbica po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku został 

wykonany w kwocie 45 844 600,02 zł. co stanowi 100,26 % planu w tym : 

• dochody na zadania własne zostały  wykonane w kwocie 26 554 322,81 zł,                          

co stanowi 57,92 % dochodów ogółem, 

• dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 996 246,72 zł, co stanowi 15,26 

% dochodów ogółem , 

• dochody na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 12 294 030,49 zł,                        

co stanowi 26,81 %  dochodów ogółem. 

Wydatki na koniec roku wyniosły  39 564 989,46 zł. co stanowi 95,10%  planu. Wskaźnik 

wydatków majątkowych które zostały zrealizowane w kwocie 4 105 700,66 wyniósł 81,10 %  

natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35 459 288,80 zł. co daje wskaźnik                      

w wysokości  97,04 % wydatków ogółem.  

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia  2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów                        

i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniósł 17 637 000,00 zł. i przedstawia się 

następująco: 

Kredyty: 

• Bank Spółdzielczy w Izbicy – 9 850 000,00 zł 

 

Obligacje komunalne: 

• Bank Ochrony Środowiska w Lublinie – 6 337 000,00 zł 

• SGB-Bank S.A. Poznań – 1 450 000,00 zł.  

 

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

 

Wolne środki za 2021 rok wyniosły 1 607 356,34 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS                

za IV 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.  

 

 

 



10 | S t r o n a  

 

B. Wykonanie budżetu gminy 

 

Budżet Gminy Izbica na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX.195.2020 Rady 

Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 r.  Wykonanie dochodów na 31.12.2021 wyniosło 

45 844 600,02zł. w stosunku do roku 2020 dochody wzrosły o 21,18 %, na 2022 rok 

zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2021 ze wskaźnikiem 

wzrostu 0,5 %. Dochody      z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku 

wzrosły o 14,21 % w stosunku do roku 2020, na 2022 rok zaplanowano na podstawie informacji 

przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 

36 564 989,46 zł.  i są one o 7,79 % wyższe niż w roku 2020, na rok 2022 zaplanowano wydatki 

o 15,06 % wyższe w stosunku do roku 2021 z uwagi na inwestycje, których zarówno ukończenie 

jak i rozpoczęcie przypada na 2022 rok. Wzrost wydatków ogółem w 2021 roku spowodowany 

był realizacją inwestycji których ukończenie przypadało w 2021 roku.  

 

  Plan na 31.03.2022 wykonanie 2021 rok Wykonanie 2020 rok 

dochody ogółem  42 800 984,48 45 844 600,02 37 832 361,52 

dochody z pit 3 096 610,00 3 606 522,09 3 157 747,00 

dochody z majątku 503 750,00 502 600,18 11 720,00 

wydatki ogółem  45 521 932,86 39 564 989,46 36 704 004,03 

wydatki majątkowe  13 008 613,33 4 105 700,66 3 014 581,59 

wynik budżetu   -2 720 948,38 6 279 610,56 1 128 357,49 
 

W budżecie gminy na 2021 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    15 % 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: 

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg działów za 2021 rok 

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
Procent 
wykonania  

010 Rolnictwo i łowiectwo 624 111,17 622 541,88 99,75 

600 Transport i łączność 50 000,00 70 000,00 140,00 

8%

34%

31%

12%

15%

Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2021 roku

dochody z tytułu udziału we

wpływach z podatku

dochodowego od osób

fizycznych i prawnych

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele

bieżące

pozostałe dochody bierzące w

tym podatki i opłaty

Dochody majątkowe
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700 Gospodarka mieszkaniowa 500 305,00 509 480,94 101,83 

750 Administracja publiczna 322 977,95 324 811,91 100,57 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
5 433,00 5 283,00 97,24 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 10 392,18 0,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

6 496 503,16 6 793289,64 104,57 

758 Różne rozliczenia 19 859 873,00 19859 873,00 100,00 

801 Oświata i wychowanie 800 863,34 814 877,57 101,75 

852 Pomoc społeczna 1 961 910,00 1 824 567,46 93,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 000,00 84 315,68 75,28 

855 Rodzina 11 570 676,00 11 517 760,16 99,54 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 979 878,39 974 143,70 99,41 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2402 087,38 2395 639,62 99,73 

  RAZEM 45 724 222,39 45 844 600,02 100,26 

 

 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. 43,21 % 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. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 9 % 

wydatków ogółem. Utrzymanie czystości na terenie gminy (pozostała działalność) to zaledwie 7 

% wydatków ogółem, obsługa długu – 1 %, wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 2 %. 

Powyższa struktura wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat (nie 

uwzględniając wydatków inwestycyjnych). 
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Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków wg działów za 2021 rok 

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
Procent 
wykonania  

010 Rolnictwo i łowiectwo 772 671,17 648 433,87 83,92 

600 Transport i łączność 1 478  822,01 670 127,94 45,31 

700 Gospodarka mieszkaniowa 540 500,00 503 791,57 93,21 

710 Działalność usługowa 72 000,00 29 903,20 41,53 

750 Administracja publiczna 3 936 065,84 3 695 163,65 93,88 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

5 433,00 5 283,00 97,24 

Administracja 

publiczna;9%

Obsługa długu 

publicznego;1%
Oświata i 

wychowanie;29%

Gospodarka 

mieszkaniowa i 

działalność 

usługowa;1%

Ochrona zdrowia;0%

Pomoc społeczna i 

Rodzina;36%

Rolnictwo i 

łowiectwo;2%
Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska;7% Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa;1%

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego;12%

Transport i 

łączność;2%

Struktura wykonania wydatków za rok 2021
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754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
276 570,00 238 372,15 86,19 

757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 346 693,99 86,67 

801 Oświata i wychowanie 11 122 116,34 11 034 078,56 99,21 

851 Ochrona zdrowia 133 367,56 131 474,48 98,58 

852 Pomoc społeczna 2 653 577,00 2 596 181,11 97,84 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 627 252,00 580 625,47 92,57 

855 Rodzina 11 701 600,00 11 647 793,36 99,54 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 983 962,76 2 767 648,60 92,75 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
4 692 232,22 4 462 730,51 95,11 

926 Kultura fizyczna 206 890,00 206 688,00 99,90 

  RAZEM 41 603 059,90 39 564 989,46 95,10 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

Tabela Nr 3. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r.  

Dział Rozdział Paragraf P4 Opis Plan Wykonanie 

Wykonanie 

planu 

010       Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 0,00 0,00% 

  01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 0,00 0,00% 

    605 0 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Izbica 

100 000,00 0,00 0,00% 

    605 9 
Poprawa stanu siecie wodno-kanalizacyjnej na 

terenei Gminy Izbica  
10 000,00 0,00 0,00% 

600       Transport i łączność 735 351,01 100 000,00 13,60% 

  60014     Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 100,00% 

    630 0 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

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

  60016     Drogi publiczne gminne 635 351,01 0,00 0,00% 

    605 0 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 

łąkowej, Zielnej i Sportowej w miejscowości 
Izbica 

100 000,00 0,00 0,00% 
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    605 0 

Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 

0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól lasów w 
miejscowości Zalesie 

535 351,01 0,00 0,00% 

700       Gospodarka mieszkaniowa 458 000,00 455 607,00 99,48% 

  70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami 458 000,00 455 607,00 99,48% 

    606 0 Zakup działki w miejsocowości Izbica 458 000,00 455 607,00 99,48% 

750       Administracja publiczna 100 000,00 97 416,00 97,42% 

  75023     Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 97 416,00 97,42% 

    606 0 Wymiana oprogramowania dziedzinowego  100 000,00 97 416,00 97,42% 

754       
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
15 000,00 15 000,00 100,00% 

  75404     Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 100,00% 

    617 0 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

15 000,00 15 000,00 100,00% 

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 000,00 68 109,61 80,13% 

  90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000,00 52 449,56 95,36% 

    605 0 
Opracowanie dokumentacji na oświetlenie lamp 

kedowych na terenie Gminy Izbica 
5 000,00 4 950,00 99,00% 

    606 0 Zakup i montaż lamp solarnych w m. Izbica 50 000,00 47 499,56 95,00% 

  90095     Pozostała działalność 30 000,00 15 660,05 52,20% 

    605 0 System wizyjny CCTV IP 30 000,00 15 660,05 52,20% 

921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 546 318,22 3 356 650,05 94,65% 

  92109     Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 546 318,22 3 356 650,05 94,65% 

    605 7 
Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego 

poprzez budowę budynku pełniącego funkcje 

społeczne w Gminie Izbica 

2 270 723,38 2 164 862,24 95,34% 

    605 9 1 275 594,84 1 191 787,81 93,43% 

926       Kultura fizyczna 13 120,00 12 918,00 98,46% 

  92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 120,00 12 918,00 98,46% 

    605 0 Budowa siłowni zewnętrznej w m. Tarnogóra 13 120,00 12 918,00 98,46% 

        Razem 5 062 789,23 4 105 700,66 81,10% 
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Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia  2021 roku wyniósł 5 062 789,23 zł, 

łącznie poniesiono wydatki w kwocie 4 105 700,66 zł. co stanowi 81,10 % planu w tym: 

 

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

• Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na: 

o Zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej                

w m. Izbica w kwocie 100 000,00 zł. podpisana została umowa z wykonawcą         

a następnie aneks wydłużający termin realizacji w związku z niemożnością 

otrzymania przez wykonawcę decyzji środowiskowych – termin realizacji 

ustalono do końca marca 2022 r. 

o Zaplanowane wydatki majątkowe związane z realizacją poprawy stanu sieci 

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

zrealizowane z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie realizowana w 2022 r. umowa 

z wykonawcą została podpisana w 2020 roku, kwotę 10 000,00 zł. zabezpieczono 

na wypadek nieprzewidzianych czynności, które należałoby wykonać w związku z 

realizacją tej inwestycji.  

 

W dziale 600 – Transport i łączność 

• w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki w wysokości 

100 000,00 zł. dotacja celowa dla Powiatu Powiat Krasnystaw na budowę drogi Wólka 

Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów Krasnystaw. 

• W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano środki w kwocie 535 351,01 

zł. na budowę drogi gminnej Izbica –Zalesie nie były wystarczające aby zrealizować 

zadanie w pełnym zakresie. Gmina ubiegała się o dodatkowe środki na tę inwestycję 

otrzymała w 2021 roku wstępną promesę dotyczącą finansowania inwestycji z programu 

rządowy Fundusz Polski Ład „Program inwestycji strategicznych”,  do końca roku nie 

udało się ogłosić przetargu , inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku.  

• Zaplanowane środki w wysokości 100 000, 00 zł. na opracowanie dokumentacji na 

przebudowę ulic Łąkowej, Zielnej i Sportowej nie zostały zrealizowane z powodu braku 

wykonawcy pomimo kilku zapytań ofertowych. 

 

W dziale 700 -  Gospodarka mieszkaniowa  

• Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano i zrealizowano wydatki na 

zakup działki w miejscowości Izbica w kwocie 455 607,00 zł. ( „Wymiana” działek z 

Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  w związku ze zmianą miejsca 

prowadzenia działalności. Gminne Przedsiębiorstwo przeniosło siedzibę z Izbicy do 

miejscowości Ostrzyca w związku z powyższym gmina nabyła nieruchomość w m. Izbica 

a zbyła nieruchomość w m. Ostrzyca). 
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W dziale 750 – Administracja publiczna 

• Zakupiono oprogramowanie dziedzinowe do urzędu w tym między innymi: 

oprogramowanie związane pobieraniem podatków i opłat,  środki trwałe, kadry,  płace , 

program finansowo księgowy na kwotę 97 416,00 zł.  

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

• w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji  zaplanowano 15 000,00 zł. z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Policji w Izbicy. 

Wydatek został zrealizowany  w 100 %.  

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

• w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i mostów zaplanowano: 

o  zakup i montaż lamp solarnych -  zrealizowano wydatki w kwocie 47 499,56 zł.  

o Opracowanie dokumentacji pod oświetlenie lamp ledowych na terenie gminy 

Izbica – zrealizowano wydatki w kwocie 4 950,00 zł.  

o System wizyjny CCTVIP (monitoring) zadanie zostało zrealizowane zgodnie z 

umową, poniesiono wydatki na kwotę 15 660,05 zł.  

  

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   

• w ramach rozdziału 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 

wydatki majątkowe w wysokości 3 546 318,22 zł. natomiast zrealizowano w kwocie 

3 356 650,05 zł. co stanowi 94,65% planu z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury 

obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne w 

Gminie Izbica.  Prace związane z realizacją zadania zostały ukończone. Obiekt do użytku 

zostanie przekazany w 2022 roku. 

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna   

• w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano: 

o opracowano dokumentację na budowę siłowni zewnętrznej z elementami małej 

architektury w m. Tarnogóra w wysokości 1 968,00 zł. . 

o opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowa boiska 

wielofunkcyjnego w m. Wólka Orłowska w wysokości 10 950,00 zł. 
 

D. Istotne wskaźniki z omówieniem  

 

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

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 26 554 322,81 zł. co stanowi 57,92 % 

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 
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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 38 848 353,30 zł. natomiast wydatki 

bieżące wykonano w wysokości 35 459 288,80 zł., różnica wynosi 3 389 064,50 zł. 

Stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem wynosi 7,39 %. 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 4 105 700,66 zł. co stanowi 

10,38 % 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.   

4. Wskaźnik nr 4. Obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia                 

i pochodne. 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane w wysokości 

15 202 777,31 zł. co stanowi 42,87 % 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 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 2021 r. na realizację programów i projektów wyniósł 

2 206 324,03 zł. co stanowi 5,58 % 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            
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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 2021 

roku wyniosła 946 693,99 zł. co stanowi 2,07 % 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. 

7. Wskaźnik nr 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach 

bieżących. 

Udziały w PIT (osoby fizyczne ) wyniosły 3 584 557,00 zł. co stanowi 7,81 % 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 

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica na lata 2021-2035 oraz dane 

sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Izbica za rok 2021. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica na rok 2021 została przyjęta uchwałą                                                

Nr XXIX.194.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona 

została uchwałami Rady Gminy Izbica: 

 1.Uchwała Nr XXX.199.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 18 lutego 2021 roku 

 2.Uchwała Nr XXXI.207.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 25 marca 2021 roku  

 3.Uchwała Nr XXXIII.225.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 15 czerwca 2021 roku 

 4. Zarządzenie Nr 82.2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 30 czerwca 2021 roku  

 5. Uchwała Nr XXXVI.249.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 29 września 2021 roku 

 6. Zarządzenie Nr 161.2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 11 października 2021 roku 
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 7. Uchwała Nr XXXVIII.265.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 23 listopada 2021 roku 

 8. Zarządzenie Nr 203.2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 31 grudnia 2021 roku  

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 roku 

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

Prognozie Finansowej, obejmując: 

 – Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Izbica na lata 2021-2035 (tabela nr 5); 

 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Izbica (tabela nr 6). 

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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 

ogółem 45 724 222,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 

45 844 600,02 zł, tj. 100,26%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 738 370,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. 

w kwocie 38 848 353,30 zł, tj. 100,28%, w tym: 

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

(PIT)  – zaplanowane w kwocie 3 311 575,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 

3 584 557,00 zł, tj. 108,24%; 

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

(CIT) – zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 

21 965,09 zł, tj. 129,21%; 

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 753 372,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 753 372,00 zł, tj. 100,00%; 

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

kwocie 14 338 292,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 236 063,62 zł, tj. 

99,29%; 

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 318 130,13 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 252 395,59 zł, tj. 98,76%. 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 985 852,31 zł, wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 6 996 246,72 zł, tj. 100,15%, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 492 208,00 zł, 

wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 502 600,18 zł,  tj. 102,11%; 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w 

kwocie 6 493 611,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 493 610,65 

zł,  tj. 100,00%. 
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3. Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Izbica na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 

41 603 059,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 39 564 989,46 zł, 

tj. 95,10%. 

Wydatki obejmują: 

1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 540 270,67 zł, wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 35 459 288,80 zł, tj. 97,04%, w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2021 r. w kwocie 346 693,99 zł, tj. 86,67%. 

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 062 789,23 zł, wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 4 105 700,66 zł, tj. 81,10%. 

4. Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Izbica zostały zrealizowane w wysokości 45 844 600,02 zł. Na realizację zadań 

gminnych przeznaczono kwotę 39 564 989,46 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę 

budżetową w wysokości 6 279 610,56 zł. 

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

dodatnią i wyniosło 3 389 064,50 zł 

5. Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 642 694,85 zł, w tym: 

 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 450 000,00 zł, tj. 100,00% 

 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 555 338,51 zł, tj. 100,00% 

 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 607 356,34 zł, tj. 0% 

 – spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 30 000,00 zł, tj. 100,00%. 

6. Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 050 000,00 zł, tj. 

33,30% planu. 

- nadpłacono kredyt w BS Izbica w kwocie 1 450 000,00 zł. 

- wykupiono obligacje na kwotę 600 000,00 zł. 

- rozchody w kwocie 4 106 501,00 zł. nie zostały zrealizowane.  

 

Tabelaryczne zestawienie zmian w WPF – stan na dzień 31.12.2021 r 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan 2021 – 

UCHWAŁA 

WPF 

Plan 2021 – 

ZMIANA 

WPF  

Plan wg stanu 

budżetu na 

dzień 

31.12.2021 

Wykonanie 

2021 

Wykonanie 

planu 

(względem 

planu na 

31.12.2021) 

1 Dochody ogółem 
39 227 

696,26 

39 416 

856,26 
45 724 222,39 45 844 600,02 100,26% 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 
35 779 

041,95 

35 968 

201,95 
38 738 370,08 38 848 353,30 100,28% 
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1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych 
3 311 575,00 3 311 575,00 3 311 575,00 3 584 557,00 108,24% 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób prawnych 
17 000,00 17 000,00 17 000,00 21 965,09 129,21% 

1.1.3 z subwencji ogólnej 
15 162 

825,00 

15 124 

592,00 
15 753 372,00 15 753 372,00 100,00% 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 

12 785 

072,07 

12 829 

049,07 
14 338 292,95 14 236 063,62 99,29% 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 4 502 569,88 4 685 985,88 5 318 130,13 5 252 395,59 98,76% 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 1 060 800,00 1 060 800,00 1 094 438,00 1 129 495,14 103,20% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 3 448 654,31 3 448 654,31 6 985 852,31 6 996 246,72 100,15% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 955 607,00 955 607,00 492 208,00 502 600,18 102,11% 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje 
2 493 014,31 2 493 014,31 6 493 611,31 6 493 610,65 100,00% 

2 Wydatki ogółem 
38 657 

696,26 

39 402 

194,77 
41 603 059,90 39 564 989,46 95,10% 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 
33 628 

378,04 

33 771 

525,54 
36 540 270,67 35 459 288,80 97,04% 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
14 774 

753,25 

14 803 

286,25 
15 398 540,81 15 185 298,22 98,62% 

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1.2.1 

gwarancje i poręczenia podlegające 

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 

o którym mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 500 000,00 500 000,00 400 000,00 346 693,99 86,67% 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 5 029 318,22 5 630 669,23 5 062 789,23 4 105 700,66 81,10% 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 
5 029 318,22 5 630 669,23 5 062 789,23 4 105 700,66 81,10% 
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2.2.1.1 
wydatki o charakterze dotacyjnym na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 
150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 

3 Wynik budżetu 570 000,00 14 661,49 4 121 162,49 6 279 610,56   

3.1 

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 

przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i 

wykup papierów wartościowych 

570 000,00 14 661,49 2 050 000,00 2 050 000,00   

4 Przychody budżetu 30 000,00 585 338,51 2 035 338,51 3 642 694,85 178,97% 

4.1 
Kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych, w tym: 
0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 100,00% 

4.2 
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 

w tym: 
0,00 555 338,51 555 338,51 555 338,51 100,00% 

4.3 
Spłaty udzielonych pożyczek w latach 

ubiegłych,  
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 

5 Rozchody budżetu 600 000,00 600 000,00 6 156 501,00 2 050 000,00 33,30% 

5.1 

Spłaty rat kapitałowych kredytów 

i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych, w tym: 

600 000,00 600 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 100,00% 

5.2 
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą 

długu 
0,00 0,00 4 106 501,00 0,00 0,00% 

6 Kwota długu, w tym: 
17 637 

000,00 

17 637 

000,00 
17 637 000,00 17 637 000,00 100,00% 

7 

Relacja zrównoważenia wydatków 

bieżących, o której mowa w art. 242 

ustawy 

          

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi 
2 150 663,91 2 196 676,41 2 198 099,41 3 389 064,50 154,18% 

7.2 

Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki, a wydatkami 

bieżącymi 

2 150 663,91 2 752 014,92 2 753 437,92 5 551 759,35 201,63% 

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) 

4,78% 4,75% 10,04% 9,74%   
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8.2 

Relacja określona po prawej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 

roku (wkaźnik jednoroczny) 

11,64% 11,76% 10,69% 15,22%   

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) 

11,72% 11,72% 11,72% 11,72%   

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) 

11,65% 12,21% 12,21% 12,21%   

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 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 rok budżetowy 

Tak 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 

19 227,07 19 227,07 52 107,07 37 976,79 72,88% 

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: 

19 227,07 19 227,07 52 107,07 37 976,79 72,88% 
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9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 227,07 19 227,07 52 107,07 37 976,79 72,88% 

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 

2 493 014,31 2 493 014,31 2 387 110,31 2 387 109,65 100,00% 

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: 

2 493 014,31 2 493 014,31 2 387 110,31 2 387 109,65 100,00% 

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 493 014,31 2 493 014,31 2 387 110,31 2 387 109,65 100,00% 

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 

44 150,00 44 150,00 62 461,60 48 871,42 78,24% 

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: 

44 150,00 44 150,00 62 461,60 48 871,42 78,24% 

9.3.1.1 
finansowane środkami określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 
19 197,07 19 197,07 49 909,97 41 461,79 83,07% 

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 

4 096 318,22 4 096 318,22 3 556 318,22 3 356 650,05 94,39% 

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: 

4 096 318,22 4 096 318,22 3 556 318,22 3 356 650,05 94,39% 

9.4.1.1 
finansowane środkami określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 
2 390 723,38 2 390 723,38 2 270 723,38 2 164 862,24 95,34% 

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: 
4 190 468,22 4 190 468,22 4 190 468,22 0,00 0,00% 

10.1.1 bieżące 44 150,00 44 150,00 44 150,00 0,00 0,00% 

10.1.2 majątkowe 4 146 318,22 4 146 318,22 4 146 318,22 0,00 0,00% 

10.6 

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., 

wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 

już zaciągniętych 

600 000,00 600 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 100,00% 

*w wieloletniej prognozie pominięto wiersze w których plan i wykonanie były zerowe.  
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Załącznik Nr 2 do wymienionej uchwały określa ustalone na 2021 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 2017-2022, planowane nakłady finansowe łącznie 1 862 235,45 zł, w 

tym wydatki bieżące w kwocie 6 150,00 zł.  Limit zobowiązań wynosi 206 786,51 zł.  

Umowa z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru została podpisana, realizacja zadania 

przypada na 2022 rok. W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją 

projektu w wysokości 10 000,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 5 043,00 zł.,  

zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. nie zostały zrealizowane.  

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 realizowane było w latach 2019-2021, na 2021 rok zaplanowano i 

zrealizowano w 100 % wydatki bieżące w kwocie 13 431,60 zł. w ramach których zakupiono 

wyposażenie do świetlicy w tym między innymi zakupiono krzesła i stoliki , bilard, 

piłkarzyki.  

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 6 606 852,97 zł; w tym nakłady na wydatki bieżące w kwocie 

28 000,00 zł.  Zakres projektu polegał 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. Limit wydatków na 2021 rok wynosił 3 546 318,22 zł. 

natomiast limit zobowiązań 163 817,65 zł.  W ramach realizacji zadania wydatkowano 

5 043,00 zł. na promocję projektu , oraz 3 356 650,05 zł. na wydatki majątkowe. Inwestycja 

została ukończona w terminie i przyjęta na środki trwałe, przekazanie obiektu do 

użytkowania zaplanowano na 2022 rok. 

4. Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2022 realizacja zaplanowana na 2022 rok, 

umowa z wykonawcą została podpisana. 

5. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnogóra; nakłady zaplanowano w kwocie 

60 000,00 zł. limit wydatków na 2021 rok 2 120,00 zł. opracowano dokumentację 

projektową na kwotę 1 950,00 zł., zadanie będzie realizowane w 2022 roku. 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra  - dokumentacja projektowa; łączne nakłady                 

150 0000,00 zł.  realizacja 2022 rok, limit zobowiązań 150 000,00 zł. przetargu nie 

ogłoszono z powodu zbyt krótkiego okresu na przygotowanie przedmiotowych dokumentów. 

7. Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i 

lasów w miejscowości Zalesie; łączne nakłady 1 400 000,00 zł. z limitem na 2022 r. w tej 

kwocie, przetargu również nie zdążono ogłosić. 
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8.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. 

Gminnej w miejscowości Izbica – łączne nakłady 7 040 450,00 zł. limit na 2022 rok 

2 770 450,00 zł. , limit na 2023 rok w kwocie 4 270 000,00 zł. – w 2021 roku przygotowano 

dokumenty przetargowe. 

Na inwestycje wymienione w punkcie 6,7 oraz 8 Gmina otrzymała promesę wstępną na 

dofinansowanie inwestycji w programu Rządowy Fundusz Polski Ład – „Program inwestycji 

strategicznych”. 

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, których realizację przewidziano w roku 

2021 zaplanowane zostały w kwocie 3 602 588,22  zł. Do końca 2021 roku zrealizowane zostały 

w kwocie 3 366 718,05 zł, co stanowi 93,45 % planowanych wydatków. 

F. Realizacja budżetu obywatelskiego. 

Gmina Izbica nie realizuje budżetu obywatelskiego. 

 

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. 

 
Gmina Izbica (lider projektu)  oraz  Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy 

(partner projektu)   zakończyły rzeczową realizację projekt  pn. „Rozwój infrastruktury obszaru 

zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne w Gminie Izbica” 

(umowa nr: RPLU.13.04.00-06-0048/17-00) współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

W dniu 30 listopada 2021 roku zakończono roboty budowlane przez MEDIA BUD 

Marcin Chocyk ul. Żywiecka 14, 20-874 Lublin. Łączna wartość projektu wyniosła 5 845 583,37 

zł, w tym roboty budowlane 5 415 254,76 zł. 

Projekt polegał na budowie budynku  Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w 

Izbicy, w miejscu w którym znajdował się stary budynek OSP. 

Zakres projektu polegał 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. 

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

instalacji zewnętrznej i wewnętrznej  wod-kan, instalacji c.o i zasilania nagrzewnic, instalacji 

wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni gazowej, przyłącze 

energetyczne i instalacje elektryczne, instalacji solarnej w celu wytwarzania energii cieplnej 
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(podgrzewanie ciepłej wody użytkowej), instalacja teletechniczna monitoringu w celu poprawy 

bezpieczeństwa, zagospodarowanie otoczenia poprzez budowę ciągów pieszo–jezdnych, 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. 

Niniejsze zadanie zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Izbica. 

Założony w nim proces rewitalizacji ma na celu przeprowadzenie działań, które spowodują 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. Odpowiednio dobrane działania 

rewitalizacyjne pozwolą uruchomić potencjał i zasoby lokalne oraz przyczynią się do rozwoju 

całej Gminy. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2016-2023 

wskazano szereg działań wpisujących się strategiczne cele i kierunki działań rewitalizacyjnych, 

w tym jako priorytetowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego 

poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne w Gminie Izbica”. Realizacja 

wyznaczonych działań przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości   życia   mieszkańców,   

stworzy  warunki   do   walki   z marginalizacją osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz spowoduje powstanie odnowionej infrastruktury przestrzeni publicznej, dzięki 

czemu wyprowadzi obszar zdegradowany z sytuacji kryzysowej. 

 

Wartość ogółem projektu: 5 845 583,37 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 3 654 855,45 zł 

Wysokość wkładu własnego: 2 190 727,92 zł 

 

B. Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Izbica. 

 

W dniu 25 lutego  2021 roku Gmina Izbica podpisała umowy na realizacje robót 

budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. 

Natomiast w IV kwartale 2021 roku rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, 

minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego". 

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodno-

kanalizacyjnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę 

potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na poziomie 

jego realizacji będą: 

- mieszkańcy Gminy Izbica, 

- instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Izbica, 

- firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Izbica, 
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- instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Izbica. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

1) Budowę sieci wodociągowej i połączenie wodociągów Wał-Izbica z przyłączami w  

ul. Lubelskiej w Izbicy. 

2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami dla m. Izbica - Etap V - ul. 

Skarpa. 

3) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami dla m. Izbica - Etap V - ul. 

Lubelska. Działania 2 i 3 mają na celu skanalizowanie domostw położonych w miejscowości 

Izbica. 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu: 

1) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 199 osoby, 

2) przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 108 osób, 

3) wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 2,983 km, 

4) Długość wybudowanej sieci wodociągowej -1,553 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 koniec 2022 roku. 

 

Wartość całkowita projektu: 1 721 149,07 zł 

Wartość dofinansowania: 898 355,45 zł 

Wysokość wkładu własnego: 822 793,62zł. 

 

C. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki. 

We wrześniu 2021 roku Gminie Izbica zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 

112 988,00 zł w związku z zakończonym w I kwartale 2021 roku projektem pn. „Przebudowa       

i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki w Gminie Izbica” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

W ramach projektu wykonano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Kryniczki oraz zakupiono wyposażenie. 

Zakres zadania obejmował wykonanie  robót budowlanych polegających na: 

-  robotach branży ogólnobudowlanej (naprawa pokrycia dachowego, wzmocnienie stropu    

w piwnicy oraz rozbiórki piwnic służące wykonaniu przyłacza wod.-kan. do pomieszczeń 

świetlicy, rozbiórki i przebudowa parteru, rozbiórki i przebudowa pietra, wykonanie stolarki 

i ślusarki). 

- robotach branży sanitarnej (wykonanie instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, 

zbiornika na nieczystości oraz prace w zakresie higieniczno-sanitarnym, ogrzewania i 

klimatyzacji).                                                                                                                                                                               

- robotach branży elektrycznej (montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtyczkowych).                                                                          



30 | S t r o n a  

 

Dodatkowo w ramach planowanej operacji zakupiono wyposażenie w postaci: krzesła -  80 

szt., stół konferencyjny - 10 szt., piłkarzyki - 1 szt., bilard - 1 szt.                                                                                                                                                                             

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich 

poprzez przebudowę i udostępnienie infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryniczki. 

 

Wartość całkowita projektu: 316 015,47 zł 

Wartość dofinansowania: 112 988,00 zł 

Wysokość wkładu własnego: 203 027,47 zł 

 

D. Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w 

miejscowości Tarnogóra w Gminie Izbica. 

Gmina Izbica w dniu 23 lipca 2021 roku złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój 

ogólnodostępnej infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru. 

W ramach projektu zaplanowano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, tj.: motyl, prasa 

nożna, prasa reczna +podciąg górny, orbitek USB, rowerek USB, odwodziciel, step per, jeździec, 

trampolina kwadratowa dla dzieci wraz z elementami małej architektury, tj.: ławka metalowa z 

oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablice informacyjną. 

Realizacje powyższego zadania zaplanowano do listopada 2022 roku. 

 

Wartość całkowita projektu: 52 951,50 zł 

Wartość dofinansowania: 33 693,00 zł 

Wysokość wkładu własnego: 19 258,50 zł 

 

E. Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego oraz urządzenia 

zabezpieczającego typu UTM. 

Gmina Izbica w grudniu 2021 roku złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie                          

w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr V 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, 

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

W ramach projektu zaplanowano zakup: 

- 30 szt. kompletnych komputerów stacjonarnych z zasilaczami UPS i oprogramowaniem 

biurowym, 

- serwera do serwerowni z oprogramowaniem systemowym oraz zasilaczem awaryjnym UPS, 

- 2 szt. przełączników LAN do serwerowni, 

- urządzenia zabezpieczającego typu UTM wraz z oprogramowaniem do szyfrowania danych. 
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Dodatkowo zaplanowano szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. 

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowe Gminy Izbica 

na zagrożenia. 

Realizacje powyższego zadania zaplanowano najpóźniej do IV kwartału 2022 roku. 

 

Wartość całkowita projektu: 240 840,00 zł 

Wartość dofinansowania: 240 840,00 zł 

Wysokość wkładu własnego: 0,00 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  2021 roku, poz. 1899 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 

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 2022 r. poz 559 z póż. zm.) 

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

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 2021 roku wynosi 299, 8217 ha. 
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Gmina Izbica według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w swoich zasobach 

nieruchomości posiada : 

• grunty rolne o powierzchni – 31.5926 ha. 

• tereny budowlane – 5,0723 ha. 

• tereny  pozostałe - 263.1568 ha. 

 

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego kształtuje się następująco: 

• w bezpośrednim zarządzie gminy Izbica – 28.91 ha. 

• grunty wydzierżawione – 10.72 ha. 

• w wieczystym użytkowaniu – 1,29 ha. 

• w innych formach – 258.9017 ha. 

 

Budynki i budowle według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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. 

 

Ogółem stan mienia wynosi czterdzieści trzy budowle i budynki. 

 

Sposób zagospodarowania gruntów  

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna suma wpływów do budżetu gminy 

wynosiła 546 812,43 zł.  

Na powyższą sumę złożyły się wpływy: 

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego – dzierżawa za obwody łowieckie oraz czynsz dzierżawny za 

zbiorniki wody – 3 648,97 zł.  

• Wpływy za opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 252,20 zł. 

• Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 697,87 zł.  

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za lokale użytkowe i mieszkalne 

– 39 577,32 zł. 

• Wpływy z opłaty przekształceniowej – 35,89 zł. 

• Wpływy z tytułu składników majątkowych (samochód osobowy opel ) – 36 601,00 zł. 

• Wpływy z tytułu sprzedaży mienia (samochód strażacki_ - 10 392,18 zł.  

• Wpływy z tytułu zamiany nieruchomości – 455 607 zł. 
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Pomimo przeprowadzonych przetargów nie znalazły nabywców następujące nieruchomości : 

• Nieruchomość położona w Izbicy oznaczona numerami działki 3516/1 o powierzchni 

0,0300 ha, (przeznaczona do zbycia Uchwałą Rady Gminy XXX.187.2017) 

Ogłoszenie przetargów dnia 06.12.2021 r., ewentualna sprzedaż w 2022 r. 

• Nieruchomość położona w Tarnogórze oznaczona numerem działki 4558/4 o powierzchni 

0,08 ha (przeznaczona na zbycie Uchwałą Rady Gminy XLVI.291.2018) 

• Nieruchomość położona w Tarnogórze oznaczona numerem działki 4558/2 o powierzchni 

0,13 ha (przeznaczona do zbycia Uchwałą Rady Gminy Izbica XLVI.291.2018). 

Zamiana nieruchomości z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

położona w Izbicy oznaczona numerem działki 3/10 o powierzchni 0,8050 ha stanowi 

własność „Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” a nieruchomością 

oznaczoną numerem 1672/3 o obszarze 1,18 ha stanowiącą własność Gminy Izbica. W/w 

nieruchomości zostały zamienione na podstawie aktu notarialnego. 

Nabycie nieruchomości:  

• Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4 położonej w miejscowości Orłów 

Drewniany o powierzchni 0,04 ha – przekazana Decyzją Wojewody Lubelskiego. 

• Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 54 położonej w miejscowości Orłów 

Murowany o powierzchni 0,09 ha – przekazana Decyzją Wojewody Lubelskiego. 

 

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 przekazane 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", 
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• 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 tj. 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. 

 

Ogółem budynków i budowli na stanie mienia komunalnego jest czterdzieści trzy. 

 Budynki - to między innymi: budynki sklepów przejęte na rzecz gminy po ,,GS” Izbica 

(niezagospodarowane) położone w miejscowościach Kryniczki, Romanów, Tarzymiechy, 

budynek ,,Biblioteki” w Tarnogórze przy ul. Krakowskie Przedmieście, budynek w Tarnogórze 

przy ul. Krakowskie Przedmieście wydzierżawiony przez Fizjo–Activ.  Pięć budynków stacji 

wodociągowej tj. Tarzymiech, Bobliwo, Tarnogóra, Izbica, Wał. Ponadto 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 Kolonia Tarnogóra oraz budynek Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Budynek 

przy "dworcu PKS Izbica" przy ul. Lubelskiej. Dwa budynki administracyjne Urzędu Gminy      

w Izbicy oraz budynki administracyjne, gospodarcze, produkcyjne, hale, magazyny, magazyny 

surowca, hala prasowa itp.. znajdujące się na terenie byłego zakładu produkcyjnego "Klinkierni 

w Izbicy". Ponadto przekazano Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izbicy w trwały 

zarząd nieruchomość położoną w m. Stryjów (mieszkania chronione). Budynek po byłej Szkole 

Podstawowej w Dworzyskach obecnie przekazany OSP 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. 

 

Zasoby mieszkaniowe 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 2021 roku w zasobie mieszkaniowym posiadała 17 lokali komunalnych z podziałem na: 

14 lokali mieszkalnych; 3 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. 
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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 2021 Komisja rozpatrzyła trzy 

wnioski, na przedłużenie umów na lokale socjalne, oraz podpisano 2 umowy na lokale 

komunalne.  

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. Przeglądy zostały przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do ich dokonywania. 

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 

32,7 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 
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Lp Lokale socjalne  

Adres Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa 

(m2) 

1 Budynek Szkoły Podstawowej Kryniczki 

115 A 

3 
19 m2 

19 m2 

19 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 

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 

pięcioletni 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 
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    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 2021 wydatkował łączną 

kwotę 1 495 066,00 zł. na zadania własne i zlecone z czego: 

 

- Środki pochodzące z budżetu gminy: 1 495 066,00 zł. 

- Środki pochodzące z budżetu państwa: 12 762 034,92 zł. 

Podstawowym celem działania Ośrodka zgodnie z obowiązującym statutem jest 

rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym 

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 2021 roku wynosiła 8015 osób. Wsparciem systemu 

opieki społecznej objętych było 318 rodziny w tym 726 osób. Analizując ilość osób objętych 

wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców można stwierdzić, że pomocą objęto 9,00 % 

mieszkańców gminy. 

Tab. Powody udzielania pomocy rodzinom w 2021 roku. 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking Liczba rodzin ogółem 

Ubóstwo 260 

Bezrobocie 213 

Niepełnosprawność 66 

Długotrwała i ciężka choroba 54 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 46 

Potrzeba ochrony macierzyństwa – w tym: potrzeba ochrony 

wielodzietności 

45 

Alkoholizm 15 
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Bezradność w sprawch opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

5 

Zdarzenie losowe 9 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

Bezdomność 0 

Bezradność w sprawch opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem – w tym: 

rodziny wielodzietne 

0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

8 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

 

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych 

 

  Typ 

Rodin 

Typ 

rodziny 

Typ 

rodziny 

Typ rodziny 

Powód przyznania Ogółe

m 

1-

osobowa 

2-

osobowa 

3-

osobowa 

4 i więcej 

osób 

Ubóstwo 260 140 10 10 100 

Bezrobocie 213 110 13 10 90 

Niepełnosprawność 66 40 6 5 15 

Wielodzietność 45 0 0 6 39 

Długotrwała lub ciężka choroba 54 24 10 10 10 
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Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów 

 
 

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 2021 pracą asystenta rodziny objętych zostało 16 rodzin z terenu gminy. 

 W pieczy zastępczej przebywało 17 dzieci z terenu gminy. 
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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 2021 roku w mieszkaniach chronionych w Stryjowie przebywało 50 osób z 

czego 40 osób 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 723 213,21 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 15 000,00 

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

10 393,00 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 46 866,42 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

28 876,10 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 36 647,56 

7. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

114 968,16 

8. Dodatek z tytułu wydatków w związku z zamieszkiwaniem 

w miejscowości w której znajduje się szkoła 

11 539,76 

9. Dodatek na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do 

miejscowości w której znajduje się szkoła 

78 554,68 

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka             40 000,00 

 

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 2021 przedstawia poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba świadczeniobiorców Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Fundusz 

alimentacyjny 

56 Małoletnie osoby 

uprawnione 

60 

Pełnoletnie uczące się 

osoby uprawnione 

15 

 

W 2021 roku ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 

342 818,53 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.  

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2021 roku wyniosła 7 198 988,84 zł. 

dla średnio 1212 dzieci. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów GOPS Izbica prowadzi od 

miesiąca października 2021 roku. 

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, z programu skorzystało 1575 osób. 

2. Przy GOPS w Izbicy działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest 

reagowanie na zdiagnozowane problemy społeczne. W 2021 roku grupy robocze 

prowadziły procedurę „Niebieskiej Karty” w 14 rodzinach, z tego zakończono 

działania w stosunku do 7 procedur.  

3. W ramach współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty w Lublinie 5 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 2021 kartę Dużej Rodziny wydano dla 93 osób z terenu 

gminy Izbica. 
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6. GOPS realizował program wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – przyznano 

dwa świadczenia w łącznej wysokości 8 000,00 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 2021 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 = 419 214,99 zł, w tym:  

a) Dotacje z budżetu gminy = 364 668,72 zł 

b) Pozostałe przychody: = 20 152,52 zł: 

1) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych  =  14 147,12 zł (817,00 zł. wartość 

darów książkowych przekazanych Bibliotece, 58 wol.; 13 330,12 zł. – refundacja PUP).  

2) Inne źródła - usługi dla czytelników: upomnienia, xero, drukowanie = 5,40 zł, 

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

Priorytet 1 „Zakup nowości do bibliotek” = 6 000,00 zł. 

4) Kapitalizacja odsetek bankowych = 0,00 zł 

 

A.2. Stan środków na początek roku = 0,74 zł 

 

A.3. Koszty = 412 634,97 zł 

a)  Koszty osobowe = 358 661,46 zł 

b) Koszty związane z realizacją zadań statutowych = 53 973,51 zł.  
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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 (stan na 31.12.2021r.): 

1. Dyrektor – 1 etat; 

2. Księgowa – ¼ etatu; 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy: 

a) Bibliotekarze – 2 etaty, 

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. 

 

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 2021 roku = 27 801 wol. 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy /oddział dla dorosłych/ = 8 339  

Gmina Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy /oddział dla dzieci i młodzieży/ = 3 642 

Filia w Orłowie Drewnianym = 5 169  

Filia w Tarnogórze Kolonii = 6 584 

Filia w Wirkowicach = 4 067 
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C.2. Wpływy - ogółem = 828 wol., w tym:  

a) zakup nowości wydawniczych = 770 wol. 

a.1) ze środków organizatora = 431 

a.2) ze środków MKiDN = 339 

b) dary = 58 wol. 

 

C. 3. Selekcja = 946 wol.: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto  w Izbicy /oddział dla dorosłych/ = 477 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy  /oddział dla dzieci i młodzieży/ = 208 

Filia w Orłowie Drewnianym = 0 

Filia w Tarnogórze Kolonii = 0 

Filia w Wirkowicach = 261 

 

 C.4. Biblioteka pozyskuje czasopisma od czytelników jako tzw. dary. 

 

D. Czytelnictwo, analiza stanu 

D.1. Liczba czytelników = 824 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto  w Izbicy = 440 w tym: 

- oddział dla dorosłych = 298 

- oddział dla dzieci i młodzieży = 142 

Filia w Orłowie Drewnianym = 245 

Filia w Tarnogórze Kolonii = 109 

Filia w Wirkowicach = 30 

Biblioteka Liczba 

czytelników 

+/-  2020 do lat 15 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 298 +6  0 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci 142 +6 142 

Filia w Orłowie Drewnianym 245 - 10 164 

Filia w Tarnogórze Kolonii 109 - 123 80 

Filia w Wirkowicach 30 +19 24 

RAZEM 824 - 102 410 

 

D.2. Wypożyczenia/udostępnienia 

a) liczba wypożyczeń ogółem =  19 591 (książki = 19 230; czasopisma = 361) 

b) liczba udostępnień na miejscu = 357 (książki = 357; czasopisma = 0) 

c) liczba udzielonych informacji: = 133 
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Wyszczególnienie 

(z uwzględnieniem nazw bibliotek) 

Liczba 

wypożyczeń 

książek 

Liczba 

wypożycz

eń 

czasopism 

Liczba 

udostępnie

ń książek 

Liczba 

udostępnień 

czasopism 

Udzielone 

informacje 

GBP w Izbicy oddział dla 

dorosłych 
8 561 261 254 0 81 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci i 

młodzieży 
2 856 100 47 0 20 

Filia w Orłowie Drewnianym 6 890 0 56 0 32 

Filia w Tarnogórze Kolonii 983 0 0 0 0 

Filia w Wirkowicach 301 0 19 0 0 

RAZEM 19 591 361 357 0 133 

 
 
 

D.3. 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 roku 2021 dostęp ten był ograniczony ze względu na 

panującą sytuację epidemiologiczną. 

 

 

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 = 4 

 

E-usługi biblioteki  

Biblioteka prowadzi prace związane z utworzeniem katalogu elektronicznego oraz z tzw. 

komputeryzacją procesów bibliotecznych. Wprowadzono do systemu bibliotecznego Mateusz 

89,1 % posiadanego księgozbioru. Podpisano umowę z Biblioteką Narodową na przyłączenie 

biblioteki do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek (wdrożenie bezpłatnego 

systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo). 
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Elektroniczne katalogowanie księgozbioru: 

 

Biblioteka 
Księgozbiór 

w wol. 

Wprowadzono do katalogu Pozostało do wprowadzenia Selekcja 

przeprowadzona 

przez katalog 

elektroniczny  

w 2021r 
Liczba rekordów %  

Liczba 

woluminów 
% 

GBP w Izbicy oddział dla 

dorosłych 8339 8301 99,5 38 0,5 477 

GBP w Izbicy oddział dla 

dzieci i młodzieży 3642 3627 99,6 15 0,4 208 

Filia Orłów Drewniany 5169 5164 99,9 5 0,1 0 

Filia Tarnogóra Kolonia 6584 6430 97,7 154 2,3 0 

Filia Wirkowice 4067 1994 49,0 2073 51 0 

Razem 27801 25 516 89,1 2 285 10,9 685 

 

 

Biblioteka 

Rekordy wprowadzone  do katalogu  

w 2021 

SELEKCJA  przeprowadzona  

przez katalog elektroniczny 

Wpływy 2021 

Książki 

wprowadzone  

"z półki" 

w 2021 
STAN NA 

KONIEC 2021 

GBP w Izbicy oddział dla dorosłych 314 7 477 2409 

GBP w Izbicy oddział dla dzieci i 

młodzieży 
159 3 208 1204 

Filia Orłów Drewniany 250 1 0 1577 

Filia Tarnogóra Kolonia 54 0 0 884 

Filia Wirkowice 51 0 0 0 

Razem 828 11 685 6074 

 

 

E.  Informacja o realizowanych w 2021 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, 

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

uczestnicząc w działaniach prowadzonych przez inne instytucje np. 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 jest  
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współorganizatorem 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.  

 

 

 VIII. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 

W Gminie Izbica w 2021 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 2021 roku w Domu Kultury w Tarnogórze działały następujące zespoły, koła 

zainteresowań, grupy artystyczne: 

1. Orkiestra Dęta  - 22 osoby 

2. Kapela Stryjowiacy – 10 osób 

3. Zespół Śpiewaczy KGW Swojaki z Tarzymiech Trzecich – 8 osób 

4. Zespół Śpiewaczy KGW z Ostrzycy – 12 osób 

5. Młodzieżowy Zespół Wokalny  - 10 

6. Grupa Artystyczna AGaT – 10 osób 

7. Koła Godpodyń Wiejskich: 

a. KGW w Dworzyskach – 22 osoby, 

b. KGW w Izbicy – 18 osób, 

c. KGW w Kryniczkach – 14 osób, 

d. KGW w Mchach – 16 osób, 

e. KGW w Orłowie Murowanym – 6 osób, 
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f. KGW w Orłowie Murowanym Kolonii – 7 osób, 

g. KGW w Ostrzycy – 18 osób, 

h. KGW w Romanowie – 12 osób, 

i. KGW w Stryjowie – 14 osób, 

j. KGW w Tarnogórze – 9 osób, 

k. KGW „Łopuszanie” w Tarnogórze Kolonii – 30 osób, 

l. KGW w Tarzymiechach Pierwszych – 6 osób, 

m. KGW „Swojaki” w Tarzymiechach Trzecich – 17 osób, 

n. KGW „Zgrane Babki” w Wirkowicach – 14 osób, 

o. KGW w Wólce Orłowskiej – 16 osób. 

Realizując założenia funkcjonowania Domu Kultury instruktorzy w swej codziennej pracy 

podejmowali szereg działań służących lokalnej społeczności poprzez tzw. codzienną edukację 

artystyczną i animację kulturalną. Prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne   

i ruchowe. W ramach działalności świetlicy środowiskowej organizowano czas wolny dla dzieci 

i młodzieży, zapewniając im aktywne i kreatywne formy aktywności min. gry planszowe              

i zabawy stolikowe, konkursy, rozgrywki tenisa stołowego, grę w piłkarzyki i bilard. W związku 

z panującą pandemią Covid 19 oraz długą nieobecność kilku instruktorów działalność niektórych 

kół zainteresowań i grup artystycznych była zawieszona lub ograniczona (tj. zajęcia odbywały się 

z podziałem na mniejsze grupy uczestników). 

W 2021 r. ze względu na sytuację epidemiczną wiele cyklicznych lub masowych imprez 

kulturalnych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy zostało 

odwołanych. Mimo trudnej sytuacji SOKiS w Izbicy w 2021 roku był organizatorem bądź 

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

 

1. Konkurs plastyczny ”Kartka Walentynkowa”; 

2. Wystawa „Kobieta w obrazie, słowie i na pocztówce”; 

3. Konkurs plastyczny „Wielkanocny wianuszek eko”; 

4. Wystawa „Skrapowe kartki świąteczne”; 

5. Wystawa „Dzień flagi”; 

6. Współudział w wydarzeniu pt. „Eko spływ kajakowy – połączony z akcją sprzątania rzeki 

Wieprz”; 
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7. Wystawa fotograficzna „Inspiracje słońcem”; 

8. Współudział w organizowaniu imprezy plenerowej „Cudawianki”; 

9. Warsztaty dla dzieci i młodzieży: wyroby z żywicy epoksydowej i koszulki z paprocią; 

10. Impreza plenerowa  współorganizowana z KGW w Wólce Orłowskiej – „Festiwal 

smaków nad Wolicą”; 

11. Konkurs na „Najsmaczniejsze pierogi; 

12. Warsztaty pt. „Letnia Akademia – Natura Artystyczna”; 

13. Gminny Konkurs na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy - 2021”; 

14. Gminny Konkurs Dożynkowy pod hasłem „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”; 

15. Gminny Konkurs Dożynkowy pt. ”Dekoracje Dożynkowe Domów i Sołectw”; 

16. Dożynki Gminne; 

17.  Udział w wydarzeniu Tour de Pologne – występ Orkiestry Dętej; 

18. Pomoc przy organizacji koncertu plenerowego organizowanego przez Stowarzyszenie 

Kuźnia Kultury pt. Izbica Rockuje; 

19. Spotkanie integracyjne dla KGW i OSP z terenu Gminy Izbica, współorganizowane 

z KGW w Romanowie pt. „Święto pieczonego ziemniaka”; 

20. Konkurs kulinarny pt. „Najsmaczniejsza potrawa z ziemniakiem w roli głównej”; 

21. Współudział w realizacji projektu „Kino wraca do Gminy Izbica”; 

22. Spotkanie integracyjne, promujące tradycje kulinarne dla KGW z terenu Gminy Izbica 

współorganizowane z KGW w Stryjowie pt. „Stryjowskie Golasy”; 

23. Wystawa „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”; 

24. Wystawa „Nasze drogi ku niepodległości”; 

25. Pomoc w przygotowaniu warsztatów tłoczenia olejów na zimno organizowanych przez 

KGW „Swojaki” z Tarzymiech Trzecich; 

26. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży uczęszczającej na zajęcia 

w Domu Kultury  uświetniający Mszę za Ojczyznę  - 11 listopada; 

27. Współudział w organizacji koncertu bluesowego; 

28. Warsztaty kulinarne pt. Regionalna kuchnia roślinna, zorganizowane we współpracy 

z fundacją Sanktus Nemus oraz KGW „Swojaki” w Tarzymiechach trzecich; 
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29. Konkurs plastyczny pt. „Świąteczno – noworoczna kartka z aniołem”. 

W 2021 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu uczestniczył również w imprezach 

i wydarzeniach kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

lub międzynarodowym: 

1. Powiatowy konkurs pt. Palma i pisanka wielkanocna 2021 (III miejsce za palmę wielkanocną) 

oraz XIII konkurs plastyczny pt. „Święta Wielkiej Nocy” (I miejsce w kat. Pocztówka) – 

Wiejski Dom Kultury w Wólce Orłowskiej wspólnie z miejscowym KGW; 

2. Wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Rodzina w leśnym zakątku” – Dom Kultury 

w Tarnogórze (zgłoszono 2 prace - jedna praca nagrodzona, druga zakwalifikowana do udziału 

w wystawie); 

3. Gminny konkurs plastyczno – literacki organizowany przez GKRPA – Dom Kultury 

w Tarnogórze (zgłoszono 3 prace) 

4. Międzynarodowy konkurs fotograficzny pt. „Inspiracje słońcem” – Dom Kultury 

w Tarnogórze (zgłoszono 2 prace); 

5. Konkurs Wojewódzki pt. „Kobieta gospodarna i wyjątkowa” – Wiejski Dom Kultury w Wólce 

Orłowskiej i Panie z KGW w Wólce Orłowskiej (III miejsce w kategorii Ziołowe skarby 

kulinarne – najlepszy produkt z użyciem ziół); 

6. VII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie – Wiejski Dom Kultury w Wólce Orłowskiej oraz  

KGW w Wólce Orłowskiej; 

7. Ogólnopolski projekt Fundacji Hereditas pt. „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda 

Regionu” – Dom Kultury w Tarnogórze 

  Zadania Gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są 

w ramach pracy Gminnego Centrum Sportu w Izbicy i we współpracy z Gminnym Klubem 

Sportowym RUCH Izbica. W ramach funkcjonowania klubu działa 5 drużyn piłki nożnej 

tj. seniorzy, juniorzy, młodzicy, trampkarze i orliki. Zajęcia sportowe i treningi odbywają się dla 

każdej grupy cztery razy w tygodniu. 

W soboty i niedziele /ew. środy/ rozgrywane są mecze w ramach rozgrywek klasy 

okręgowej CHOZPN oraz w ramach Chełmskiej Ligi Grup Młodzieżowych. Na zakończenie 

rozgrywek rundy jesiennej 2021r. seniorzy zajęli 3 miejsce w tabeli, juniorzy 1 miejsce w tabeli, 

trampkarze 1 miejsce w tabeli, młodzicy 9 miejsce w tabeli. 

 W 2021 roku rozpoczął się nabór dzieci do grupy skrzat (dzieci 5-6 lat). Zajęcia 

dla najmłodszych odbywały się dwa razy w tygodniu. 

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

rozgrywek piłkarskich bez organizacji masowych turniejów i zawodów sportowych. 
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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 zalicza się między innymi 

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

W roku 2021 Rada Gminy VIII kadencji na 10 sesjach zwyczajnych i jednej 

nadzwyczajnej podjęła 78 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 akta prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 

     

Lp. 

Numer uchwały Data podjęcia Przedstawienie uchwały (treść uchwały) 

1. XXX.196.2021 18 lutego 2021 roku zmiana uchwały w sprawie uchwalenia gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 2021. 

2. XXX.198.2021 18 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowe dla Gminy 

Miejskiej Chełm w 2021 rok 

3. XXX.199.2021 18 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Miejskiej Zamość w 2021 roku. 

4. XXX.200.2021 18 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIXI.194.2020 roku 

w sprawie zmian w uchwale finansowej 

5. XXX.201.2021 18 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale finansowej na 2021 rok 

6. XXX.202.2021 18 lutego 2021 roku w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Izbica 

7. XXXI.203.2021 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Izbica na 2021 rok 

8. XXXI.204.2021 25 marca 2021 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 
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9. XXXI.205.2021 25 marca 2021 roku w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica 

dla obszaru cmentarza parafialnego w Tarnogórze 

10. XXXI.206.2021 25 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Izbica 

11 XXXI.207.2021 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194. 2020 Rady 

Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

12 XXXI.208.2021 25 marca 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

13 XXXII.209.2021 11 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu 

Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027 z 

perspektywa do roku 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii w tym trybu konsultacji. 

14 XXXII.210.2021 11 maja 2021 roku  w  sprawie określania metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniach 

przydomowych 

  11 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy 

Izbica" 

15 XXXII.211.2021 11 maja 2021 roku w sprawie zwolnień z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

kompostujących bioodpady stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniach przydomowych 

16 XXXII.212.2021 11 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji  

17 XXXII.213.2021 11 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Krasnostawskiego 
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18 XXXII.214.2021 11 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

19 XXXIII.215.2021 15 czerwca 2021 roku  w  sprawie udzielenia Votum Zaufania dla Wójta 

Gminy Izbica 

20 XXXIII.216.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Izbica z wykonania budżetu za 2020 rok 

21 XXXIII.217.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Izbica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

22 XXXIII.218.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Izbica 

23 XXXIII.219.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Izbica 

24 XXXIII.220.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Izbica 

25 XXXIII.221.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie nadania imienia Stadionowi Gminnemu w 

Izbicy imienia Adama Suszka 

26 XXXIII.222.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia dopłat do usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw 

domowych na terenie Gminy Izbica 

27 XXXIII.223.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Izbica 

28 XXXIII.224.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

29 XXXIII.225.2021 15 czerwca 2021 roku  w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady 

Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 
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30 XXXIII.226.2021 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021  

31 XXXIV.227.2021 08 lipca 2021 w sprawie uchwały dotyczącej nadania imienia 

Stadionowi Gminnemu w Izbicy imienia Adama 

Suszka  

32 XXXIV.228.2021 08 lipca 2021 uchylenie uchwały Rady Gminy Izbica w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

Krasnostawskiego 

33 XXXIV.229.2021 08 lipca 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 

34 XXXIV.230.2021 08 lipca 2021  w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica za lata 2019-

2020” 

35 XXXIV.231.2021 08 lipca 2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i 

trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Izbica jak również gminnym jednostkom 

organizacyjnym 

36 XXXIV.232.2021 08 lipca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Lubelskie 

Wschód Sp z.o.o 

37 XXXIV.233.2021 08 lipca 2021  w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

38 XXXV.234.2021 10 sierpnia 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Rady Gminy Izbica 

39 XXXV.235.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy 

Izbica 
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40 XXXV.236.2021 10sierpnia 2021 w sprawie przyjęcia wzoru  wniosku o przyznanie 

dodatku energetycznego. 

41 XXXV.237.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego. 

42 XXXV.238.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. 

43 XXXV.239.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia spółki SIM 

Lubelskie Sp z.o.o 

44 XXXV.240.2021 10 sierpnia 2021  uchylenie uchwały Nr.XXXIV.232.2021 Rady Gminy 

Izbica z dnia 08lipca 2021r. w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Lubelskie Wschód Sp z.o.o. 

45 XXXV.241.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Izbica. 

46 XXXV.242.2021 10 sierpnia 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 

47 XXXVI.243.2021 29 września 2021 w sprawie określenia cen jednostek paliw 

obowiązujących na terenie Gminy Izbica w roku 

szkolnym 2021/2022 

48 XXXVI.244.2021 29 września 2021 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Izbica. 

49 XXXVI.245.2021 29 września 2021 w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Izbicy. 

50 XXXVI.246.2021 29 września 2021 w sprawie emisji obligacji Gminy Izbica oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

51 XXXVI.247.2021 29 września 2021 zmiana uchwały Nr XXXV.239.2021 Rady Gminy 

Izbica z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie 

Sp z.o.o 
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52 XXXVI.248.2021 29 września 2021 w sprawie przystąpienia Gminy Izbica do realizacji 

projektu „W kierunku samowystarczalności 

energetycznej” finansowanego ze środków 

Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach 

Programu Horyzont 2020 

53 XXXVI.249.2021 29 września 2021 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady 

Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

54 XXXVI.250.2021 29 września 2021 w sprawie zmian w uchwale finansowej na 2021 rok. 

55 XXXVI.251.2021 29 września 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 

56 XXXVII.252.2021 26 października 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

57 XXXVII.253.2021 26 października 2021 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na 

terenie Gminy Izbica. 

58 XXXVIII.254.2021 23 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 2022 

59 XXXVIII.255.2021 23 listopada 2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

60 XXXVIII.256.2021 23 listopada 2021 w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

61 XXXVIII.257.2021 23 listopada 2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Izbica. 

62 XXXVIII.258.2021 23 listopada 2021 w sprawie zmiany w uchwale określającej wzór 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 



57 | S t r o n a  

 

63 XXXVIII.259.2021 23 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Izbica. 

64 XXXVIII.260.2021 23 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Izbica. 

65 XXXVIII.261.2021 23 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 

rok. 

66 XXXVIII.262.2021 23 listopada 2021 w sprawie określania wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących 

na terenie Gminy Izbica. 

67 XXXVIII.263.2021 23 listopada 2021 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy 

Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022r. 

68 XXXVIII.264.2021 23 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

69 XXXVIII.265.2021 23 listopada 2021 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady 

Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

70 XXXVIII.266.2021 23 listopada 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

71 XXXIX.267.2021 09 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Izbica. 

72 XXXIX.268.2021 09 grudnia 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

73 XL.269.2021 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na 

terenie Gminy Izbica. 

74 XL.270.2021 28 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 3406 

stanowiącej własność Gminy 
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75 XL.271.2021 28 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3411 

stanowiącej własność Gminy 

76 XL.272.2021 28 grudnia 2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

77 XL.273.2021 28 grudnia  2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 

78 XL.274.2021 28 grudnia 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

 

X. Informacja o stanie i wydatkach jednostek oświatowych Gminy 

Izbica za rok 2021 

W 2021 roku Gmina Izbica za pośrednictwem Samorządowego Ośrodka Oświaty                                    

w Izbicy prowadziła 7 jednostek budżetowych Gminy: 

 

6 Szkół Podstawowych, do których w 2021 roku uczęszczało 525 uczniów tj.: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy - 159 uczniów 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II- Papieża w Orłowie Drewnianym - 132 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze – Kolonii -  74 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach - 59 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach - 59 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze - 28 uczniów 

oraz Przedszkole z trzema oddziałami przedszkolnymi  do których uczęszczało w 2021 roku 

łącznie 227 wychowanków: 

Samorządowe Przedszkole w Izbicy - 153 wychowanków 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tarnogórze – Kolonii - 25 wychowanków 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orłowie Drewnianym - 24 wychowanków 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tarzymiechach -  25 wychowanków 

 

Wydatki jednostek oświatowych : 

 

 Organ prowadzący na działalność jednostek oświatowych w 2021 roku otrzymał                            

6 484 743,00 zł w tym: subwencję oświatową 6 274 390,00  zł oraz dotację na przedszkole                          

i oddziały przedszkolne w łącznej wysokości 210 353,00 zł., natomiast wydatki wyniosły                     

11 832 360,78 zł. 
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Tabela poniżej przedstawia zestawienie wykonanych wydatków w roku 2021                                                  

z wyszczególnieniem poszczególnych jednostek oświatowych: 

Szkoła Podstawowa w Izbicy 2 317 218,91 zł 

Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym 2 263 681,21 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze - Kolonii 1 441 529,11 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach 1 389 621,09 zł 

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach 1 366 039,84 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 809 213,29 zł 

Samorządowe Przedszkole w Izbicy 1 647 732,89 zł 

Samorządowy Ośrodek Oświaty 512 629,76 zł  

 

597 324,44 zł 
Samorządowy Ośrodek Oświaty 

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym i o charakterze motywacyjnym, 

obsługa zadania z dotacji celowej na podręczniki 

84 694,68 zł 

 

Wszelkie wydatki oświaty były wykonane za pośrednictwem Samorządowego Ośrodka 

Oświaty w Izbicy, który prowadzi obsługę finansowo - księgową wszystkich jednostek 

oświatowych. W obsłudze finansowo-księgowej wyszczególnić należy: 

• obsługę rachunków bankowych, 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek, w tym księgowanie syntetyczne i 

analityczne oddzielnie dla każdej jednostki, 

• naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, poleceń, przelewów i potrąceń od 

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 opałowy, wodę, ścieki i nieczystości, artykuły biurowe 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, 

• sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej i oświatowej oddzielnie dla 

każdej jednostki, 

• przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji oddzielnie dla każdej jednostki. 
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Ponadto Gmina Izbica bierze czynny udział w różnego rodzaju programach rządowych  

celem pozyskiwania środków finansowych na rozwój i udoskonalenie jednostek oświatowych oraz 

poprawy warunków nauki uczniów tj:. 

Samorządowe Przedszkole w Izbicy wraz z oddziałami w roku 2021 otrzymało                                        

z budżetu państwa dotację w kwocie 210 353,00 zł oraz subwencje na dzieci sześcioletnie                                  

w wysokości 300 606,00 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 i 

opieką dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Izbica oraz kontynuowanie zajęć z języka 

angielskiego, logopedii oraz rytmiki. Przyznana pomoc ma na celu zmniejszenie różnic w 

dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych. 

 W 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół                           

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

dotacji to: 72 940,04 zł. W efekcie otrzymanej dotacji podniesiono poziom wyrównania szans 

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

Celem poprawy sytuacji materialnej uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności, gdy występuje w niej: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,                 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, Gmina udziela pomocy                      

w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z zakupem produktów 

zawartych w katalogu, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich wydatek. 

Wypłata stypendiów do sierpnia  2021 roku,  była realizowana przez Samorządowy 

Ośrodek Oświaty w Izbicy i wyniosła 70 474,68 zł. Do skorzystania z tej formy wsparcia                         

w 2021 roku zakwalifikowało się w I półroczu 2021 roku 103 uczniów. W II półroczu obsługę 

wypłaty stypendium socjalnego przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy. 

Kryterium dochodowe ubiegających się o stypendium wynosiło 528,00 zł na osobę, natomiast 

wysokość stypendium wynosiło od 115,00 zł do 125,00 zł miesięcznie. 

Z rezerwy budżetowej 0,4% w 2021 roku otrzymaliśmy 11 711,00 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”, przyznawane 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 2021 roku przyznano  9 uczniom w wysokości po                 

1 500,00zł. Łączna  wypłata stypendium dla uczniów wyniosła 13 500,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym szkoły i przedszkole nie poniosły wydatków finansowych    

w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19, gdyż zostały objęte wsparciem ze strony 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach pomocy szkoły zostały zaopatrzone w płyny 
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dezynfekcyjne i maseczki. Ponadto w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                     

i zwalczaniem COVID-19 większość zajęć lekcyjnych była prowadzona w sposób zdalny bądź 

hybrydowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Koszty w wysokości 50,00 zł poniósł natomiast Samorządowy Ośrodek Oświaty                                      

w Izbicy na zakup maseczek medycznych. 

Szkoły w ramach przyznanych świadczeń na podstawie § 10j rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowały zadanie w postaci 

kompleksowego wsparcia uczniów klas IV – VIII w powrocie do szkoły po okresie pandemii       

w postaci zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności             

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 

Tabela zawiera podział środków z rezerwy budżetowej subwencji oświatowej, w rozbiciu na poszczególne 

jednostki : 

Jednostka Kwota 

Szkoła Podstawowa w Izbicy  

5 250,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze  

2 100,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach  

5 250,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym  

 5 250,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii  

4 200,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach  

4 200,00 zł 

Ogółem  

26 250,00 zł 

 

Zadania dotyczące wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek              

samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria 

Przyszłości” (Uchwała  N r 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia 

na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na                    

rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”) udzielone na podstawie art. 65 

ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.      
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z 2020 r. poz. 568) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozwoliły na                  

doposażenie pracowni szkolnych, które miało na celu uczynić proces dydaktyczny bardziej                  

innowacyjny. 

Szkoły mogły zakupić wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu,                  

narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu 

umiejętności dzieci i młodzieży. 

Tabela zawiera podział wsparcia finansowego w rozbiciu na poszczególne jednostki : 

Jednostka Kwota 

Szkoła Podstawowa w Izbicy  

60 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze  

30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach  

30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym  

60 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii  

30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach  

30 000,00 zł 

Ogółem  

240 000,00 zł 

 

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

o finansowaniu zadań oświatowych realizowane są przez pracowników Samorządowego Ośrodka 

Oświaty, do których głównie należały: 

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

pomocy materialnej dla uczniów, następnie przygotowanie i przekazanie dokumentacji do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem dalszego wykorzystania, 

• 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 

jednostkowych obowiązujących JST. Do obowiązków w powyższym zakresie należy 
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również wydawanie, przedłużanie i cofanie upoważnień dostępu dla dyrektorów szkół, 

zgłaszanie likwidacji, powołania placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica, 

• realizacja procedur związanych z konkursem i przedłużaniem kadencji dyrektorów szkół                     

i przedszkola. W roku 2021 został przeprowadzony 1 konkurs na dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Tarzymiechach oraz przedłużono kadencje dyrektorom: w Szkole 

Podstawowej w Orłowie Drewnianym oraz w Szkole Podstawowej w Tarnogórze-Kolonii, 

• 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 została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem 

Integracyjnym: „Magnum Bonum” w Krasnymstawie, celem zapewnienia opieki                

i transportu dzieciom niepełnosprawnym dowożonym na zajęcia. Zwroty realizowane są 

przez Urząd Gminy. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie korzystają z dowozu organizowanego 

przez Urząd Gminy w Izbicy. 

• realizacja obowiązku Gminy z zakresu dowozu uczniów przez przewoźnika IMPEX-

TRANS z Lublina  uczniów i wychowanków Szkół i Przedszkola znajdujących się na 

terenie Gminy Izbica, 

• 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, 

• rozliczanie projektów, w tym Laboratoria Przyszłości. 

 

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, 

• 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 
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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 Kuratora Oświaty, 

• zasięganie opinii w przypadkach wymaganych odpowiednimi przepisami Organizacji 

Związkowych, 

• przekazywanie sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej 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 2021 

 

 Współpraca Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 opierała się na 

podstawie przywołanej powyżej ustawy oraz na Programie współpracy Gminy Izbica                                

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. 

 

 Program ten przewidywał współpracę w następujących obszarach: 

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 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. działalności 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 w roku 

2021, jednak nie stanowiły o jego wyłącznym obszarze. 

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

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

podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Gminny Klub Sportowy „RUCH” Izbica               
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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 30 000,00 zł. Z wyżej wymienionej dotacji został 

zorganizowany dowóz zawodników na miejsce rozgrywania wszystkich meczów w ramach 

rozgrywek ligowych, pucharowych oraz turniejowych, które odbyły się poza Izbicą. Organizacja 

transportu zorganizowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu 

osób, w tym  małoletnich, a także z uwzględnieniem 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 

składka z tytułu polisy ubezpieczeniowej obejmującej zawodników wszystkich poszczególnych 

grup szkoleniowych w Klubie. Wniesione i uiszczone zostały także 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 2021r. 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         

w skali całego roku ilości meczów ligowych, pucharowych i turniejowych. 

 Podkreślenia wymaga fakt, 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 

Izbica wspierała działalność Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie gminy. Koła 

Gospodyń Wiejskich 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 otrzymała również Tarnogórska Wspólnota 

Gruntowa, Stowarzyszenie Kuźnia Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Swojaki”                                

z Tarzymiech III. 
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Bezpłatnie udostępniane były także pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Związkowi 

Emerytów i Rencistów w Izbicy i  Kołu Emerytów w Tarnogórze. 

 

XII. Drogi na terenie Gminy Izbica 

 

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 2021 roku w gminie Izbica 

1. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Izbica ul. Kwiatowa poprzez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 313 mb. 

• Koszt zużytych materiałów – 21 674,39 zł 

• Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy budowie 

drogi – 18 780,00 zł. 

• Praca sprzętu –14 648,00 zł. 

• Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 44 102,39 zł. 

2. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Izbica ul. Stokowa poprzez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 343 mb. 

• Koszt zużytych materiałów – 31 965,13 zł. 

• Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy budowie 

drogi – 20 580,00zł. 

• Praca sprzętu – 16 052,00 zł. 

• Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 68 597,13 zł. 

3. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Wirkowice (Bukowiec) poprzez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 304 mb. 

• Koszt zużytych materiałów – 27 350,86 zł. 

• Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy budowie 

drogi – 18 240,00 zł. 

• Praca sprzętu – 13 984,00 zł. 

• Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 59 574,86 zł. 
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4. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Orłów Drewniany poprzez wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 305 mb. 

• Koszt zużytych materiałów – 26 304,51 zł. 

• Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy budowie 

drogi – 18 300,00 zł. 

• Praca sprzętu – 14 030,00 zł. 

• Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

użyciu posiadanego sprzętu drogowego. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 58 634,51 zł. 

5. Remont drogi gminnej w sołectwie Stryjów poprzez wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej na odcinku 286 mb. 

• Koszt zużytych materiałów – 61 076,51 zł. 

• Wartość robocizny włożonej przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy budowie 

drogi – 17 160,00 zł. 

• Praca sprzętu – 16 108,00 zł. 

• Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy Izbica przy 

użyciu posiadanego sprzętu drogowego oraz skorzystano z usługi wynajmu walca 

drogowego z firmy zewnętrznej. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 94 344,51 zł. 

6. Wyrównanie dróg gminnych gruntowych równiarką na terenie Gminy Izbica. 

• Łączna wartość wykonanych prac – 21 119,10 zł. 

7. Zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych na 

terenie Gminy Izbica. 

• Łączna wartość zakupionych znaków – 13 237,95 zł. 

8. Zakup rur karbowanych w celu wykonania przepustów drogowych przy drogach 

gminnych na terenie Gminy Izbica. 

• Łączna wartość zakupionych materiałów – 7 160,00zł. 
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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 2021 była kontynuowana realizacja  inwestycji pn. 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 statutowej.  

 

 

XIV. Ochrona Środowiska 

 

A. Program Ochrony Środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica stanowi narzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska 

na wszystkich szczeblach było, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy 

chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na poziomie gminnym 

należy pamiętać, że zadania o charakterze wykonawczym, obciążają samorząd gminy. Charakter 

zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez gminę wpływa na bezpośrednią                        

i pośrednią ochronę środowiska na jej terenie. 

W raporcie przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętej przez Radę 

Gminy „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica”.  
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B. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zgody na przedsięwzięcie. 

                 W roku 2021 do Urzędu Gminy wpłynęły cztery wnioski o wydanie decyzji                             

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zgody na przedsięwzięcie. W związku                            

z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi jedna jest w trakcie realizacji, a trzy 

postępowania zakończono wydaniem decyzji: 

• Decyzja Wójta Gminy Izbica ŚRK.6220.5.25.2020/2021 z dnia 20 maja 2021 r. 

„Przebudowa odcinka linii 110 kV Mokre-Krasnystaw- Rońsko na odcinku od słupa 51 

do słupa rozgałęzionego 132/22”; 

• Decyzja Wójta Gminy Izbica ŚRK.6220.4.14.2021 z dnia 21 października 2021 r.  

„Eksploatacja złoża piasków Dworzyska w poszerzonych granicach”; 

• Decyzja Wójta Gminy Izbica ŚRK. 6220.10.9.2021 z dnia 19 listopada 2021 r.  

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147 L Wólka Orłowska-Kalinówka- Skierbieszów            

od km 5+080 do km 9+010”; 

• W trakcie postępowania wniosek inwestora z dnia 02 grudnia 2021 r. nazwa inwestycji: 

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 267, 269, 273, 275, 

276, 266, 214, 749, 216, 263, 270, 268, 272, 747, 271 w obrębie Mchy, gmina Izbica”.  

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie: 

• W odpowiedzi na złożone wnioski do tutejszego urzędu w roku 2021 sporządzono pięć 

udostępnień informacji o środowisku i jego ochronie.  

 

C. Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanym drewnem  

W roku 2021 zostało rozpatrzonych 10 wniosków oraz wydanych 10 decyzji 

administracyjnych  w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, w tym 6 zlokalizowanych w pasie 

drogowym, na 2 złożone wnioski wydano 2 zaświadczenia dotyczące braku wniesienia 

sprzeciwu, dwa wniosku przekazano do Organu właściwego w sprawie, Gmina Izbica otrzymała 

2 decyzję zezwalające na usuwanie drzew z terenów gminnych. Ponadto rozpatrzono 126 

zgłoszeń na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność osób fizycznych, do których 

sporządzono protokoły. Postępowania zakończono w sposób milczącego załatwienia sprawy. 

Pozyskane drewno stanowiące mienie gminy Izbica przekazano nieodpłatnie jednostkom 

organizacyjnym i pomocniczym Gminy Izbica oraz 21 osobom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej zgodnie z „Zarządzeniem Wójta Gminy Izbica nr 114/2020 z 2020 roku w sprawie 

zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew, krzewów oraz wiatrołomów                

z nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica”.  
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D. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbica. 

                W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie zwierząt - Rada 

Gminy Izbica Uchwałą nr XXXI.203.2021 w dniu 25 lutego 2021 roku przyjęła Program Opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica 

w 2021 roku. 

                 Niniejszy program zawiera, główne zadania mające na celu minimalizację 

występującego zjawiska bezdomności zwierząt. 

                Gmina Izbica realizowała niniejszy program we współpracy z lekarzami weterynarii z 

terenu gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt, schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, a także z posterunkiem 

Policji w Izbicy. 

                 W roku 2021 na koszt gminy zapewniono opiekę 8 bezdomnym zwierzętom (4 psom             

i 4 kotom) w tym 2 psy zostały adoptowane przez mieszkańców, a 2 odłowione do Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt  w Zamościu. 4 porzucone kotki zostały wysterylizowane i adoptowane 

przez mieszkańców gminy Izbica.  

10 kotek właścicielskich oraz 1 suka właścicielska zostały wysterylizowane z dofinansowaniem 

30 % przez gminę Izbica.  

Sfinansowano eutanazję 2 saren potrąconych przez samochód. 

Koszt realizacji całego zadania przeciwdziałania bezdomności zwierząt ustawą o ochronie 

zwierząt na terenie gminy Izbica to: 6 515,23 zł + 1 800 zł dotacja celowa na schronisko dla 

zwierząt w Zamościu.  

 

E. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica. 

                    W roku 2021 gmina Izbica na podstawie Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Izbica na lata 2020-2032 przyjętego uchwałą Nr 

XXXVIII.183.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 26 listopada 2020 roku oraz na podstawie zawartej 

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, obowiązuje do dnia 

dzisiejszego. W roku 2021 w ramach programu Urząd Gminy Izbica przyjął 60 zgłoszeń 

lokalizacji wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. Liczba wszystkich przyjętych 

wniosków od roku 2018 do 2021 wyniosła 291. Gmina nie partycypuje finansowo w projekcie, 

pozwala to na zmniejszenie angażowania środków własnych na ten cel.  
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F. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29.2020 Wójta Gminy Izbica z dnia 14 lutego 2020 roku w 

sprawie prowadzeni ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych na trenie gminy Izbica zgodnie 

z treścią w/w zarządzenia przyjmowane są zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica. W wyniku 

prowadzonej ewidencji zgłoszonych zostało:  

– 665 zbiornikach bezodpływowych  

– 79 przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

G. 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”. W ramach przystąpienia 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. W roku 2021 do WFOŚiG  w Lublinie za pomocą gminy 

sporządzono i przekazano 12 wniosków o dofinansowanie oraz 12 wniosków o płatność. 

H. Centralna ewidencja emisyjności budynków. 

Od 1 lipca 2021 roku w związku z utworzeniem przez Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków każdy właściciel lub zarządca 

budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw, Gmina 

Izbica przyjmuje w formie papierowej wypełnione deklaracje (Formularz A – budynki lokale 

mieszkalne i Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne), które wprowadzane są do systemu 

przez pracownika urzędu. Od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy Izbica 

wpłynęło 63 szt. deklaracji. 

 

I. Gospodarka Mieszkaniowa 

Gospodarka mieszkaniowa, zasób mieszkaniowy Gminy Izbica, lokale użytkowe:  

Gmina Izbica jest w posiadaniu 14 lokali mieszkalnych (za odpłatne użytkowanie). 

W tym na wszystkie lokale mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Izbica zostały zawarte 

umowy (w roku 2021 podpisano dwie umowy). Ponadto w posiadaniu Gminy Izbica są trzy 

lokale użytkowe, na które   w roku 2021 obowiązywały umowy. Będące zasobem 

mieszkaniowym Gminy Izbica trzy lokale socjalne również są zamieszkałe (umowy zostały 

https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/bip/40_ugizbica/fckeditor/file/OgloszeniaObwieszczenia/Obwieszczenia%202021/Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf
https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/bip/40_ugizbica/fckeditor/file/OgloszeniaObwieszczenia/Obwieszczenia%202021/Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf
https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/bip/40_ugizbica/fckeditor/file/OgloszeniaObwieszczenia/Obwieszczenia%202021/Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021.pdf
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zawarte w dniu 01 marca 2021r. ). Zasób mieszkaniowy Gminy Izbica, jest w pełni wykorzystany 

oraz na obecną chwile nie ma wolnych lokali do zagospodarowania na cele mieszkaniowe.  

 

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 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 

2021 roku na terenie Gminy Izbica wybudowano 25 nowych przyłączy wodociągowych. Na 

ujęciu wody w Tarzymiechach usunięto awarię rury za głównym wodomierzem. Na ujęciu 

wody Bobliwie dokonano wymiany rury kołnierzowej za głównym wodomierzem oraz 

dwóch sprzęgieł. Na ujęciu wody w Izbicy wymieniono na całej długości odcinek od szachtu 

studni głębinowej do zbiorników wodnych tj. głowica osłonowa, zawór 80, zawór zwrotny, 

rury, kolana. Dodatkowo została wymieniona cała instalacja elektryczna tj. skrzynka, 

bezpieczniki, przewody zasilające. Na ujęciach wody w Bobliwie, Tarnogórze, Wale i 

Tarzymiechach zostały wybudowane i uruchomione instalacje fotowoltaiczne. Zostały 

wymienione wodomierze główne na ujęciach w Wale i Izbicy. Wymieniono 107 wodomierzy 

na nowe u odbiorców indywidualnych. 

Na terenie Gminy jest jedna oczyszczalnia zbiorcza oraz 78 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Izbica wynosi 13,1 km czynnej sieci 

kanalizacyjnej. W 2021 roku wykonano 5 nowych przyłączy kanalizacyjnych. W 2021 roku 

nie odnotowano żadnej awarii na sieci podciśnieniowej. 

B. Odpady 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na podstawie umowy zawartej w 

trybie zamówienia publicznego udzielonego z wolnej ręki odbierało od mieszkańców miasta i 
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gminy odpady komunalne. W 2021 roku zebrano od mieszkańców gminy 1113,57 ton 

odpadów w tym 606,84 ton odpadów niesegregowanych oraz 506,73 ton odpadów 

segregowanych. 

 

XVI. Realizacja Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

                                                   

Gminny Program  Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2021 rok  

zatwierdzony został przez Radę Gminy Uchwałą   Nr XXX.196.2021 z dnia   18 lutego 2021r. 

  Gminny program obejmował stan problemów alkoholowych i narkomanii, 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 2021. Realizacją Gminnego 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. 

 

  Narastającym  problemem i zagrożeniem  mieszkańców  Gminy  Izbica 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 z tego zakresu już od najmłodszych  klas szkoły  

podstawowej.  W związku z powyższym  -   w  roku 2021 w szkołach na terenie Gminy odbywały 

się pozalekcyjne  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  i  sportowe  dla uczniów  z  rodzin 

zagrożonych problemem alkoholowym, również  podobne zajęcia odbywały się w świetlicach 

szkolnych.  W  ramach działalności świetlicy środowiskowej funkcjonującej przy Samorządowym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy, ul. Sportowa 1, zapewniono dzieciom i młodzieży kulturalne 

spędzanie czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć sportowo - kulturalnych plastycznych, 

rękodzieła artystycznego oraz organizowanie różnego rodzaju konkursów, w których brały udział 

dzieci i młodzież z rodzin  z problemami alkoholowymi w celu  zagospodarowania  wolnego 

czasu, jak również   zajęcia  przeznaczone były dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdującej się w 

trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych oraz  z problemami alkoholowymi. Zajęcia 

prowadzone  były w formie   zawodów, konkursów, turniejów sportowych, konkursów 

plastycznych, akcji ferie i wakacje. W opracowanym   programie   zajęć,  wprowadzone  zostały   

elementy  profilaktyki pierwszorzędowej,  mającej na celu przeciwdziałanie patologiom.  

  W szkołach w roku 2021  odbywały się prelekcje , konkursy wiedzy profilaktycznej                      

i prewencyjnej,   jak należy postępować aby uniknąć uzależnienia od nałogów. Zajęcia prowadzili 
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trenerzy z Krakowa, warsztaty profilaktyczne odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych  

w każdej  po  dwie godziny lekcyjne. 

 

 Ze środków finansowych  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w ramach profilaktycznej działalności uczniom przekazywana była wiedza w 

formie prezentacji multimedialnej na temat  agresji, przemocy oraz substancji uzależniających. 

   Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała 

Turniej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców organizowany w Szkole 

Podstawowej w Wirkowicach,  dofinansowano również zakup materiałów na zajęcia biblioteczne 

z dziećmi oraz do przygotowania ulotek promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i używek, 

doposażono świetlice szkolne, które w dużym stopniu sprzyjają  rozwojowi predyspozycji dzieci 

i uczą prawidłowych postaw prospołecznych oraz wspólnej pracy w grupie. Środki finansowe 

zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego służącego do promocji zdrowego 

stylu życia. Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Tarnogórze - Kolonii  dofinansowano zakup 

laptopa, który służy dzieciom w rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i wyrównaniu 

braków edukacyjnych.               

             

 Szkoły  organizowały imprezy z konkursami  o tematyce patologicznej oraz imprezy 

kulturalno - rekreacyjne,  których  głównym celem było wdrażanie uczniom umiejętności 

planowania oraz spędzania wolnego czasu w sposób wolny od nałogów (alkoholizmu, 

narkomanii), a także  rozwijania zainteresowań i kompetencji przedmiotowych. W związku                   

z realizacją tych zadań Gminna Komisja przeznaczyła  środki finansowe na zakup niezbędnych 

materiałów oraz zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach, organizowanych 

spotkaniach, pogadankach. 

 Realizowane zadania w opinii młodzieży szkolnej są niezbędne, ponieważ w istotny 

sposób  przybliżają im problematykę uzależnienia od nałogów oraz możliwość ochrony przed ich 

spożywaniem. 

 Z Oficyny Wydawniczej SPS- Studio Profilaktyki Społecznej zostały zakupione 

następujące publikacje: 

- Alkohol i narkotyki przy tablicy- profilaktyka w szkole, informator dla pedagogów, dyrektorów 

i nauczycieli, 

- Wychowanie bez przemocy, jak zbudować pozytywną relację z dzieckiem, 

- Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia, 

- Uzależnienie od alkoholu a rodzina jak radzić sobie z piciem swoich bliskich, 

- Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Poradnik dla rodzin i instytucji, 

- Zobowiązanie i motywowanie do leczenia odwykowego. Poradniki Psychologiczne i relacyjne 

wyznaczniki przemocy domowej.  

- Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzależnionymi od 

alkoholu.                          
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B. Udzielanie pomocy  rodzinom w  których występuje problem z przemocą                            

i nadużywaniem alkoholu. 

 

 W  2021  roku z 38  osobami  z terenu gminy, zgłoszonymi jako nadużywające 

napoje alkoholowe członkowie komisji 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  w Poradni Zdrowia Psychicznego 

w Zamościu.   

 Rodziny osób nadużywających alkoholu są zachęcane do szukania pomocy dla siebie 

i swojej rodziny, w szczególności dzieci. Często bowiem nie mają wpływu na to, czy osoba 

uzależniona podejmie leczenie i przestanie pić. Placówki leczenia uzależnień również  udzielają 

pomocy bliskim osób uzależnionych. 

 

        W ramach Gminnego Programu dofinansowano: 

• Gminny Klub Sportowy na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla juniorów 

w celu prowadzenia w godzinach popołudniowych  zajęć sportowych, które są atrakcyjną 

formą spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży,  również  z rodzin objętych 

problemem alkoholowym. 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Romanowie na zakup nagród dla uczestników V Gminnego 

Konkursu Kulinarnego. 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjowie na przygotowanie spotkania promującego 

regionalne tradycje kulturalne. Takie spotkania mają na celu angażowanie mieszkańców 

do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, wymianę doświadczeń, integrację 

międzypokoleniową oraz promowanie działań  prozdrowotnych i życia w trzeźwości. 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Kryniczkach na doposażenie Świetlicy Wiejskiej. 

• Koło Gospodyń Wiejskich  w Wólce na imprezę Festiwal Smaków nad Wolicą. Impreza 

ta organizowana jest cyklicznie, co roku gromadzi dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

Organizowane są konkursy sprawnościowe, kulinarne, plastyczne i zabawy dla dzieci, 

które spędzają przyjemnie czas pod nadzorem instruktorów. 

• Samorządowe Przedszkole w Izbicy na zakup zabawek dla dzieci. Zabawy swobodne 

dzieci z użyciem różnego rodzaju zabawek, gier pomagają zdobywać wiedzę z różnych 

dziedzin życia, wpływają na kształtowanie postaw społecznych, przyczyniają się do 

wspierania działań profilaktycznych u dzieci. 

• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała środki na 

zakup nagród dla uczestników konkursu plastyczno - literackiego ph.” Nieletnim nie 

sprzedajemy alkoholu” ogłoszony przez Komisję w kategorii „List do sprzedawców” 

udział w konkursie wzięło 19 osób. 
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W 2021  roku Gminna Komisja ds. 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. XLII.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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


