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1. Informacje ogólne

Raport o stanie gminy Abramów opracowano zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Abramów do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania Gminy Abramów w roku 2019.
Organami gminy są: Rada Gminy, jako organ uchwałodawczy z Przewodniczącą Beatą
Łysiak oraz jako organ wykonawczy. Wójtem Gminy Abramów jest Marek Kowalski, jego
Zastępcą Agata Zielińska i Skarbnikiem Anna Stasiak.

1.1 Położenie

Gmina Abramów położona jest w centralnej części Wysoczyzny Lubartowskiej, na
skrzyżowaniu dróg łączących Lubartów z Puławami i Kurów z Łukowem.
Najbliższymi miastami gminy Abramów są:
- Lublin 30 km
- Lubartów 28 km
- Puławy 28 km
Warto zwrócić uwagę na to, że do głównego szlaku komunikacyjnego Warszawa –
Lublin dzieli nas 12 km. Gmina Abramów sąsiaduje od północy z gminą Michów oraz od
strony wschodniej z gminą Kamionka. Gmina Abramów sąsiaduje z powiatem puławskim od
południa z gminą Markuszów, od południowego – zachodu z gminą Kurów, od zachodu z
gmina Żyrzyn oraz od północnego – zachodu z gminą Baranów. Od strony południowej
gmina Abramów sąsiaduje z powiatem lubelskim poprzez gminę Garbów.
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1.2 Rada Gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym oraz kontrolnym. Rada Gminy Abramow
liczy 15 radnych.

Tabela nr 1. Skład Rady Gminy Abramów - Kadencja VIII 2018 - 2023
Imię i nazwisko

Funkcja oraz okręg

Beata Łysiak

Przewodnicząca Rady Gminy
Radna – Dębiny

Krzysztof Krasa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radny – Wielkie

Marcin Mazur

Radny – Abramów

Agata Lichaj

Radna – Abramów

Ireneusz Karczmarz

Radny – Ciotcza

Grzegorz Rodak

Radny – Glinnik

Iwona Cwajda

Radna – Glinnik

Krzysztof Kozdruń

Radny – Marcinów

Andrzej Rojek

Radny – Michałówka

Iwona Czarnecka

Radna – Sosnówka

Marek Misztal

Radny – Izabelmont

Agnieszka Rojek

Radna – Wielkolas

Jacek Antoniak

Radny – Wielkolas

Iwona Goluch

Radna – Wolica

Mirosław Antoniak

Radny – Wolica

Komisje Rady Gminy w latach 2018 – 2023
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
Przewodnicząca Komisji – Agata Lichaj
Członkowie Komisji – Krzysztof Kozdruń, Mirosław Antoniak, Marcin Mazur, Andrzej
Rojek
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Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Przewodnicząca Komisji – Iwona Czarnecka
Członkowie Komisji – Krzysztof Krasa, Grzegorz Rodak, Ireneusz Karczmarz, Iwona Cwajda
Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Przewodnicząca Komisji – Agnieszka Rojek
Członkowie Komisji – Jacek Antoniak, Marek Misztal, Beata Łysiak, Iwona Goluch
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji – Iwona Cwajda
Członkowie Komisji – Marek Misztal, Krzysztof Kozdruń, Mirosław Antoniak
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Komisji – Ireneusz Karczmarz
Członkowie Komisji – Agnieszka Rojek, Iwona Czarnecka, Jacek Antoniak

1.4 Gminne jednostki organizacyjne

1. Urząd Gminy w Abramowie
2. Centrum Usług Wspólnych w Abramowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie
6. Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie
7. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem
8. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie (zostało wygaszone z końcem sierpnia 2019
roku)
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1.5 Sołectwa
W skład Gminy Abramów wchodzi 11 sołectw. Poniżej zostaną przedstawione sołectwa
wraz z sołtysami.

1. Andrzej Mazurek – sołtys sołectwa Abramów
2. Wiesław Sienkiewicz – sołtys sołectwa Ciotcza
3. Sebastian Kozak – sołtys sołectwa Dębiny
4. Iwona Cwajda – sołtys sołectwa Glinnik
5. Marcin Dudzik – sołtys sołectwa Izabelmont
6. Mariusz Korzeniowski – sołtys sołectwa Marcinów
7. Wiesława Białek – sołtys sołectwa Michałówka
8. Iwona Czarnecka – sołtys sołectwa Sosnówka
9. Krzysztof Krasa – sołtys sołectwa Wielkie
10. Renata Antoniak – sołtys sołectwa Wielkolas
11. Anna Sekita – sołtys sołectwa Wolica

Tabela nr 2. Powierzchnia sołectw w 2019 roku
Sołectwo

Powierzchnia w ha

Abramów

1518,7958

Ciotcza

701,0477

Dębiny

883,8500

Glinnik

1042,6640

Izabelmont

382,9043

Marcinów

386,9140

Michałówka

368,7650

Sosnówka

504,5935

Wielkie

801,1052

Wielkolas

1026,5984

Wolica

832,1285

RAZEM

8449,3664
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Wykres nr 1. Powierzchnia sołectw w hektarach – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku
Abramów
Ciotcza
Dębiny
Glinnik
Izabelmont
Marcinów
Michałówka
Sosnówka
Wielkie
Wielkolas
Wolica

832,1285
1518,7958
1026,5984
701,0477
801,1052
883,85
504,5935
1042,664
368,765
386,914

382,9043

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2019 rok
Sołectwo

Abramów

Ciotcza

Plan
wydatków
funduszu
34 689,68 zł

23 990,22 zł

Klasyfikacja budżetowa
wydatku
Dział
Rozdział
§
754
75412
4270

Wykonanie

Rzeczowe wykonanie

17 578,34 zł

Wykonanie posadzki w
garażu OSP
Zakup wiat
przystankowych
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej: patelnia
elektryczna
Budowa placu zabaw –
kontynuacja z 2018 r.
Wykonanie podjazdu
Wykonanie ogrzewania
w świetlicy wiejskiej
Zakup kosy spalinowej
Wyposażenie placu
zabaw
Zakup materiałów do
remontów bieżących
Remont drogi gminnej
Zakup namiotu
gospodarczego z
wyposażeniem
Remont drogi gminnej
Remont posadzki w
remizie OSP Sosnówka
Zakup siatki
ogrodzeniowej na plac
zabaw
Brak realizacji
przedsięwzięcia
Budowa placu zabaw
Zakup wyposażenia
świetlicy wiejskiej
Remont świetlicy
wiejskiej

600

60016

4210

16 912,50 zł

921

92109

4210

3 966,75 zł

6050

10 229,99 zł

Dębiny

20 395,86 zł

921

92109

6050

9 793,00 zł
20 395,86 zł

Glinnik

26 456,11 zł

900

90095

4210
6060

345,00 zł
22 000,00 zł

921

92109

421

2 876,18 zł

Izabelmont
Marcinów

13 081,77 zł
18 347,92 zł

600
921

60016
92109

4270
4210

13 081,52 zł
18 346,50 zł

Michałówka
Sosnówka

17 888,17 zł
20 939,19 zł

600
754

60016
75412

4270
4270

17 879,90 zł
20 000,00 zł

900

90095

4210

938,25 zł

900
921

90095
92109

6050
4210

32 715,90 zł
21 521,76 zł

4270

6 936,24 zł

Wielkie

28 378,67 zł

Wielkolas
Wolica

32 725,33 zł
28 462,26 zł

RAZEM

265 355,18 zł

235 517,69 zł

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2019 rok

str. 7

1.6 Mieszkańcy gminy Abramów

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 4120 osób, w tym:
- 2041 kobiet
- 2079 mężczyzn.
W roku 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 8 osób w stosunku do roku
poprzedniego.
W roku 2019 urodziło się 43 dzieci, natomiast zmarło 43 osoby. W roku 2019 zostało
zawarte 16 małżeństw:
- śluby konkordatowe - 13
- śluby cywilne - 2
- śluby zagraniczne - 1.
W 2019 roku odnotowano 6 wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw.
Warto również zwrócić uwagę, że na pobyt stały zameldowało się 45 osób, natomiast na
pobyt czasowy zameldowało się 4 osoby.

Wykres nr 2. Liczba kobiet oraz mężczyzn – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

2 041

2 079

Mężczyźni
Kobiety
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1.7 Gospodarstwa rolne

W gminie Abramów w 2019 roku funkcjonowało 1286 gospodarstw rolnych.
W porównaniu do roku poprzedniego powstało 14 nowych gospodarstw rolnych. W gminie
Abramów przeważają gospodarstwa o powierzchni 2,01 – 5 ha, natomiast najmniej jest
gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Bardziej szczegółowy podział przedstawia
poniższa tabela.

Tabela nr 4. Gospodarstwa rolne wg wielkości powierzchni – stan na 31.01.2019r.

Powierzchnia gospodarstw

Ilość gospodarstw

1-2 ha

323

2,01-5 ha

422

5,01-7 ha

200

7,01-10 ha

176

10,01-15ha

121

Powyżej 15 ha

44
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1.8 Podmioty gospodarcze

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG)

ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Abramów wyniosła 119 z
tego:
- 96 posiadało status „aktywny,”
-23 posiadało status „zwieszony”
Na terenie gminy Abramów występują 2 podmioty prowadzące działalność wyłącznie w
formie spółki cywilnej oraz 1 spółdzielnia.
Do wiodących branż zaliczyć należy:
- roboty wykończeniowe,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- transport drogowy towarów,
- sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Abramów to przede wszystkim
małe i średnie zakłady rodzinne.
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2. Finanse
Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Abramów. Budżet
ten zakładał wpływy w wysokości 19 384 623,01. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie
dochodów ogółem wynosiło 17 196 181,00 zł, co stanowi 79,51% planu.

2.1 Dochody

Tabela nr 5 Struktura dochodów budżetu gminy Abramów w 2019 roku
Dochody ogółem
z
tego

Dochody bieżące
z tego

Dochody własne
Dotacje na zadania własne z

Kwota w zł
16 795 476,40 zł

dochodu
97,67

11 059 896, 46 zł

z
tego

zakresu administracji rządowej
Dotacje na programy finansowe z

5 688 547, 94 zł

47 032, 00 zł

udziałem środków z UE
Dochody majątkowe

% ogółu

400 704,60 zł

Wykonanie Otwartych Stref

2,33

71 489,00 zł

Aktywności w Wielkiem i Wolicy
Dotacja celowa

46 400,31 zł

Dotacja z Funduszu Dróg

415 607,00 zł

Samorządowych
Zwrócenie nadwyżki w związku z
rozliczeniem montażu instalacji

- 132 791,71 zł

solarnych
Ogółem

17 196 181,00 zł

100
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Wykres nr 3. Struktura dochodów budżetu gminy Abramów w 2019 r.
2,33%

97,67%
Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wykres nr 4. Struktura dochodów bieżących
47 032,00 zł

Dochody własne
Dotacje na zadania własne z zakresu
administracji rządowej
Dotacje na programy finansowe z
udziałem środków z UE

5 688 547,94 zł
11 059 896,46 zł

Wykres nr 5. Struktura dochodów majątkowych
71 489,00 zł
-132 791,71 zł

46 400,31 zł
Wykonanie Otwartych Stref
Aktywności w Wielkiem i Wolicy
Dotacja celowa

Dotacja z Funduszu Dróg
samorządowych

415 607,00 zł

Zwrócenie nadwyżki w związku z
rozliczeniem montażu instalacji
solarnych
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2.1.2 Wykonanie dochodów bieżących i dotacji na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo, leśnictwo
w tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3 090,01 zł
w tym: dzierżawa terenów łowieckich – w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę
1 760,10 zł

Dział 400 Zaopatrywanie w wodę
plan 298 700,00 zł
wykonanie 274 263,93 zł tj. 91,82 %
- z tytułu poboru wody dochody netto wynosiły 267 974,94 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i inne wpływy – 376,93 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT – 5 784,56 zł
- rozliczenie kosztów sądowych z wniosku o spłatę zadłużenia z lat ubiegłych – 127,50 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. posiadamy należności z tytułu sprzedaży wody wynosiły 19 744,94 zł,
w tym zaległości 15 540,45 zł oraz nadpłatę w kwocie 231,18 zł.

Dział 600
W rozdziale 60053 – wykazano dochody wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wydatków
przekazanych na utrzymanie sieci szerokopasmowej – 3 253,34 zł
Rozdział 60016 – odsetki od środków na rachunku Funduszu Dróg Samorządowych – 14,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan 41 315,00 zł
wykonanie 52 780,65 zł tj. 127,75 %
- wykonane dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy to 52 589,48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 191,17 zł

Dział 750 Administracja publiczna
plan 9 270,00 zł
wykonanie 9 485,38 zł
- z tytułu opłat za energię, ogrzewanie, pobór wody od najemców lokali (m.in. Apteka, Poczta
Polska, Orange Polska) – 994,53 zł
- pozostałe wpływy (odsetki, wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku i
inne dochody) – 812,00 zł
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- rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT – 2 467,70 zł
- odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej dotyczącej awarii kolektorów – 332,10 zł
- wpłata na rozgraniczenie działek – 4 800,00 zł
- dochody własne gminy z tytułu opłaty za udostepnienie danych osobowych – 79,05 zł

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne
- zwrot składki ubezpieczeniowej za rok poprzedni – 224,00 zł

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej – czyli wpływy z podatków
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatek przekazywany jest
przez Ministerstwo Finansów: plan 1 424 574,00 zł, wykonanie 1 438 046,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy: plan –
3 000,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zgodnie ze sprawozdaniem
US w Lubartowie przekazano dochody 0 zł oraz wykazano nadpłatę w kwocie (- 602,62 zł).
- podatek od nieruchomości ogółem: plan 649 560,00 zł, wykonanie 634 486,96 zł tj.
97,68 %
* osoby fizyczne: plan 79 560,00 zł, wpływy 82 192,96 zł
* osoby prawne: plan 570 000,00 zł, wpływy 552 294,00 zł
* zaległości – 9 457,64 zł
* nadpłaty – 31,84 zł
- podatek rolny ogółem: plan 563 040,00 zł, wykonanie 531 689,00 zł tj. 94,44 %
* osoby fizyczne: plan 561 000,00 zł, wykonanie 530 670,00 zł
* osoby prawne: plan 2 040,00 zł, wykonanie 1 019,00 zł
* zaległości – 24 656,43 zł
* nadpłaty – 4 480,16 zł
- podatek leśny ogółem: plan 13 668,00 zł, wykonanie 11 946,24 zł tj. 87,40 %
* osoby fizyczne: plan 13 260,00 zł, wpływy 11 527,24 zł
* osoby prawne: plan 408,00 zł, wpływy 419,00 zł
* zaległości – 1 611,85 zł
* nadpłaty – 438,46 zł
- podatek od środków transportu:
* osoby fizyczne: plan 112 200,00 zł, wpływy 123 726,00 zł tj. 110,27 %
* należności – 0,00 zł

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2019 rok

str. 14

- podatek od spadków i darowizn: plan 25 750,00 zł, wykonanie 19 109,00 zł (są to
dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe)
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 12 360,00 zł, wykonanie 14 185,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 55 620,00 zł,
wykonanie 54 375,87 zł
- wpływy na zajęcie pasa drogowego: plan 36 050,00 zł, wykonanie 39 239,52 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych – są to dochody przekazywane gminie przez
Urzędy Skarbowe: plan 46 350,00 zł, wykonanie 63 288,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek podatkowych za nieterminowe wpłaty:
plan 2 263,00 zł, wykonanie 5 195,55 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków
transportu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Abramów z dnia 30 listopada 2018 roku
przedstawiają się następująco:
- podatek rolny o kwotę 293 315,84 zł
- podatek leśny o kwotę 15 362,53 zł
- podatek od nieruchomości 132 865,99 zł
- podatek od środków transportu 70 212,18 zł
Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą ogółem 135 436,52 zł
Umorzenia zaległości podatkowych 530,00 zł
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym wystawiono
27 tytułów wykonawczych większość z nich zakończyła się protokołem nieściągalności.

Dział 758 Różne rozliczenia – są to głównie należne gminie subwencje
plan 6 923 474,13 zł
wykonanie 6 918 431,31 zł tj. 99,93 %
W tym:
- subwencja oświatowa – 3 420 834,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 3 231 902,00 zł
- subwencja równoważąca – 166 131,00 zł
- subwencja uzupełniająca – 78 125,00 zł
- oraz odsetki od środków na rachunku bankowym oraz inne wpływy – 5 772,18 zł
- dotacja celowa – zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok – 15 667,13 zł
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Dział 801 Oświata i wychowanie
plan 169 871,00 zł
wykonanie 177 094,53 zł tj. 104,25 %
W dziale tym zgromadzone są dochody z tytułu:
- opłat za przedszkole: plan 21 218,00 zł, wykonanie 27 133,18 zł
- dochody z najmu mieszkań: plan 15 368,00 zł, wykonanie 15 535,96 zł
- odsetki od środków na rachunku, wpływy z różnych opłat (rozliczenie nadpłat z lat ubiegłych,
wynagrodzenie za terminowe przekazywanie dochodów do ZUS i US) – 1 069,33 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek oświatowych w kwocie – 71,06 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 133 285,00 zł,
wykonanie 133 285,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej
plan 137 449,00 zł
wykonanie 136 885,02 zł tj. 99,59 %
Otrzymane dotacje z budżetu państwa:
- dotacja na zasiłki stałe, okresowe, składki zdrowotne osób objętych pomocą społeczną: plan
21 082,00 zł, wykonanie 20 436,60 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS: plan 91 367,00 zł, wykonanie 91 367,00 zł
- dofinansowanie do wyżywienia uczniów: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
- pozostałe dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym przekazane przez GOPS
81,42 zł

Dział 855 Rodzina
plan 4 500,00 zł
wykonanie 6 024,50 zł
W tym: Wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej naszej
gminie (czyli 40 % wyegzekwowane kwoty) tj. 2 553,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie – 3 471,42 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 47 888,00 zł
wykonanie 38 727,68 zł
Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów.
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 584 913,00 zł
wykonanie 502 883,09 zł tj. 85,98 %
W tym:
1/ Gospodarka ściekowa: plan 88 297,00 zł, wykonanie 92 799,58 zł
w tym:
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków: plan 88 297,00 zł, wykonanie 90 972,86 zł (na
koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zaległości z tego tytułu w kwocie –
10 401,94 zł)
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT – 1 585,74 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 240,98 zł
2/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- odsetki od środków na rachunku (dotyczy zgromadzonych wpłat mieszkańców na udział
własny do projektu Odnawialne źródła energii) – 2 458,77 zł
3/ Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych: plan 4 120,00 zł,
wykonanie 587,79 zł
4/ Gospodarka odpadami komunalnymi: plan 478 496,00 zł, wykonanie 391 752,80 zł
W tym:
- opłata za odbiór odpadów komunalnych: plan 478 496,00 zł, wykonanie 391 752,80 zł
(zaległości w tych opłatach wynoszą 38 633,86 zł oraz nadpłaty 1 878,89 zł, wystawiono 40
tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności)
- odsetki od nieterminowych opłat i inne wpływy – 1 285,38 zł
- opłata produktowa – 21,97 zł
5/ Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
- środki pozyskane na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 14 000,00 zł

Dział 921
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury/ świetlice wiejskie
- zwrot za energię – 1 036,65 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury
- wpłaty, darowizny od zakładów z terenu gminy na organizację dożynek gminnych –
2 406,50 zł
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2.1.2 Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan ogółem 5 723 353,30 zł
Wykonanie 5 688 547,94 zł co stanowi 99,39 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 561 331,12 zł, wykonanie 561 331,12 zł
Jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna
W tym rozdział 75011
Plan 56 781,65 zł, wykonanie 55 598,06 zł
Dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania USC.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – plan 1 626,00 zł, wykonanie
1 626,00 zł
- Dotacja celowa wybory do rad Gminy, rad Powiatów i sejmiku Województw (archiwizacja
dokumentów) – plan 295,00 zł, wykonanie 0 zł
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 31 780,00 zł,
wykonanie 31 080,00 zł
- Dotacja celowa wybory do Sejmu i Senatu – plan: 32 382,00 zł, wykonanie 32 382,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów – plan 24 672,53 zł, wykonanie
24 666,81 zł.

Dział 855 Rodzina
- rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – plan 555,00 zł,
wykonanie 488,46 zł
- świadczenia wychowawcze (rządowy program „Rodzina 500+”) – plan 3 485 540,00 zł,
wykonanie 3 460 514,51 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe – plan 1 367 120,00 zł, wykonanie 1 360 039,18 zł
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- rządowy program „Dobry start” – plan 106 500,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł (dotacja na
koszty obsługi związane z przygotowaniem programu)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – plan 7 200,00 zł, wykonanie
6 751,80 zł
- wspieranie rodziny „Dobry Start” – plan 154 700, 00 zł, wykonanie 154 070,00 zł

2.1.3 Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych w roku 2019 wynosiło 533 496,31 zł. Jednak
należy zwrócić uwagę, że pomniejszono zwrot nadpłaty wkładu własnego mieszkańców na
instalację kolektorów solarnych. W związku z rozliczeniem montażu instalacji solarnych
została zwrócona nadwyżka wpłat dokonanych w 2018 r. w kwocie 132 791,71 zł. Dlatego
wykonanie dochodów majątkowych w 2019 r. uległo zmniejszeniu. Plan wykonania po
zmniejszeniu wynosił 400 704,60 zł.
Dochody majątkowe obejmują:
Dochody i dotacje na zadania własne w tym:
1) Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Wielkiem i Wolicy – 71 489,00 zł
2) Dotacja celowa (zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok) –
46 400,31 zł
3) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na:
a) przebudowę skrzyżowania w m. Sosnówka – 138 308,00 zł
b) budowę drogi w m. Michałówka – 277 299,00 zł
Dochody i dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
- Dotacja celowa < Polska cyfrowa: 61 800,00 zł
- Dotacja celowa: Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów: plan –
2 790 484,77 zł, wykonanie – 0 zł.

2.2. Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 28.12.2018 r. zakładała wydatki na 2019 r. w kwocie
20 762 377,53 zł.
W trakcie roku planowany budżet ulegał zmianom i na koniec roku po zmianach
planowane wydatki wynosiły 24 348 566,27 zł i zostały wykonane w 76,68% tj. w kwocie
18 670 141,56 zł
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Tabela nr 6. Plan oraz wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy
w 2019 r.

Plan

Wykonanie

tj.

Urząd Gminy

11 299 277,91 zł

6 895 169,28 zł

61,02 %

GOPS

5 603 007,00 zł

5 423 771,21 zł

96,81 %

Szkoły ogółem

7 446 281,36 zł

6 351 242,77 zł

85,30 %

Tabela nr 7. Struktura wydatków budżetu gminy Abramów w 2019 roku

Kwota

%

Wydatki budżetu gminy

18 670 141,56 zł

100 %

Wydatki bieżące

15 912 853,60 zł

85,23 %

Wydatki majątkowe

2 757 287,96 zł

14,77 %

Wykres nr 6. Struktura wydatków w roku 2019

14,77%

85,23%
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

2.2.1 Wydatki bieżące na zadania własne
„Rolnictwo i łowiectwo”
W dziale tym planowane były wydatki w kwocie 12 361,00 zł na należną składkę dla Izby
Rolniczej tj. 2% wpływów podatku rolnego wykonano w kwocie 12 361,00 zł tj. 100%

„Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę”
plan 331 247,00 zł
wykonanie 276 519,76 zł tj. 83,48 %
Na kwotę wydatków bieżących składają się:
- wynagrodzenie i pochodne (FUS, FP, ZFŚS.”13”) – 103 358,13 zł
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- zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej – 15 430,62 zł
- zakup pompy, rur do hydroforni w Wolicy – 18 648,53 zł
- zakup paliwa do koparki pracującej przy awariach sieci wodociągowej – 3 841,70 zł
- koszty energii elektrycznej na hydroforniach – 94 445,36 zł
- badanie okresowe pracownika – 544,00 zł
- remont hydroforni w Wolicy – 2 896,72 zł
- serwis stacji wodociągowej (wymiana pompy) – 1 860,52 zł
- badanie wody – 4 771,80 zł
- usługi informatyczne – 1 125,38 zł
- szkolenie BHP – 30,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu po terenie gminy dla konserwantów – 3 387,50 zł
- opłata środowiskowa za pobór wód – 23 852,50 zł
- opłata za nie ustalenie taryf na wodę – 2 327,00 zł

„Transport i łączność”
Drogi gminne wydatki bieżące
plan 319 809,94 zł
wykonanie 203 860,59 zł tj. 63,74 %
- zakup paliwa do równiarki sprzętu drogowego – 10 823,69 zł
- materiały do remontu równiarki drogowej – 1 243,72 zł
- remont dróg gminnych – 166 862,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w
Michałówce – 17 879,90 zł oraz funduszu sołeckiego w Izabelmoncie – 13 081,52 zł
- naprawa i przegląd techniczny IVECO – 408,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 633,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu drogowego – 3 232,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- opłata za grunty pokryte wodami – 840,00 zł
- ustalenie granic gruntów gminnych – 4 778,33 zł
- ekspertyza hydrologiczna gruntów w Dębinach – 4 862,50 zł
- wykonanie mapki do celów projektowych – 12,87 zł
- wypłata odszkodowania dla Orange za przecięcie kabla sieci telefonicznej (ugoda sądowa) –
3 639,27 zł
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Dział 710
W

dziale

tym

zaplanowane

są

wydatki

na

przygotowanie

decyzji

z

zakresu

zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 500,00 zł, wykonanie wyniosło 1 291,50 zł.

Dział 720 Informatyka
plan 8 000,00 zł
wykonanie 5 845,15 zł
W dziale tym zaplanowano rozbudowę sieci informatycznej polegającej na instalacji serwera,
konfiguracja sieci.

2.2.2 Administracja publiczna

plan 1 624 993,78 zł
wykonanie 1 445 123,70 zł tj. 88,93 %

Rada Gminy
plan 90 440,00 zł
wykonanie 82 664,18 zł tj. 91,40 %
W tym:
- diety dla radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy –
75 506,67 zł
- diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 5 300,00 zł
- materiały biurowe – 341,35 zł
- środki żywności (woda na posiedzenia Rady Gminy) – 278,42 zł
- usługi informatyczne (podpis elektroniczny, przedłużenie licencji) – 1 237,74 zł

Koszty działalności Urzędu Gminy
plan 1 236 491,00 zł
wykonanie – 1 120 888,45 zł tj. 90,65 %
W tym:
- wynagrodzenia, składki FUS, FP, ZFŚS – 937 270,76 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników, odzież ochronna – 180,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 75 541,81 zł w tym:
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 47 232,00 zł
- obsługa projektów unijnych – 6 796,00 zł
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- obsługa informatyczna urzędu – 9 113,41 zł
- umowa zlecenie z Administratorem ABI – 12 400,40 zł
- materiały biurowe ( w tym m.in. papier xero, tonery) – 12 674,89 zł
- prenumerata Dz.U.Dz.Urz., czasopism: Wspólnota „Finanse sektora publicznego”,
„Przetargi w praktyce” i inne wydawnictwa wykorzystywane w pracy – 5 109,09 zł
- zakup wyposażenia (xero, oprogramowanie antywirusowe, zabezpieczenie systemu
informatycznego) – 11 769,65 zł
- zakup wody do picia dla pracowników – 345,46 zł
- badania okresowe pracowników – 1 301,00 zł
- konserwacja xero – 1 476,93 zł
- usługi pocztowe – 14 830,10 zł
- oplata za przedłużenie abonamentów za programy komputerowe, usługi serwisowe,
utrzymanie strony internetowej – 20 050,22 zł
- usługi informatyczne – 4 986,79 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 5 271,88 zł
- delegacje służbowe pracowników – 8 585,74 zł
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 80,00 zł
- opłata za zapytanie o karalność – 30,00 zł
- koszty szkoleń pracowników – 21 384,13 zł

Pozostała działalność
plan 274 728,00 zł
wykonanie 227 388,74 zł tj. 82,77 %
W tym:
- wynagrodzenia i pochodne (FUS, FP, ZFŚS) – 90 628,13 zł
- prowizja dla sołtysów – 28 675,06 zł
- umowa zlecenie zawarta z sołtysem wsi Płonki na dostarczenie nakazów płatniczych
(dotyczy podatku leśnego), umowa zlecenie – (zastępstwo sprzątanie urzędu) – 1 500,00 zł
- zakup oleju grzewczego – 47 164,35 zł
- materiały do remontów bieżących urzędu – 1 495,45 zł
- środki czystości – 3 129,99 zł
- energia elektryczna – 20 951,79 zł
- serwis kotłowni – 1 231,51 zł
- badanie okresowe pracownika – 375,00 zł
- abonament za monitoring urzędu – 369,00 zł
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- legalizacja gaśnic, szkolenia BHP – 110,00 zł
- naprawa instalacji solarnej, usługi kominiarskie, pomiary oświetlenia w budynku Urzędu
Gminy – 3 009,70 zł
- ubezpieczenie mienia gminy – 27 835,09 zł
- opłaty abonamentowe RTV – 168,00 zł
- koszty komornicze – 745,67 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 182 089,12 zł
wykonanie 155 431,21 zł tj. 85,36%
- wynagrodzenia z pochodnymi komendanta OSP oraz umowy zlecenia za konserwację
sprzętu OSP – 36 835,97 zł
- dieto-ryczałty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach –
14 580,00 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP (węże, akumulatory, maski, ubrania, gaśnice) –
25 638,39 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 10 697,39 zł
- energia elektryczna OSP Abramów – 5 528,47 zł
- remont sprzętu OSP – 1 373,00 zł
- remont posadzki w OSP Sosnówka – 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego
- remont posadzki w garażu OSP Abramów – 17 578,34 zł ze środków funduszu sołeckiego
- badania lekarskie członków OSP – 3 508,00 zł
- badania techniczne samochodów, przegląd urządzeń – 3 603,60 zł
- szkolenia i kursy m.in. z udzielania pierwszej pomocy – 1 000,00 zł
- dzierżawa terminala – 535,05 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 14 553,00 zł.
W dziale bezpieczeństwo publiczne zaplanowano również rezerwę na zarządzenie kryzysowe
w kwocie 46 350,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uruchamiano rezerwy.

Obsługa długu publicznego
plan 85 000,00 zł
wykonanie 2 752,81 zł
Obsługa długa publicznego dotyczy spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na
budowę sieci kanalizacyjnej Wielkie – Marcinów
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Różne rozliczenia
plan 35 300,00 zł
wykonanie 5 729,65 zł
W tym:
- obsługa bankowa: plan 10 300,00 zł, wykonanie 5 729,65 zł
- rezerwa ogólna: plan 25 0000, wykonanie 0 zł

2.2.3 Wydatki bieżące - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 942 661,19 zł wykonanie – 854 087,04 zł co stanowi 90,60%
W tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód:
plan 150 894,00 zł
wykonanie 122 467,78 zł – 81,16%
Z tego przypada na:
- wynagrodzenia i pochodne – 49 893,38 zł
- paliwo do sprzętu wykorzystywanego na sieci kanalizacyjnej – 2 182,20 zł
- materiały do remontów sieci kanalizacyjnej – 2 317,42 zł
- koszt energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków – 49 918,16 zł
- usługa remontowa – remont instalacji na oczyszczalni ścieków (pompa próżniowa) –
9 749,93 zł
- zakup usług pozostałych – badanie, analiza próbek ścieków – 1 827,38 zł
- badanie techniczne ciągnika, legalizacja gaśnic, pomiar oświetlenia – 812,41 zł
- zwrot kosztów przejazdu konserwatora na terenie gminy do awarii sieci – 1 124,15 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 2 682,00 zł
- opłata za pobór wód i odprowadzanie ścieków – 1 760,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 498 696,00 zł
wykonanie 479 941,37 zł
Z tego wynagrodzenia, składki FUS, ZFŚS – 29 393,99 zł
- prowizja dla inkasentów – 8 681,39 zł
- umowy zlecenia: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: plan – 483,00 zł, wykonanie – 169,21 zł
- szkolenia i zwrot kosztów podróży, usługi zdrowotne – wykonanie 475,25 zł
- opłata za usługi telefoniczne: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł
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- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne – wykonanie 745,94 zł
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe: plan –
445 275,00 zł, wykonanie – 440 375,59 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan 7 335,00 zł
wykonanie 3 498,46 zł
W tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy tj.:
- zakup paliwa do samochodów biorących udział w odśnieżaniu – 999,34 zł
- serwis kabin TOJ TOJ – 2 499,12 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
plan – 10 000,00 zł
wykonanie – 8 904,00 zł
W tym:
- opieka weterynaryjna – 3 000,00 zł
- koszt umieszczenia psa w schronisku – 5 904,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne
plan – 250 587,00 zł
wykonanie – 216 424,80 zł
W tym:
- zakup energii: plan – 187 540,00 zł, wykonanie – 160 655,48 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego: plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 50 269,32 zł
- koszty przeprowadzenia przetargu na dostawę energii: plan – 5 547,00 zł, wykonanie –
5 500,000 zł
- Zakup materiałów: plan – 1 500 zł, wykonanie - 0 zł

Rozdział 90019 Wydatki na ochronę środowiska
plan – 5 150,00 zł
wykonanie – 3 367,38 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
plan – 18 200,00 zł
wykonanie – 0 zł
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Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatków bieżących
plan – 1 799,19 zł
wykonanie – 1 383,25 zł
W tym:
- fundusz sołecki w Glinniku -> zakup kosy spalinowej – 345,00 zł
- fundusz sołecki w Sosnówce -> zakup siatki ogrodzeniowej – 938,25 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 291 026,29 zł
wykonanie – 277 050,72 zł tj. 95,20%
W tym:
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 48 000,00 zł zaplanowano
wydatki na zorganizowanie festynu (dożynki gminne) dla mieszkańców gminy
- wydatkowano na ten cel kwotę 41 182,43 zł. W ramach festynu zorganizowano występy
zespołów muzycznych, gry i zabawy dla dzieci , konkursy dla mieszkańców oraz pokaz
sztucznych ogni.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące
plan – 69 026,29 zł
wykonanie – 63 849,15 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: drobne
remonty bieżące, wyposażenie, koszty energii elektrycznej, jak również wydatki w ramach
wydzielonego funduszu sołeckiego: - i tak:
1/ fundusz sołecki Marcinów
- zakup namiotu gospodarczego z wyposażeniem – 18 346,50 zł
2/ fundusz sołecki Wolica
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (sprzęt kuchenny) – 21 521,76 zł
- remont świetlicy wiejskiej – 6 936,24 zł
3/ fundusz sołecki Ciotcza
- zakup patelni elektrycznej – 3 966,75 zł
4/ fundusz sołecki Glinnik
- zakup materiałów do remontu (glazura) – 2 876,18 zł
5/ koszt zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 9 652,96 zł
6/ zakup wyposażenia (szafka) do świetlicy w Dębinach – 548,76 zł
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W budżecie gminy zostały udzielone następujące dotacje:
Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
plan – 174 000,00 zł
wykonanie – 172 019,14 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – przeznacza się dotację dla organizacji pozarządowych nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych (na organizowanie działalności sportowej w
gminie) plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł
W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań sportowych na terenie gminy Abramów
– Gmina podpisała dwie umowy:
1/ Z Gminnym Klubem Sportowym w Abramowie na zadanie pod tytułem „Prowadzenie
sekcji piłki nożnej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu” na
kwotę 35 000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację zgodnie z umową –
35 000,00 zł
2/Z Mayday Team z siedzibą w Lublinie na zadanie pod nazwą „Prowadzenie sekcji
kolarskiej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu” na kwotę
5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dotację przekazano w całości.
Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

2.2.4 Wydatki bieżące i dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
plan 233 701,00 zł
wykonanie 58 199,90 zł
W tym:
1. kontynuacja projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód” –
plan 3 919,00 zł, wykonanie 3 919,00 zł. Jest to ostatni rok wydatków na utrzymanie projektu.
2. Wydatki na zarządzanie projektem „Odnawialne źródła energii w Gminie Abramów”
– plan 32 000, 00zł, wykonanie 30 183,12 zł
3. „W sieci bez barier” - plan 47 032,00zł wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę
24 097,78 zł. Mikroprojekt pt. „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców
gminy Abramów” realizowany jest przez Gminę Abramów w okresie od 1.07.2019 r. do
29.02.2020 r. w ramach projektu

„Sieci bez barier” realizowanego przez Fundację E-

Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
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2.2.5 Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich:
plan 4 520 326,29 zł
wykonanie 2 051 291,43 zł w tym:

Rozdział 40002 – przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Abramów- plan 18 500,00 zł
w okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności do projektu w kwocie
17 587,50zł.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne plan – 514 930,00 zł wykonanie – 0 zł
W planie budżetu gminy ujęte są również:
- przebudowa drogi w m. Michałówka - 471 000,00 zł
- przebudowa drogi Wielkie – Izabelmont – 43 920,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki w tym zakresie.

Dział 720 rozdział 72095

Informatyka w tym rozdziale zaplanowano wydatki na

program ”Rozwój Lubelskiej eAdministracji” w kwocie 20 600,00 zł wydatki 0 zł

Dział 750 rozdział 75095 w tym rozdziale zaplanowano wydatki na termomodernizację
budynku Urzędu Gminy w kwocie 80 000 zł – wydatkowano kwotę 1 500 zł
na aktualizację mapy projektowej.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - tu zaplanowano udzielenie dotacji na
modernizację świetlic wiejskich przy OSP Michałówka 40 000 zł oraz OSP Wielkolas
150 000,00 zł oraz OSP Sosnówka 60 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do
projektów modernizacji świetlic z udziałem środków UE. W okresie sprawozdawczym
udzielono dotacji dla OSP Michałówka w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : Instalacja
odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów – plan 3 561 484,29 zł wykonanie
1 962 203,93 zł.
Wydatki majątkowe na zadania własne:
plan 1 315 800, 08 zł
wykonanie 280 996, 53 zł
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Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:


Modernizacja dróg gminnych m.in. w m. Marcinów – plan 73 770,00 zł wykonanie 0 zł



budowa chodnika w m. Wielkie (fundusz sołecki) – 28 378,67 zł wykonanie 0zł



przebudowa drogi gminnej w Wielkolesie – plan 220 000,00 zł wykonanie 3 690,00 zł



przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Abramowie – plan 20 400,00 zł wykonanie
19 522,00 zł



przebudowa skrzyżowania w m. Sosnówka – plan 438 308,00 zł wykonanie 2 327,80 zł



przebudowa drogi w m. Michałówka – plan 277 299,00 zł wykonanie 0 zł.

Dział 700
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działki w m.
Izabelmont na cele gminne – plan 17 000 zł wykonanie 16 387,38 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie
Zespół Szkolno – Przedszkolny Abramów – zakup zmywarki – plan 10 000,00 zł, wykonanie
0 zł
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie – zakup zmywarki – 12 000,00 zł, wykonanie 0 zł

Dział 900
Rozdział 90095 Pozostała działalność
W tym rozdziale wydatkowano środki funduszu sołeckiego:
- fundusz sołecki w Glinniku – zakup wyposażenia placu zabaw – 26 456,11 zł, wykonanie
22 000,00 zł
- fundusz sołecki w Wielkolesie –budowa placu zabaw–32 725,33 zł, wykonanie 32 715,90 zł.

Dział 921
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie
plan 40 419, 08 zł
wykonanie 40 418, 85zł
- Fundusz Sołecki - Ciotcza – budowa placu zabaw i ułożenie kostki – plan 20 023,22 zł,
wykonanie 20 022,99 zł
- Fundusz Sołecki - Dębiny – wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej – plan 20 395,86
zł, wykonanie 20 395,86 zł
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Dział 926 Rozdział 92601 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki na wkład własny
projektów budowy Otwartych Stref Aktywności w Wielkiem i Wolicy w kwocie 145 5000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane te zadania na kwotę 143 934, 60 zł z tego
przypada na OSP w Wielkiem 101 844,00 zł i OSP w Wolicy 42 090,60 zł.

2.2.6 Wydatki majątkowe wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST

Rozdział 60014 – w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 425 000,00 zł
dla Powiatu Lubartowskiego na przebudowę drogi powiatowej:
- w m. Ciotcza – Wypnicha – Rudno w kwocie 90 000,00 zł
- budowa chodnika w m. Marcinów przy drodze powiatowej Dębiny – Abramów –
Michałówka – Rudka Gołębska w kwocie 110 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L Wola Przybysławska – Abramów w kwocie
225 000,00 zł.
Wszystkie zadania zostały wykonane i gmina przekazała 425 000,00 zł dla Powiatu
Lubartowskiego. Całkowitą wartość wykonanych inwestycji wyniosła 889 995,27 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
plan 4 839 670,63 zł
wykonanie 2 472 090,47 zł (stanowi 51,08% planu)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (plan – 301 910,10 zł)
Wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie 295 990,30 zł oraz
5 919, 80 zł to wydatki gminy związane z naliczaniem i wypłatą podatku (materiały biurowe,
koszty przesyłek pocztowych i inne)

Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki związane z działalnością USC. W okresie sprawozdawczym na plan 44 477,00 zł
wydatkowano kwotę 20 872,79 zł w tym: wynagrodzenia i składki 18 940,00 zł, szkolenia
i delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych (papier, toner) usługi informatyczne,
telekomunikacyjne w kwocie 1 932,79 zł.

Dział 751 plan 33 701, 00 zł, wykonanie 31 877,99 zł
W tym:
Aktualizacja spisów wyborczych plan 1 626,00 zł w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 689,45 zł
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Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów – gmina dostała dotację celową w
kwocie 295,00 zł na archiwizację dokumentów z tych wyborów i przekazanie ich do
archiwum państwowego – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano tych środków.
Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacja w kwocie 31 780,00 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonanie
31 080,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80153 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
dla uczniów w kwocie 24 672,53 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano tych
środków.
Dział 855 Rodzina
1/ Świadczenia wychowawcze: plan – 3 485 540,00 zł, wykonanie – 3 460 514,51 zł
2/ Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: plan – 1 367 120,00 zł, wykonanie –
1 360 039,18 zł
3/ Karta Dużej Rodziny: plan – 555,00 zł, wykonanie – 488,46 zł
4/ Wspieranie rodziny: plan – 154 070,00 zł, wykonanie – 154 070,00 zł
5/ Składka zdrowotna dla uprawnionych: plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 6 751,80 zł

2.2.7 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 23 334,78zł, wykonanie 14 182,33zł
- wydatki związane ze zorganizowaniem Białej Niedzieli oraz zakup materiałów biurowych,
drobnych nagród za uczestnictwo w konkursach promujących gminę (pożarniczy, malarski,
biblijny, wyścig kolarski i inne) – 5 185,34zł
- zakup strojów sportowych z logo Gminy dla drużyny kolarzy – 3 542,40 zł
- promocja gminy w „Info Gminy Abramów” – 2 000,00zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 421,59zł
- składka na LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – 2 033,00 zł
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2.2.8 Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019 rok
W roku sprawozdawczym do przychodów gminy wprowadzono:
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 737 267,52 zł w tym wprowadzono do budżetu kwotę
1 737 267,52 zł
- wolne środki – 79 744,00 zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 2 700 000,00 zł w tym: 1 200 000,00 zł na
utrzymanie płynności finansowej przy realizacji projektu „Instalacja odnawialnych źródeł
energii” – na ten cel gmina zaciągnęła 800 000,00 zł pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie na
okres do otrzymania dotacji na realizacje projektu ze środków unijnych oraz 1 500 000,00 zł
na pozostałe zadania inwestycyjne – wykonanie 0,00 zł.

Rozchody:
- spłata pożyczki plan 454 744,00 zł – wykonanie 79 744,00 zł (jest to spłata pożyczki
zaciągniętej w WFOŚ na rozbudowę kanalizacji Wielkie – Marcinów)
- udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE dla:
1/ OSP Wielkolas: plan 61 000,00 zł, wykonanie 0 zł
2/ OSP Sosnówka: plan 50 000,00 zł, wykonanie 0 zł
3/ OSP Michałówka: plan 61 000,00 zł, wykonanie 60 011,00 zł. Jest to pożyczka na
realizację przez OSP Michałówka projektu modernizacji remizy OSP. Spłata pożyczki ma
nastąpić po rozliczeniu projektu i otrzymaniu dotacji.

2.2.9 Informacja o zadłużeniu gminy

Budżet gminy na dzień 31.12.2019 rok posiada zadłużenie z tytułu pożyczki
zaciągniętej w WFOŚ w Lublinie w kwocie 800 000,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta w
związku z realizacją projektu Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Abramów na okres –
do czasu otrzymania dotacji ze środków unijnych zgodnie z umową z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie projektu do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych
projektu.
Na dzień 31.12.2019 rok gmina posiada zobowiązanie niewymagalne na kwotę
485 550,36 zł w tym faktury otrzymane po zakończeniu roku dotyczące okresu
sprawozdawczego m.in. za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne,
transport

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych,

naliczenie

dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, składki ba FUS i FP oraz montaż kotłów na biomasę z
projektu OZE.
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2.3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 -2021 obejmuje
następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielkolas-Wielkie(Ugory) gm. Abramów lata
2019-2020 przesunięto na rok 2022. Realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
2. Przebudowa drogi gminnej Wielkie –Izabelmont rok 2021.
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy lata 2018- 2020.
4. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gm. Abramów lata 2018-2019.
5. Budowa linii energetycznej w m. Ciotcza 2018-2019 ( przesunięto na rok 2020)
6. Przebudowa ujęcia wody w Abramowie lata 2020-2021.
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3. Informacje o stanie mienia komunalnego

3.1 Mienie komunalne (prawo własności) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Grunty ogółem – 107,0369 ha, w tym:
- orne: 13,4596 ha,
- łąki trwałe: 0,2270 ha,
- pastwiska trwałe: 0,6162 ha,
- cieki wodne i rowy: 0,76 ha,
- lasy: 2,66 ha,
- drogi: 85,2787 ha,
- tereny mieszkaniowe: 2,2833 ha,
- nieużytki: 1,7821 ha.

Obiekty oświatowe:
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Abramowie, ul. Szkolna 31,
- Gimnazjum w Abramowie, ul. Szkolna 31A,
- Szkoła Podstawowa w Wielkiem, Wielkie 66A,
- Szkoła Podstawowa w Wielkolesie, Wielkolas 27.

Obiekty kulturalne:
- świetlica wiejska w Abramowie,
- świetlica wiejska w Ciotczy,
- świetlica wiejska w Gliniku,
- świetlica wiejska w Dębinach,
- świetlica wiejska w Wolicy,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie,
- Filia GBP w Wielkolesie.

Lokale użytkowe Gminy Abramów:
- lokal użytkowy w budynku UG – Weterynaria,
- lokal użytkowy w budynku UG – Apteka,
- lokal użytkowy w budynku UG – Poczta Polska.
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Obiekty OSP:
- Strażnica OSP w Abramowie,
- Strażnica OSP w Sosnówce,
- Strażnica OSP w Gliniku,
- Strażnica OSP w Wielkiem,
- Strażnica OSP w Wolicy,
- Strażnica OSP w Wielkolesie,
- Strażnica OSP w Dębinach.

Obiekty wodociągowe:
- Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Abramowie,
- Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Wolicy.

Kanalizacja deszczowa – wody opadowe odprowadzane z części wsi Abramów
odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych.

Tereny zieleni: w tym boiska położone w:
- Abramowie (kompleks boisk przy ZSP),
- Gliniku dz. 1515/3, 1516/5, 1517/5, 1519/5,
- Wolicy dz. 887,
- Sosnówce dz. 303/2,
- Michałówce dz. 190,
- Wielkolesie (boisko przyszkolne),
- Wielkiem (boisko przyszkolne).

Obiekty sportowe:
Abramów:
a. - boisko do piłki nożnej z infrastrukturą (pełnowymiarowa płyta boiska, wiaty, trybuna,
chodnik),
b. - siłownia zewnętrzna:


Abramów



Wolica



Wielkie
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Place zabaw:
- Abramów – 2 place (teren ZSP),
- Glinnik dz. 818/2,
- Dębiny dz. 1037/3,
- Wolica dz. 887,
- Sosnówka dz. 303/2,
- Michałówka dz. 190,
- Wielkolas (teren SP),
- Wielkie (teren SP).

Środki transportu:
- ciągnik NEW HOLLAND T6.155 rok prod. 2014,
- samochód dostawczy do 3,5t IVECO DAILY 35C15 ze skrzynią z 3-stronnym wywrotem,
rok prod. 2007,
- autobus szkolny AUTOSAN A1212C Eurolider rok prod. 2016.
- samochód specjalny pożarniczy STAR 266 (OSP Wolica)
- samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA (OSP Abramów)
- samochód specjalny STAR (OSP Wielkolas)
- samochód STAR 244L (OSP Glinnik)
- samochód pożarniczy STAR (OSP Wielkie)
- Volkswagen transporter – 2 szt.(OSP Dębiny, Wielkolas)
- Specjalny lekki sam. Ford Transit – 2 szt. (OSP Abramów, Wolica)
- samochód Jelcz (OSP Abramów)
- samochód STAR (OSP Sosnówka)

Maszyny do robót drogowych:
- koparko-ładowarka Site Master JCB 3CX,
- równiarka drogowa DZ-31,
- walec drogowy BOMAG BW 135 AD z przyczepą transportową do ciągnika NEW
HOLLAND,
- przyczepa w 3- stronnym wywrotem ZASŁAW D-55A rok prod. 2015.

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2019 rok

str. 37

Maszyny inne:
- beczka asenizacyjna POMOT rok prod. 2014,
- agregat prądotwórczy na przyczepie STIM P200 (zabezpieczenie energii ujęcia wody w
Wolicy),
- pług do odśnieżania do TUZ ciągnika NEW HOLLAND,
- kosiarka samojezdna OLEO-MAC OM105J/22H rok prod. 2017.
- wózek deszczujący samojezdny – wykorzystywany do podlewania boiska sportowego.
- odśnieżarka.

3.2 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 75,2 km, a na koniec
76,19 km. W roku 2019 wydano 18 zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych i 14
zezwoleń na wykonanie przyłączy prywatnym inwestorom. W roku 2019 odebrano przyłącza
wodociągowe wykonane przez inwestorów o łącznej długości 483 m i przyłączy
kanalizacyjnych 45 m. Liczba podłączeń domowych do sieci wodociągowej na koniec 2019
roku wynosi

1277 . Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 265 przyłączy do sieci

kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 267 przyłączy.

3.3 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje 3 mieszkania, położone w Domu Nauczyciela
w Abramowie. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 38 m2 . Wszystkie
mieszkania są przydzielone nauczycielom i pracownikom szkoły. Zaległości w opłatach za
mieszkania będące w zasobie gminy nie występują.
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3.4 Planowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jest to akt prawa miejscowego
na podstawie którego wydawane są decyzje administracyjne dotyczące zabudowy
i zagospodarowania terenów. Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenów oraz ustala zasady
oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania. Teren gminy Abramów objęty jest planem
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XXXII/129/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. oraz
zmianami do planu zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy nr XXX/137/2017 z dnia 26 maja
2017r. Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
była potrzeba aktualizacji jego ustaleń w szczególności w zakresie wyznaczenia terenów
głównie pod zabudowę zagrodową oraz zalesienia. Opracowane zmiany precyzują
i uszczegółowiają kierunki rozwoju struktury przestrzennej gminy wynikające ze studium
uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Abramów

zatwierdzonego uchwałą nr IX/32/2003r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr
XXV/152/2014 z dnia 27 marca 2014r., uwzględniając zalecane wskaźniki, zasady obsługi
komunikacyjnej i infrastrukturalnej, a także zasady ochrony walorów środowiskowych,
kulturowych

i

krajobrazowych,

spełniając

wymagania

ustawy

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany do planu miejscowego zostały
wprowadzone po dokonanej analizie aktualności dokumentów planistycznych na terenie
gminy Abramów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
planu miejscowego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy .

W 2019 roku Wójt Gminy wydał: 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
1) budowa stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną w miejscowości Abramów
2) budowa sieci napowietrznej i kablowej średniego napięcia w miejscowości Michałówka
oraz Wójt Gminy Abramów w roku 2019 wydał 2 decyzje o warunkach zabudowy.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi od 2 do 3 miesięcy.
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4. Omówienie realizacji uchwał Rady Gminy Abramów

W 2019 r. Rada Gminy Abramów obradowała na 8 sesjach zwyczajnych oraz na 2
sesjach nadzwyczajnych. Podczas sesji w roku 2019

Rada Gminy podjęła ogółem 60

uchwał.
Największa liczba podjętych w 2019 r. uchwał dotyczyła sfery budżetowej, w tym
m.in.: zmian w budżecie gminy oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
wszystkie uchwały były przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny.
Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Lubelski, natomiast w
zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie. Natomiast uchwały określające prawo miejscowe

były przekazywane do

Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego celem publikacji.
W 2019 r. realizowane były zarówno ubiegłoroczne uchwały, jak i uchwały podjęte w
latach poprzednich. Natomiast znaczna część uchwał podjętych w miesiąc grudniu
realizowana jest dopiero w bieżącym roku. Sytuacja taka dotyczy uchwał, które ustaliły
przepisy podatkowe,

budżet gminy na 2020 rok oraz gminny program profilaktyki i

rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii.
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5. Gospodarowanie odpadami, azbest, plan gospodarki niskoemisyjnej
Gospodarowanie odpadami
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Abramów, realizowany był przez firmę P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki Wielkie
90, 21-143 Abramów na podstawie umowy zawartej z gminą Abramów.
Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał.
Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy
Abramów, celem ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego.
Rada Gminy Abramów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą będzie opłata obliczana
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (iloczyn stawki opłaty
oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość).
Miesięczna opłata wynosiła w miesiącach styczeń i luty 6,00 zł za osobę w przypadku
odpadów zbieranych selektywnie i 12,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.
W marcu 2019 roku zmieniła się stawka i wynosiła 9,00 zł za osobę w przypadku odpadów
zbieranych selektywnie i 15,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.
Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2019 r. – 1116
nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza.
Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną
nieruchomość

i

sposób

gospodarowania

odpadami.

Ceny

odbioru

pojemników

z nieruchomości niezamieszkałych zróżnicowano w zależności od ich pojemności. Na tej
podstawie naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami.
Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki. W przypadku
złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany pojemności pojemników są na bieżąco realizowane.
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport,
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utylizacja

odpadów,

utrzymanie Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

(PSZOK)

i Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zysk firmy
obsługującej, koszt obsługi administracyjnej itp.
W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom:
 odbiór odpadów zmieszanych (pojemnik) - z częstotliwością jeden raz w miesiącu
 odbiór papieru (worki w kolorze niebieskim) - jeden raz w miesiącu,
 odbiór metali i tworzyw sztucznych ( worki w kolorze żółtym) jeden raz w miesiącu
 odbiór szkła (worki w kolorze zielonym) – jeden raz na kwartał,
 odbiór odpadów ulegających biodegradacji (worki w kolorze brązowym, oznaczone
napisem „BIO”) - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
 odbiór popiołu (worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „POPIÓŁ”) - jeden
raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja,
 możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK zgodnie z jego
harmonogramem.

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Abramowie.
Raz w miesiącu tj. w każdy ostatni wtorek miesiąca z danej nieruchomości można
nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK-u:


zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,



zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,



odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 350 kg,



meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości 350 kg,



zużyte opony –w ilości 4 szt.,



chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,



odpady zielone - w ilości 100 kg,



odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,



inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej
ilości,



papier i tektura – w każdej ilości,



metal – w każdej ilości,



tworzywa sztuczne – w każdej ilości,



szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
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opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,



opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
Ponadto w ramach usługi na odbiór i transport dwa razy w roku organizowana jest

mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon. Wójt Gminy Abramów corocznie sporządza sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada
Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu
i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
Tabela nr 8. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2019 rok.
Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Abramów w roku 2019
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
Koszty i wydatki (zł.)
Koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych

440.375,59

oraz za obsługę PSZOK
Koszty obsługi systemu (szkolenia, karty serwisowe

39.565,78

programów, wynagrodzenia pracowników, zakup art.
biurowych, koszty sądowe, prowizje dla sołtysów)
Razem

479.941,37

Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 2019 rok.
Zobowiązanie

Należności (w zł)

Wpływy (w zł)

Zaległości (w zł)

408.686,00

370.089,74

39.596,26

Opłata za
gospodarowanie
odpadami

BILANS = NALEŻNOŚĆ – KOSZTY
408 686,00 zł – 479 941,37 zł = - 71 255,37 zł
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Z uwagi na fakt, iż pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy
Abramów nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na gospodarkę
odpadami, wskazane było podwyższenie w przyszłości opłat za odbiór odpadów.
Na wzrost ww. kosztów wpływa wiele czynników. Są to m.in. :
1/ wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów na 5 frakcji, co spowodowało
konieczność zakupu nowych pojemników i worków, zwiększenia liczby przejazdów ( odbiór
każdej frakcji innym pojazdem) oraz zatrudnienia większej ilości pracowników;
2/ rosnące ceny energii, koszty pracy oraz zwiększenie płacy minimalnej;
3/ wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów;
4/ spadek cen surowców na rynku;
5/ wycofanie się z recyklingu znaczącej ilości firm z uwagi na restrykcyjne przepisy
wprowadzone przez rząd w ostatnich latach.

Program usuwania
na lata 2008-2032

wyrobów

zawierających

azbest

dla

Gminy

Abramów

W 2019 roku Gmina przystąpiła do realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Abramów na lata 2019-2032”. Po wcześniejszym rozeznaniu
rynku, do opracowania ww. programu została wybrana firma EkoDialog. W dniach od 8 lipca
2019 do 5 sierpnia 2019 przeprowadzona była inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Abramów. Na podstawie wyników inwentaryzacji firma EkoDialog
opracowała „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Abramów na lata
2019-2032” oraz wprowadziła dane do Bazy Azbestowej. Koszt realizacji przedsięwzięcia
wyniósł 18 200,00 zł. Gmina Abramów uzyskała dotację na ten cel z Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 14 000,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł
4 200 zł.
Warto zwrócić uwagę, że w roku 2019 zostało przyjętych 41 wniosków od
mieszkańców gminy Abramów. W 2019 roku nie zutylizowano żadnych odpadów
zawierających azbest pochodzących z nieruchomości gminy Abramów. Powodem był brak
ogłoszonych naborów konkursowych przez Urząd Marszałkowski na usuwanie produktów
zawierających azbest.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów został wprowadzony do realizacji
Uchwałą Nr X/39/2015 z dnia 29 października 2015r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów jest dokumentem strategicznym
polityki zrównoważonego zarządzania energią w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
ekologicznego i energetycznego gminy. Wskazuje on działania, których istotą jest osiągnięcie
wypracowanych celów w perspektywie do 2020 roku.
Celem głównym Planu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Abramów
poprzez:
- redukcję CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 7,3%;
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ogólnym bilansie w roku 2020,
o 2,5% w stosunku do roku bazowego;
- redukcję zużycia energii finalnej, w 2020 roku, o 8% w stosunku do roku bazowego.
Efekty realizacji Planu oceniane będą w odniesieniu do danych pozyskanych dla roku
bazowego, tj.2013, dla którego sporządzono inwentaryzację wyemitowanego do atmosfery
CO2 .
Wytypowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych;
- modernizacja oświetlenia dróg;
- modernizacja instalacji grzewczych;
- modernizacja dróg, w tym budowa ścieżek rowerowych;
- promowanie gospodarki niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Abramów jest dokumentem strategicznym
koncentrującym się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu
możliwe będzie uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze
środowiskowych. Obowiązek sporządzenia PGN oraz wdrożenia przedsięwzięć opisanych
w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, Protokołu z Kioto z 1997r oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który
został przyjęty przez Parlament Europejski w grudniu 2008 roku. W ramach prac nad
dokumentem została sporządzona szczegółowa inwentaryzacja infrastruktury energetycznej
oraz zużycia paliw w poszczególnych sektorach gospodarczych Gminy Abramów. Obszar
oddziaływania wykazuje wysokie zapotrzebowania na energię końcową. Najczęściej jest ona
uzyskiwana z konwencjonalnych źródeł, których eksploatacja wiąże się z emisją do atmosfery
dużych ilości dwutlenku węgla. Gaz ten stanowi podstawowy substrat procesu fotosyntezy
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zachodzącego w żywych roślinach. Nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka
pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej spowodowanej nadmierną
jego emisją do atmosfery. Sukcesywnie jednak, na skutek nieprzestrzegania zasad
zrównoważonego rozwoju, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta. Tym samym
rekomendacja działań przedstawionych w Planie zostanie ukierunkowana przede wszystkim
na osiągnieciu redukcji emisji CO2 co najmniej 7,3% w stosunku do 2013 roku. Opracowany
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów stanowi podstawowe działanie projektu
dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne
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6. Projekty realizowane przez gminę Abramów

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Abramów”
W ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Abramów” wykonano 226
instalacji na budynkach mieszkalnych w tym: 201 instalacji kolektorów słonecznych, 5 pomp
ciepła, 12 instalacji fotowoltaicznych i 8 kotłów na pelet. Całkowite rozliczenie projektu
nastąpi w 2020 r. Numer projektu RPLU.04.01.00-06-0199/16. Program współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4
Energia Przyjazna Środowisku działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Projekt „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Abramów”
Gmina Abramów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-060036/19 pt. „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Abramów” złożony w odpowiedzi na
konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna
środowisku, działanie

4.1

Wsparcie

wykorzystania

OZE Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Po dokonaniu oceny formalnej
pod kątem spełnienia kryterium poprawności przez Komisję Oceny Projektów w
Departamencie Wdrażania EFRR. Projekt gminy Abramów uzyskał 95 punktów jednak
gmina nie otrzymała dofinansowania.

Projekt partnerski "partnerzy rozwoju e-administracji"
Projekt „Partnerzy Rozwoju e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0004/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie
JST: Gmina Miasto Ożarów, Gmina Miasto Nisko, Gmina Abramów, Gmina Miasto Baranów
Sandomierski, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Miasto
Annopol był wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej w 8 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez
wdrażanie

w

JST

rozwiązań

poprawiających

efektywność

zarządzania

usługami
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dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
W roku 2019 zakończono realizację projektu.

Projekt „W sieci bez barier”
Gmina Abramów w okresie od 01.07.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. realizowała
mikroprojekt „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy
Abramów” w ramach projektu „W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację EProsperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacja Nowy Staw w ramach
III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 20142020.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych w tym poprawa
umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych wśród mieszkańców gminy
Abramów.
Projekt kierowany był do osób zamieszkujących na terenie gminy Abramów (które
ukończyły 25 rok życia), nie posiadających kompetencji cyfrowych lub chcących rozwijać
posiadane kompetencje
W ramach mikroprojektu zostało przeszkolonych 84 mieszkańców gminy Abramów,
którzy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe. W 2019 roku uczestnicy szkoleń szkolili się
z modułu tematycznego Moje finanse i transakcje w sieci (24 osoby). Projekt był
kontynuowany w 2020 r. Łącznie w okresie realizacji mikroprojektu przeszkolonych zostało
84 mieszkańców gminy w tym 13 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W

ramach

projektu

mieszkańcy

Gminy

Abramów

uczestniczyli

w

szkoleniach

z następujących modułów tematycznych:
- moje finanse i transakcje w sieci – wsparcie w ramach tego szkolenia otrzymało 24 osoby
przeszkolone w 2019 roku.
- moje finanse i transakcje w sieci (12 osób),
- działam w sieciach społecznościowych (24 osoby),
- rolnik w sieci (12 uczestników),
- tworzę własną stronę internetową – blog (12 osób).
Mikroprojekt był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa.
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Fundusz Dróg Samorządowych
W roku 2019 Gmina Abramów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych na dwa zadania:
1) Przebudowa drogi gminnej 112617L w Michałówce
2) Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523

W 2019 roku złożono wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie dotyczące
przebudowy ul. Cmentarnej. W grudniu Gmina Abramów dostała pismo z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego z informacją, że zadanie - Przebudowa ul. Cmentarnej – dz. 46 obręb
001 – Abramów w m. Abramów zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych
do finansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 roku.

Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie
Dnia 19.07.2019 roku została podpisana umowa o numerze RPLU.06.04.00-06-0035/18-00 o
dofinansowanie Projektu: Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w
Abramowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa, w formie
współfinansowania UE. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2020 -2021.

Projekty OSP

Projekt dotyczący remontu remizy w Wielkolesie
W roku 2019 wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020, złożony
w dniu 18/07/2019 r. tytuł operacji Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Wielkolas został rozpatrzony pozytywnie.

Projekt dotyczący remontu remizy w Sosnówce
W roku 2019 wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020, złożony
w dniu 18/07/2019 r. tytuł operacji Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Sosnówka został rozpatrzony pozytywnie.
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7. Edukacja – Centrum Usług Wspólnych

Kierownikiem Centrum Usług Wspólnych jest Pani Barbara Mundzik, która została zatrudniona
w 2019 roku.

7.1 Stan organizacji placówek oświatowych.
Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji , które zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i zatwierdzone przez Wójta
Gminy Abramów. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia
edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
W roku 2019 Gmina Abramów była organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych:
1/ Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Abramowie:
a) - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie
b) - Przedszkole w Abramowie,
2/ Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie,
3/ Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem,
4/ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie
Tabela nr 10. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum (System Informacji
Oświatowej wg. stanu na 30.09.2018 r.) I-VI 2019 r.

L.p.

1.

2.

3.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Abramowie
Szkoła Podstawowa im. Czesława
Janczarskiego w Wielkolesie

Szkoła Podstawowa im.
Kazimierza Wielkiego w Wielkiem

Razem

4.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Abramowie

Razem

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

8

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

162

20

14

20

18

26

24

15

25

8

91

8

11

12

6

16

11

14

13

7

51

3

6

0

9

10

6

11

6

23

304

31

31

32

33

52

41

40

44

2

44

-

-

44

-

-

-

-

-

25

348
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Tabela nr 11. Stan organizacji szkół podstawowych (System Informacji Oświatowej wg. stanu na
30.09.2019 r.) IX-XII 2019 r.

Liczba Liczba
Lp.

Wyszczególnienie

oddział ucznió

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

ów

w

8

158

21

20

14

20

18

26

24

15

8

94

16

8

11

12

6

16

11

14

6

45

0

3

6

0

9

10

6

22

297

37

31

31

32

33

52

41

Szkoła Podstawowa im.
1.

Henryka Sienkiewicza
w Abramowie
Szkoła Podstawowa im.

2.

Czesława Janczarskiego
w Wielkolesie
Szkoła Podstawowa im.

3.

Kazimierza Wielkiego

11

w Wielkiem
Razem

40

Tabela nr 12. Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych
Dane SIO 30.09.2018 r

Stan od I do VI 2019 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dane SIO 30.09.2019 r
Stan od IX do XII 2019
r.

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

oddziałów

dzieci

oddziałów

dzieci

1

Przedszkole w Abramowie

4

89

4

90

2

Oddział Przedszkolny w Wielkolesie

1

25

1

19

3

Oddział Przedszkolny w Wielkiem

1

19

1

22

6

133

6

133

Razem
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Tabela nr 13. Zatrudnienie w szkołach – etaty nauczycieli ( wg. System Informacji
Oświatowej- 30.09.2018 r. ) I-VI.2019r.
Etaty objęte subwencją
Etaty
Nazwa szkoły/placówki

Etaty

Etaty

ogółem

ogółem

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

ogółem
nieobjęte
subw.

Szkoła Podstawowa im.
Kazimierza Wielkiego w

14,11

13,27

0,00

2,00

6,59

4,68

0,84

14,74

14,35

0,00

0,00

8,89

5,46

0,39

4,22

4,22

0,00

1,00

0,61

2,61

0,00

22,88

18,63

0,54

1,00

4,76

12,33

4,25

55,95

50,47

0,54

4,00

20,85

25,08

5,48

Wielkiem
Szkoła Podstawowa im.
Czesława Janczarskiego
w Wielkolesie
Gimnazjum w
Abramowie
Zespół Szkolno Przedszkolny w
Abramowie

Wykres nr 7. Zatrudnienie w szkołach – etaty nauczycieli
25
20

Szkoła Podstawowa
im.Kazimierza Wielkiego w
Wielkiem

15
10
5

Szkoła Podstawowa im.
Czesława Janczarskiego w
Wielkolesie

0

Gimnazjum w Abramowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Abramowie
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Tabela nr 14. Zatrudnienie w szkołach- etaty nauczycieli ( wg. System Informacji Oświatowej30.09.2019 r. ) IX-XII.2019 r.
Etaty objęte subwencją
Etaty

Nazwa

Etaty

Etaty

szkoły/placówki

ogółem

ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomo

ogółem

wany

nieobjęte
subwencją

Szkoła Podstawowa im.
Kazimierza Wielkiego

13,06

12,05

0,17

2,85

4,06

4,97

1,01

14,39

13,81

0,61

0,00

7,96

5,24

0,58

24,00

19,05

0,52

0,26

1,52

16,75

4,95

51,45

44,91

1,30

3,11

13,54

31,93

6,54

w Wielkiem
Szkoła Podstawowa im.
Czesława Janczarskiego
w Wielkolesie
Zespół Szkolno Przedszkolny w
Abramowie

7.2 Koszty
7.2.2 Dotacja przedszkolna w 2019 roku
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.


Kwota dotacji na przedszkole w 2019 r: - ZSP Abramów – 95 404,00 złWykonanie budżetu : 453 485,12 zł

W świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, oddział
przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład
struktury organizacyjnej, czyli klas w szkole podstawowej. Oddział funkcjonujący w budynku
szkoły podstawowej, zachowuje odrębności programowe, zaś kształcenie i wychowanie w
nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej. Działa on na
zasadach określonych w ramowym statucie przedszkola.
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Zasadniczo, oddział przedszkolny, tak jak i przedszkole, któremu podlega, pracuje przez
cały rok, z wyjątkiem przerw, jakie zostaną ustalone przez organ prowadzący na wniosek
dyrektora i rady przedszkola.


Kwota dotacji na oddziały przedszkolne:

SP Wielkie: 23 851,00 zł, - wykonanie: 116 589,92 zł
SP Wielkolas: 14 030,00 zł - wykonanie: 88 476,31 zł

Wykres nr 8. Koszty ogółem

Koszt na jednego ucznia
9 922,55 zł
19 009,50 zł
Abramów
Wielkolas
Wielkie

14 373,93 zł

7.2.3 Najważniejsze remonty
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie:
- naprawa kotła co (płukanie-odkamienianie, naprawa regulatora, spawanie kotła).
Szkoła Podstawowa w Wielkiem:
a) klasa III – malowanie lamperii i ścian, położenie wykładziny, usunięcie paneli
drewnianych
b) klasa V - malowanie lamperii i ścian, położenie wykładziny, usunięcie paneli drewnianych
c) stołówka - malowanie lamperii i ścian, położenie wykładziny
d) szatnia I- malowanie lamperii i ścian, położenie wykładziny, usunięcie boazerii plastikowej
e) szatnia II- malowanie lamperii i ścian, położenie wykładziny, usunięcie boazerii
drewnianej
f) wymiana drzwi w łazienkach
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g) wymiana okien w: sali informatycznej, gabinecie dyrektora, sekretariacie, łazienkach
h) budowa ogrodzenia (15 m b.)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie
- pomalowano cały blok żywieniowy stołówki szkolnej,
- dodatkowo wymieniono zniszczone i nieszczelne drzwi wejściowe do kuchni szkolnej i
drzwi zewnętrzne w przedszkolu.
7.3 Realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
oraz z budżetu państwa
7.3.1 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie
Szkoła była beneficjentem

programów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej, (nie była wnioskodawcą) oraz budżetu państwa wymienionych poniżej:
1. Mleko w szkole.
2. Owoce i warzywa w szkole.
3. Program dożywiania na lata 2014-2020
4. Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019
roku.
5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Dodatkowo w 2019 roku szkoła korzystała z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmując stażystów w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej.

7.3.2 Szkoła podstawowa w Wielkiem
Szkoła była beneficjentem

programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej, (nie była wnioskodawcą). Programy skierowane były dla dzieci w wieku od 1014 lat:
a) projekt „Zdrowe dzieci-program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z
województwa lubelskiego”
b) projekt „Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych”.
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7.3.3 Szkoła Podstawowa w Wielkolesie
Gmina Abramów

wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i

uzyskała z Ministerstwa Finansów dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w jednej
szkole podstawowej. Środki finansowe pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej z
0,4% rezerwy w roku 2019. Dofinansowanie uzyskała w kwocie 26 977zł.

7.4 Analiza egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego w 2019 r.

7.4.1 Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym
2018/2019. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1/ określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów
egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom
oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,
2/ zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu przystąpiło łącznie 44 uczniów z terenu
Gminy:
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Abramowie – 25 uczniów;
2. Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie – 13 uczniów;
3. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem – 6 uczniów;
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Tabela nr 15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkołach podstawowych
w Gminie Abramów w 2019r.
Rozkład wyników

Język polski

Matematyka

Język angielski

Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła

60 %

43 %

54 %

68 %

48 %

39 %

63 %

41 %

34 %

Podstawowa w Abramowie

Szkoła Podstawowa im.
Czesława Janczarskiego w
Wielkolesie

Szkoła Podstawowa im.
Kazimierza Wielkiego w
Wielkiem

Wykres nr 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkołach podstawowych w
Gminie Abramów w 2019r. porównanie
68%
60% 63% 48%
54%
60%
Zespół Szkolno 41%
43%
39% 34%
Przedszkolny
40%
Szkoła Podstawowa
20%
w Abramowie
0%
Szkoła Podstawowa
80%

im. Czesława
Janczarskiego w
Wielkolesie

Tabela nr. 16 Wyniki egzaminu

ósmoklasisty

w roku szkolnym 2018/2019 na tle

powiatu i województwa.

Rozkład wyników

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gmina Abramów

63 %

44 %

47 %

Powiat lubartowski

61 %

44 %

52 %

64 %

44 %

56 %

Województwo
Lubelskie
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Wykres nr 10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 na tle
powiatu i województwa.
70%

64%
63%61%

60%
50%

44% 44% 44%

56%
52%
47%

40%

Gmina Abramów
Powiat lubartowski

30%

Województwo Lubelskie
20%
10%
0%
Język polski

Matematyka Język angielski

7.4.2 Egzamin gimnazjalny
W 2019 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzony po raz ostatni. Egzamin składał się
z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.
W każdej z części wyodrębniono po dwa zakresy:
– w części humanistycznej - historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski,
– w części matematyczno-przyrodniczej - przedmioty przyrodnicze i matematykę,
– w części językowej - poziom podstawowy i poziom rozszerzony zdawanych języków.
Tabela nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Gimnazjum w Abramowie
w 2019r.

Rozkład wyników

Część

Część matematyczno-

humanistyczna

przyrodnicza

język

historia

polski

i WOS

matematyka

Część z języka obcego

j. angielski

j. angielski

-poziom

-poziom

podstawowy

rozszerzony

przedmioty
przyrodnicze

Gimnazjum

67 %

65%

45%

53%

65%

50%

Powiat lubartowski

63%

59%

41%

48%

62%

45%

Województwo lubelskie

63%

59%

51%

49%

68%

53%
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Wykres nr 11. wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Gimnazjum w Abramowie
w 2019r. na tle powiatu i województwa.
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Gimnazjum
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Powiat lubartowski

10%

Województwo lubelskie

0%

Maksymalny wynik jaki mógłby uzyskać uczeń gimnazjum wynosi 100% punktów z każdej
części egzaminu.

7.5 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku 2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez
Gminę Abramów środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym

na

wynagrodzenia pracowników i utrzymanie budynków.
7.5.1 Dowożenie uczniów do szkół
Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, by umożliwić
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Odległość pomiędzy domem a szkołą
nie powinna przekraczać 3 kilometrów – w przypadku uczniów klas I – IV szkół
podstawowych oraz 4 kilometrów w przypadku uczniów klas V i VIII. Jest to jednak trudne
do osiągnięcia.
W całej gminie około 270 uczniów jest objętych dowożeniem, do tego celu gmina
posiada własny autobus oraz

wykupuje bilety miesięczne u przewoźnika prywatnego.

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych

i

zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W 2019 roku wydatki na to zadanie wyniosły
229 166, 44zł.
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Tabela nr 18. Koszt dowożenia uczniów do szkół ogółem.
Rodzaj wydatku

Koszt zadania

Wydatki związane z dowożeniem uczniów

2 491,20

niepełnosprawnych
Własny autobus

163 373,68

Bilety miesięczne (wynajęty autobus)

63 301,56

Razem

229 166,44

Wykres nr 12. Koszt dowożenia uczniów do szkół – porównanie wydatków na
poszczególne zadania

2 491,20 zł
Wydatki związane z
dowożeniem uczniów
niepełnosprawnych

63 301,56 zł
163 373,68 zł

Własny autobus

Bilety miesięczne

7.5.2 Pomoc materialna
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi
zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu
państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych i
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Abramów.
W I półroczu 2019 r przyznano stypendium szkolne łącznie dla 67 uczniów oraz dwa
zasiłki szkolne. W drugim półroczu 2019 r. przyznano stypendium szkolne dla 70 uczniów.
Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje
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uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Tabela nr 19. Wartość wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków losowych w 2019 roku.

stypendia szkolne
Ogółem

zasiłki szkolne

w tym

Ogółem

Wydatkowane Wydatkowane
środki z

w tym

Wydatkowane Wydatkowane

środki własne

środki z

dotacji
48 409,60 zł

38 727,68 zł

środki własne

dotacji
9 681,92 zł

1 240,00 zł

0 zł

1 240,00 zł

7.5.3 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednym z wielu zadań oświatowych jest refundacja kosztów kształcenia pracowników
młodocianych. Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli
pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
ich wynagradzania. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do
wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Ogółem w roku 2019 rozpatrzono 5 wniosków dotyczących zwrotu kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. Łącznie przyznano dofinansowanie na kwotę 24 950,62 zł.
Zadanie to w całości jest finansowane ze środków Funduszu Pracy
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Tabela nr 20. Dotyczących zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w
2019 roku.
Dofinansowanie kosztów

Liczba

kształcenia młodocianych

decyzji

pracowników

Środki

Środki

młodocianych

dotychczas

wydatkowane

pracowników

otrzymane

na koniec
miesiąca
rozliczeniowe
go

Przyuczenie do wykonywania

1

1

1 778,00

1 778,00

4

3

23 126,27

23 126,27

X

X

46,35

46,35

5

4

24 950,62

24 950,62

określonej pracy
Nauka zawodu w okresie
kształcenia wynoszącym 36
miesięcy
Koszty prowadzenia
wyodrębnionego rachunku
bankowego
Razem

7.5.4 Basen/SKS
Upowszechnianie aktywności fizycznej to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu
edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach
obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych
dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań.
Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności
ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Chętni uczniowie ze
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w 2019 roku (z wyłączeniem ferii zimowych i
wakacji) uczestniczyli w wyjazdach na Pływalnie Powiatową w Rykach. Należy podkreślić,
że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Opiekunowie, instruktor nauki pływania oraz
autobus dowożący uczniów na basen były finansowane ze środków budżetu gminy.
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7.6 Projekty
„Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat z
województwa lubelskiego”
Projekt o nr RPLU.11.02.00-06-0086/18 dofinansowanym w ramach działania 11.2 Usługi
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne pn. „Zdrowe dzieci –
program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat z województwa
lubelskiego”. Celem projektu był wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania wad
postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród 4000 uczniów, w wieku 10-14 lat, z terenu
województwa lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy i
zaburzeń rozwoju ruchu oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i
działaniach praktycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnym (RPZ), tj.
„Programu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 1014 lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020”, do 31.12.2020r.
Tabelka nr 21. Liczba dzieci objętych projektem w poszczególnych miejscowościach

Miejscowość

Liczba dzieci objętych projektem

Wielkie

26

Abramów

32

Wielkolas

20

„Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych” ,
Sprawozdanie z realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Abramowie oraz Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Wielkiem.
W dniach 6-11 marca 2020r. uczniowie klas IV-VI powyższych szkół brali udział w
zajęciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 11.2 Usługi
Społeczne i Zdrowotne, tytuł projektu: „Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół
podstawowych” przez beneficjenta: Usługi Medyczne B. Nowicka - Danilczuk Sp.J.
Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą
nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom wśród
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uczniów szkół podstawowych klas IV – VI, z terenu województwa lubelskiego, dzięki
kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej.
Uczestnikami zajęć było 36 uczniów klas IV-VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Abramowie oraz 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Wielkiem.
Wszystkich uczestników zajęć objęto następującymi formami wsparcia:
a) Działania diagnostyczne – badania przesiewowe (wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze
krwi). Na podstawie badań diagnostycznych został określony wskaźnik BMI oraz WHR
b) Działania edukacyjne:
1) Etap I - Zajęcia z edukacji zdrowotnej tematyka „Zdrowe odżywiane się i aktywny styl
życia” – 2 spotkania x 45 minut / gr.
W tracie zajęć uczestniczki/cy poznali zasady zdrowego żywienia, dowiedzieli się jak ważna
jest aktywność fizyczna.
2) Etap II – Zajęcia z dietetyki – 2 spotkania x 45 minut /gr.
W tracie zajęć uczestniczki/cy poznali zagadnienia z zakresu funkcjonowania układu
pokarmowego, znaczenie składników odżywczych, jak układać i oceniać jadłospis.
Etap III – Zajęcia z psychologiem - tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania, czynniki
psychiczne w procesie odżywiania 1 spotkania x 45 minut / gr.
Działania praktyczne – zajęcia miały na celu rozwój aktywności fizycznej, które pozwolą
zapobiegać nadwadze lub z nią walczyć – 2 spotkania x 45min. / gr.
Każdy z uczestników/czek biorący udział w projekcie otrzymał nieodpłatnie:
a) materiały edukacyjne (skrypt zawierający treści zajęć).
b) narzędzia do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna).
Oferta zajęć była pozytywnie oceniona przez uczestników zajęć oraz ich rodziców.
Przekazane treści związane z prawidłowym odżywianiem okazały się ważne i pomocne dla
kształtowania zdrowego stylu życia dorastających dzieci.
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8

Polityka społeczna

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Elżbieta Komsta.
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej w roku budżetowym 2018 objęła kwotę
5 423 828, 00 zł z czego:
- z budżetu państwa: 4 981 863, 95 zł.
- z budżetu gminy: 441 964, 05 zł.
Tabela nr 22. Struktura wydatków w układzie zadaniowym - 2019 rok
Lp.

Podział zgodnie z

Rozdział

Budżet gminy

Budżet państwa

85502

18 577,27

1 360 039,18

0,00

1 201 212,87

0,00

84 800,00

0,00

32686,31

- obsługa kadrowa zadania

18 577,26

37 220,00

Świadczenie „za Życiem”

0,00

4 120,00

Świadczenie „za Życiem”

0,00

4000,00

- obsługa kadrowa

0,00

120,00

klasyfikacją budżetową
1.

Świadczenia rodzinne
- zasiłki rodzinne z
dodatkami,
- świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
- składki społeczne

2.

3.

Świadczenia wychowawcze

85501

- świadczenia wychowawcze
- obsługa kadrowa zadania
4.

5.

Świadczenie „Dobry Start”

12 704,92

3 460 514,51

0,00

3 414 974,51

12 704,92

45 540,00

85504

154 070,00

- świadczenia „Dobry Start”

0,00

149 100,00

- obsługa kadrowa

0,00

4 970,00

0,00

6 751,80

0,00

6 751,80

21 870,91

12 000,00

- Składki na ubezpieczenie

85513

zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia
- od świadczeń rodzinnych
6.

Zasiłki i pomoc w naturze

85214

oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
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- Zasiłki i pomoc w naturze

21 870,91

0,00

0,00

12 000,00

0,00

7 740,00

0,00

7 740,00

0,00

696,60

0,00

696,60

6 312,00

0,00

6 312,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

164 625,20

91 367,00

164 625,20

91 367,00

16 670,00

25 000,00

16 670,00

25 000,00

18 585,00

15 419,30

1 250,70

6415,00

0,00

488,46

oraz składki
- Zasiłki okresowe (dotacja)
7.

Zasiłki stałe (dotacja)

85216

- Zasiłki stałe
8.

Składki na ubezpieczenie

85513

zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia
- z pomocy społecznej
9.

Rodziny zastępcze

85208

- Współfinansowanie pobytu
dziecka w pieczy zastępczej
10.

Zadania w zakresie

85205

przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
- Organizacja pracy
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
11.

Gminny Ośrodek Pomocy

85219

Społecznej
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
12.

Program „Posiłek w szkole i

85230

w domu”
Ogółem realizacja programu
„Posiłek w szkole i w domu”
- edycja 2019, w tym:
- zasiłki celowe tj.
świadczenia pieniężne
- dożywianie dzieci w
szkołach
13.

Program Karta Dużej

85503

Rodziny
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Realizacja programu
14.

Domy Pomocy Społecznej

85202

Koszt finansowania pobytu

0,00

488,46

62 292,67

0,00

62 292,67

0,00

441 964,05

4 981 863,95

mieszkańców gminy w DPS
Razem

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
plan – 300 367,00 zł
wykonanie – 255 992,20 zł
Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej wynosiły 255 992,20 zł, w tym ze
środków z budżetu państwa otrzymano dotacje celową w wysokości 91 367,00 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 492,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 404,89 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 194,83 zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 7 604,61 zł
- usługi pozostałe (koszty wysyłki, prowizja za dokonane transakcje bankowe, usługi
informatyczne) – 9 623,89 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 758,93 zł
- różne opłaty i składki – 83,00 zł
- szkolenia – 3 794,05 zł
- zakup produktów żywnościowych – 36,00 zł

8.1 Świadczenie związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”
Rozdział 85501
plan – 3 510 831,84 zł
wykonanie – 3 473 219,43 zł
Tabela nr 23. struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w 2019 r.
Liczba dzieci, którym
Wyszczególnienie

wypłacono
świadczenie

Świadczenia

675

Liczba

Liczba

rodzin

świadczeń

383

6 862

Kwota

3 415 474,51

wychowawcze
wraz z kosztami

Koszty obsługi

45 540,00

obsługi
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Z tytułu nienależnego pobranego świadczenia wychowawczego za 2019 rok dokonano
zwrotu kwoty 500,00 zł, natomiast do budżetu państwa odprowadzono nienależnie pobrane
świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł. Do budżetu państwa odprowadzono
odsetki od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 353,49 zł.
Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wydatkowano środki w
wysokości 3 473 219,43 zł, które:
1.W kwocie 3 460 514,51 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, z tego:
- wypłata świadczeń – 3 414 974,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 293,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 246,76 zł.
2.W kwocie 12 704,92 zł pochodziły ze środków własnych budżetu gminy z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 876,41 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 291,61 zł
- usługi pozostałe – 4 014,90 zł
- szkolenia – 1 522,00 zł

8.2 Świadczenie „Dobry start”
Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny
plan – 555,00 zł
plan świadczenia „Dobry Start” – 154 070,00 zł
wykonanie – 154 070,00 zł
Świadczenie „Dobry Star” czyli 300,00 zł jednorazowo to wsparcie rodzin z dziećmi w
ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Na wypłatę świadczeń
oraz obsługę wydatkowano środki w wysokości 154 070,00 zł, które w całości pochodziły z
dotacji celowej budżetu państwa, z tego:
- wypłata świadczeń – 149 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 982,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 715,00 zł
- zakup usług – 273,00 zł
Tabela nr 24. Struktura wydatków ,,Dobry Start” w 2019 r.
Wyszczególnienie

Liczba dzieci, którym

Liczba rodzin

wypłacono

Kwota wypłaconych
świadczeń

świadczenie
Świadczenie „Dobry
Start”

497

323

Koszty obsługi

149 100,00
4 970,00
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8.3 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia
społeczne

plan – 1 391 853,27 zł
wykonanie – 1 378 616,44 zł
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami
obsługi wydatkowano środki w wysokości 1 378 616,44 zł, które:
1.W kwocie 1 360 039,18 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa z tego:
- wypłata świadczeń – 1 290 012,87 zł w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego –
84 900,00 zł; świadczenia „Za Życiem” – 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych KRUS, ZUS – 32 686,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 093,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 246,76 zł.
2.W kwocie 18 577,26 zł pochodziły ze środków własnych budżetu gminy z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 709,09 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 255,22 zł
- usługi pozostałe – 3 821,90 zł
- szkolenia – 791,05 zł
Tabela nr 25. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2019 r.
Lp.

1.

Wyszczególnienie
Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

Liczba świadczeń

217

Kwota wypłaconych
świadczeń
84 900,00 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2019 dokonano zwrotu
kwoty 3 048,34 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z lat ubiegłych odprowadzono kwotę 486,00 zł. Odsetki w kwocie 60,31 zł od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzono do budżetu państwa.

Tabela nr 26. Struktura wydatków na świadczenie „Za życiem” w 2019 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w zł.

1.

Świadczenie „Za

1

4 000,00 zł

życie,”
Koszty obsługi

120,00 zł
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8.4 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec – 12
dłużników alimentacyjnych . Na podstawie prowadzonego postępowania komornicy sądowi i
skarbowi wyegzekwowali środki finansowe w kwocie: 5 840,73 zł.
Na dochody budżetu gminy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę: 2 551,72 zł,
z tego:
- z odzyskanego od komornika na rzecz funduszu alimentacyjnego kwotę: 1 474,52 zł oraz
- na rzecz zaliczki alimentacyjnej: 1 077,20 zł,
Pozostała część kwoty w wysokości: 3 289,01 zł została przekazana do budżetu państwa.

8.5 Dom Pomocy Społecznej
plan – 98 362,89 zł
wykonanie – 62 292,67 zł
W 2019 roku

gmina realizowała

odpłatność za pobyt 2 osób umieszczonych w

Domach Pomocy Społecznej. Z budżetu opłacono ich pobyt w kwocie 62 292,67 zł.

8.6 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował tę formę pomocy dla
osób, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie miały możliwości uzyskania
ubezpieczenia z innego tytułu na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego
i po stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego obowiązujące go w pomocy społecznej.
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9.Informacje o realizacji polityk, programów i strategii
REALIZACJA PROGRAMÓW
9.1 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjęty Uchwałą
Nr V/25/2019 Rady Gminy Abramów, z dnia 01 lutego 2019r.
Program zakłada następujący cel główny:
„Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania”.
W 2019 roku odbiorcami programu były rodziny przebywające na terenie gminy Abramów,
w szczególności rodziny wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem oraz rodziny,
które wymagały wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych:
W roku 2019 pomocą społeczną objęto – 69 rodzin tj. 212 osób. Powody niewydolności
obrazuje poniższa Tabela nr 27.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób

Ubóstwo

9

14

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

0

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

10

52

W tym: wielodzietność

9

49

Bezrobocie

19

44

Niepełnosprawność

14

28

Długotrwała lub ciężka choroba

27

67

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i

43

122

- rodziny niepełne

5

13

- rodziny wielodzietne

10

54

Przemoc w rodzinie

1

4

Alkoholizm

13

41

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowaniu do życia po

1

1

prowadzeniu gospodarstwa domowego
w tym

upuszczeniu zakładu karnego
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9.2 Program wieloletni ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2019-2023
Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Gminy Abramów z dnia 28 grudnia 2018 r. dla Gminy
Abramów został przyjęty do realizacji Program osłonowy pt. „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2019 – 2023. Program jest utworzony w związku z Uchwałą Nr 14 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i ustanowieniem wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Realizację programu przedstawia
poniższa Tabela nr 23.
Tabela nr 28. Świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rodzaje świadczenia

Ilość osób objętych pomocą
Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Dożywianie:
Zasiłki celowe na dożywianie, w tym:

142

119

86

- dofinansowanie z budżetu wojewody

41

40

34

Łączna kwota realizacji w 2019 roku – 34 004,30 zł
w tym: Dotacja 18 585,00 zł środki finansowe gminy to kwota 15 419,30 zł.
Żywienie – szkoły – przedszkola
Do 100% kryterium dochodowego

28

9

27

Do 150% kryterium dochodowego

28

16

3

Łączna kwota realizacji w 2019 roku – 7 665,70 zł
w tym: DOTACJA 6 415,00 zł, środki finansowe gminy – 1 250,70 zł
Ogółem koszt tego zadania to kwota 41 670,00 zł, z tego DOTACJA Wojewody w
kwocie 25 000 zł. Środki własne gminy w kwocie 16 670,00 zł.
9.3 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Abramów na lata 2016-2022, przyjęty Uchwałą
Nr XII/62/2015 Rady Gminy Abramów, z dnia 29 grudnia 2015 roku

W 2019 roku w oparciu o wytyczne programy Zespół Interdyscyplinarny prowadził
działania wobec 11 procedur Niebieskie Karty na rzecz rodzin dotkniętych problemem
przemocy. Podczas 39 spotkań, podjęto niżej wymienione działania:
- dla 3 rodzin kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty rozpoczęto w 2018 roku
- zakończono procedury NK w 4 rodzinach z czego w 3 – rodzinach z powodu uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu
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indywidualnego planu pomocy, w 1 rodzinie z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności
podejmowania działań
- dla 7 rodzin procedura Niebieskiej karty jest kontynuowana
- odbyło się 35 spotkań grup roboczych, w trakcie których dla każdej z rodziny był ustalony
indywidualny plan działania grupy roboczej, który był realizowany przez członków grupy
roboczej oraz członków rodziny, prowadzony był też monitoring podejmowanych działań
- przeprowadzano rozmowy z 23 – członkami rodzin dotkniętych przemocą
- trzech sprawców przemocy zostało skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe
- jeden sprawca przemocy odbył dobrowolne leczenie odwykowe
- pięciu sprawców przemocy zostało prawomocnie skazanych z art. 207 kk
- trzech sprawców przemocy odbyło karę pozbawienia wolności z art. 207 kk.
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny
Ośrodek pomocy Społecznej w Abramowie.

9.4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

W ramach współpracy GOPS Abramów z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział
Rejonowy w Lubartowie, ul. 3 – go Maja 22a, 21-100 Lubartów, osoby samotne, rodziny
z dziećmi z terenu Gminy Abramów, które spełniały do 200% kryterium dochodowego tj.
1 402 zł dla osoby samotnej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie, jak również podpisały stosowną
deklarację uczestnictwa w Programie miały możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy
żywnościowej. Zestaw artykułów spożywczych określony jest dla jednego odbiorcy
końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie to ok.
50,50 kg. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych była wydawana osobom
najbardziej

potrzebującym

równomiernie

w

trakcie

całego

okresu

dystrybucji

w Podprogramie. Łącznie w 2019 roku z pomocy żywnościowej korzystało 191 osób.
9.5 Karta Dużej Rodziny
Rządowy program Karty Dużej rodziny prowadzony jest od czerwca 2014 roku Karta
Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej,
bankowej. transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera
budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Z dniem 1 stycznia 2018
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roku Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy
w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z
przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
Sukcesywnie jest aktualizowany wykaz uprawnień dla osób posiadających Kartę na
stronie internetowej www.rodzina.gov.pl urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
rodziny.
GOPS realizuje zadanie gminy, jakim jest przyznawanie i wydawanie Karty Dużej
Rodziny od 2014 r.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku łącznie zostało wydanych 599 Kart Dużej Rodziny w
tym 81 w formie elektronicznej. W stosunku do roku 2018 różnica wydanych Kart Dużej
Rodziny zwiększyła się o 109, natomiast karty dużej rodziny

w formie elektronicznej

zwiększyły się o 60 w stosunku do roku poprzedniego.
9.6 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Abramów
W ramach działań monitoringowych Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Abramów pismem Wójta Gminy, z dnia 01.06.2019 r. wszystkim
jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniu i klubowi sportowemu w Abramowie
zostały przekazane cele operacyjne i zadania zawarte w Strategii. Obecnie cele strategiczne
są na etapie realizacji. W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował tę formę
pomocy dla osób, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie miały możliwości
uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego i po stwierdzeniu kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy
społecznej.

9.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Gminie Abramów na 2019 rok
Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku, w Gminie Abramów
były:
1)Zapobieganie

powstawaniu

i

rozszerzaniu

się

zjawisk

patologii

społecznej

w szczególności nadużywania alkoholu i narkotyków.
2)Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych zjawisk
patologicznych, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3) Ograniczenie picia alkoholu przez osoby małoletnie.
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4) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
5) Promocja zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPAiN w szczególności:
a) Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLIII/199/2018 Rady Gminy
Abramów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad
wydawania zezwoleń na terenie Gminy Abramów. Na dzień 1 stycznia 2019 r. 10 podmiotów
posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 9
podmiotów. Przyczyną spadku jest zamknięcie działalności przez jeden z podmiotów.
b) Podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Komisja w stosunku do 19 osób podjęła działania zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, oraz
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w
stosunku do tej samej liczby osób.

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w
2019 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 31 782,53 zł, w tym:
- na dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym i wydawanie opinii o konieczności leczenia
10 540,00 zł,
- na szkolenia dla członków GKRPAiN przeznaczono - 1 750,00 zł,
- na wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - 4 080,00 zł,
- na zajęcia sportowe pozalekcyjne ( korzystanie z pływalni) - 7 820,00 zł,
- na posiedzenia GKRPAiN, kontrole sklepów – 5 700,00 zł
- na dofinansowanie nagród oraz festynów - 1 892,53 zł
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10. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie
Podstawowe wskaźniki działalności bibliotek publicznych gminy Abramów w roku
2019 przedstawiają się następująco:


Księgozbiory ogółem – 20 642, w GBP – 12 241, w filii – 8 401, tj. 5 095 woluminów
w bibliotekach na 1000 mieszkańców,



Liczba czytelników – 855 ( o 20 czytelników więcej niż w roku 2018),



Ogółem liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu – 29 919 ( o 1353 wypożyczeń
więcej niż w roku 2018), tj. 7386 wypożyczonych książek i czasopism na 1000
mieszkańców,



Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 26 338, w tym książek – 24 855,
czasopism – 1483,



Wypożyczenia książek i czasopism na miejscu – 3 581, w tym książek – 1608,
czasopism – 1973,



Liczba wydarzeń w kulturalnych w bibliotekach – 72, a liczba uczestników – 2666,

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w bibliotekach:


Podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 2018”,



Spotkanie autorskie z Zbigniewem Dmitrocą – autorem książek dla dzieci,



Kiermasz ozdób wielkanocnych oraz warsztaty ozdób wielkanocnych,



Wiosenne spotkania z przedszkolakami,



Spotkanie z podróżnikiem, muzykiem, znawcą instrumentów biblijnych - Michałem
Kaczorem,



„Tydzień bibliotek” – spotkania, gry i zabawy,



Wystawa pt. „40 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”.



Wystawa malarstwa pani Reginy Wiśniewskiej z Wielkolasu, z którą odbyły się też
warsztaty plastyczne dla uczniów,



Udział w ogólnokrajowej akcji "Noc Bibliotek”,



2 imprezy dla przedszkolaków p.h. „Święto Pani Jesieni”,



3 imprezy „Święto Pluszowego Misia”,



Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych połączony z warsztatami dla uczniów szkół
podstawowych z Abramowa, Wielkiego oraz z Wielkolasu.
Ponadto GBP i Filia brały udział po raz drugi w kampanii społecznej „Mała książka -

wielki człowiek”, zorganizowanej przez Instytut Książki. Projekt skierowany był dla dzieci od
3 do 6 lat. Biblioteki nasze otrzymały 60 wyprawek czytelniczych, w których zalazły się
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książka dla dziecka, poradnik dla rodziców przypominający o korzyściach wynikających z
czytania oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostawał uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Biblioteki zgłosiły się też po raz pierwszy do ogólnokrajowej akcji „Kinder - Wspólne
Czytanie”, która polegała na codziennym oddawaniu głosu na bibliotekę. Z pośród kilkuset
bibliotek biorących udział w tej akcji nasza biblioteka zajęła 80 miejsce i otrzymała 2 pufy
oraz zestaw książek o wartości 300 zł.
10.1 Budżet biblioteki


Dotacja organizatora – 172 019 zł

Pozabudżetowe środki na działalność bieżącą i inwestycje:


150,00 zł z Banku Spółdzielczego w Lubartowie na zakup nagród dla laureatów
konkursu „Czytelnik Roku 2018”,



3 973,00 zł -

dotacja ze środków Biblioteki Narodowej

na zakup nowości

wydawniczych,


13 650,00 zł z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” na zakup
komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Stanowiło
to 83% całości projektu z którego zostało zakupione: 1 zestaw komputerowy
stacjonarny, 2 laptopy, 2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarki), 2 pamięci przenośne,
1 tablet oraz oprogramowanie dla 3 komputerów,



Książki dla dzieci za 300,00 zł oraz dwie pufy za udział w akcji „Kinder – Wspólne
czytanie”,



60 wyprawek czytelniczych dla najmłodszych z Instytutu Książki – udział w kampanii
„Mała Książka – Wielki Człowiek”,



Książki, plakaty, exlibrisy i inne gadżety w związku z organizowaną imprezą „Noc
Bibliotek” (od krajowych organizatorów akcji).

Wójt Gminy Abramów
Marek Kowalski
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