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Wstęp 
Szanowni Państwo, 

Przekazujemy na ręce Mieszkańców Gminy Kamionka kolejne wydanie Raportu o stanie gminy 

Kamionka. Zawieramy w nim najważniejsze informacje dotyczące Naszego samorządu obejmujące 

statystykę, najważniejsze dane finansowe oraz informacje o całym spektrum działalności gminy.  

W ostatnim okresie Nasz samorząd przeprowadził szereg kluczowych inwestycji, które zmieniły 

obraz funkcjonowania mieszkańców w poszczególnych obszarach ich życia. Niniejszy dokument 

pozwala zagłębić się czytelnikowi w szereg szczegółowych danych dotyczących gminy Kamionka. 

Zarządzanie gminą – organy gminy i urząd 
Zgodnie z Ustawą z 1990 roku o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 

podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

Organami gminy są: Rada Gminy oraz Wójt, jako organ wykonawczy.  

Wójtem Gminy Kamionka jest Karol Marek Ługowski.  

W skład Kierownictwa Gminy wchodzą także: 

• Zastępca Wójta – Grzegorz Szymanek, 

• Sekretarz Gminy – Tadeusz Zwoliński, 

• Skarbnik Gminy – Jolanta Szymanek, 

• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Andrzej Jezior. 

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym oraz kontrolnym. Rada w 2019 r. obradowała  

na 10 sesjach oraz 10 wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy. W analizowanym okresie Radę 

tworzyły następujące osoby: 

 

Skład Rady gminy w latach 2018-2023: 

• Przewodnicząca Rady Gminy Kamionka – Ewa Grymuza, 

• Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Anna Białek, 

• Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Ryszard Patrzylas, 

• Radny Gminy Kamionka – Marek Bielak, 

• Radny Gminy Kamionka – Sylwester Bogusz, 

• Radny Gminy Kamionka – Michał Cieszko, 

• Radna Gminy Kamionka – Maria Kabała, 

• Radny Gminy Kamionka – Michał Michałowski, 

• Radny Gminy Kamionka – Sławomir Mitaszka, 

• Radny Gminy Kamionka – Henryk Mitrus, 

• Radny Gminy Kamionka – Ryszard Mitrus, 

• Radna Gminy Kamionka – Ewa Powałka, 

• Radna Gminy Kamionka – Krystyna Robak, 

• Radny Gminy Kamionka – Jerzy Zbiciak, 

• Radna Gminy Kamionka – Gabriela Zbita. 

 

Komisje Rady Gminy w latach 2018-2023: 

Komisja Rewizyjna:  

Przewodniczący Komisji – Sylwester Bogusz, 

Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Robak, 

Członek Komisji – Maria Kabała, Jerzy Zbiciak, Henryk Mitrus. 
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Komisja Gospodarcza:  

Przewodniczący Komisji – Michał Michałowski, 

Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Patrzylas, 

Członkowie Komisji - Ewa Grymuza, Anna Białek, Gabriela Zbita. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych: 

Przewodnicząca Komisji – Gabriela Zbita, 

Zastępca Przewodniczącej – Ewa Powałka, 

Członkowie Komisji – Marek Bielak, Sławomir Mitaszka, Jerzy Zbiciak. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

Przewodniczący Komisji – Marek Bielak, 

Członkowie Komisji – Sylwester Bogusz, Ewa Powałka, Michał Michałowski, Krystyna Robak. 

 

Jednostki pomocnicze gminy – sołectwa: 

  

   Tabela 1. Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2018 – 2023. 

L.p. Sołectwo Sołtys 

1 Amelin Mariusz Słaby 

2 Biadaczka Ewa Kula 

3 Bratnik Jacek Bigoraj 

4 Ciemno Marcin Kanar 

5 Dąbrówka Edyta Drozd 

6 Kierzkówka Ryszard Patrzylas 

7 Kierzkówka Kolonia Wiesława Bielińska 

8 Kamionka I Danuta Stępień  

9 Kamionka II Henryka Dudzik  

10 Kamionka III Agnieszka Szabelska 

11 Kozłówka Mirosław Michalak  

12 Rudka Gołębska Monika Zielińska 

13 Samoklęski Danuta Bednarczyk 

14 Samoklęski Kolonia Pierwsza Aneta Janek 

15 Siedliska Zbigniew Daniewski 

16 Starościn Marta Tarka 

17 Stanisławów Duży Beata Kozak 

18 Syry Agata Misztal 

19 Wólka Krasienińska Magdalena Surmacz 

20 Zofian Ewelina Szczurowska 

   Źródło: UG Kamionka 

 

Zestawienie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2019 

  

 W 2019 roku obowiązywało 11 dokumentów programowych. Szczegółowe zestawienie wraz  

z opisem oraz okresem obowiązywania przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Zestawienie dokumentów programowych obowiązujących w 2019 r. 

L.p. Nazwa strategii, programu, 

planu 

Nazwa aktu wprowadzającego Czas 

obowiązywania 

1 Strategia Rozwoju Gminy 

Kamionka na lata 2007-2020 

* Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Kamionka  

z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do 

Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 

czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały 

Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 

2009-2020.”  

2007 - 2020  

* Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kamionka  

z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do 

Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 

czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały 

Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.”  

* Uchwała Nr XI/70/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 27 stycznia 

2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 

XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020”.  
 

2007-2020 

2 Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Gminy Kamionka na lata 

2014-2020 

* Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 

2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 

XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020”  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 26 marca 2015r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 26 marca 2015r.  

* Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 

XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.”  

* Uchwała Nr XI/70/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 27 stycznia 

2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 

XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.”  

* Uchwała XVI/110/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 24 sierpnia 

2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

2014-2020 
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Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 

XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

"Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020" Załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/2016 z dnia 24 sierpnia 

2016r.  
 

3 Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Kamionka w zakresie 

terenów urbanizowanych  

* Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 31 stycznia 

2019 roku w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie 

terenów urbanizowanych – II etap nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kamionka 

* Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 31 stycznia 

2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie 

terenów urbanizowanych - II etap 

* Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 marca 

2019 roku w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka – II etap nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 

* Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 marca 

2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kamionka – II etap 
 

2019 

4 Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy 

Kamionka  

Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 

października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka 
 

2017 –  

w trakcie  

5 Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kamionka 

* Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 3 listopada 

2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Kamionka", 

* Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

IX/57/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 3 listopada 2015 roku w 

sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kamionka” 
 

2015 –  

w trakcie 

6 Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 grudzień 

2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie 

Kamionka na 2019 rok 

2019 

7 Program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w 

Gminie Kamionka  

na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 

maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie 

Kamionka na lata 2018-2023 

2018-2023 

8 Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016 – 

2025 

Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 16 marca 

2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025  

2016-2025 

9 Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020 

Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 

maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

2018-2020 
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10 Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kamionka w 

2019 roku 

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 marca 

2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Kamionka w 2019 roku” 

2019 

11 Program współpracy gminy 

Kamionka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy 

Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

2019 

Źródło: UG Kamionka 

Przestrzeń gminy – zagospodarowanie 
Powierzchnia gminy Kamionka wynosi 11 134 ha, z tego 9 073 ha zajmują użytki rolne,  

1 675 ha zajmują grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, a 282 ha grunty zabudowane  

i zurbanizowane. Grunty pod stawami zajmują 47 ha, a pozostałe grunty i nieużytki stanowią 57 ha.  

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Kamionka jest właścicielem gruntów  

o powierzchni 44,9485 ha. Wchodzą w to działki niezabudowane, zabudowane, leśne oraz ujęcia wód  

i działki zajęte pod sieci infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków). 

Ludność – demografia – zatrudnienie 

Ludność 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 6463 osoby,  

w tym 3333 kobiety i 3130 mężczyzn. Liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy  

w sołectwach gminy Kamionka wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w sołectwach gminy 

Kamionka. 

Wyszczególnienie 2019 

Ogółem 6463 

Kobiety 3333 

mężczyźni 3130 

   Źródło: USC Kamionka 

Tabela 4. Liczba ludności w Gminie Kamionka w roku 2019 z podziałem na miejscowości 

statystyczne gminy. 

Miejscowość 

statystyczna 
 

Ludność (2019) 

ogółem w tym 

kobiety 

z liczby ogółem w wieku 

 

Przedprodukcyjnym 

 

Produkcyjnym 
 

 

Poprodukcyjnym 

1 Amelin 93 42 16 56 21 

2 Biadaczka 104 52 17 62 25 
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3  Bratnik 115 53 15 79 21 

4 Ciemno 258 135 56 161 41 

5 Dąbrówka 128 68 22 80 26 

6 Kierzkówka 429 214 109 258 62 

7 Kierzkówka Kol. 85 38 12 51 22 

8 Kamionka I 1074 577 261 631 182 

9 Kamionka II  745 385 76 527 142 

10 Kamionka III 81 37 13 44 24 

11 Kozłówka 798 397 144 522 132 

12 Rudka Gołębska 95 52 23 55 17 

13 Samoklęski 574 304 93 353 128 

14 Samoklęski Kol. I 71 34 11 44 16 

15 Siedliska 656 338 130 420 106 

16 Starościn 493 260 62 301 129 

17 Stanisławów Duży 118 60 22 70 26 

18 Syry 327 163 62 197 68 

19 Wólka 

Krasienińska 

105 60 14 64 27 

20 Zofian 114 64 19 74 21 

Źródło: USC Kamionka 

Ważnym zjawiskiem są wskaźniki obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób  

w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. W analizowanym okresie liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym ma tendencją zwyżkową. 

Niekorzystna sytuacja demograficzna w Gminie wynika z odpływu młodych ludzi w wieku produkcyjnym 

z tego terenu oraz starzeniu się społeczeństwa. Przyczyną odpływu młodych ludzi są słabe perspektywy 

znalezienia pracy. Dlatego też należy podjąć skuteczne działania dla zwiększenia atrakcyjności 

społeczno-gospodarczej Gminy. 

Tabela 5. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym Gminy 

Kamionka. 

Wyszczególnienie Ludność w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym Gminy 

Kamionka  

2018 2019 

Ludność ogółem 6458 6 463 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1083 1178 

Ludność w wieku produkcyjnym 4156 4049 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  1219 1236 

  Źródło: USC Kamionka 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego przedstawiają dane odnośnie sporządzonych akt urodzeń, 

sporządzonych akt małżeństw z podziałem na małżeństwa konkordatowe, cywilne oraz zagraniczne. 

Urząd prowadzi również zestawienie liczby zgonów, ilość par małżeńskich odznaczonych medalami  

za długoletnie pożycie małżeńskie oraz liczbę rozwodów.   
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W roku 2019 w Gminie Kamionka urodziło się 55 dzieci, z czego Urząd Stanu Cywilnego 

sporządził 10 aktów urodzenia. W roku 2019 liczba sporządzonych przez USC w Kamionce aktów 

małżeństw wyniosła 35, a w całej gminie związek małżeński zawarło 52 pary. Liczba sporządzonych 

aktów zgonu w roku 2019 wyniosła 79, z czego 29 sporządzonych przez USC w Kamionce.   

W 2019 roku przyznano 5 medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to spadek o 2 w stosunku  

do roku poprzedniego. Z tendencją wzrostową mamy do czynienia w sprawie ilości wyroków 

rozwodowych: w 2019 roku wartość ta wyniosła 19, rok wcześniej było ich 7.  

 

Tabela 6. Statystyki USC w Kamionce. 

Wyszczególnienie 2019 

Sporządzone akty urodzenia W USC / w Gminie 

10/55 

Sporządzone akty małżeństwa 

w tym: 

35/52 

- konkordatowe 29/46 

- cywilne 6/6 

- zagraniczne 0/0 

Sporządzone akty zgonu 29/79 

Ilość par małżeńskich odznaczonych 

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 

5/5 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do 

ksiąg małżeństw 

13/19 

   Źródło: USC Kamionka 

Przedsiębiorcy 

W 2019 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

22 nowych przedsiębiorców z terenu gminy Kamionka, o 3 mniej w stosunku do roku poprzedniego; 

zawieszono 36 wpisów, w 2018 r. było ich 32, a działalność wznowiło 23 przedsiębiorców, 2 mniej niż 

rok wcześniej. W 2019 r. wyrejestrowano z CEIDG 22 przedsiębiorców, o 8 więcej niż w 2018 roku. 

Ilość wpisów działalności gospodarczej na dzień 11 maja 2020 r. 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności: 

• Aktywny 210 

• Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 10  

• Wykreślony 259 

• Zawieszony 56 

SUMA 538 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:  

• Aktywny 214  

• Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 9  

• Wykreślony 236 

• Zawieszony 60 

SUMA 522 

Na dzień 11 maja 2020 r. Ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania 

działalności na terenie Gminy Kamionka wynosi 279. 
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Bezrobocie 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. bezrobociem objętych było 230 mieszkańców Gminy,  

w tym 129 kobiet i 101 mężczyzn. W porównaniu do roku 2018, bezrobocie było niższe  

o 34 osoby. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego  

w 2019 r. w Gminie Kamionka.  

  

Tabela 7. Bezrobocie rejestrowane w 2019 r. w Gminie Kamionka. 

Wymiar  

Jednostka 

miary 2019 

ogółem osoba 230 

kobiety osoba 129 

mężczyźni osoba 101 

do 25 roku życia osoba 35 

do 30 roku życia osoba 78 

powyżej 50 roku życia osoba 55 

długotrwale bezrobotni osoba 145 

ogółem osoba 265 

kobiety osoba 164 

mężczyźni osoba 101 

do 25 roku życia osoba 48 

do 30 roku życia osoba 97 

powyżej 50 roku życia osoba 59 

długotrwale bezrobotni osoba 164 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Pomoc społeczna i rodzina 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce, funkcjonuje w strukturach Gminy od 1990 r., 

udzielając mieszkańcom/klientom wsparcia (nie tylko finansowego), które umożliwia im samodzielną 

egzystencję, dając szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, włączenie społeczne, skuteczną 

realizację ról społecznych, a także szansę na rozwój. Jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

wchodzi w skład systemu polityki społecznej Gminy Kamionka. Ośrodek działalność prowadzi w oparciu 

o Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce realizuje również zadania związane z kompleksowym 

wsparciem rodziny, takimi jak świadczenia rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne, pomoc materialna 

o charakterze socjalnym, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, 

niepełnosprawnych.  

Ponadto, wzorem lat poprzednich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce kontynuuje 

współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy, edukacji, służby zdrowia 

(Powiatowym Urzędem Pracy, szkołą w Kamionce i Samoklęskach, ośrodkami zdrowia w Kamionce  

i Starościnie, Sądem Rejonowym w Lubartowie, kościołem parafialnym, Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Lokalnych „SIL” w Lubartowie, Kołem Łowieckim „Lis” i in.), instytucjami zarządzającymi funduszami 

unijnymi (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej) czy służbami mundurowymi (Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej). 

Efektywniejszej pracy z klientem oraz w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej oraz zwiększenia pomocy psychospołecznej, a także ochrony przed przemocą  

w rodzinie - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

został uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 
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psychoaktywnych, dla osób współuzależnionych oraz członków ich rodzin, rodzin z problemami  

opiekuńczo-wychowawczymi, osób doświadczających przemocy domowej, dla osób w kryzysie 

emocjonalnym, dla rodzin borykających się z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi bliskim 

im osób, dla osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w ich życiu. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce w 2019 r. realizował zadania wynikające z ustawy  

o pomocy społecznej i innych ustaw: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, ustawy oświadczeniach wychowawczych, ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy  

o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Ponadto realizowany był wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019 -2023, a także rządowy program 

wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce ma swoją siedzibę 

w Urzędzie Gminy w Kamionce. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i odpowiedniej jakości 

usług Ośrodek zatrudniał 10 osób. W strukturze Ośrodka wyodrębnione były następujące stanowiska 

pracy:  

 

Tabela 8. Struktura zatrudnienia w OPS w Kamionce. 

Lp.  Stanowisko  Liczba osób  Liczba etatów  

1. Kierownik  1  1  

2. Główny Księgowy 1 1 

3. Starszy pracownik socjalny  2  2  

4. Pracownik socjalny 2 1 ½  

5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

1  

  

1  

6. Inspektor ds. świadczeń wychowawczych  

1  

½  

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych ¼ 

Inspektor ds. świadczeń ekonomicznych ¼  

7. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 ½  

8. Asystent rodziny  1  1  

9. Aspirant pracy socjalnej 1 1 

Razem:  10 osób  10 etatów 

  Źródło: Dane własne Ośrodka 

Ośrodek zatrudniał także na umowę zlecenie - opiekuna, który świadczy zwykłe usługi 

opiekuńcze u osoby starszej, a także 3 pedagogów specjalnych świadczących specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm). Na dzień 31.12.2019 r. zawarte były 

umowy – zlecenia z 4 opiekunami. Wszyscy pracownicy posiadali niezbędne uprawnienia  

do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. Mając na uwadze prawidłową realizację 

zadań nałożonych na Ośrodek i tempo zmian wprowadzanych w przepisach prawa, pracownicy 

jednostki w 2019 r. podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, które ściśle dotyczyły 

działalności Ośrodka.  
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Teren gminy podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze. Do każdego rejonu przydzielony został 

pracownik socjalny. Bardziej szczegółowe informacje zawiera tabela zamieszczona poniżej. 

  

Tabela 9. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce wraz z podziałem  

na rejony opiekuńcze. 

Dane personalne pracownika socjalnego  

oraz stopień 

Przydzielone rejony  

Józefa Górna  

Starszy pracownik socjalny  

Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, 

Rudka Gołębska, Starościn, Syry, Wólka 

Krasienińska, Zofian 

Zdzisława Fit  

Starszy pracownik socjalny  

Kamionka II, Kamionka Stare Pole, Kamionka Polny 

Młyn, Kierzkówka Kolonia, Kierzkówka, Kozłówka  

Dorota Niećko 

Pracownik socjalny 

Kamionka I, Kamionka Nowy Skrobów, Kamionka 

Grabowy Las, Kamionka Krzywy Dąb, Siedliska 

Agnieszka Bednarczyk  

Pracownik socjalny/Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych i wychowawczych 

Samoklęski – Kolonia Pierwsza, Samoklęski – 

Kolonia Druga, Samoklęski, Stanisławów Duży  

Źródło: Dane własne Ośrodka – stan na dzień 31.12.2019 r.  

Zadania realizowane przez Ośrodek w 2019 r. po stronie wydatków stanowiły kwotę:  

10 002 261,09 zł. w tym dotacja na zadania zlecone: 9 020 647,44 zł i na dofinansowanie zadań 

własnych: 982 313,65 zł. 

  

Tabela 10. Zadania realizowane przez Ośrodek w 2019 r. 

Rozdział 

zgodnie z 

klasyfikacją 

budżetową 

Nazwa 

 

Wydatki 

wykonane 
 

         w tym:  

 

dotacja 

 

środki Gminy 

Dział 852 Pomoc społeczna    

85202 Domy pomocy społecznej 150 973,10 0,00 150 973,10 

85205 
Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 
2400,00 0,00 2400,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne (za osoby pobierające 

zasiłki stałe)   

9 222,12 9 222,12 0,00 

85513 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne (za osoby pobierające 

zasiek dla opiekuna, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy)     

9 992,90 9 992,90 0,00 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze 

 w tym: 
114 801,29 67 294,33 47 506,96 

 

 

zasiłki celowe i specjalne 

celowe 
47 506,96 0,00 47 506,96 

 pochówki 0,00 0,00 0,00 

 zasiłki okresowe 67 294,33 67 294,33 0,00 
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85216 Zasiłki stałe 115 876,76 115 876,76 0,00 

85219 
Ośrodki pomocy społecznej   

 
366 794,54 116 383,00 250 411,54 

85228 
Usługi opiekuńcze zwykłe i 

specjalistyczne 
91 765,16 65 455,00 26 310,16 

85230 

Program „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania (zasiłki 

celowe i posiłki w szkole) 

102 361,49 81 361,49 21 000,00 

Dział 855 Rodzina    

85501 Świadczenia wychowawcze 6 162 397,01 6 162 397,01 0,00 

85502 Świadczenia rodzinne  2 506 453,00 2 506 453,00 0,00 

 

85503 
Karta Dużej Rodziny 449,53 449,53 0,00 

85504 
Wspieranie 

Rodziny, w tym: 
298 720,59 298 720,59 0,00 

 Asystent rodziny 9 051,00 9 051,00 13 769,59 

 
Świadczenia „Dobry Strat” (300 

plus) 
275 900,00 275 900,00 0,00 

85508 Rodziny zastępcze 23 914,41 0,00 23 914,41 

85510 
Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
46 840,19 0,00 46 840,19 

 Źródło: Dane własne Ośrodka 

 

Pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 228 rodziny,  

w których było 612 osoby. Charakterystykę rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 11. Typy rodzin objętych pomocą społeczną. 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 
W tym: 

NA WSI  

0 1 2 3 

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 228 228 612 

  o liczbie osób 

  1 
2 68 68 68 

  2 3 53 53 106 

  3 4 37 37 111 

  4 5 34 34 136 

  5 6 27 27 135 
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WYSZCZEGÓLNIENIE  

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 
W tym: 

NA WSI  

0 1 2 3 

  6 i więcej 7 9 9 56 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15) 
8 69 69 309 

o liczbie dzieci 

1 
9 14 14 45 

2 10 25 25 103 

3 11 21 21 105 

4 12 7 7 42 

5 13 2 2 14 

6 14 0 0 0 

7 i więcej 15 0 0 0 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20) 16 20 20 69 

o liczbie dzieci 

1 
17 6 6 12 

2 18 8 8 24 

3 19 3 3 12 

4 i więcej 20 3 3 21 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25) 21 35 35 92 

o liczbie osób 

1 
22 10 10 10 

2 23 11 11 22 

3 24 5 5 15 

4 i więcej 25 9 9 45 

Źródło: Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce - stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

Główne powody przyznawania świadczeń w roku 2019 to: ubóstwo (83 rodziny), bezrobocie  

(57 rodzin), niepełnosprawność (56 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego (46 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (43 rodziny), 

alkoholizm (13 rodzin). Tabela poniżej przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy 

społecznej, które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą 

współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się. 
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Tabela 12. Powody przyznania pomocy. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 
OGÓŁE

M 

w tym: 

NA WSI 1) 

0 1 2 3 

UBÓSTWO 1 83 83 220 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 29 29 140 

W TYM: 

 WIELODZIETNOŚĆ 
5 18 18 91 

  BEZROBOCIE 6 57 57 162 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 56 56 135 

 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 43 43 109 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 
9 

    

  46 

 

46 

 

176 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
10 16 16 44 

RODZINY WIELODZIETNE 11   18 18 92 

PRZEMOC W RODZINIE 12 7 7 29 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 13 13 42 

NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z 

ZAKŁADU KARNEGO 
16 2 2 3 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 

UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT 

CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 6    6 18 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0 

Źródło: Dane własne OPS w Kamionce stan na 31.12.2019 r. 

 

W 2019 roku do Ośrodka wpłynęło 261 wniosków o udzielenie pomocy. W okresie 

sprawozdawczym wydano 253 decyzji w tym w tym 8 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. 

W sprawach pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzili 261 wywiadów środowiskowych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce realizując zadania ustawy o pomocy społecznej  

w 2019 roku udzielił pomocy pieniężnej - 97 rodzinom, w których było - 236 osób. Natomiast pomocy 

niepieniężnej 69 rodzinom, w których było 288 osób. Wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 88 rodzinom, 

w których było - 200 osób.  
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Tabela 13. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA 

OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENI

E 

LICZBA RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINA

CH 

OGÓŁEM 
w tym: 

NA WSI1) 

0 1 2 3 4 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych OGÓŁEM  

(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

1 253 140 140 412 

w tym: 

świadczenia pieniężne 
2 120 97 97 236 

świadczenia niepieniężne 3 134 69 69 288 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez 

względu na ich rodzaj, formę 

i liczbę 

4 3 3 3 10 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez 

względu na ich rodzaj, formę 

i liczbę 

5 250 137 137 402 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM 6    X 228 228 612 

w tym: 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 
7 X 88 88 200 

Źródło: Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce. Stan na 31.12.2019 r. 

 

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest 

uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna jest skierowana na 

przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej.  

W 2019 r. praca socjalna była świadczona w środowiskach w zakresie m.in.: wspierania  

i motywowania do podejmowania działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin, 

informowania o przysługujących uprawnieniach, informowania i pomocy w ustalaniu uprawnień  

do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pomocy w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomocy 

w wypełnianiu wniosków na różne rodzaje świadczeń, zamawiania wizyt lekarskich, organizowania 

opieki hospicyjnej, motywowania do systematycznego leczenia, organizowania usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszania, wskazywania placówek sprawujących opiekę nad osobami przewlekle chorymi, 

pomocy w kompletowaniu dokumentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych, udzielania wsparcia 

emocjonalnego, organizacji poradnictwa specjalistycznego.  

Pracownicy socjalni współpracują ze szkołami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, sądami, 

asystentem rodziny, Powiatowym Urzędem Pracy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, służbą zdrowia, pedagogami, psychologami, policją, organizacjami pozarządowymi. 

Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną 

zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania 

dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2019 r. zawarte zostały 2 kontrakty socjalne. W 2019 r. pracą 

socjalną objętych było 88 rodzin w tym wyłącznie pracą socjalną  (bez świadczeń) 2 rodziny, tj. 7 osób.  
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Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 

niemogącej samodzielnie egzystować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

W 2019 r. w następujących domach pomocy społecznej przebywało ogółem 7 osób z terenu Gminy 

Kamionka: 

• DPS Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie – 2 osoby, 

• DPS w Popkowicach – 1 osoba, 

• DPS w Ostrowie Lubelskim – 1 osoba, 

• DPS w Kocku – 2 osoby, 

• DPS w Brzesku – 1 osoba. 

 

 za które poniesiono wydatki w łącznej kwocie – 150 973,10 zł.  

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy  

w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

W 2019 roku Ośrodek realizował program wieloletni wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Jego celem było 

wspieranie samorządów gminnych w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym  

tj. dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym. Program przewidywał również 

przyznanie świadczenia pieniężnego (zasiłków celowych) z przeznaczeniem na zakup artykułów 

żywnościowych. Beneficjentami Programu były osoby lub rodziny, których dochód nie przekroczył 

kwoty 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019. poz. 1507 z późn. zm.) Łącznie tą formą pomocy objęto 203 

mieszkańców Gminy Kamionka, wydając na ten cel kwotę 102 361,49 zł, z której środki własne gminy 

stanowiły 21 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła – 84 000,00 zł.  

 Środki wydatkowano następująco:  

• posiłki w szkołach dla 129 dzieci, na kwotę – 60 061,49 zł,  

• świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku    – 74 osób 

rodziny na kwotę 42 300,00 zł.  

 

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510  

z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Kamionka upoważniające do załatwiania spraw 

i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcom zamieszkałym na terenie Gminy Kamionka. 

Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres   90 dni 

mogą korzystać osoby: 

 • nieubezpieczone,  

• posiadające obywatelstwo polskie,  

• posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP,  

• które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których  

nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.  
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W 2019 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 3 decyzje 

administracyjne dla 3 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce zgodnie z Umową Nr 1497 zawartą w dniu 28.10.2019 

r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Kamionka realizował działania w ramach resortowego 

Programem „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Na realizację 

zadania pozyskano środki z dotacji w wysokości 16 848,00 zł, natomiast wkład własny wynosił 13 769,59 

zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono koszt w wysokości 22 820,59 zł. Zadanie było 

realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Głównym celem zadania było zatrudnienie  

w 2019 roku 1 asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent rodziny realizował pracę 

z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto 

Zarządzeniem Nr 20/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce z dnia  

29 listopada 2019 roku zostały wprowadzone procedury postępowania pracownika socjalnego oraz 

asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. 

Gmina Kamionka realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym 

opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek 

współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej,  

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej.  

W 2019 roku gmina współfinansowała pobyt 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej. Poniesione wydatki to kwota – 23 914,14 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce zabezpiecza obsługę organizacyjno – techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie roku 2019 r. 

Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego przekazanych zostało 14 formularzy Niebieska Karta 

– A wszczynających procedurę, w tym 12 formularzy założonych przez przedstawicieli Policji. Odbyło się 

14 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzonych zostało 28 grup roboczych. Procedurą 

„Niebieskiej Karty” objętych było 12 rodzin, w których było 39 osób. 

W ramach realizowanych działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Kamionka na lata 2018-2023 w Szkole Podstawowej  

w Samoklęskach i w porozumieniu z Pracownią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie  

a także we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce zostały przeprowadzone dwa 

warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas:  

• I-III: „Nie bądź obojętny” – o tematyce jak przeciwdziałać przemocy i agresji rówieśniczej 

w szkole. 

• IV-VIII: „Nie daj się wciągnąć” – o tematyce uzależnień od papierosów, Internetu, 

dopalaczy, telefonów, alkoholu, gier komputerowych. 

W trakcie 2019 r. wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia  

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy zostało zakończonych 8 procedur „Niebieskie Karty”.  
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Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz 

szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 99 ). Poniższa tabela przedstawia: 

  

Tabela 14. Karta Dużej Rodziny. 

Lp  Wyszczególnienie  Liczba  

1.  Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR, z tego  58 

1.1.1  dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty  50 

1.1.2  dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie  3 

1.1.3  dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty  5 

1.1.4  dla których zamówiono duplikat Karty  0  

1.2  zakończonych wydaniem decyzji odmownej  0  

2.  Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny  58 

3.  Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z tego:  149 

  Rodziców/małżonków  90 

  Dzieci  59 

4.  Liczba wydanych KDR  149 

Źródło: Dane własne OPS w Kamionce. Stan na dzień 31.12.2019 r. 

System świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie o charakterze obowiązkowym  

z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego, finansowanym ze środków z budżetu państwa. W Gminie 

Kamionka realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa  

o świadczeniach rodzinnych zawiera następujące rodzaje świadczeń:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „ becikowe”, 

3) jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 

4) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne  

i specjalny zasiłek opiekuńczy,  

5) świadczenie rodzicielskie.  

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają 

od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. 

Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych w 2019 roku wyniosła 2 115 446,69 zł,  

a poszczególne świadczenia przedstawiają poniższe tabele:  

 

Tabela 15. Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych.  

Lp.  Rodzaj świadczenia  Wydatki  Liczba 

świadczeń  

1.  Zasiłki rodzinne  759 724,42  6723 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego, z tytułu:  350 882,27 3140  

2.1  urodzenia dziecka  13 046,64 14 
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2.2  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego  

66 486,00 150 

2.3  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania  

0 0  

2.4  samotnego wychowywania dziecka  38 201,80  199 

2.5  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego:  41 678,59 401 

2.5.1  do 5 roku życia  5 940,00 66 

2.5.2  powyżej 5 roku życia  35 738,59 335 

2.6  rozpoczęcia roku szkolnego  38 285,81  416 

2.7  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego 

w związku z :  

66 399,37 977 

2.7.1  zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła  62 373,43 941 

2.7.2  dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła  4 025,94 36 

2.8  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  86 784,06 960 

3  Zasiłki rodzinne z dodatkami  

(w.1 + w.2) 

1 110 606,69 9863 

4.  Zasiłki pielęgnacyjne  281 221,00 1492 

5.  Świadczenia pielęgnacyjne  488 126,00 316 

6.  Specjalny zasiłek opiekuńczy  40 960,00 67 

7.  Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5 + w.6)  823 947,00 1897 

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

9. Świadczenie rodzicielskie 128 893,00 142 

10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 000,00 2 

 Razem (w. 3 + w. 7 + w. 8 + w. 9+w.10)  2 115 446,69 11 948 

Źródło: Dane własne Ośrodka 

 

Tabela 16. Wydatki na składki, na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, społeczne. 

Lp.  Rodzaj świadczenia Wydatki  Liczba świadczeń  

1.  

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

opłacane za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne 

93 449,00 218 

2.  

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

10 931,31 66 

3.  
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 
2 047,00 12 
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4.  Składki na ubezpieczenie społeczne 8 145,81 - 

5. Składki opłacone do KRUS 4 476,00 48 

Razem (w.1 + w.2. + w.3 + w.4 +w.5) 119 049,12 344 

Źródło: Dane własne Ośrodka 

Tabela 17. Decyzje administracyjne. 

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba  

1  Liczba złożonych wniosków dot. świadczeń rodzinnych  398 

2  
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych 

przez organ właściwy  
620 

2.1  w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie  17 

3.  
Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych  
1 

4.  
Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych  
0  

5.  
Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia 

rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 11  
0  

6.  
Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez samorządowe kolegium 

odwoławcze, w tym  
3  

6.1  pozostawiających w mocy organu właściwego  1  

6.2  zmieniających decyzję organu właściwego  0  

6.3  
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 

ponownego rozpatrzenia  
1  

Źródło: Dane własne Ośrodka 

 

Tabela 18. Informacje statystyczne. 

Lp  Wyszczególnienie  

     Miesiąc       

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

-1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  -10-  -11-  -12-  -13-  -14-  

1.  

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia rodzinne  

394 391  401  394  413  394  397 393 391 388  245  349  

2.  

Liczba rodzin 

pobierających zasiłek 

rodzinny     

293 293  296  297  298  299 299 295 294 293  134 247  

 Źródło: Dane własne Ośrodka 
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 Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4  kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. 2019 r. poz. 1818 z późn. zm.) w roku 2019 przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 19. Wydatki na zasiłki dla opiekunów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Liczba osób 

Zasiłek dla opiekuna   13 640,00 22 2 

Źródło: Dane własne Ośrodka 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) w roku 2019 wypłacono 485 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 212 170,00 zł. Szczegółowe kwestie związane  

z realizacją zadania przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 20. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Lp.  Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 

1.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 212 170,00 485 

 RAZEM  212 170,00 485 

 Źródło: Dane własne Ośrodka 

Tabela 21. Ilość wydanych decyzji administracyjnych. 

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba  

1  

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących przyznania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy 

wierzyciela  

36 

1.1  - w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia  2 

 Źródło: Dane własne Ośrodka 

 

Tabela 22. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

Wyszczególnienie 

     Miesiąc       

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

-1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  -10-  -11-  -12-  -13-  

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

32  32 32 32 32  32  32  32  29  31 30 30  

Źródło: Dane własne Ośrodka 

Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Kamionka i budżetu państwa na dzień 

31.12.2019 r. posiadało:  

• z tytułu zaliczek alimentacyjnych 24 dłużników alimentacyjnych,  

• z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 61 dłużników,  

• Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy 

wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowiło kwotę:  
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• z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 369 816,93 zł. 

• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 225 494,93 zł.  

• z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

897 437,01 zł. 

 

W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych oraz działań podjętych przez Ośrodek:  

• z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości  

180 606,43 zł. Z w/w kwoty na dochody budżetu państwa przekazano 77 452,53 zł,  

w tym 50 398,32 zł. – odsetek od wpłaconych kwot. 

• natomiast na dochody budżetu gminy przekazano 51 635,01 zł. 

• z tytułu zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę w wysokości 0,00 zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce jest organem realizującym zadania wynikające  

z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 

z późn. zm.). Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń wychowawczych w 2019 roku wyniosła 6 082 

016,01 zł.  

Szczegółowe kwestie związane z realizacją zadania przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 23. Dane dotyczące wniosków oraz decyzji administracyjnych. 

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba  

1  Liczba złożonych „unikatowych” wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego  

816 

2  Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczenia 

wychowawczego  

816 

2.1  Liczba wniosków przekazanych przez organ właściwy do rozpatrzenia 

marszałkowi województwa  

20 

3.  Liczba decyzji od marszałka województwa przyznających prawo do 

świadczenia wychowawczego, na podstawie których realizowana jest w 

gminie wypłata tego świadczenia 

8 

Źródło: Dane własne Ośrodka 

 

Tabela 24. Informacje statystyczne. 

Lp

.  

Wyszczególnien

ie  

      Miesiąc       

I II III IV V  VI VII VIII  IX  X  XI  XII  Razem 

1.  Liczba rodzin 

mających 

ustalone prawo 

do świadczenia 

wychowawczego  

510 511 511 513 514 516 642 703 751 751 758 764 X 

2.  Liczba świadczeń 

wychowawczych 

wypłaconych      

w 

poszczególnych 

miesiącach  

820 808 814 848 813 826 1015 1245 1305 1216 1239 1214 12 164 

3.  Kwota 

wypłaconego 

świadczenia 

wychowawczego  

410137 404285 406863 424128 406712 413117  50732  622492 652538  608122  619371 606897 60 82014 

Źródło: Dane własne Ośrodka 
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Inne działania Ośrodka: 

Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce przy dystrybucji tej żywności współpracował z oraz 

PCK w Lubartowie, wydając skierowania w liczbie 149 do otrzymania żywności klientom Ośrodka. 

Wsparcie trafiło do 149 rodzin, tj. 379 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających 

przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% 

odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Dla  

10 osób (starszych i niepełnosprawnych) artykuły żywnościowe zostały przywiezione na miejsce  

i rozdanie w siedzibie Ośrodka lub dostarczone przez pracowników socjalnych do domów. 

 

Udział w akcji „Zima” 

Pracownicy socjalni uczestniczyli w corocznej akcji „Zima” – rozdysponowywali zebrane dary. 

Pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 10 rodzin. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej 

współuczestniczył w akcji „Zimowe paczki”, darczyńcami byli przedstawiciele Koła Łowieckiego „Lis”. 

Zebrano żywność, słodycze, zabawki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej 

i przekazano 6 rodzinom najbardziej potrzebującym. Ośrodek przekazał także otrzymaną od prywatnych 

darczyńców pościel, koce, poduszki i pościel 4 osobom starszym, w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W okresie od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r. Gminna Komisja odbyła 9 posiedzeń.  

Do Komisji wpłynęło 19 wniosków o objęcie leczeniem z uzależnienia od alkoholu. Wnioski wpłynęły  

od rodzin, z Posterunku Policji, z Zespołu Interdyscyplinarnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora 

społecznego i sąsiadki. W ciągu roku na posiedzeniach Gminna Komisja przesłuchała 12 osób 

podejrzanych o chorobę alkoholową. 7 osób nie zgłosiło się na posiedzenie Komisji pomimo 

dwukrotnego wezwania. Komisja przesłuchała 10 świadków, wszyscy stwierdzili, że widzą problem 

alkoholowy swych bliskich. Komisja podczas rozmów z podejrzanymi o spożywanie alkoholu 

motywowała do podjęcia leczenia i zaprzestania picia alkoholu. W okresie od 1 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2019 r. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Lubartowie 10 wniosków o wydanie 

postanowień w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu.  

W stosunku do 5 osób nadal trwa procedura, 2 osoby zmarły, 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie. 

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatki w 2019 r. wyniosły 10 000,00 zł, natomiast  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 819,00 zł. 

Gmina Kamionka obejmuje 20 sołectw, w których w 2019 roku mieściło się 20 punktów 

posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym: 17 sklepów ogólnospożywczych, 1 restauracja, 

2 stacje benzynowe. W trakcie roku sprawozdawczego wygaszono 3 zezwolenia w związku z likwidacją 

punktu sprzedaży. Jeden przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności i złożył wniosek o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Aktualna liczba zezwoleń na dzień 31 grudnia  

2019 roku wynosi:  

1) zezwolenie A (napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo) - 18; 

2) zezwolenie B (napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu) - 16; 

3) zezwolenie C (napoje zawierające powyżej 18% alkoholu) - 16. 

W miesiącu wrześniu 2019 roku, członkowie komisji przeprowadzili kontrolę wszystkich punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania  

z zezwolenia. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń ustawy, a uwagi dotyczyły głównie 

braku widocznej informacji o szkodliwość spożywania alkoholu. 

Wartość sprzedaży wszystkich rodzajów alkoholu w gminie Kamionka w 2019 roku  

to 4 261 036,95 zł. 
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Bezpieczeństwo publiczne 
 W 2019 roku, na terenie gminy Kamionka stwierdzono ogółem 63 przestępstwa i jest  

to o 1 mniej niż w roku 2018. W odniesieniu do roku 2018 odnotowano w 2019 roku spadek 

wykrywalności przestępstw o 6,11% tj. do poziomu 90,48%. Tabela poniżej przedstawia dane dotyczące 

rodzajów przestępstw stwierdzonych w 2019 roku na ternie gminy Kamionka, w porównaniu do roku 

2018: 

Tabela 25. Rodzaje przestępstw w Gminie Kamionka.  

KATEGORIA Rok 2018 Rok 2019  Wzrost/spadek 

Zabójstwa 0 0 0 

Rozboje 0 0 0 

Bójki, pobicia 1 0 -1 

Kradzieże z włamaniem 6 8 +2 

Kradzieże mienia 2 2 0 

Narkotykowe 1 1 0 

Przeciwko rodzinie 32 17 -15 

Inne 22 35 +13 

RAZEM 64 63 -1 

 Źródło: Dane Posterunku Policji w Kamionce 

 W 2019 roku na drogach gminy Kamionka doszło do 4 wypadków drogowych tj. o 2 więcej niż 

w 2018 r. Odnotowano także 81 kolizji drogowych i jest to wzrost o 15 tego typu zdarzeń w stosunku do 

roku 2018. W 2019 roku na terenie gminy zatrzymano 12 nietrzeźwych kierowców i jest to o 1 więcej 

jak w roku 2018. W 2019 roku policjanci Posterunku Policji w Kamionce ujawnili ogółem 273 

wykroczenia: skierowano 68 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie, 151 mandatów 

i 44 pouczenia. 

Kultura i pielęgnowanie tradycji 

Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego  

Biblioteka jest najstarszą placówką kulturalną w Kamionce. Powołana do życia na początku 

1949 roku, posiada oryginalny akt z tego otwarcia. Wielokrotnie przekształcana, funkcjonuje do dzisiaj 

tworząc gminną sieć biblioteczną, w skład której wchodzą: biblioteka główna w Kamionce i trzy filie 

biblioteczne usytuowane w miejscowościach gminy tj. Kozłówka, Samoklęski i Starościn. Biblioteka 

zatrudnia 6 pracowników, a dyrektorem placówki jest Pani Anna Mitura. 

Księgozbiór jest dostępny od kilku lat w wersji on-line, a w 2019 roku rozpoczęto komputerowe 

wypożyczanie książek. Czytelnicy otrzymali karty elektroniczne, które upoważnią ich do korzystania ze 

wszystkich placówek bibliotecznych w gminie, oraz dają możliwości zamówienia i zarezerwowania 

potrzebnych zbiorów przez Internet lub telefonicznie, co bardzo usprawni pracę. 

W każdej bibliotece jest dostęp do darmowego Internetu bezprzewodowego i możliwość skorzystania  

z komputera. Komputery są w bardzo dobrym stanie, w większości pochodzące ze środków 

pozabudżetowych m.in. z „Programu Rozwoju Bibliotek” oraz z Instytutu Książki z programu 

”Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.  

 

Zbiory biblioteczne: 

Stan księgozbioru na koniec roku 2019 wynosił: 24 777 woluminów i ma wartość:  

345 549,81 zł.   W roku 2019 przybyło łącznie (zakup i dary) 817 książek, które opracowano,  wpisano 

do inwentarza, katalogu elektronicznego i naklejono kody kreskowe. 
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Z zakupu łącznie - 790 woluminów na kwotę 17 983,00 zł:  

- środki własne – 571  książek na kwotę 13 000,00 zł.:  

• GBP Kamionka – 277 wol. na kwotę 6 464,69 zł 

• Filia Kozłówka -  100 wol. na kwotę 2 108,40 zł 

• Filia Samoklęski - 111 wol. na kwotę 2 514,68 zł 

• Filia Starościn - 83 wol. na kwotę 1 912,23 zł 

- środki ministerialne - 219 wol. na kwotę 4 983,00  zł.: 

• GBP Kamionka - 81 wol. na kwotę 1 980,61 zł. 

• Filia Kozłówka – 43 wol. na kwotę 976,85 zł 

• Filia Samoklęski - 54 wol. na kwotę  1 124,42 zł 

• Fila Starościn – 41 wol. na kwotę 901,12 zł 

Dary - 27 woluminów – na kwotę 727,50 zł 

Prenumerata czasopism - 36 tytułów na kwotę 3 435,00 zł.: 

• GBP Kamionka - 17 tytułów na kwotę 2 306,00 zł 

• Filia Kozłówka - 6 tytułów na kwotę 318,00 zł 

• Filia Samoklęski - 8 tytułów na kwotę 527,00zł 

• Filia Starościn - 5 tytułów na kwotę 284,00 zł 

Ubytki – 731 wol. na kwotę 2 970,85 zł  

ubytkowano i wykreślono z inwentarza 731 woluminów (książek zniszczonych). 

Prowadzone są kroniki biblioteczne papierowo i na bieżąco uzupełniane kartoteki: regionalne, osobowe 

i metodyczne oraz teczkę wycinków prasowych i Dokumenty Życia Społecznego. 

 

Czytelnictwo: 

a) liczba czytelników  - 1107  

    czytelnicy na 100 mieszkańców - 17,2 

b) wypożyczenia (książki i czasopisma) na zewnątrz - 20 331  

    wypożyczenia na 100 mieszkańców – 316,1 

c) udostępniania prezencyjne (książki i czasopisma na miejscu) - 2 165  

d) wypożyczenia międzybiblioteczne – 545. 

 

Działalność kulturalno – oświatowa: 

Biblioteki swoją działalność opierają na bardzo dobrej współpracy ze szkołami, przedszkolami, 

ośrodkiem kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej 

gminy. Działalność kulturalno-oświatową w danym roku opieramy na rocznych planach pracy 

uwzględniając kalendarium rocznic literackich na dany rok oraz patronów czy wydarzenia ustanowione 

przez Sejm RP. Do najpopularniejszych i najczęściej przeprowadzanych form należą imprezy  

o charakterze edukacyjnym i kulturalnym mi.in.: 

- ferie zimowe - zajęcia dla dzieci – 10 (116 uczestników) 

- spotkania z książką (głośne czytanie)- 62 (724 ucz.) 

- konkurs recytatorski „Strofy dla dzieci – W. Chotomskiej”  - 1 (53 ucz.)  

- konkurs plastyczny inspirowany muzyką Stanisława Moniuszki pt. „Zamykam oczy i widzę” – (76 prac) 

- Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania – 5 (62 ucz.) 

- warsztaty i zajęcia dla dzieci plastyczne (w ciągu roku) – 52 (431 ucz.)  

- wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne   -  16 (256 ucz.) 

- „Narodowe Czytanie” - ogólnopolska akcja promująca czytanie -1( 40 ucz.)  

- zajęcia przy współpracy KGW w Kozłówce – 55 (365 ucz.)     

- oglądanie bajek – 8 (103 ucz.) 

- „Kamionkowskie Zaduszki” - spotkanie z profesorem Chojnackim – 1 (20 ucz.) 
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- inne: 6 (212 ucz.) (np. Dzień Kobiet w Starościnie, Jasełka w Kozłówce, Dzień Pluszowego Misia, 

kiermasze ozdób świątecznych, Poszukiwanie wielkanocnych jajeczek itp.) 

Biblioteka chętnie włącza się do pomocy przy organizacji różnych przedsięwzięć organizowanych na 

terenie naszej gminy m.in. bierze udział w organizacji Dożynek Gminnych, Mikołajek itp. 

            

Udział bibliotek w projektach, grantach i konkursach w 2019 roku: 

- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” – w kwocie 4 983,00 zł. 

- Udział w projekcie „Mała książka wielki człowiek” z którego biblioteka otrzymała ponad 300 wyprawek 

czytelniczych dla najmłodszych czytelników (od 3 do 6 lat). 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce jest jednostką działającą na terenie Gminy Kamionka, 

mającą na celu aktywizację społeczną i kulturalną mieszkańców. Poprzez proponowane działania 

tworzone jest miejsce otwarte na potrzeby mieszkańców, w którym mogą realizować swoje pasje. 

Ośrodek Kultury nie zamyka się na pomysły z zewnątrz, a poprzez edukację kulturalną, stara się 

przyczyniać do kreowania aktywnej postawy uczestnictwa w kulturze w małych środowiskach lokalnych.  

Oferta GOK propaguje szeroko pojętej kultury w nawiązaniu do historii oraz tradycji i obrzędów obszaru, 

na którym funkcjonuje. W ofercie na sezon kulturalny 2019/2020 znajdują się zajęcia: nauki gry na 

instrumentach, nauka śpiewu, dziecięcy zespół wokalny, żeński zespół wokalny, chór, zajęcie 

rękodzieła, warsztaty komputerowe, zajęcia kulinarne, zajęcia fotograficzne, nauka rysunku, boks dla 

dzieci, nauka języków obcych, fitness, yoga., Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Kamioneczka”, 

robotyka. Przy GOK w Kamionce funkcjonuje również Kapela Ludowa „To i Owo”.  

Działalność jednostki jest kierunkowana ku modelowi centrum aktywności lokalnej – miejsca 

otwartego na różne formy działań. Dzięki takiej formie - nastawienie na wspieranie mieszkańców w ich 

działaniach, w 2019 r. udało się zawiązać Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce „Nowoczesne Kury 

Domowe”. Koło jest najmłodsze zarówno wiekiem jak i stażem działalności. Zrzesza młode kobiety, 

które chcą działać dla swojej społeczności. Ich priorytetem jest też samokształcenie i ekologia. Już od 

samego początku działania kobiety aktywnie biorą udział w konkursach i projektach, a na swoim koncie 

mogą pochwalić się już pierwszymi dotacjami i grantami na prowadzoną działalność.  

Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia manualne oraz sportowe – m.in. pierwsze na terenie 

powiatu lubartowskiego zajęcia boksu dla dzieci. Z oferty GOKu korzystają nie tylko osoby z terenu 

Gminy, ale również z pobliskiego miasta Lubartów, jak też z Michowa, czy Lublina. Jest to sygnałem, 

że tworzona przez Ośrodek oferta jest interesująca i dostosowana do oczekiwań odbiorców. 

W sezonie 2018/2019 w ofercie GOKu znalazły się:  

• Zajęcia kulinarne – 9 uczestników, 

• Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Kamioneczka – 26 uczestników, 

• Zajęcia fotograficzne – 4 uczestników, 

• Zajęcia rysunku – 4 uczestników, 

• Nauka gry na instrumentach – 10 uczestników, 

• Ognisko Muzyczne – 13 uczestników, 

• Chór – 15 uczestników, 

• Rękodzieło – 16 uczestników, 

• Robotyka – 24 uczestników, 

• Klub Malucha – 15 uczestników. 

 

W sezonie 2019/2020 GOK oferuje zajęcia: 

• Kulinarne – 18 uczestników, 
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• Rękodzieło – 11 uczestników, 

• Rysunek – 6 uczestników,  

• Fotografia – 5 uczestników, 

• Warsztaty komputerowe – 6 uczestników, 

• Boks dla dzieci  - 18 uczestników,  

• J. Angielski - 28 uczestników, 

• Ognisko muzyczne - 15 uczestników, 

• Chór – 15 uczestników, 

• Nauka gry na instrumentach – 8 uczestników, 

• Klub Malucha – 15 uczestników, 

• DZTL Kamioneczka – 12 uczestników, 

• Fitness - 25 uczestników. 

 

Kultura na terenie Gminy Kamionka to również wydarzenia plenerowe, okazjonalne, koncerty.  

W ciągu ostatnich lat współorganizowany był Ogólnopolskich Zjazdów Akordeonistów organizowanych 

na terenie Muzeum w Kozłówce, Kulinarne Manewry Powiatu Lubartowskiego. Wspólnie z KGW  

w Kamionce organizowane są folkowe potańcówki, a także koncerty.  

W Gminnym Ośrodku kultury zatrudnionych jest obecnie 5 pracowników etatowych oraz  

7 instruktorów zewnętrznych.  

 

Organizacje pozarządowe 

W ramach swoich zadań publicznych gmina Kamionka współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy. Zadania te realizowane są poprzez m.in. 

wspieranie lokalnych inicjatyw i działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnych oraz tworzenie 

warunków dla ich rozwoju, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za wspólnoty lokalne oraz 

ich tradycje, prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy 

Kamionka, czy zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Współpraca 

gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Na terenie Gminy Kamionka działają 

takie organizacje jak: 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka „Innym i sobie” 

Stowarzyszenie zostało założone 23 października 2009 roku. Głównym celem działania 

Stowarzyszenia jest w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja  

i aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności 

mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,  

2. Działalność charytatywną, 

3. Promocję zdrowego stylu życia, 

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, 

5. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, 

6. Naukę, oświatę, edukację i wychowanie,  

7. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

8. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 

9. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

11. Działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 



29 
 

12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami, 

14. Promocję i organizację wolontariatu, 

15. Integrację środowisk młodzieżowych, 

16. Podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na 

funkcjonowanie lokalnych społeczności, wspieranie inicjatyw lokalnych i obywatelskich, 

współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi. 

 

Działalność Stowarzyszenia w roku 2019 ograniczyła się do realizacji dwóch zadań,  

na które zostały pozyskane środki unijne przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.  

Były to dwa projekty na budowę placów zabaw w Kamionce przy skrzyżowaniu ulic Michowskiej, 

Drągowskiej i 3-go Maja oraz w Starościnie na placu przy budynku „starej, zamkniętej” szkoły. W celu 

wyłonienia Wykonawcy, Stowarzyszenie przy wsparciu Urzędu Gminy w Kamionce przeprowadziło 

przetarg nieograniczony. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2019 roku w obu miejscowościach. 

Wykonanie projektów była kontrolowana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pod 

względem prawidłowości przeprowadzenia przetargu, jak i zgodności wybudowanych placów zabaw  

z dokumentacją techniczną. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Grupą adresową tych działań 

byli wszyscy mieszkańcy Kamionki i Starościna.  

 

Głównym źródłem dochodu Stowarzyszenia była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  

w Lublinie. Na plac zabaw w Kamionce pozyskano kwotę 84 325,00 zł zaś w Starościnie –  

52 440,00 zł, co stanowi ogółem 136 765,00 zł. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Kierzkówki „Działajmy Razem” 

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Kierzkówki 

oraz tworzenia warunków do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Justyna Bogusz – Prezes 

Jolanta Barszcz – V–ce Prezes 

Marta Tomasiewicz – Sekretarz 

Anna Jóźwik – Skarbnik 

Agnieszka Jaworska – Członek Zarządu 

 

Członkinie Stowarzyszenia postanowiły umilić wolny czas ferii zimowych dzieciom i młodzieży. 

Zaproponowano dzień ozdabiania serduszek walentynkowych. Upieczone pierniki w formie serc różnej 

wielkości, a potem ozdobione lukrem w tęczowych kolorach, stały się prezentem na dzień walentynek. 

Przybyła licznie młodzież, która wykazała się pomysłowością i starannością w dekorowaniu. Panowała 

miła atmosfera uwzględniająca zgodną pracę w zespole.  

Stowarzyszenie aplikowało o dofinansowanie działania w ramach KONKURSU NA 

INICJATYWY LOKALNE „Kultura rusza w teren” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Kamionce. Pozyskano kwotę 3000 zł, na realizację pomysłu „W świecie powertexu”. W zajęciach 

uczestniczyła młodzież w wieku 13-18 lat oraz osoby dorosłe. Poznaliśmy technikę utwardzania tkanin 

preparatem –powertex. Wykonano przepiękne kompozycję przestrzenne - anioły oraz obrazy. Zajęcia 

prowadziła trenerka – P. Monika Obroślak. Finalnie odbyła się wstawa prac, które zostały wykonane 

przez uczestników zajęć warsztatowych. 
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W grudniu rozpoczęto realizację projektu „To nie skrzaty – urządzą azyl na warsztaty”. Projekt 

realizowany przez młodzież, mający na celu stworzenie miejsca przyjaznego i dostosowanego dla dzieci 

i młodzieży. Dofinansowanie pozyskano z Fundacji „Polki mogą wszystko” w Warszawie. 

Na koniec roku Stowarzyszenie nawiązało kolejną współpracę, tym razem z Kołem Łowieckim „Lis”  

i „Knieja”. Członkinie Stowarzyszenia przygotowały i zorganizowały spotkanie Wigilijne dla członków Kół 

Łowieckich z Lubartowa. 

 

Fundacja Animacji Lokalnej „Fraktal” 

Fundacja została założona 5 maja 2010 roku. Statutowym celem działania Fundacji jest 

działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w regionie, głównie działalność społeczna, 

kulturalna i oświatowa przez animowanie i wspieranie aktywności tych społeczności oraz ich otoczenia, 

które przyczyniają się do zwiększenia integracji społecznej mieszkańców tych terenów. 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w ramach projektu „Kalendarz Wydarzeń Edukacyjno 

Kulturalnych”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Były realizowane w nieformalnym 

partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce i z pomocą Szkoły Podstawowej w Kamionce 

oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce.  

 

Wydarzenia kulturalne: 

Imprezy okolicznościowe towarzyszące kalendarzowi imprez, związanych z obchodami 101 – 

lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, przygotowanych przy współpracy z nieformalnymi 

partnerem projektu. Imprezy były skierowane do społeczności lokalnej, odbyły się od czerwca  

do listopada 2019 roku, a były to m. in. 

 

1. Olimpiada rodzinna - w wydarzeniu wzięły udział 3 środowiska - KGW z Kamionki jako Nowoczesne 

Kury Domowe oraz rodziny z dziećmi skupione wokół Klubu Malucha. Zorganizowane były zabawy 

ruchowe, konkurencje sportowe, poczęstunek oraz taneczne konkurencje, pomiar BMI i ciśnienia, 

prelekcja na temat promocji zdrowego trybu życia oraz konkursy. 

2. Konkurs piosenki patriotycznej/Wieczornica patriotyczna - poświęcona tradycyjnym utworom  

o tematyce patriotycznej, zorganizowana w GOK Kamionka z udziałem solistów, zespołów i kapel 

ludowych.  

3. Wydarzenie rekonstrukcyjne  

4. Rajd rowerowy 

5. Bieg patrolowy  

6. Bal Seniora w Kierzkówce  

 

Inicjatywy mieszkańców, zrealizowane w ramach konkursu ofert 

- "Chodź z nami, bądź eko" cykl spotkań o tematyce ekologicznej (eko życie, eko żywność, eko 

świadomość w życiu), realizowany w miejscowym Domu Kultury Pokoju w Dąbrówce. W ramach 

wydarzenia odbyło się grupowe sprzątanie lasu, ekologiczny "wymiennik" nieużywanych przedmiotów, 

prelekcje na tematy ekologiczne i walki z ociepleniem klimatu oraz koncert i potańcówka przy muzyce 

bębnów i poczęstunek. 

 

- "Klub malucha" - cykliczne warsztaty dla małych dzieci i ich rodziców, służące integracji lokalnego 

środowiska rodziców oraz integracji sensorycznej małych dzieci, dla których brakuje oferty edukacyjnej 

na terenie gminy. W ramach inicjatywy mamy mogły również wymienić się doświadczeniami  

i współdzielić pasje.  

 

- Turniej sołecki wraz z kawiarenką młodzieżową podczas Dożynek Gminnych  
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1. Warsztaty artystyczne w Biadaczce - cykl warsztatów artystycznych integrujących lokalną 

społeczność, zainicjowany przez grupę zrzeszoną wokół Koła Gospodyń Wiejskich  

w Biadaczce. W wyniku warsztatów, pod okiem animatora, panie nauczyły się sztuki tworzenia witraży 

kwiatowych. 

 

2. Warsztaty w Kierzkówce – warsztaty powertex - zajęcia rękodzielnicze. Warsztaty skierowane  

do członków małej społeczności wsi Kierzkówka, działającej wokół świetlicy wiejskiej. Zajęcia 

międzypokoleniowe obejmujące dzieci, dorosłych oraz seniorów. 

 

3. Warsztaty śpiewacze w Samoklęskach: cykl warsztatów muzycznych skierowanych  

na muzykę i kulturę ludową. Działania objęły zespoły śpiewacze z terenu Gminy Kamionka jak KGW 

Kozłówka i KGW w Samoklęskach. W ramach warsztatów odbyły się także lekcje tańca ludowego  

a także zorganizowano „potańcówkę” pod budynkiem Gminnej Biblioteki z gościnnymi występami grupy 

Lubartowskie Melodie oraz Kapeli Ludowej „To i Owo” z Kamionki. Obie grupy śpiewacze wystąpiły 

ponadto na wydarzeniach takich jak: wieczornica patriotyczna, dożynki gminne, dożynki powiatu 

Lubartowskiego. Zespoły śpiewacze występowały także w innych gminnych miejscowościach jak np. 

podczas wydarzenia „Święto Ziemniaka” przy świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 

 

4. Piknik integracyjny dla dzieci i dorosłych w Starościnie - impreza skupiająca społeczność lokalną 

wokół budynku dawnej, zamkniętej szkoły - niegdyś centrum integracyjnego wszystkich pokoleń tej 

małej wsi. Odbyły się konkurencje sprawnościowe, animacje dzieci i młodzieży oraz poczęstunek przy 

ognisku. 

 

5. Impreza ekologiczna dla społeczności lokalnej "Sobota dla klimatu" - w Rodzinnym Domu 

Kultury Pokoju - wykłady o zmianach klimatycznych, wykład o życiu w Australii, koncert, potańcówka 

przy bębnach. 

Zajęcia jeździeckie. 

W zajęciach jeździeckich, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat, z terenów Gminy 

Kamionka, brało udziału 30 osób. Zajęcia polegały na organizacji jazdy konnej dla osób początkujących 

oraz jazdy konnej dla osób średnio zaawansowanych, w nawiązania do Tradycji Kawaleryjskiej  

i elementów military. W ramach zadania, przeprowadzono również Pokaz kawaleryjski na terenie błoni 

przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Przyciągnął wielu widzów oraz wywołał zainteresowanie gości 

Muzeum. W przygotowaniu pokazu i zawodów udział wzięli wolontariusze oraz uczestnicy projektu. 

Pokaz zakończyła uroczysta parada uczestników z okazji uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 

Ludowy Klub Sportowy w Kamionce 

LKS Kamionka powstał w 1970 roku w latach siedemdziesiątych. W latach 1970-1980 

uczestniczył w rozgrywkach Gminnych. W 1980r został zgłoszony do rozgrywek organizowanych przez 

Lubelski Związek Piłki Nożnej. Najpierw w ,,B" klasie , później awansował do ,,A" klasy. LKS Kamionka 

w 1994r awansował do rozgrywek w klasie Wojewódzkiej. Rok 1997 kolejny awans do klasy Okręgowej 

w której klub był rewelacją rozgrywek pokonując takich przeciwników jak Górnik Łęczna , Wisła Puławy, 

Stal Poniatowa, Lewart Lubartów czy w meczu sparingowym II ligowy Motor Lublin . W Pucharze Polski 

LKS Kamionka wyeliminował takie zespoły jak Świdniczanka, Hortex Ryki, Lewart Lubartów który 

pokonał 5:2 i dotarł do ćwierćfinału wojewódzkiego w którym spotkał się z III ligowym Hetmanem 

Zamość. W tym roku 2020 LKS Kamionka będzie obchodzić 50-lecie istnienia klubu. 
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Stan obecny:  

Sekcja piłki nożnej: 3 drużyny młodzieżowe ( orlik, trampkarz młodszy, junior starszy) oraz drużyna 

seniorska występująca w kl ,,B’’ 

 

Prezes klubu - Drzewiecki Janusz  

Kierownik klubu -Prażmowski Kamil 

 

1. Sekcja piłki nożnej : 

- Drużyna seniorów - ,,B" klasa 28 zawodników 

- Trener – Majcher Paweł (r. wiosenna) Misiarz Grzegorz (r.jesienna) 

- Drużyna junior starszy rocznik - 25 zawodników - Trener - Grymuza Dariusz 

- Drużyna trampkarz młodszy - 20 zawodników  

- Trener - Powałka Przemysław  

- Drużyna orlik starszy - 25 zawodników  

- Trener - Jezior Maciej  

 

Zawodnicy z drużyny LKS Kamionka uczestniczyli w lidze halowej w Michowie zajmując  

I miejsce. 

Drużyna LKS Kamionka uczestniczyła w turnieju halowej piłki nożnej o mistrzostwo województwa  

z udziałem 16 drużyn z całego województwa zajmując 8 miejsce. 

Klub LKS Kamionka od listopada wznowił sekcje tenisa stołowego która jest ogólnodostępna w każdy 

piątek.  

Wszystkie opłaty finansowe w klubie LKS Kamionka prowadzone były przez Urząd Gminy Kamionka. 

 

Stowarzyszenia OSP 

Podstawą działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

713), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372  

ze zm.) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.). 

 

Wydatki na OSP w roku 2019 wyniosły 185 906, 82 zł 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

1. OSP Kamionka (Prezes - druh Piotr Daniewski) 

2. OSP Ciemno (Prezes – druh Krzysztof Zdunek) 

3. OSP Kozłówka (Prezes - druh Sławomir Prażmo) 

4. OSP Samoklęski (Prezes – druh Jarosław Filipiak) 

5. OSP Samoklęski Kolonia Pierwsza (Prezes – druh Andrzej Rodak) 

6. OSP Siedliska (Prezes – druh Zbigniew Daniewski) 

7. OSP Starościn (Prezes – druh Sylwester Bogusz) 

8. OSP Syry (Prezes – druh Michał Cieszko) 

9. OSP Wólka Krasienińska (Prezes – druh Michał Michałowski) 

 

W roku 2019 jednostki OSP z Gminy Kamionka zanotowały 61 wyjazdów niosąc pomoc ludziom przy 

ratowaniu ich życia, zdrowia i dobytku: 
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Tabela 26. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z gminy Kamionka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Źródło: UG Kamionka 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce 

W ramach Parafii w 2019 roku działały następujące grupy i wspólnoty: 

1. Rada Parafialna składająca się z mieszkańców poszczególnych miejscowości z terenu Gminy 

Kamionka. Rada liczy 41 członków, wybrana została na 5 - letnią kadencję, a jej Przewodniczącym jest 

Pan Jan Hałasa. Rada angażuje się w akcje charytatywne niesienia pomocy rodzinom najuboższym.  

W okresie przedświątecznym członkowie Rady roznoszą paczki żywnościowe, 

2. Grupa ministrancka, do której należało kilkudziesięciu chłopców z terenu parafii. Brali oni udział  

w liturgii, pomagali w organizowaniu nabożeństw i adoracji. Starali się też pogłębiać swoją wiedzę 

religijną na spotkaniach formacyjnych. Pomagali w okolicznościowych dekoracjach świątyni  

(np. na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, 

3. Legion Maryi, którego członkowie spotykali się na wspólnej modlitwie w różnych intencjach oraz 

uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie parafii, 

4. Kółka różańcowe, do których należało ok. 100 osób z poszczególnych miejscowości.  

 

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w Bratniku 

Stowarzyszenie zostało założone 2001 roku, ma swoją siedzibę pod adresem: Bratnik 5,  

21-132 Kamionka, a jego prezesem jest Pani Ewa Kozdraj. 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Stworzenie warunków pełnej realizacji, gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

wolności zrzeszania się, umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, bez względu na przekonania 

prawa czynnego uczestniczenia w życiu publiczno - gospodarczym, wyrażania zróżnicowanych 

poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, 

2. Popularyzacja technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, 

3. Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności regionu,  

4. Działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców, 

5. Edukacja globalna i edukacja rozwojowa, 

6. Wymiany międzynarodowe i kontakty z zagranicą, 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa, 

8. Organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia, 

9. Rozwój lokalny, 

10. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, 

11. Propagowanie postaw antydyskryminacyjnych i działań na rzecz praw człowieka,  

12. Propagowanie szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej, 

13. Inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza  

z dwóch grup ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym m. innymi bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci,  

 
Liczba 

wyjazdów 

do zdarzeń 

Liczba 

ratowników 

Liczba 

pojazdów 

Pożary 18  40  2 

Miejscowe zagrożenia 34  153  1 

Alarmy fałszywe 1 0 0 

Wyjazdy gospodarcze 8 - - 

javascript:wyslij('Pożary%20-%20liczba%20wyjazdów','RAT_POZ_GMINA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Pożary%20-%20liczba%20ratowników','RAT_POZ_GMINAR',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Pożary%20-%20liczba%20pojazdów','RAT_POZ_GMINAP',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Miejscowe%20zagrożenia%20-%20liczba%20wyjazdów','RAT_ZAGR_GMINA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Miejscowe%20zagrożenia%20-%20liczba%20ratowników','RAT_ZAGR_GMINAR',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Miejscowe%20zagrożenia%20-%20liczba%20pojazdów','RAT_ZAGR_GMINAP',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Alarmy%20fałszywe%20-%20liczba%20wyjazdów','RAT_AF',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Alarmy%20fałszywe%20-%20liczba%20ratowników','RAT_AFR',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Alarmy%20fałszywe%20-%20liczba%20pojazdów','RAT_AFP',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Wyjazdy%20gospodarcze%20-%20liczba%20wyjazdów','RAT_GOSP',true,'%3e','0')
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14. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie osób 

zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, 

15. Promowanie i organizowanie wolontariatu, 

16. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród osób w każdej kategorii wiekowej  

W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele przez: 

1. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i rzeczowych w postaci składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku 

Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz z zysków z działalności gospodarczej odprowadzanych na 

realizację celów statutowych i zadań nakreślonych przez Zarząd, 

2. Organizowanie i finansowanie ze środków Stowarzyszenia szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów, 

seminariów, zajęć praktycznej nauki zawodu, zagadnień ochrony środowiska i zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

3. Organizowanie ekoturystyki, warsztatów, koncertów, innych wydarzeń kulturotwórczych 

i imprez publicznych, z których dochód ma być przeznaczony na cele Stowarzyszenia,  

4. Rozwijanie infrastruktury służącej do działalności statutowej Stowarzyszenia,  

5. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej, w tym również eksportu  

i importu towarów, płodów rolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami terenowymi, organizacjami ekologicznymi, 

producentami narzędzi i maszyn, fundacjami, placówkami doświadczalno-naukowymi, dystrybutorami 

żywności naturalnej, 

7. Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w kraju i za granicą, a także organizowanie  

w regionie imprez połączonych z promocją i reklamą własnych osiągnięć, 

8. Gromadzenie dokumentacji i fotografii oraz innych zbiorów dokumentujących działalność 

Stowarzyszenia , 

9. Rozwijanie działalności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ekologia, rozwój 

lokalny i regionalny, działalność wydawnicza oraz edukacyjno-szkoleniowa, prawa człowieka, prawa 

uchodźców i innych grup dyskryminowanych,  

10. Promowanie, udostępnianie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii. 

 

Ponadto, na terenie Gminy Kamionka działają takie organizacje pozarządowe jak: 

1. Stowarzyszenie historyczne im. Piątego Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego zw. 

Ćwiekami – Organizacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń 21 maja 2015 r. Jej siedziba mieści 

się pod adresem: Starościn 73. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest Pan Michał Olejnik. Misją 

,,Ćwieków” jest poszerzanie i propagowanie wiedzy na temat historii Polski, upamiętnianie ważnych 

wydarzeń i osób z historii Narodu Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem 5 Oddziału Wojsk 

Narodowych Województwa Lubelskiego 

 

2. Fundacja „Na lepsze” – powołana została w 2014 roku przez Panią Martę Żelazną. Siedzibą fundacji 

jest miejscowość Stanisławów Duży. Celem fundacji jest działalność charytatywna (inicjowanie  

i organizowanie) oraz edukacyjna w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, 

oświaty i wychowania. 

 

3. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Stowarzyszenie funkcjonuje  

od 6 listopada 2002 roku. Jego prezesem jest Pan Józef Krzyżanowski. Celem działania Towarzystwa 

jest wspieranie działań Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Towarzystwo uczestniczy w pracach przy 

opracowywaniu wydawnictw naukowych, dokonuje zakupów muzealiów dla Muzeum, jest 

współorganizatorem spotkań przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. 
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4. Fundacja Laboratorium Turystyki – Fundacja założona w styczniu 2016 roku, mieści się  

w Kamionce przy ulicy Lubartowskiej 48, prezesem jest Pani Agnieszka Lazor. Fundacja czynnie 

współpracowała z innymi organizacjami przy realizacji projektów, na które udało się pozyskać 

zewnętrzne środki finansowe.  

 

Na terenie Gminy Kamionka działa również 6 Kół Gospodyń Wiejskich, a są to m. in.: 

1. KGW w Biadaczce, 

2. KGW w Kamionce, 

3. KGW w Kozłówce, 

4. KGW w Samoklęskach, 

5. KGW w Starościnie, 

6. KGW w Siedliskach. 

 

Koła Gospodyń Wiejskich są dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczno-

zawodową kobiet. Program działalności KGW jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet 

wiejskich i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. 

Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą i handlową, jak przetwórstwo rolno-

spożywcze, małą gastronomię, turystykę, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego  

i artystycznego. Działalność ta służy pozyskiwaniu środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw 

socjalnych, a także działalność kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach 

gospodarki rynkowej. Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe 

inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. 

 

KGW w Biadaczce – Koło Gospodyń Biadaczanki - zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 14 grudnia 2018 roku. Misją Biadaczanek jest prowadzenie aktywnej 

działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej - w szczególności lokalnej i regionalnej na terenie 

gminy Kamionka. „Chcemy codziennie cieszyć się życiem, dzielić się radością i swoim doświadczeniem  

z innymi oraz zdobywać nowe umiejętności. Chcemy, aby nasze myślenie, słowa i życie stały się 

przejrzyste jak woda…”. Koło Gospodyń Wiejskich BIADACZANKI otrzymało w ramach projektu  

„Kalendarz Wydarzeń Edukacyjno- Kulturalnych” dotację, dzięki której w okresie wrzesień-listopad 2019 

przeprowadziłyśmy projekt pt. Biadaczanki - aktywnie dla siebie i innych. Jedno z ciekawszych 

wydarzeń to „ Herbatka u hrabiny Zamoyskiej” w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, z udziałem 

hrabianki Inka Zamoyska Inki Zamoyskiej, która opowiedziała nam o zwyczajach panujących w domu 

jej rodziców. W ramach tego samego projektu odbyły się także warsztaty z tworzenia osobistych mandali 

z suszonych kwiatów, zbóż i traw prowadzonych przez Mandalamia i Mayra Wojciechowicz. KGW 

Biadaczanki startowały w konkursie WIANKI podczas Dożynek 2019. Zasadziły wiele rodzajów zbóż, 

ziół i kwiatów. Zbierały je i suszyły przez wiele tygodni. Zaplanowały piękny wianek o wielkości 1 m x 

1.20 cm złożony z 40 gatunków roślin. Wianek powstawał każdego dnia sierpnia przez 3 tygodnie oraz 

przez 8 godzin dziennie. 

 

KGW w Kamionce swoją działalność rozpoczęło w sierpniu 2019 roku. Zrzesza  

11 pań w przedziale wiekowym 25-40 lat. Już od samego początku działalności panie z KGW aktywnie 

działają na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Kultura rusza  

w teren" finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury - Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 

zorganizowane zostały warsztaty kulinarne połączone z piknikiem rodzinnym dla rodzin z Klubu 

Malucha. W ramach projektu "Kultura rusza w teren" KGW Kamionka zorganizowało także warsztaty 

decoupage, wicia wianków oraz krawiectwa. Ciekawym wydarzeniem organizowanym przez 

„Nowoczesne Kury Domowe” było otwarte spotkanie z cyklu „Kamionka jest Kobietą”. Gościem 

https://www.facebook.com/warminskiemandale/?__tn__=K-R&eid=ARB6Yl0wA81b7R-walp5iBEl9V1DM8Q7e-z9BU1m1XNc0WwN8Fk_TwKWKHkx9ZNkRNPnhMEjoEmwa852&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBl_G_-l2qQkXhUPQvnVlbvGOEKPLNxZqodEmLA9958-a2IrD8g2xkZuSxbb11isvCgbLLFIje3eBIvfOU5Llf_aafrmo2dc0_pCmMcks271qXR6ezbjNjA1gxegIH5g11hqfgEy_B57oF2FxqfVDKBEYV59OtyVRkxBdBd7goZZp4fzBlaJdFJWpvsOtEfQTDvPSzO1hc92xMjlOHfO7jTc1FRizrOL2wuZVReMn5tDooxkkCQ6CEQiTYT0yRt0cAqjJHJWnbtMzoJ8pekbnu8djipI515fnXOV6DMcC3oX40PCJB72zsAMhV4xrHxdGdLUcmRuqqxiAU3k2DE3Wc
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spotkania była Magdalena Sałek - Lewczyk Wójt Gminy Jabłonna. KGW Kamionka aktywnie działa 

również na portalu społecznościowym Facebook, gdzie panie cyklicznie zamieszają swoje autorskie 

przepisy kulinarne. 

 

KGW w Kozłówce to najstarsze Koło Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamionka. Założone 

zostało przez Hrabinę Zamoyską. Panie z KGW od wielu lat są inspiracją dla tworzących się nowych 

kół w naszej gminie, gdyż są przykładem Koła działającego na wielu płaszczyznach. KGW w Kozłówce 

kojarzone jest przede wszystkim ze śpiewem. Swoimi występami Panie uświetniają prawie każdą 

gminną i parafialną uroczystość. Dzięki KGW Kozłówka mieszkańcy gminy mają możliwość poznać 

tradycyjne pieśni naszego regionu dzięki śpiewnikom spisanym przez jedną z założycielek. Panie  

z KGW biorą aktywny udział w corocznych Dożynkach Gminno-Parafialnych m.in. prezentując swoje 

dzieło w konkursie wieńców oraz przygotowując potrawy na stoiska.  

 

KGW w Samoklęskach powstało w 2018 r. zrzesza 11 pań, z których 7 śpiewa w zespole 

muzycznym „Wesołe nuty”. Panie z KGW biorą aktywny udział w corocznych Dożynkach Gminno-

Parafialnych, w 2019 r. ich wieniec zajął II miejsce i reprezentował gminę na Dożynkach Powiatowych 

w Ostrowie Lubelskim. KGW w Samoklęskach chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych przygotowując rękodzieło na sprzedaż, czy licytacje. W 2019 r. Panie wzięły udział  

w aż 4 takich akcjach zbierając pieniądze na leczenie chorych dzieci.  

 

KGW w Starościnie powstało w 2016 r. i zrzesza 11 pań w różnym wieku. Koło utrzymuje się 

ze składek własnych. KGW Starościn aktywnie działa w lokalnych inicjatywach: rok 2019 rozpoczął się 

od organizowanej przez Koło zabawy choinkowej z udziałem Mikołaja i Czarodzieja, w lutym natomiast, 

wraz z OSP Starościn, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla pogorzelców ze Starościna oraz 

ferie dla dzieci w remizie strażackiej. 22 czerwca 2019 roku wspólnie ze stowarzyszeniem „Ćwieki” oraz 

Gminą Kamionka KGW Starościn zorganizowało dzień dziecka „Wakacje z nauką historii”. Panie ze 

Starościna brały również udział w konkursie wieńców podczas Dożynek Gminnych zajmując pierwsze 

miejsce. Reprezentowały Gminę Kamionka na dożynkach wojewódzkich w Radawcu oraz gościnnie na 

dożynkach w Zamościu. Panie z KGW chcąc się rozwijać uczestniczyły w szkoleniu dla kół gospodyń  

w Rykach. 29 września, przy współorganizacji KGW, odbyło się otwarcie nowego placu zabaw  

w Starościnie. Panie z Koła Gospodyń zorganizowały również dla lokalnej społeczności wspólną 

zabawę sylwestrową 2019.  

 

KGW w Siedliskach działa dla społeczności lokalnej dbając o wygląd świetlicy wiejskiej  

w Siedliskach. Z własnych środków KGW zakupiło m.in. namiot służący promocji Sołectwa. Panie  

z KGW w 2019 roku wzięły udział w konkursie wieńców podczas Dożynek Gminno-Parafialnych  

w Kamionce.  

 

Edukacja i wychowanie 
 

Edukacja przedszkolna w Gminie Kamionka 

Przedszkole w Kamionce istnieje od 1945r . Od początku działalności funkcjonuje przy ulicy 

Kościelnej 6. W latach 70- i 80- tych, kiedy dzieci chętnych do przedszkola było dużo, grupy 

przedszkolne zlokalizowane były dodatkowo w prywatnych domach.  

W 2019 r. w przedszkolu funkcjonowały 4 grupy, do których uczęszczało 100 dzieci w wieku 3- 5 lat  

z terenu Gminy Kamionka. Zatrudnionych było 10 nauczycieli (w tym 6 – pełny etat i 4 w niepełnym 

wymiarze etatu) oraz 8 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki jest Pani Joanna Podleśna. 
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Do 31 sierpnia 2019 r. realizowany był projekt z funduszy RPO WL „Edukacja Malucha”, który zakładał 

m.in. utworzenie 50 nowych miejsc dla dzieci 3-,4- letnich oraz objęcie wszystkich dzieci dodatkowymi 

zajęciami specjalistycznymi (j. angielski, zajęcia taneczne i wokalne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia z psychologiem).  

W przedszkolu realizowane są ogólnopolskie programy dodatkowe – „Czyste powietrze wokół 

nas” we współpracy z Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Lubartowie, „Kubusiowi 

przyjaciele przyrody”, a także programy autorskie: „Jestem Polakiem – jestem przedszkolakiem” czy 

„Grunt to zdrowie”. 

W działania przedszkola włączamy też rodziny przedszkolaków m. in. poprzez organizowanie 

uroczystości dla rodzin naszych przedszkolaków – Dzień Babci i Dziadka, Festyn na stadionie leśnym 

dla rodzin przedszkolaków, uroczystość zakończenia roku szkolnego, Jasełka, a także zorganizowanie 

konkursu plastycznego dla rodzin pt. „Mój ulubiony bohater z bajki”. 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w uroczystościach organizowanych na ternie gminy – Koncert 

Kolęd i Pastorałek „Kolęda płynie z wysokości” w Kościele parafialnym w Kamionce, Koncert Piosenki 

Religijnej „Sacrosong” organizowany przez GOK i Parafię Kamionka, „Wieczornica Patriotyczna”  

z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w GOK-u w Kamionce. 

Do tradycji przedszkola należy organizowanie wycieczek. W 2019r. przedszkolaki wyjeżdżały do; 

• Stara Wieś koło Łęcznej na warsztaty plastyczne i poznawanie tradycji ludowej; 

• Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

• jezioro Firlej 

• teatr w Lublinie 

• Multikino w Lublinie 

• Centrum Zabaw w Lublinie. 

Przedszkole współpracuje z instytucjami na terenie Gminy Kamionka – z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Kamionce – Panie z biblioteki raz w tygodniu czytają przedszkolakom książki, wystawy prac 

plastycznych eksponowane są w czytelni biblioteki; współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Kamionce polega m.in. na pomocy przy organizacji imprez przedszkolnych. 

 

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach  

Budowa Szkoły Podstawowej w Samoklęskach rozpoczęła się w 1969 r. Oficjalne przekazanie 

szkoły do użytku nastąpiło 6 stycznia 1972 roku. W maju 2003 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, 

której otwarcie odbyło się 10 listopada 2004 r.  

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Orła Białego, oraz uroczyste 

poświęcenie sztandaru szkoły - zakupionego dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów. Dyrektorem 

szkoły jest Pani Anna Marciniak 

Baza szkoły obejmuje: budynek dydaktyczny, salę gimnastyczną, trawiaste boisko, plac zabaw, 

bibliotekę, świetlicę, kuchnię i stołówkę. W budynku dydaktycznym znajduje się 9 sal lekcyjnych, 

pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica, kuchnia i stołówka. Wszystkie sale dydaktyczne  

są wyposażone w tablice multimedialne lub w monitory interaktywne.  

Do szkoły uczęszcza -164 uczniów, w tym 24 do oddziału przedszkolnego (stan  

na 31.12.2019 r.) Do punktu przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. 

W szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 17 pełnozatrudnionych  

i 7 niepełnozatrudnionych. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Samoklęskach wg stopnia 

awansu zawodowego: 

• Stażysta -2 

• Kontraktowy - 4 

• Mianowany - 11 

• Dyplomowany – 7 
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• Pracownicy administracyjno- obsługowi - 10  

• Sekretarka -1 

• Woźna -1 

• Sprzątaczka -3 

• Intendent -1 

• Kucharz -1 

• Pomoc kuchenna -1 

• Konserwator/palacz – 1 

• Palacz -1 (pracownik sezonowy) 

 

Programy i projekty realizowane przez Szkołę Podstawową w Samoklęskach  

• PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ" Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj 

Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację 

Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej 

diety, aktywności fizycznej zdrowia 

• Centrum Mistrzostwa Internetowego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry 

dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania 

informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. 

• Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany  

do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem 

dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie 

• "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie  

u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz 

przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 

szkodliwych.  

• Szkolne przygody gangu słodziaków Projekt skierowany do uczniów klas I-III.  

W ramach akcji przesyłane są bezpłatne zestawy książek oraz pakiety materiałów 

informacyjnych i motywacyjnych, które zachęcają uczniów do codziennego czytania. 

• Akademia Młodego Przyrodnika GEOEKSPLORATOR – cykl składający się z 7 bloków 

tematycznych prezentujących w interesujący sposób wiedzę o środowisku geograficznym. 

Każdy z nich przystępnie przedstawia zjawiska i procesy, których rozumienie odgrywa bardzo 

dużą rolę w codziennym życiu człowieka oraz przygotowuje do odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społeczno-gospodarczym i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W zajęciach 

uczestniczyli uczniowie klas VI w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020. 

• „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest 

zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych 

oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

• Pola Nadzieji - akcja, której celem jest promowanie opieki hospicyjnej, informowanie  

o możliwości jej otrzymania oraz pozyskiwanie środków na jej prowadzenie. W tą szlachetną 

inicjatywę włączyli się uczniowie naszej szkoły, którzy kwestowali w Parafii Matki Bożej 

Anielskiej w Starościnie 

• Klub Młodych Odkrywców - w szkole odbywają się spotkania Klubu Młodego Odkrywcy 

„Samoklub” prowadzonego przez nauczyciela informatyki. Co to jest KMO? „Klub Młodego 

Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież mogą wspólnie 

eksperymentować pod okiem opiekuna. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę.  

• Udostepniacze. W ramach konkursu nasi uczniowie mogli uczestniczyć w lekcjach  

o dostępności, które były prowadzone przez nauczycieli zgłoszonych do projektu. Materiały 
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dydaktyczne, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pomogły zrealizować 

zajęcia w ciekawy i niebanalny sposób. Uczniowie, którzy wzięli udział w zajęciach dowiedzieli  

się m.in.: Czym jest dostępność? Jakich grup społecznych dotyczy tematyka „dostępności” 

.Jakie są przykłady barier i możliwości ich usunięcia. Czym jest program Dostępność Plus i jak 

Fundusze Europejskie wspierają osoby z niepełnosprawnościami. 

• Narodowe Czytanie 2019 - 7 września 2019 r. w całym kraju odbyła się ósma edycja 

Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 

roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele 

polskie. Uczniowie klasy V spośród propozycji wybrali Katarynkę. W obecności społeczności 

szkolnej czytali i przedstawiali przygotowane przez siebie fragmenty noweli Bolesława Prusa.  

• Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 

2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej 

pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia 

ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, 

które często im towarzyszą.  

• Szkoła Pamięta Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne 

postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. 

– ostatni piątek przed 1 listopada. 

• Szkoła do hymnu! 8 listopada ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. 

szkół w Polsce i za granicą o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało 4 zwrotki 

"Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Szkoła do hymnu".  

• Tydzień Bezpiecznego Internetu Działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczne  

i świadome korzystanie z Internetu podejmujemy w ciągu całego roku, jednak z uwagi na Dzień 

Bezpiecznego Internetu szczególnie skoncentrowaliśmy się na nich w lutym. 

• Za Progiem Wyprawy Odkrywców - w ramach Projektu organizowane przez UMCS realizowane 

były działania umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 

językowe, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania 

problemów, uczenia się, pracy zespołowej. Zajęcia odbywały się na uczelni. 

• PACZKA DLA DZIECIAKA NA ŚWIĘTA OD STRAŻAKA. Z tej okazji w naszej szkole 

zorganizowano różnego rodzaju konkurencje sportowe, przeprowadzone przez nauczyciela 

wychowania fizycznego we współpracy ze strażakami. Uczniowie przynieśli upominki, które 

zostaną przekazane dzieciom przebywającym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  

w Lublinie. 

 

Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych – sukcesy – 2019 r. 

III Wojewódzki Konkurs Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublina. Hasło przewodnie konkursu 

„450 lat Unii Lubelskiej” Swoje umiejętności literackie i wiedzę historyczną wykorzystała uczenn ica  

kl. VI, która w ramach wyżej wymienionego konkursu napisała pamiętnik przedstawiający wydarzenia 

rozgrywane na Zamku Lubelskim pamiętnego roku 1569. Zajęła I miejsce w kategorii klas VI. 

XIX edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Drużyna 

reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce. 

POWIATOWE IGRZYSKA W TENISIE STOŁOWYM 

W kategorii dziewcząt 

• I miejsce uczennica kl. VI – mistrzyni powiatu 

• V miejsce uczennica kl. V 

• W kategorii chłopców 
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• III miejsce uczeń kl. V 

• VI miejsce uczeń kl. IV 

• Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Indywidualnym 

• I miejsce uczennica kl. VI 

• IV miejsce uczeń kl. V 

XIII Memoriał Andrzeja Grubby - Drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce. 

 

Zespół Szkół w Kamionce 

 W skład Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce wchodzą:  

• Odziały przedszkolne, 

• Szkoła podstawowa, 

• Branżowa szkoła I stopnia, 

• Technikum. 

 W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wynosiła 455. Uczniowie podzieleni  

są na 23 klasy. Dyrektorem Zespołu Szkół w Kamionce jest Pan Michał Nerlo. W Zespole Szkół  

w Kamionce w chwili obecnej zatrudnionych jest 55 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji  

i obsługi. 

Od stycznia do października 2019 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację 

budynku szkoły. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian i stropów w budynku, wymianę stolarki 

okiennej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza (w tym także pomieszczeniach oddziału 

przedszkolnego), remont instalacji odgromowej, demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji  

c.o. z wymianą dwóch kotłów c.o. Wartość zrealizowanego projektu to prawie 3 mln zł. 

 

Wyposażenie Zespołu Szkół w Kamionce 

 Zespół Szkół w Kamionce zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku. Dysponuje 32 salami 

lekcyjnymi, 2 pracownie komputerowe wyposażone odpowiednio 12 stanowiskami oraz  

15 stanowiskami oraz Centrum multimedialne dla grona pedagogicznego. Szkoła posiada również  

2 pracownie językowe oraz 9 sal wyposażonych w tablice interaktywne z komputerami i rzutnikami. 

Szkoła posiada stałe połączenie z Internetem i własną stronę internetową. Do dyspozycji uczniów  

i nauczycieli w budynku znajduje się biblioteka, stołówka, 3 świetlice, gabinet psychologa, pielęgniarki  

i stomatologa. W szkole znajduje się sala gimnastyczna z widownią, mała sala pomocnicza  

do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, sala do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych 

z programu MEN „Radosna szkoła” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia wychowania 

fizycznego prowadzone są również na terenie przyszkolnym, gdzie zlokalizowane jest wielofunkcyjne 

boisko sportowe i plac zabaw również z programu MEN „Radosna szkoła”. Techniczne i dydaktyczne 

wyposażenie szkoły jest stale wzbogacane i modernizowane. 

 

Projekty realizowane przez Zespół Szkół w Kamionce w 2019 r. 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

• „Posiłek w szkole i w domu”  

• „Dobrze Cie widzieć” ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach 

projektu „Bezpieczna droga” 

• Bieg po zdrowie – program promujący zdrowy styl życia 

• Przyjaciele Zippiego – realizacja programu rekomendowanego (oddziały przedszkolne) 

• Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – realizacja programu rekomendowanego 

(klasy IV – V) 

• Czyste Powietrze – realizacja programu antynikotynowego (SANEPID) 
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• „Program dla szkół” 

• Mediacja rówieśnicza w szkole metoda przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu 

społecznemu młodzieży – program prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pod 

honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej  

i Rzecznika Praw Dziecka 

• Program „Trzy koła” 

• Program ogólnopolski SKS pod patronatem MSiT 

• Program „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” – 

program finansowany przez MSiT 

• Szkoła Młodych Patriotów 

• Młodzi Głosują (wybory do Parlamentu Europejskiego) 

• Program edukacji regionalnej „Stąd jesteśmy” 

• Komórkomania – ogólnopolska akcja charytatywna mająca na celu rejestrację 

potencjalnych dawców komórek macierzystych w bazie Fundacji DKMS 

• Niepodległa – program na stulecie odzyskania niepodległości 

• Unikalny projekt „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie 

kształcenia” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 

2014-2020) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

• Program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas IV – VI szkół podstawowych  

z terenu województwa lubelskiego realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia  

w Opolu Lubelskim 

• Lubelski program wczesnego wykrywania, leczenia i terapii zaburzeń komunikacyjnych 

u dzieci rozpoczynających naukę szkolną 

• Akcje charytatywne: m.in. ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, ,,Góra grosza”, 

,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia  

w Lublinie 

 Sport i rekreacja 
Wydarzenia sportowe są ważnym elementem aktywności społeczności w gminie Kamionka. 

Organizując imprezy sportowe gmina przyczynia się do rozwoju integracji mieszkańców, ich aktywnego 

spędzania czasu oraz promowaniu zdrowego trybu życia. Głównymi organizatorami wydarzeń 

sportowych w gminie są jednostki LKS Kamionka, Zespół Szkół w Kamionce, Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Wydarzenia organizowane są najczęściej w okresie wiosenno – letnim. 

Najczęściej wykorzystywanym miejscem realizacji imprez oraz zawodów o charakterze sportowym jest 

„Stadion Leśny” w Kamionce. 

Ludowy Klub Sportowy Kamionka 

 LKS Kamionka powstał w 1970 roku. W roku 1980 klub został zgłoszony do rozgrywek 

organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Początkowo zespół występował w „B” klasie, 

następnie awansował do „A” klasy. LKS Kamionka w 1994 roku awansował do rozgrywek na poziomie 

klasy Wojewódzkiej. Rok 1997 to kolejny awans do ligi Okręgowej w której klub był rewelacją rozgrywek 

pokonując takich przeciwników jak Górnik Łęczna i Wisła Puławy, Stal Poniatowa, Lewart Lubartów, czy 

w meczu sparingowym II ligowy Motor Lublin. W Pucharze Polski LKS Kamionka dotarł do ćwierćfinału 

wojewódzkiego. Obecnie klub występuje w rozgrywkach „B” klasy w III grupie.  

Prezes klubu: Janusz Drzewiecki 
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Sekcja piłki nożnej: 

1. Drużyna Seniorów 

2. Drużyna Juniorów 

3. Drużyna Trampkarzy 

4. Drużyna Orlików 

 

W październiku 2019 roku reaktywowano sekcję tenisa stołowego poprzez organizację 

cyklicznych bezpłatnych zajęć w piątkowe popołudnia. Gromadziły bardzo pokaźną ilość amatorów  

(i nie tylko) tej gry. Oprócz Uczniów, bardzo duży odsetek, stanowiły Osoby dorosłe. Ogromnie cieszyły 

przy tym widoki grających wspólnie członków rodzin - mam z córkami, synami, Ojców z dziećmi itd. Była 

to także okazja również dla wielu Znajomych, by się spotkać i spędzić czas ze sobą.  

Dodatkowo - zorganizowano cieszący się dużym powodzeniem I turniej amatorów tenisa w naszej 

gminie, którego II edycja z pewnością zostanie zorganizowana. 

  Obecnie do ligowych zmagań zgłoszona jest tylko sekcja piłkarska. Jednak w ostatnich latach 

dzięki stworzeniu „Akademii Piłkarskiej Gminy Kamionka”, Klub reprezentowany jest w rozgrywkach 

regionalnych aż w 4 kategoriach wiekowych, co jeszcze nie tak dawno było praktycznie niemożliwe.  

I tak -  począwszy od  „Orlików” i „Trampkarzy”, poprzez „Juniorów Starszych” i „Seniorów”, Klub zrzesza 

ponad 100 czynnych zawodników.  

Infrastruktura sportowa klubu – Stadion Leśny 

 Ludowy Klub Sportowy Kamionka swoje mecze rozgrywa na „Stadionie Leśnym”. Obiekt 

sportowy jest typowym obiektem dla drużyn występujących w B – klasie. Problemem stadionu jest 

murawa, która przy intensywniejszych opadach deszczu uniemożliwia rozgrywanie zawodów 

sportowych. Kolejnym problemem stadionu jest zbyt mała szatnia oraz brak ogrodzenia całego boiska. 

W celu poprawy warunków oraz bezpieczeństwa gmina pracuje nad projektem budowy nowego 

stadionu z zapleczem lekkoatletycznym i technicznym w nowej lokalizacji. 

Umożliwi on uprawianie wielu dyscyplin sportowych, będzie też z pewnością dodatkowym impulsem do 

uprawiania sportu przez lokalną społeczność. A jednocześnie powiększy bazę do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego uczniów z Zespołu Szkół w Kamionce i klubu LKS Kamionka. 

 



43 
 

Wstępna koncepcja przewiduje wykonanie: 

1. pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z ławkami dla rezerwowych, 

2. budynku pełniącego funkcję zaplecza organizacyjnego, socjalnego, gospodarczego, 

wyposażonego m.in. w dwie szatnie dla zawodników, łazienki, pokój konferencyjny, 

pomieszczenie dla sędziów, magazynek gospodarczy, wyposażonego w niezbędne media,   

 tj. wodę, kanalizację, energię elektryczną oraz instalacje OZE, 

3. bieżni lekkoatletycznej okrężnej, czterotorowej oraz bieżni prostej czterotorowej do biegów 

sprinterskich, 

4. skoczni do skoku w dal i trójskoku, 

5. trybuny dla kibiców, 

6. miejsc parkingowych dla kibiców, sportowców, sędziów wraz z włączeniem ich do drogi 

powiatowej, 

7. oświetlenia kompleksu sportowego, 

8. ogrodzenia kompleksu sportowego, 

9. piłkochwytów,                                                                                                                                   

10. systemu nawodnienia. 

Gospodarka odpadami 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na 

samorządy obowiązek zapewnienia porządku i czystości na swoim terenie poprzez stworzenie 

warunków niezbędnych do ich utrzymania. Zgodnie z wymogami w/w ustawy w 2018 r. został ogłoszony 

przetarg na  usługę p.n.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych  

i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Kamionka w 2019 r.” do którego przystąpiło w pierwszym przetargu 2 wykonawców:  

1. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom,  

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów.   

             Ze względu na fakt iż najniższa oferta znacznie przekraczała kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, został on unieważniony. Do powtórnie 

ogłoszonego przetargu na w/w usługę przystąpił jeden wykonawca firma - EKO-TRANS Sp. z o.o., 

Samoklęski 28, 2-132 Kamionka, która w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. świadczyła usługę 

na podstawie umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

Odpady zmieszane i segregowane odbierane były z nieruchomości 1 raz w miesiącu. 

Powstające na terenie nieruchomości odpady problematyczne takie jak: odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, 

przeterminowane leki, chemikalia zbierane były w dwojaki sposób: częściowo przez firmę podczas 

zbiórki objazdowej oraz kompleksowo na PSZOKu, zlokalizowanym pod adresem: ul. Nadrzeczna 1A, 

21-132 Kamionka. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w każdą 

ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. 

W 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była naliczana od ilości osób 

zamieszkujących dana nieruchomość. Niższą stawkę opłaty płacili mieszkańcy, którzy zadeklarowali 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyższą stawkę płacili, ci którzy zadeklarowali 

brak segregacji odpadów. W okresie styczeń, luty 2019 r. obowiązywała stawka 7,00 zł  miesięcznie od 

osoby zamieszkującej przy deklarowanej segregacji odpadów, 12,00 zł miesięcznie od osoby 

zamieszkującej przy deklarowanym braku segregacji odpadów. Opłata ta była niezmienna od 1.07.2013 

r., ze względu na wzrost kosztów systemu związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, 

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kamionka Nr IV/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

od 1.03.2019 r. została ona podniesiona i wynosiła: 11,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej przy 
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deklarowanej zbiórce selektywnej, oraz wyższa stawka tej opłaty tj. 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca 

przy braku segregacji. Pobierana opłata przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania PSZOKu oraz kosztów obsługi administracyjnej.  

W ramach funkcjonowania systemu zakupiono pojemniki na odpady dla mieszkańców, 

przeprowadzono remont PSZOKu, wymieniono przeciekający dach azbestowy na blachę oraz 

wstawiono nowe okna, wykonano elewację budynku. 

 

W 2019 r. zarejestrowanych było w systemie łącznie 5835 osób, w tym:  

• 5751 – deklarujących selektywny odbiór odpadów,  

• 65 – deklarujących nieselektywny odbiór odpadów. 

 

Tabela 27. Ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kamionka 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w Mg 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 479,02 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 121,42 

20 01 01 Papier i tektura 13,18 

20 01 02 Szkło 92,65 

20 03 99 ex (popiół) Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

183,74 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

22,00 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 71,68 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,85 

16 01 03 Zużyte opony 4,20 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 37,62 

 RAZEM 1030,36 

Źródło: UG Kamionka 

 

Tabela 28. Ilość odebranych odpadów z Punktu Zbiórki Selektywnej w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2019 r.  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w Mg 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

19,96 

16 01 03 Zużyte opony 9,57 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,8 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 16,04 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,06 

17 03 80 Odpadowa papa 5,78 

17 02 02 Szkło 5,66 

 RAZEM 60,87 

Źródło: UG Kamionka 

 

Koszty usługi odbioru, transportu i zagospodarowania za 2019 r. wyniosły: 764 035,94 zł. 

 

Ilość podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamionka to na koniec 2019 r. – 8 firm są 

to: 
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1. P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów, 

2. EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, 

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5,  

    08-500 Ryki, 

4. PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, 

5. REMONDIS Świdnik Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 6A, 21-040 Świdnik, 

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, 

7. RAGO Sp. z o.o., ul. Rynek 16, 21-146 Jeziorzany, 

8. FLOREKO, ul. Geodezyjna 80d/11, 03-290 Warszawa. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kamionka odbywa się  

na podstawie zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy. Na terenie Gminy zezwolenie  

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych posiadają firmy: 

1. EKO-TRANS sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka 

2. P.H.U. Leszek Wiak, ul. Nowa 15, 21-132 Kamionka 

3. Marciniak Zbigniew, Pryszczowa Góra 9, 21-025 Niemce 

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów 

5. Usługi Komunalne i Transportowe Stanisław Janek, Marcinów 6, 21-143 Abramów 

6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 

7. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 

8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jarosław Milczek, Starościn 10, 21-132 Kamionka 

9. Michał Wawryniuk „JAPUN”, Łucka 90A, 21-100 Lubartów 

Na terenie gminy znajduje się także zamknięte składowisko odpadów, rokrocznie zgodnie  

z przepisami prowadzony jest na jego terenie poeksploatacyjny monitoring składowiska odpadów, 

badane są m.in. próbki wody podziemnej, gazu składowiskowego, osiadania składowiska oraz pomiar 

wód opadowych, koszt takich badań w roku 2019 wyniósł 3751,50 zł. 

Usuwanie wyrobów azbestowych 

Uchwałą Nr XII/71/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 19 listopada 2019 r. został przyjęty 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2019 - 2032”, 

wcześniejszy program z 2008 r. został zaktualizowany, dodatkowo przeprowadzona została 

inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Kamionka. Dane zostały wprowadzone do Centralnej Bazy 

Azbestowej, w celu umożliwienia pozyskiwania dotacji na eliminację wyrobów z nieruchomości 

zlokalizowanych na naszym terenie. Koszt wykonania w/w aktualizacji Programu oraz inwentaryzacji 

wyniósł 16 000,00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina Kamionka pozyskała dotację z Ministerstwa 

Rozwoju w wysokości 12 300,00 zł. Gmina Kamionka od 2009 roku sukcesywnie usuwała wyroby 

azbestowe z budynków należących do osób fizycznych i z budynków gminnych, koszty były pokrywane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we 

współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, jak również na mocy umów z Urzędem 

Marszałkowskim w Lublinie. Przez te lata zostało unieszkodliwione z terenu gminy Kamionka 1982,44 

Mg azbestu. W 2019 r. azbest na terenie Gminy Kamionka był usuwany w oparciu o projekt pn. „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. III nabór wniosków na rok 

2020 w ramach projektu był prowadzony przez tut. Urząd Gminy w terminie  od 6.05.2019 r. – 
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24.05.2019 r., natomiast w ciągu roku  prowadzono realizację prac pozostałych z I i II naboru, 

prowadzonego w 2018 r. Tylko z tego tytułu w ubiegłym roku zostało unieszkodliwione 209,55 Mg 

azbestu. Usuwane wyroby azbestowe wprowadzane są do bazy azbestowej, przez którą składany jest 

rokrocznie raport z prac wykonanych w danego roku.  

Finanse gminy Kamionka w latach 2015-2019 
Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, czyli 

wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi działalność finansową, 

polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. Działalność ta, prowadzona samodzielnie 

w oparciu o własny budżet ma charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy. Złożoność działalności 

gminy generuje powstawanie problemów, które gmina musi rozwiązywać przy ograniczonych zasobach 

i wielu potrzebach społeczno-gospodarczych. Samodzielność gminy w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona. Wynika to z faktu, iż gmina oprócz środków własnych 

korzysta również ze środków przyznanych z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto 

pobiera podatki i opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty. Działalność finansowa jest prowadzona według 

określonych zasad, które są wyznaczone przez ogólne, powszechnie obowiązujące reguły 

postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności gminy jako podmiotu 

publiczno-prawnego.  

 

 Wysokość dochodów w roku 2019 wyniosła 36 063 598,96 zł, jest to wzrost w stosunku                   

do roku 2015 o 77,55%. W badanym okresie w każdym kolejnym roku wartość dochodów gminy 

wzrastała. Największy wzrost odnotowano w roku 2019, gdzie wysokość dochodów w stosunku                   

do roku 2018 wzrosła o 23,08%.  

 Wysokość wydatków w roku 2019 wyniosła 32 959 346,04 zł, wartość ta wzrosła w stosunku do 

roku 2015 o 67,06%. Największy wzrost wartości wydatków nastąpił również w 2018 roku. Wartość 

wydatków w 2019 roku zmniejszyła się w stosunku do roku 2018 o 2,30%.  

 

 Dochody oraz wydatki gminy są ze sobą silnie powiązane. Wzrost wartości dochodów oznacza 

wzrost wartości wydatków. Powyższe dane potwierdza poniższy wykres oraz tabela.  

 

Wykres 1. Wysokość dochodów i wydatków ogółem w gminie Kamionka w latach 2015-2019 

 
Źródło: Dane z UG Kamionka 
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Tabela 29. Wynik budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody bieżące 18 618 093,91 22 937 230,52 25 518 455,43 27 205 591,76 29 264 551,49 

Wydatki bieżące 16 472 040,61 21 183 873,98 22 943 362,91 24 043 283,01 26 768 403,28 

Nadwyżka operacyjna  2 146 053,30 1 753 356,54 2 575 192,52 3 162 308,75 2 496 148,21 

Dochody majątkowe 1 694 727,04 414 210,35 137 247,43 2 095 831,74 6 799 047,47 

Wydatki majątkowe  3 256 999,21 728 039,41 2 027 935,92 9 691 078,62 6 190 942,76 

Bilans majątkowy  -1 562 272,17 -313 829,06 -1 890 688,49 -7 595 246,88 608 104,71 

Dochody ogółem 20 312 820,95 23 351 440,87 25 655 702,86 29 301 423,50 36 063 598,96 

Wydatki ogółem 19 729 039,82 21 911 913,39 24 971 298,83 33 734 361,63 32 959 346,04 

Nadwyżka/Deficyt 583 781,13 1 439 527,48 684 404,03 -4 432 938,13 3 104 252,92 

Przychody 1 135 191,93 1 086 770,06 2 398 137,54 7 185 204,44 2 585 204,44 

Rozchody 1 621 203,00 128 160,00 324 499,00 340 000,00 2 026 894,32 

Finansowanie  -486 011,07 958 610,06 2 073 638,54 6 845 204,44 558 310,12 

WYNIK BUDŻETU 583 781,13 1 439 527,48 684 404,03 -4 432 938,13 3 104 252,92 

Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

Wynik budżetu w badanym okresie przyjmował wartości dodatnie, z wyjątkiem roku 2018 kiedy 

miała miejsce emisja obligacji komunalnych. Jest to pozytywna informacja świadcząca o powstałej 

nadwyżce na koniec każdego badanego roku. Największą nadwyżkę w gminie Kamionka odnotowano 

w roku 2019, wynik budżetu wyniósł wtedy 3 104 252,92 zł. Najmniejszą nadwyżkę odnotowano 

natomiast w 2015 roku wyniosła ona wtedy 583 781,13 zł. 

 

Wykres 2. Wyniki budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2019 

 
Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

Zadłużenie gminy Kamionka w latach 2015 - 2019 
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poprzednich. W 2018 roku zadłużenie wyniosło 8 695 580,00 zł. W 2019 roku dokonano spłaty rat 

kapitałowych kredytów i pożyczki na łączną kwotę 440 000,00 w związku z czym zadłużenie na dzień 

31 grudnia 2020 roku wyniosło 8 255 580,00 zł. 

 Jak możemy zaobserwować, wartość zadłużenia malała od roku 2015 do 2017. Jednak                     

w roku 2018 nastąpił wzrost wartości zadłużenia gminy Kamionka z tytułu wyemitowanych obligacji 

komunalnych na realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej.   

 Zwiększenie zadłużenia gminy związane były bezpośrednio z koniecznością sfinansowania 

wkładu własnego samorządu na rekordowo wysokie zadania realizowane z udziałem środków unijnych, 

która łączna wartość osiągnęła niespotykaną dotąd wysokość 16 mln zł. 

 Samorząd ma możliwość samodzielnego podejmowania decyzji związanymi z pozyskiwaniem 

środków na swoją działalność oraz ich wydatkowaniem. Efektem tych decyzji jest wielkość ponoszonych 

wydatków i wygenerowanych dochodów oraz stopień i zakres realizacji zadań przez jednostki gminne. 

Do prawidłowego i efektywnego zarządzania finansami niezbędna jest informacja jaki wpływ na sytuację 

finansową w jakiej znajduje się samorząd terytorialny mają poszczególne czynniki. Związki i zależności 

pomiędzy różnymi składnikami sprawozdania finansowego są badane za pomocą wskaźników.  

 Analiza wskaźnikowa jest składową analizy finansowej stanowiąca uzupełnienie badania 

podstawowych dokumentów finansowych. W ramach tego badania tworzy się szereg wskaźników 

będących relacją poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i pomagających ocenić 

działalność danej jednostki. Analiza dostarcza informacji na temat sytuacji finansowej w gminie, a także 

wspomaga proces planowania budżetowego i rozwój inwestycji. Do oceny sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego wykorzystywany jest zestaw powiązanych ze sobą logicznie wskaźników. 

Ministerstwo Finansów przygotowuje cyklicznie wskaźniki dla jednostek samorządu terytorialnego, 

mogących stanowić podstawę do określania możliwości kredytowych jednostek oraz do podejmowania 

decyzji związanych z ich rozwojem. Najbardziej przydatną grupą  są wskaźniki budżetowe. Dotyczą one 

struktury dochodów i wydatków a także relacji pomiędzy dochodem a nadwyżką operacyjną. Odnoszą 

się także do samofinansowania jednostki. 

 

 Zestawienie wskaźników budżetowych dla Gminy Kamionka w latach 2015 – 2019 przedstawia 

poniższa tabela nr 23.  

 

Tabela 1. Zestawienie Wskaźników budżetowych dla gminy Kamionka w latach 2015 - 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 29,32% 24,66% 24,40% 25,70% 21,38% 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 16,51% 3,32% 8,12% 28,73% 18,78% 

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 91,66% 98,23% 99,47% 92,85% 81,15% 

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 10,57% 7,51% 10,04% 10,79% 6,92% 

Wskaźnik samofinansowania 117,92% 297,73% 133,75% 54,26% 124,54% 

Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

 Najbardziej przydatną grupą są wskaźniki budżetowe. Dotyczą one struktury dochodów                   

i wydatków a także relacji pomiędzy dochodem a nadwyżką operacyjną. Odnoszą się także  

do samofinansowania jednostki. Dla oceny sytuacji finansów w gminie Kamionka obliczone zostały 

podstawowe wskaźniki budżetowe wraz z podaniem średnich krajowych dla tych wskaźników: 

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 

• Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, 

• Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 

• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
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• Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 

• Wskaźnik samofinansowania. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem dla badanego okresu utrzymywał się na 

podobnym poziomie, jednakże . Dla roku 2015 wartość wskaźnika wyniosła 29,32%. Kolejno                               

dla następnych okresów dla roku 2016, 2017 oraz 2018 wartość wskaźnika wyniosła odpowiednio 

24,66%, 24,40% oraz 25,70%. W 2019 roku miał miejsce spadek wskaźnika do poziomu 21,38%. 

Wskaźnik ten informuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Im wyższa wartość 

tego wskaźnika tym większa niezależność jednostki od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. 

Wartość oraz tendencję tego wskaźnika przedstawia wykres nr 5. Spadek wskaźnika od roku 2015 

związany jest z przekazywaniem środków  z tytułu świadczeń wychowawczych. 

Wykres 3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 - 

2019 

 
Źródło:  Dane Urząd Gminy Kamionka 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla roku 2018 wyniósł 28,73%.                        

Dla lat 2015, 2016 oraz 2017 wartość tego wskaźnika wynosiła kolejno 16,51%, 3,32% oraz 8,12%. 

Największe wartości wskaźnik przyjmował dla 2018 oraz 2015 roku. W 2019 roku badana relacja 

wyniosła 18,78%. Udział wydatków majątkowych określa jaki procent stanowią wydatki majątkowe                  

w wydatkach ogółem. Powyższe wartości przestawia wykres nr 6.         

 

Wykres 4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015 - 2019 

 
Źródło: Dane z UG Kamionka 
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 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem dla badanego okresu utrzymuje się na 

wysokim poziomie. W roku 2015 wartość tego wskaźnika wyniosła 91,66%. W roku 2016 nastąpił wzrost 

wartości wskaźnika do poziomu 98,23%. W roku 2017 wartość wskaźnika była największa i wyniosła 

99,47%. W roku 2018 nastąpił nieznaczny spadek do poziomu 92,85%, a w kolejnym roku uległ 

zmniejszeniu do 81,15%. Wskaźnik ten uwidacznia jaką część dochodów ogółem stanowią dochody 

bieżące. Przyjmuje się, że im wyższa wartość tego wskaźnika tym bardziej stabilna sytuacja finansowa 

w gminie. W gminie Kamionka w latach 2015 – 2019 wartość wskaźnika utrzymywała się na wysokim 

poziomie co oznacza względną stabilność finansową gminy. Wartość oraz tendencję tego wskaźnika 

przedstawia wykres nr 7. 

Wykres 5. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w Gminie Kamionka. 

 

Źródło: Dane Urząd Gminy Kamionka 

 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem pozwala określić jaką część stanowią 

wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem. Dla roku 2015 wartość tego wskaźnika wyniosła 16,51%. W 

roku 2016 nastąpił spadek wartości tego wskaźnika do poziomu 3,32%. W roku 2017 nastąpił wzrost 

wartości wskaźnika do poziomu 8,12%. Największą wartość wskaźnik ten uzyskał w roku 2018, gdzie 

wzrósł do poziomu 28,73%. W 2019 roku wskaźnik osiągnął poziom 28,73%. Powyższe wielkości 

przedstawia wykres nr 8. 

Wykres 6. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w gminie Kamionka w latach 2015-

2019 
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Ostatnim badanym wskaźnikiem budżetowym jest wskaźnik samofinansowania. W roku 2015 

wartość wskaźnika osiągnęła 117,92%. Dla roku 2016 wartość tego wskaźnika wzrosła do poziomu 

297,73%. W roku 2017 nastąpił spadek wartości tego wskaźnika do poziomu 133,75%. W roku 2018 

wskaźnik przyjął najmniejszą wartość w badanym okresie i wyniósł 54,26%. W 2019 roku badany indeks 

ukształtował się na poziomie 124,54%. 

Wskaźnik samofinansowania daje odpowiedź na ile jednostka jest w stanie finansować inwestycje 

środkami własnymi. Wartość wskaźnika dla gminy Kamionka osiąga duże wartości w związku z tym 

jednostka nie musi martwić się ryzykiem utraty płynności finansowej. Wysoka wartość wskaźnika 

samofinansowania oznacza, że gmina ma niewykorzystane możliwości inwestycyjne. Powyższe dane 

przedstawia wykres nr 10. 

Wykres 7. Wskaźnik samofinansowania w gminie Kamionka w latach 2015 -2019 

 

 

Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w 2019 roku 

Tabela 31. Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w 2019 roku. 

l.p. Nazwa 

inwestycji 

Opis - cele Wartość 

inwestycji 

Kwota i źródło 

dofinansowania 

zewnętrznego 

1. Przebudowa 

drogi gminnej nr 

103249 L  

Przebudowa drogi gminnej Nr 103249L na odcinku ok. 

650 m”. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury 

drogowej. 

837 779,28 648 465,18 zł 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

2. Budowa 

infrastruktury 

turystycznej  

w miejscowości 

Kamionka 

Budowa parkingu  dla autokarów na ulicy Browarnej 81 459,00 zł 51 832,00 zł 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich  

na lata 

2014-2020 

3. Modernizacja  

ul. Warszawskiej 

w Kamionce 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Warszawskiej w 

Kamionce 

159 134,72 - 

118%

298%

134%

054%

125%

2015 2016 2017 2018 2019

Wskaźnik samofinansowania

https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=63361
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=63361
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=63361
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4. 

 

Remont drogi 

gminnej nr 

103248L w 

Bratniku 

 

Remont drogi gminnej nr 103248L w Bratniku 59 870,25 zł. - 

Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

Aktywność projektowa – projekty UE 

Tabela 32. Aktywność projektowa w gminie Kamionka w 2019 roku. 

Numer  

umowy 

/decyzji 

Nazwa/rodzaj 

projektu 

Krótki opis zakresu  

i celów 

Wartość projektu/ 

dofinansowania 

Data 

realizacji 

RPLU.04.01.00-06-

0165/16 

 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

4.1. Wsparcie 

wykorzystania OZE  

dziedzina: 

energetyka 

Projekt 

inwestycyjny 

 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii na 

terenie Gminy 

Kamionka. 

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 

283 zestawów solarnych systemów 

grzewczych centralnej wody użytkowej. 

Instalacje solarne zostaną zamontowane na 

obiektach prywatnych w Gminie Kamionka. 

Dodatkowo projekt przewiduje zakup i 

instalację 21 kotłów na biomasę oraz  40 

pomp aerotermalnych i jednej pompy 

gruntowej Dotychczasowe konwencjonalne 

źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną 

zastąpione darmową energią słoneczną. 

Realizacja celów szczegółowych wpłynie 

pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej 

regionu, poprawę warunków życia jego 

mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę 

stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo 

projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego 

systemu zarządzania energią połączonego z 

portalem internetowym i serwisem on-line dla 

klientów końcowych. 

3 893 380,82 zł 

/3 035 704,30 zł 

2016-04-27 

/ 2019-10-30 

RPLU.06.04.00-06-

0042/17 

 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

6.4. Gospodarka 

wodno-ściekowa  

Dziedzina: ochrona 

środowiska 

Projekt 

inwestycyjny 

 

Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej z 

dwoma 

przepompowniami 

ścieków w 

Kamionce - etap 

IV 

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kamionka, na 

terenie aglomeracji Kamionka. Projekt ma 

charakter kolejnego etapu prac związanych z 

rozbudową kanalizacji w aglomeracji 

Kamionka. Wybudowana zostanie sieć 

grawitacyjna i tłoczna o długości 4673,5 m z 

dwiema przepompowniami ścieków (długość 

kanalizacji w aglomeracji = 3730 m, długość 

sieci poza aglomeracją - 943,5m). W projekcie 

zaplanowano 106 podłączeń, co umożliwi 

korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej 

498 osobom.  

Celem projektu jest poprawa proporcji 

pomiędzy siecią wodociągową, a 

kanalizacyjną, co doprowadzi do zapewnienia 

właściwej gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie aglomeracji Kamionka.  

Zadania zaplanowane w projekcie mają 

charakter prac budowlanych związanych z 

2 952 708,85 zł 

/ 1 788 890,67 zł 

2017-07-30 

/ 2019-07-30 

https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67408
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67408
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67408
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67408
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67408
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budową kanalizacji. Zadania podzielone są na 

prace dotyczące sieci i przepompowni 

ścieków. 

RPLU.05.02.00-06-

0031/16 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

5.2. Efektywność 

energetyczna 

sektora publicznego  

Dziedzina: 

energetyka 

Projekt 

inwestycyjny 

 

Termomodernizac

ja Zespołu Szkół 

w Kamionce 

 

 

Przedmiotem projektu jest głęboka 

modernizacja energetyczna budynku Zespołu 

Szkół w Kamionce - wymiana drzwi 

wejściowych, wymiana okien, docieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, 

modernizacja instalacji c.o. Wszystkie koszty 

kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z 

audytu energetycznego. Roczne zwiększenie 

efektywności energetycznej modernizowanego 

budynku wynikające z audytu energetycznego 

wynosi 45,17 %.  

Projekt obejmuje również wdrożenie 

systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania 

wykorzystaniem energii w budynku. Pozostały 

zakres rzeczowy projektu obejmuje: studium 

wykonalności, dokumentację techniczną, 

nadzór inwestorski, promocję projektu, 

zarządzanie projektem. 

2 535 908,77 zł 

/ 1 565 321,94 zł 

2016-09-07 

/ 2019-10-30 

RPLU.05.05.00-06-

0019/16 

 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

5.5. Promocja 

niskoemisyjności  

 

Projekt 

inwestycyjny 

 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego na 

terenie Gminy 

Kamionka 

 

 

Przedmiotem projektu jest montaż 488 opraw 

oświetlenia zewnętrznego dodatkowo zostaną 

zamontowane 4 nowe lampy na ul. 

Spacerowej w Kamionce oraz 2 w 

miejscowości Bratnik. Inwestycja poza 

zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni 

lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi 

walory estetyczne gminy Kamionka oraz 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

poruszania się po drogach gminy, zarówno dla 

kierowców, jak i dla pieszych. Zakres projektu 

obejmuje: Modernizację łącznie 488 wymian 

""oprawa za oprawę""  

w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, 

Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, 

Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, 

Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kol 

I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, 

Stanisławów Duży, Syry, Wólka Krasienińska, 

Zofian 2) montaż 4 nowych lamp na ul. 

Spacerowej w Kamionce oraz 2 w Bratniku 

(słupy i oprawy LED). W ramach zadania 

nastąpi wymiana istniejących opraw na 

oprawy typu LED. Moc po adaptacji systemu 

do świadczenia usługi oświetleniowej o 

podwyższonym standardzie: P = 24,984 kW. 

W procesie adaptacji systemu 

oświetleniowego zostaną zmodernizowane 

punkty sterowania oświetleniem ulicznym oraz 

w całości przebudowane linie zasilające - 

nastąpi demontaż istniejących linii 

nieizolowanych typu ALY skojarzonych z 

1 287 495,89 zł 

/ 900 382,11 zł 

2016-11-21 

/ 2019-10-30 
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liniami abonenckimi, odłączenie przewodu 

izolowanego typu AsXSn 1 x 25 w formie 

doplotu do linii abonenckiej typu AsXSn4x 

oraz montaż przewodów izolowanych typu 

AsXSn 2x25 na całej długości linii 

oświetleniowych. W szafkach sterowania 

oświetleniem zostaną również zainstalowane 

nowoczesne zegary astronomiczne z 

synchronizacją czasu w technologii GPS. 

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy 

Kamionka. Zakres projektu wynika z 

aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej 

przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 

kwietnia 2016r. nr XIII/87/2016. Projekt 

zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia 

energii końcowej w wyniku jego realizacji 

(montaż 58 szt. zegarów sterujących) 

RPLU.05.02.00-06-

0032/16 

 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

5.2. Efektywność 

energetyczna 

sektora publicznego  

Dziedzina: 

energetyka 

Projekt 

inwestycyjny 

 

Termomodernizac

ja Szkoły 

Podstawowej w 

Samoklęskach 

 

 

Przedmiotem projektu jest głęboka 

modernizacja energetyczna budynku Szkoły 

Podstawowej w Samoklęskach - wymiana 

drzwi wejściowych, wymiana okien, 

docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie 

stropodachu, modernizacja instalacji c.o. i 

kotłowni, wraz z montażem kotła na pellet o 

mocy 200kW, modernizacja instalacji 

elektrycznej. Wszystkie koszty kwalifikowalne 

wynikają bezpośrednio z audytu 

energetycznego. Roczne zwiększenie 

efektywności energetycznej modernizowanego 

budynku wynikające z audytu energetycznego 

wynosi 72,54 %. Zasadność realizacji 

wybranego wariantu inwestycyjnego dla 

odnawialnych źródeł energii (kocioł na pellet) 

opisano w audycie energetycznym. Projekt 

obejmuje również wdrożenie systemów 

pomiaru, monitoringu i zarządzania 

wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z 

załączoną specyfikacją). Pozostały zakres 

rzeczowy projektu obejmuje: studium 

wykonalności, dokumentację techniczną, 

nadzór inwestorski, promocję projektu, 

zarządzanie projektem. 

1 128 214,64 zł 

/ 727 067,71 zł 

2016-09-07 

/ 2019-04-30 

RPLU.12.01.00-06-

0026/17 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

12.1. Edukacja 

przedszkolna  

Dziedzina: edukacja 

i nauka 

 

Edukacja malucha 

 

 

Głównym celem realizowanego projektu jest 

wzrost poziomu upowszechnienia usług w 

zakresie edukacji przedszkolnej oraz 

podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 50 

nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w 

Przedszkolu Samorządowym w Kamionce 

oraz objęcie dodatkowymi zajęciami 

specjalistycznymi 100 dzieci (54 dz. i 46 chł.) 

w okresie do 31.08.2019 r. 

Realizowane zadania:  

655 703,13 zł 

/ 557 347,66 zł 

2018-08-01 

/ 2019-08-31 
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1. Utworzenie dwóch nowych oddziałów 

przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w 

Przedszkolu Samorządowym w Kamionce 2. 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia 

realizowane w celu wyrównania stwierdzonych 

deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które 

pozwolą na zwiększenie kompetencji 

społecznych. 

Realizacja projektu komplementarna jest z 

projektem inwestycyjnym „Budowa 

Przedszkola Samorządowego w Kamionce” (w 

ramach Działania 13.5 RPO WL). 

Nr  063031836 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Operacja:  

Gospodarka  

wodno-ściekowa 

Działanie: 

Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 

Poddziałanie: 

7.2  

Projekt 

inwestycyjny  

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków na 

terenie gminy 

Kamionka 

 

 

Projekt zakłada wykonie  

216 przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Kamionka. Odbiorcami wsparcia 

udzielanego przez gminę stali się mieszkańcy 

miejscowości: Amelin, Biadaczka, Bratnik, 

Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kozłówka, 

Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Samoklęski, 

Samoklęski kol. I i II, Rudka Gołębska, 

Siedliska, Starościn, Starościn Kolonia, Wólka 

Krasienińska i Zofian. 

2 842 052,11 zł 

/ 1 808 396,00 zł 

2016-12-16 

 

LGD-

DWiLS/III/5/1.2.1TIT

/2017 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Gmina Kamionka 

kołem się toczy 

Utworzenie mobilnej wypożyczalni rowerów. 70 000,00 zł 

/ 44 541,00 zł 

 

2019 

LGD-

DWiLS/III/12/1.2.1TI

T/2017 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

na lata 

2014-2020 

Budowa 

infrastruktury 

turystycznej  

w miejscowości 

Kamionka 

Budowa parkingu  dla autokarów na ulicy 

Browarnej 

81 459,00 zł 

/ 51 832,00 zł 

2019 

 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

4.1. Wsparcie 

wykorzystania OZE  

dziedzina: 

energetyka 

Projekt 

inwestycyjny 

 

„Czysta energia w 

gminie Kamionka” 

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 

zestawów fotowoltaicznych-148 szt, 

kolektorów słonecznych - 80 szt. pomp ciepła - 

23 szt. kotłów - 12 szt. Instalacje zostaną 

zamontowane na obiektach prywatnych w 

Gminie Kamionka o łącznej mocy 1,21 MW: 

25 instalacji PV o mocy 2,17 kW - łączna moc 

54,25 kW, 35 instalacji PV o mocy 3,1 kW - 

łączna moc 108,5 kW, 42 instalacji PV o mocy 

4,03 kW łączna moc 169,26 kW, 46 instalacji o 

mocy 4,96 kW łączna moc 228,16 kW, 61 

kolektorów 2-panelowych o mocy 3,4 kW 

łączna moc 207,4 kW, 19 kolektorów 3-

panelowych o mocy 5,1 kW łączna moc 96,9 

kW, 23 pompy ciepła o mocy 3,5 kW łączna 

3 787 109,40 zł 

/ 1 989 687,60 zł 

2021 
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moc 80,5 kW oraz 6 kotłów o mocy 20 kW 

łączna moc 120 kW i 6 kotłów o mocy 25 kW 

łączna moc 150 kW. Dotychczasowe 

konwencjonalne źródła energii elektrycznej 

zostaną zastąpione darmową energią 

słoneczną. Realizacja celów szczegółowych 

wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności 

turystycznej regionu, poprawę warunków życia 

jego mieszkańców oraz bezpośrednio na 

poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy 

Kamionka (użytkownicy prywatni), którzy 

wyrazili chęć przystąpienia do projektu 

wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki 

projektu: - dodatkowa moc wytwarzania 

energii odnawialnej - 1,21 MW. Produkcja 

energii elektrycznej -532,16 MWe/rok., 

Produkcja energii cieplnej - 335,28 MWht/rok 

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej - 148 szt., Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej - 115, Spadek 

emisji CO 2 - 554,52 Mg/rok Jakość powietrza 

w gminie jest dobra; nie ma obowiązku 

opracowania programu ochrony powietrza. W 

POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań 

naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy 

Kamionka, co oznacza że na jej terenie nie 

odnotowano przekroczenia poziomów 

substancji podlegających ocenie jakości 

powietrza. 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

5.2 Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

sektora publicznego 

„Termomoderniza

cja budynku 

użyteczności 

publicznej w 

Kamionce” 

Przedmiotem projektu jest głęboka 

modernizacja energetyczna budynku 

użyteczności publicznej w Kamionce. Planuję 

się: ocieplenie ścian fundamentowych, 

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 

stropu nad piętrem, modernizację instalacji 

CO, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę 

oświetlenie na LEDY oraz w ramach kosztów 

niekwalifikowalnych: montaż kotła na 

ekogroszek, wymianę pokrycia dachowego, 

wykonanie opaski żwirowej. Wszystkie koszty 

kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z 

audytu energetycznego. Roczne zwiększenie 

efektywności energetycznej modernizowanego 

budynku wynikające z audytu energetycznego 

wynosi 77,72 %. Projekt obejmuje również 

zastosowanie systemu zarządzania 

energią.Chodzi o wydzielenie stref i 

przystosowanie instalacji do kontrolowania i 

zarządzania energią. Koncepcja polega na 

oszczędzaniu energii za pomocą sterowania 

temperaturą w pomieszczeniach lub strefach 

wg harmonogramu tygodniowego z 

zapewnieniem możliwości zadania pełnego 

639 867,66 zł 

/ 400 360,14 zł 

2020 
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harmonogramu temperaturowo-czasowego w 

pomieszczeniach przez administratora. 

Pozostały zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

studium wykonalności, dokumentację 

techniczną, nadzór inwestorski, promocję 

projektu, zarządzanie projektem. Grupą 

docelową projektu będą mieszkańcy Gminy 

Kamionki. Wskaźniki projektu: liczba 

zmodernizowanych energetycznie budynków - 

1 szt., powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji - 534,94 m2, 

liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., 

zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych - 146 

045,3 kWh, ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej - 165,565 GJ/rok, ilość 

zaoszczędzonej energii elektrycznej - 3,035 

MWh 

Program:  

RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

5.2 Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

sektora publicznego 

„Termomoderniza

cja budynku 

użyteczności 

publicznej w 

Samoklęskach” 

Przedmiotem projektu jest głęboka 

modernizacja energetyczna budynku 

użyteczności publicznej w Samoklęskach. 

Planuję się: ocieplenie ścian fundamentowych, 

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 

stropu nad piętrem, wymianę stolarki 

zewnętrznej oraz w ramach kosztów 

niekwalifikowalnych: wymianę pokrycia 

dachowego, wykonanie opaski żwirowej, 

wymianę oświetlenie na LEDY. Wszystkie 

koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z 

audytu energetycznego. Roczne zwiększenie 

efektywności energetycznej modernizowanego 

budynku wynikające z audytu energetycznego 

wynosi 83,13 %. Projekt obejmuje również 

zastosowanie systemu zarządzania energią. 

Chodzi o wydzielenie stref i przystosowanie 

instalacji do kontrolowania i zarządzania 

energią. Koncepcja polega na oszczędzaniu 

energii za pomocą sterowania temperaturą w 

pomieszczeniach lub strefach wg 

harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem 

możliwości zadania pełnego harmonogramu 

temperaturowo-czasowego w 

pomieszczeniach przez administratora. 

Pozostały zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

studium wykonalności, dokumentację 

techniczną, nadzór inwestorski, promocję 

projektu, zarządzanie projektem. Grupą 

docelową projektu będą mieszkańcy Gminy 

Kamionki. Wskaźniki projektu: liczba 

zmodernizowanych energetycznie budynków - 

1 szt., powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji - 474,52 m2, 

liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

526 618,77 zł 

/ 290 202,49 zł 

2020 
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osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., 

zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych - 

228454,1 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej - 459,998 GJ/rok.Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 

49,92 Mg/rok. 

 Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

Promocja gminy 
Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni marketing 

przekłada się na mniejsze bezrobocie w regionie, zwiększa wpływy z turystyki, jednak przede wszystkim 

zwiększa szansę na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Idealna promocja gminy musi opierać 

się na realnych przesłankach, ukazywać atuty, cechy i zalety gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji 

gmina nie przyciągnie ani inwestorów, ani turystów. Promocja gminy powinna być narzędziem 

informowania i zachęcania do aktywności gospodarczej i turystycznej. 

Gmina Kamionka nie posiada opracowanej strategii promocyjnej. Promocja odbywa się poprzez 

imprezy promocyjno – integracyjne, wydarzenia kulturalne, konkursy oraz publikacje materiałów 

reklamowych.  

 W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Kamionka funkcjonuje samodzielne Stanowisko  

ds. Promocji. Najważniejsze działania promocyjne w 2019 r. realizowane przez gminę Kamionka opisuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 33. Działania promocyjne podejmowane przez gminę Kamionka w 2019 roku 

Lp. Działanie Opis działania 

 

1 Gminne zawody 

Sportowo – Pożarnicze 

Każdego roku na Stadionie Leśnym w Kamionce odbywają się Gminne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP z terenu Powiatu Lubartowskiego. 

2 Konkurs pn. 

„Najpiękniejszy Ogród w 

Gminie Kamionka” 

Każdego roku wójt gminy Kamionka ogłasza konkurs na najpiękniejszy 

ogród w gminie.  

3 Dożynki Gminno – 

Parafialne 

Każdego roku gmina organizuje Dożynki. Impreza ma charakter 

kulturalno – promocyjny.  

4 Rajd Rowerowy 

„Szlakiem 27 W.D.P. A.K. 

po ziemi Lubartowskiej” 

Co roku w gminie Kamionka odbywa się rajd rowerowy o nazwie 

„Szlakiem 27 W.D.P. A.K. po ziemi Lubartowskiej”. Wydarzenie ma na 

celu odbudować pamięć o bohaterach Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 

Krajowej. 
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5 IV charytatywny turniej 

halowej piłki nożnej 

W niedzielę, 10 marca 2019 roku, odbył się już po raz czwarty z rzędu 

turniej halowej piłki nożnej. Zapoczątkowana w roku 2016 tradycja, 

kontynuowana została i w tym roku. Do turnieju zgłosiło się  12 drużyn, 

które były reprezentowane przez zawodników gminy Kamionka oraz 

okolicznych miejscowości. Można stwierdzić, że zasięg turnieju objął 

nasz powiat, gdyż wśród grających drużyn znaleźli się reprezentanci 

takich miejscowości, jak np. Abramów, Firlej, Lubartów. Niedzielny turniej 

poprzedziło piątkowe losowanie, kiedy to dokonano podziału całej stawki 

drużyn na trzy grupy. Zmagania sportowe rozpoczęły się o godz. 10.00. 

Tegoroczne rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie piłkarskim. 

Najwyższym jak do tej pory. Fani dobrego, szybkiego, halowego fotbolu 

mogli być z pewnością zadowoleni. Rywalizacja na placu gry, po ponad 5 

godzinach, wyłoniła najlepszych tego dnia. A były to kolejno drużyny o 

nazwach: 

1. STPM 

2. BUKMACHERKA SQUAD 

3. DZIKIE WĘŻE 

4. WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ 

Drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i gadżetami, 

które wręczyli: pracownik Urzędu Gminy w Kamionce ds. promocji - Pan 

Kamil Prażmowski oraz  V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce - Pan 

Sławomir Grzelak. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w 

Kamionce, któremu wsparcia udzielili : Zespół Szkół w Kamionce, GOK 

Kamionka oraz jednostki OSP z Kamionki i Samoklęsk. 

6 Turniej halowej piłki 

nożnej jednostek OSP z 

terenu gminy Kamionka 

W dniu 17 marca 2019 roku, na hali Zespołu Szkół w Kamionce odbył 

się kolejny - 7 turniej halowej piłki nożnej jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Kamionka. Do rozgrywek przystąpiło 7 

jednostek z naszej gminy, które po przeprowadzonym losowaniu, zostały 

podzielone na 2 grupy. Spotkania grupowe, gdzie drużyny zagrały każda 

z każdą, wyłoniły po dwie najlepsze, awansujące do dalszej fazy 

drużyny, które rozegrały półfinały oraz mecze o 1 i 3 miejsce. Końcowa 

klasyfikacja turnieju przedstawiła się następująco: 

1. Jednostka OSP Kamionka 

2. Jednostka OSP Syry 

3. Jednostka OSP Kozłówka 

4. Jednostka OSP Samoklęski 

Najlepsze jednostki zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz 

bonami pieniężnymi.W turnieju wzięły udział również drużyny OSP z 

Siedlisk, Starościna i Wólki Krasienińskiej. 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kamionka 

Sprawy administracyjne 
Urząd Stanu Cywilnego 

W USC w 2019 r. wydano: 

- 449 dowodów osobistych, 

- 171 zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, 

- 62 udostępnień danych z rejestru PESEL oraz s rejestru zamieszkania. 

 



60 
 

Udzielanie informacji publicznej 

W 2019 r. do Urzędu Gminy Kamionka wpłynęło 67 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi w terminie ustawowym 14 dni. 

 

Skargi, wnioski oraz petycje 

Prawo składania wniosków i skarg jest uprawnieniem wynikającym wprost z art. 63 Konstytucji. Zgodnie 

z tym przepisem - każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym 

lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 

w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 

 

W 2019 r. do Urzędu Gminy w Kamionce wpłynęły: 

- skargi: 1, 

- wnioski: 2, 

- petycje: 1. 

 

Wycinka drzew 

W 2019 r. złożonych zostało 125 zgłoszeń na wycinkę drzew od osób fizycznych (10 zaświadczeń i 115 

milczących zgód) oraz 8 wniosków od osób prawnych (wydano 7 decyzji pozytywnych oraz 1 negatywną 

– drzewo nie było własnością wnioskodawcy).  

 

W 2019 r. została nałożona kara za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia w kwocie 5000,00 zł.  

 

W roku 2019 złożono 4 podania o zgodę na uprzątnięcie przewróconych drzew.  

 

W poprzednim roku Urząd Gminy złożył do Starostwa Powiatowego w Lubartowie 5 wniosków  

na wycinkę drzew: 

-  z działek stanowiących własność Gminy Kamionka – 5 wniosków na 51 szt. drzew.  

- z dróg gminnych - 4 wnioski na 94 szt. 

 

Do Konserwatora Zabytków w Lublinie złożony został 1 wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa. 

 

Rolnictwo 

W 2019 roku Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Lubelskiego zarządzeniem nr 287 z dnia 21 sierpnia 2019 

roku sporządziła: 

• Protokoły suszowe cząstkowe - 71 szt. 

• Protokoły suszowe z terenu Gminy Kamionka – 280 szt.  

• Protokół suszowy Gospodarstwa Rybackiego w Samoklęskach – 1 szt. 

• Protokół strat w budynkach służących do produkcji rolnej – 1 szt. 

• Protokoły przymrozkowe - 12 szt. 
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Tabela 34. Zestawienie danych o szacunkowej wartości strat w rolnictwie w Gminie Kamionka  

w 2019 r. 

      

Rodzaj klęski 

Liczba 

poszkodowanych 

gospodarstw 

rolnych (szt.) 

Powierzchnia 

upraw 

dotkniętych 

klęską (ha) 

Powierzchnia 

działek, na 

których szkody 

wyniosły co 

najmniej 70% 

(ha) 

Powierzchnia 

szklarni i tuneli, 

gdzie szkody 

powstały na 

powierzchni co 

najmniej 70% upraw 

(m2) 

Szacunkowa 

wartość strat (zł) 

            

susza 280 2 512,12    69,84    0,00    3 973 928,13    

huragan           

grad           

deszcz 

nawalny           

ujemne skutki 

przezimowania           

przymrozki 

wiosenne 12 140,23 37,58 0 1 072 083,20 

powódź           

piorun, 

obsunięcie się 

ziemi, lawina           

Razem 292 2652,35 107,42 0 5 046 011,33 

Źródło: Dane z UG Kamionka 

 

Urząd Gminy Kamionka w 2019 roku wydał 4 zaświadczenia znajdujących się na terenie gminy plantacji: 

- aronii – 2 zaświadczenia, 

- świerka – 2 zaświadczenia. 

 

Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 

W 2019 roku wydano: 

• 137 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

• 205 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

• 34 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości; 

• 30 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości; 

• 5 decyzji o warunkach zabudowy; 

• 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Plany na najbliższy czas  
Znane Państwu dokonania i osiągnięcia Naszego Samorządu nie pozwalają jednak zwalniać 

tempa jego rozwoju. Naszą ambicją jest to aby był nadal przykładem skutecznego pozyskiwania 

środków zewnętrznych na różnorodne inwestycje nie tylko w infrastrukturę ale i w społeczeństwo. 

Dlatego zamierzamy skutecznie realizować rozpoczęte już działania w zakresie termomodernizacji 

domów kultury w Kamionce i Samoklęskach, budowę oczyszczalni przydomowych, rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej oraz dalej inwestować w atrakcyjność turystyczną gminy Kamionka. Nadzwyczajnym 

utrudnieniem dla Nas wszystkich stała się epidemia koronawirusa, która w sposób istotny może zagrozić 

zaplanowanemu szybkiemu rozwojowi turystycznemu naszej gminy, jednakże będziemy nadal czynić 

przygotowania do przyjęcia turystów w przyszłości.  
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Obecna sytuacja na rynku kontrahentów samorządów pokazuje, że najbliższy czas to ten 

moment, w którym powinniśmy położyć nacisk na zdynamizowanie działań inwestycyjnych w zakresie 

przebudowy i modernizacji dróg gminnych – tak bardzo nadal wyczekiwanych przez mieszkańców. Dość 

wspomnieć że na terenie gminy mimo 30 letniego wysiłku naszego samorządu do wyasfaltowania 

pozostało jeszcze około 40 km dróg gminnych co jest konsekwencją bardzo rozbudowanego 

gwieździstego układu dróg w wielu miejscowościach. Mając właśnie to na uwadze najbliższe miesiące 

będą obfitować w wielość tworzonej niezbędnej dokumentacji kierowanej następnie do realizacji.   

Rok obecny mamy nadzieję, stanie się historyczny, gdyż w najbliższych miesiącach okaże się 

czy miejscowość Kamionka odzyska na powrót należne jej prawa miejskie. Dzięki wysiłkowi wielu z nas 

na czele z sołtysami gminy Kamionka przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, które 

jednoznacznie dały wyraz poparcia społeczności dla tego kroku. Już w miesiącach letnich tego roku 

dowiemy się czy Rada Ministrów poprze czynione przez nas starania, tak aby z dniem 1 stycznia 2021 

roku Kamionka stała się miastem.  

Te i wiele innych osiągnięć nie miało by miejsca gdyby nie zgodna i pragmatyczna współpraca 

dziesiątek środowisk działających i współtworzących samorząd gminy Kamionka, czego gratuluję Nam 

wszystkim.  


