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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.  

 Pragnę w tym miejscu podkreślić, że obok tak ważnych inwestycji ukierunkowanych  

na podnoszenie komfortu życia mieszkańców i ich jakości życia, samorząd pamięta o dziedzictwie, 

kulturze, historii i osiągnięciach Naszych przodków. Dlatego w roku 2020 z mojej inicjatywy przy 

wsparciu Rady Gminy Kamionka na czele z jej Przewodniczącą, panią Ewą Grymuzą, podjęte zostały 

wysiłki zmierzające do przywrócenia praw miejskich dla Kamionki.  

 W efekcie ciężkiej pracy urzędników Urzędu Gminy w Kamionce, wymagającej pracy w terenie 

wszystkich sołtysów z terenu gminy Kamionka, przy aprobacie zdecydowanej większości mieszkańców 

gminy, przy wręcz oczekiwaniu mieszkańców Kamionki, uchwałą Rady Gminy nr XVI/105/2020  

z dnia 24 marca 2020 roku, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, złożony został wniosek  

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywrócenie należnych Kamionce praw miejskich. 

W efekcie starań, w dniu 31 lipca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy 

oraz siedziby władz gminy w którym czytamy: 

„§ 2. Z dniem 1 stycznia 2021 r. nadaje się status miasta miejscowościom:  

1) Kamieniec Ząbkowicki – w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie 

dolnośląskim;  

2) Goraj – w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;  

3) Kamionka – w gminie Kamionka, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim;  

4) Sochocin – w gminie Sochocin, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;  

5) Solec nad Wisłą – w gminie Solec nad Wisłą, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;  

6) Wiskitki – w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim;  

7) Dubiecko – w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;  

8) Wodzisław – w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;  

9) Budzyń – w gminie Budzyń, w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim;  

10) Koźminek – w gminie Koźminek, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim;” 

 

      Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki, 

 

Historyczna chwila, gdyż po półtora wieku Kamionka odzyskała to, co było jej przyznane przez 

prawowitego Króla Polski, a odebrane przez zaborcę. Krok ten choć nie bezpośrednio i wprost, to z całą 

pewnością w perspektywie czasu przyczyni się do rozwoju i znaczenia Kamionki, gminy Kamionka i jej 

mieszkańców.  

W tym miejscu należy wskazać, że choć gmina Kamionka jest nadal gminą, to z końcem roku 

2020 nastąpiła zmiana nazw podstawowych organów gminy i niektórych jednostek podległych.  

I tak Rada Gminy w Kamionce jako organ uchwałodawczy zmieniła nazwę na Radę Miejską  

w Kamionce, Wójt Gminy jako organ wykonawczy, zmienił nazwę na Burmistrz Miasta Kamionka, 

działając nadal w granicach administracyjnych gminy. Zmianie uległy nazwy instytucji kultury. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kamionce im. J.I. Kraszewskiego otrzymała nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kamionce im. J.I. Kraszewskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce otrzymał nazwę Centrum 

Kultury w Kamionce. Pozostałe jednostki podległe gminie takie jak: Zespół Szkół w Kamionce, Szkoła 
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Podstawowa w Samoklęskach, Przedszkole Samorządowe w Kamionce, Biuro Obsługi Szkół 

Samorządowych w Kamionce oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce nie uległy zmianom.  

Wyrażam przekonanie, że zawarte w niniejszym opracowaniu informacje, będą interesującą 

lekturą dla czytelnika i w sposób czytelny przybliżą gminę Kamionka każdemu odbiorcy.  

 

Burmistrz Miasta Kamionka 

     (-) Karol Ługowski 

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, jako organ uchwałodawczy oraz kontrolny oraz Wójt Gminy 

Kamionka, 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 w 2020 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 – 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, 

Członkowie 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: UM Kamionka 

Zestawienie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2020 

 W 2020 roku obowiązywało 13 dokumentów programowych. Szczegółowe zestawienie wraz  

z opisem oraz okresem obowiązywania przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Zestawienie dokumentów programowych obowiązujących w 2020 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 

2014-2020 
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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 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 
 

2020 

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 XIII/81/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie 

Kamionka na 2020 rok 

2020 

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 
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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 

10 Gminny program osłonowy w 

zakresie dożywiania 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania na lata 2019-2023 

2019-2023 

11 Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kamionka w 

2020 roku 

Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 10 marca 

2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Kamionka w 2019 roku” 

2020 

12 Program współpracy gminy 

Kamionka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 

Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 19 listopada 

2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy 

Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 
 

oraz 
 

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie zmian Uchwały nr XII/65/2019 Rady Gminy 

Kamionka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Kamionka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020. 

2020 

13  Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla 

Gminy Kamionka na lata 

2019 - 2032 

Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 19 listopada 

2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Kamionka na lata 2019 – 2032”. 

2019-2032 

Źródło: UM 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 2021 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 2020 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 6453 osoby,  

w tym 3327 kobiety i 3126 mężczyzn. Liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy  

w sołectwach gminy Kamionka wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 3. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w sołectwach gminy 

Kamionka. 

Wyszczególnienie 2020 

Ogółem 6453 

Kobiety 3327 

mężczyźni 3126 

   Źródło: USC Kamionka 

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

statystyczne gminy. 

Miejscowość 

statystyczna 

Ludność (2020) 

ogółem w tym 

kobiety 

z liczby ogółem w wieku 

 

Przedprodukcyjnym 

 

Produkcyjnym 

 

Poprodukcyjnym 

1 Amelin   91   41   18   68   18 

2 Biadaczka 108   55   18   66   25 

3  Bratnik 120   56   18   82   20 

4 Ciemno 260 137   59 161   40 

5 Dąbrówka 128   66   27   78   23 

6 Kierzkówka 429 218   97 271   61 

7 Kierzkówka Kol.   83   36   13   50   20 

8 Kamionka I 911 495 207 646 179 

9 Kamionka II  907 469 143 482 149 

10 Kamionka III   78   36   12   45   21 

11 Kozłówka 791 390 152 519 121 

12 Rudka Gołębska   93   49   23   53   17 

13 Samoklęski 574 303   98 351 125 

14 Samoklęski Kol. I   69   33   10   45   14 

15 Siedliska 659 337 139 420 100 

16 Starościn 499 262   94 299 104 

17 Stanisławów Duży 116   60   25   67   24 

18 Syry 323 162   60 198   65 

19 Wólka 

Krasienińska 

103   59   17   62   24 

20 Zofian 111   63   14   75   21 

Źródło: USC Kamionka 
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Tabela 5. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym Gminy 

Kamionka. 

Wyszczególnienie Ludność w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym Gminy Kamionka  

2019 2020 

Ludność ogółem 6463 6 453 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1178 1244 

Ludność w wieku produkcyjnym 4049 4038 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  1236 1171 

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.   

W roku 2020 w Gminie Kamionka urodziło się 51 dzieci, z czego Urząd Stanu Cywilnego 

sporządził 1 akt urodzenia. W roku 2020 liczba sporządzonych przez USC w Kamionce aktów 

małżeństw wyniosła 20, a w całej gminie związek małżeński zawarło 36 pary. Liczba sporządzonych 

aktów zgonu w roku 2020 wyniosła 82, z czego 44 sporządzonych przez USC w Kamionce.   

W 2020 roku przyznano 8 medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wzrost o 3 w stosunku  

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

rozwodowych: w 2020 roku wartość ta wyniosła 5, rok wcześniej było ich 19.  

 

Tabela 6. Statystyki USC w Kamionce. 

Wyszczególnienie 2020 

Sporządzone akty urodzenia W USC / w Gminie 

1/51 

Sporządzone akty małżeństwa 

w tym: 

20/36 

- konkordatowe 11/16 

- cywilne 8/8 

- zagraniczne 1/1 

Sporządzone akty zgonu 44/82 

Ilość par małżeńskich odznaczonych 

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 

8 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do 

ksiąg małżeństw 

5/5 

Źródło: USC Kamionka 
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Przedsiębiorcy 

W 2020 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

30 nowych przedsiębiorców z terenu gminy Kamionka, o 8 więcej jak w roku poprzednim; zawieszono 

32 wpisów, w 2019 r. było ich 36, a działalność wznowiło 25 przedsiębiorców, 2 więcej niż rok wcześniej. 

W 2020 r. wyrejestrowano z CEIDG 18 przedsiębiorców, o 4 mniej niż w 2019 roku. 

Ilość wpisów działalności gospodarczej na dzień 16 kwietnia 2021 r. 

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności: 

 Aktywny 224 

 Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 11  

 Wykreślony 277 

 Zawieszony 52 

SUMA 567 

Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:  

 Aktywny 248  

 Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 9  

 Wykreślony 254 

 Zawieszony 59 

SUMA 574 

Na dzień 16 kwietnia 2021 r. Ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania 

działalności na terenie Gminy Kamionka wynosi 290. 

Bezrobocie 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 297 mieszkańców 

Gminy, w tym 165 kobiet i 132 mężczyzn. W porównaniu do roku 2019 bezrobocie jest wyższe  

o 67 osób. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego  

w 2020 r. w Gminie Kamionka.  

  

Tabela 7. Bezrobocie rejestrowane w 2020 r. w Gminie Kamionka. 

Wymiar  Jednostka miary 2020 

ogółem osoba 297 

kobiety osoba 165 

mężczyźni osoba 132 

do 25 roku życia osoba 55 

do 30 roku życia osoba 109 

powyżej 50 roku życia osoba 61 

długotrwale bezrobotni osoba 175 

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  
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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.  

Osobie zgłaszającej się do tutejszego Ośrodka gwarantowana jest natychmiastowa pomoc, 

która w zależności od zgłaszanego problemu może przybierać różne formy, takie jak np.: wsparcie 

pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, usługi 

z zakresu poradnictwa specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka nad osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi, po kryzysach zdrowia psychicznego oraz bezdomnymi, wsparcie osób 

doświadczających przemocy oraz wsparcie prawne czy psychologiczne. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach 

życiowych z jednej strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę 

pomocniczości nakierowaną na wykorzystanie własnych zasobów, potencjału i aktywności. Poprzez 

realizację różnego rodzaju projektów, nie ogranicza się tylko do wypłaty zasiłków podopiecznym,  

ale poszukuje innowacyjnych form pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym mającym 

na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.  

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

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

(PCPR w Lubartowie, 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), a także Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC 

Poland” w Lublinie, Centrum Wolontariatu Lublin i in. 

 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 

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 2020 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 
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w Urzędzie Miejskim 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 Ośrodku pomocy Społecznej 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 2 

5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

1  

  

1  

6. Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych 1 1 

7. Aspirant pracy socjalnej 1 1 

8. Asystent rodziny   

Razem:  10 osób  10 etatów 

Źródło: OPS Kamionka 

Ośrodek zatrudniał także na umowę zlecenie – 2 opiekunów, który świadczyli zwykłe usługi 

opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych, a także 3 pedagogów specjalnych świadczących 

specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami (autyzm). Na dzień 

31.12.2020 r. zawarte były umowy – zlecenia z 5 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 2020 r. podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, które ściśle 

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

przydzielony jest pracownik socjalny.  

Zadania realizowane przez Ośrodek w 2020 r. po stronie wydatków stanowiły kwotę:  

10 954 900,77 zł. w tym dotacja: na zadania zlecone: 9 968 365,60 zł i na dofinansowanie zadań 

własnych: 986 535,17 zł. 

Główne powody przyznawania świadczeń w roku 2020 to: ubóstwo (69 rodziny), 

niepełnosprawność (57 rodzin), bezrobocie (48 rodzin), długotrwała lub ciężka  choroba (42 rodziny),  

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  

(35 rodzin). Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują 

się. 

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 2020 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 
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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 2020 r. zawarte zostały 10 kontraktów socjalnych. 

W 2020 r. pracą socjalną objętych było 88 rodzin w tym wyłącznie pracą socjalną (bez świadczeń) 

3 rodziny, tj. 10 osób.   

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. 

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

w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2020 r. pięć osób – 

mieszkańców Gminy Kamionka przebywało w domach pomocy społecznej. 

W 2020 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 2020. poz. 1857 z późn. zm.) 

 

Łącznie tą formą pomocy objęto 20 mieszkańców Gminy Kamionka, wydając na ten cel kwotę 

83 329,06 zł, z której środki własne gminy stanowiły 17 482,00 zł. Dotacja  z budżetu państwa wyniosła 

– 65 847,00 zł.  

Środki wydatkowano następująco:   

 posiłki w szkołach dla 90 dzieci, na kwotę – 25 096,80 zł,   

 świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 86 rodzin   

na kwotę 58 232,26 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,  
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 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.  

 

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

28.10.2020 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Kamionka realizował działania w ramach 

resortowego Programem „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.  

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 22 589,33 zł. 

Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

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 2020 roku gmina współfinansowała pobyt 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 

 spokrewnionej. Poniesione wydatki to kwota – 28 744,95 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce zabezpiecza obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W trakcie roku 2020 r. Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego przekazanych zostało  

14 formularzy Niebieska Karta – A wszczynających procedurę, w tym 12 formularzy  założonych przez 

przedstawicieli Policji. 

Odbyło się 24 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzonych zostało 12 grup roboczych. 

Procedurą „ Niebieskie Karty” objętych było 12 rodzin, w których było 37 osób. 

W trakcie 2020 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 7 procedur „Niebieskie Karty”, 2 NK zostały na rok 2021, 3 NK zostały 

przesłane do innych gmin zgodnie z miejscem zamieszkania 

 

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”, 
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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 2020 roku wyniosła 2  161 854,63 zł.   

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

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.) w roku 2020 wypłacono 420 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę  184 550,48 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 2020 roku wyniosła 7 277 075,62 zł 

dla 14 432 świadczeń. 

     

Inne działania Ośrodka.   

Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym FEAD. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w 2017 roku 

kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Polega on na dostarczeniu 

osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo, osoby 

korzystające z Programu należy objąć działaniami towarzyszącymi, mającymi na celu włączenie 

społeczne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce przy dystrybucji tej żywności współpracował  

z oraz PCK w Lubartowie. Wsparcie trafiło do 161 rodzin, tj. 463 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 dla seniorów”. Pracownicy socjalni uczestniczyli w akcji „Zima dla seniorów”. 

Pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 23 rodziny. Bezpośrednimi darczyńcami Ośrodka 

Pomocy Społecznej byli zawsze byli przedstawiciele Koła Łowieckiego „Lis”, Lubelskie Centrum 

Wolontariatu, Pan Błażej Niećko „Sklep Lewiatan” i in. anonimowi. Przekazano rodzinom najbardziej 

potrzebującym paczki żywnościowe i artykuły higieniczne. Ośrodek przekazał także otrzymaną  

od prywatnych darczyńców pościel, koce, poduszki i pościel 4 osobom starszym, w trudnej sytuacji 

życiowej. Dzięki uprzejmości Pani Ilony Wierzchoń ze „Strefy Cięcia” w Kamionce udało się przekazać 

trzy vouchery dla 3 rodzin, na zabiegi pielęgnacyjne i strzyżenie włosów. 

 

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce realizuje działania wynikające z obowiązujących 

uregulowań prawnych oraz podejmuje nowatorskie inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych, tworzenia nowego wizerunku instytucji pomocy społecznej jako efektywnej, nowoczesnej 

i skutecznej. Prawidłowa realizacja zadań wymaga nie tylko zabezpieczenia w budżecie odpowiednich 

środków finansowych, ale również zapewnienia niezbędnych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu 

i wyposażenia, materiałów biurowych, modernizacji i rozwoju systemu informatycznego. Podstawą  

do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na bieżąco monitoring problemów 

społecznych występujących w Gminie, analizy zgromadzonych danych i wskaźników, ale także 

diagnoza zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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W oparciu o zdiagnozowane problemy klientów pomocy społecznej będą realizowane 

następujące działania: 

1) Kontynuacja reorganizacji pracy służb socjalnych przez rozdzielenie świadczeń pomocy 

społecznej od pracy socjalnej.  

2) Kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023, w szczególności poprzez:  

 Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

 umożliwienie dostępu do indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego 

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – tworzenie grup wsparcia dla ofiar 

przemocy, 

3) Prowadzenie działań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności 

poprzez:  

 wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze przez 

utworzenie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej oraz poprzez pogłębioną pracę socjalną 

z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. 

 poradnictwo specjalistyczne.  

4) Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych  

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych  

w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

5) Udzielanie osobom najuboższym z Gminy Kamionka pomocy żywnościowej w formie paczek 

poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014 - 2021 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

6) Zintensyfikowanie działań wspierających osoby starsze i niepełnosprawne poprzez objęcie ich 

wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

poszerzenie oferty środowiskowego sytemu wsparcia. 

7) Inicjowanie oraz wsparcie osób nieaktywnych zawodowo poprzez organizację usług 

aktywizacyjnych i rozwój działalności projektowej w ramach współpracy z Polską Fundacją 

Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie i Fundacją SYNERGIUM  

z Lublina. Realizacja Projektu „Kamień Milowy do Samodzielności” jako programu integracji 

społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka.  

8) Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami i partnerami 

społecznymi, m.in. Centrum Integracji Społecznej. 

9) Szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry.  

10) Działania doskonalące wewnętrzną organizację pracy i obsługę klientów: 

 zwiększenie liczby klientów, którzy otrzymywać będą świadczenia na konta bankowe 

 rozwój i upowszechnianie elektronicznego systemu obsługi klientów. 

11) Kontynuacja realizacji projektów unijnych oraz projektów socjalnych. 

12) Pozyskiwanie środków finansowych poprzez aplikowanie o fundusze zewnętrzne na realizację 

programów w ramach Funduszy Unijnych, a także w ramach konkursów ogłaszanych przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. 

13) Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
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14) Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie opieki całodobowej 

osobom, które jej wymagają (w Domach Pomocy Społecznej) oraz osobom bezdomnym  

(w Schroniskach dla Osób Bezdomnych, Noclegowniach). 

15) Kontynuacja pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez działalność Placówek Wsparcia Dziennego, współpraca  

z rodzicami, utworzenie świetlicy środowiskowej. 

16) Przygotowanie Ośrodka i jego kadry do realizacji nowych zadań – reagowanie na bieżące 

potrzeby klientów pomocy społecznej. 

 

Podsumowanie 

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce związana z obsługą klienta nie kończy się  

na gromadzeniu dokumentów oraz wypłacaniu świadczeń finansowych. To również pomoc rzeczowa 

i usługowa, a także działania z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie nowych form samopomocy. Należy 

przy tym nadmienić, że realizacja tych zadań jest niezwykle pracochłonna i czasochłonna ze względu 

na bardzo zbiurokratyzowany system przyznawania pomocy (obszerne druki, duża ilość dokumentów, 

stałe weryfikacje wywiadów, zmiany w przepisach prawnych). 

Po przeanalizowaniu danych za rok 2020 stwierdzono, iż dominujące w tym okresie to: starzejące 

się społeczeństwo, przewlekłe choroby, niepełnosprawność. Ponadto najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną w minionym roku było: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Wymienione wyżej problemy rozwiązywane były z wykorzystaniem zasobów finansowych, 

kadrowych i instytucjonalnych.  

Pomoc społeczna jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zmiany zachodzące w jej otoczeniu,  

a te - tak naprawdę zweryfikuje życie. Z jednej bowiem strony stanowi koło ratunkowe dla osób i rodzin, 

które wskutek różnych okoliczności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają wsparcia,  

z drugiej zaś strony ośrodek pomocy społecznej – to istotny podmiot lokalnej polityki społecznej, silnie 

sprzężony z samorządem gminy i jego sytuacją finansową. Na uwagę zasługuje również fakt,  

że w wyniku dokonujących się zmian polityczno-gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, 

zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby - z których wynika, 

iż pomoc finansowa choć nadal bardzo ważna w sieci usług - nie jest wiodącą formą wsparcia. Ośrodki 

pomocy społecznej przestały już być utożsamione jedynie z „ kasami wypłacającymi zasiłki”.  

Realizacja pomocy (bez względu na formę) adresowana do różnych kategorii klientów, wymaga 

niejednokrotnie konsultacji i współpracy z wieloma podmiotami. Wiele działań prowadzonych na rzecz 

społeczności lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce realizował we współpracy 

z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, którym leży na sercu 

dobro mieszkańców gminy. Dzięki kontynuacji i poszerzaniu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami publicznymi oraz sumiennej i profesjonalnej pracy pracowników Ośrodka, 

na rzecz rozwiązywania problemów jednostkowych i społecznych, społeczności lokalnej, możliwe było 

objecie wszechstronnym wsparciem wszystkich potrzebujących wsparcia społecznego. 

Znaczna liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej wymaga nie tylko 

profesjonalizmu i dużego zaangażowania ze strony pracowników Ośrodka, ale także znacznych 

nakładów finansowych na realizację przewidzianych ustawą świadczeń.  

Działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce stanowią m.in. cele 

wyznaczone w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2016 – 2025, która 

w najbliższym czasie będzie aktualizowana. W związku z tym niniejsze sprawozdanie stanowi analizę 
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osiąganych efektów tej strategii. Opisany w sprawozdaniu katalog zadań realizowanych w 2020 roku 

nadal będzie kontynuowany i na bieżąco modyfikowany.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. Gminna Komisja odbyła  8 posiedzeń.  

Do Komisji wpłynęło 11 wniosków o objęcie leczeniem z uzależnienia od alkoholu. Wnioski wpłynęły  

od rodziny, z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i kuratora społecznego. W ciągu roku  

na posiedzeniach Gminna Komisja przesłuchała 6 osób podejrzanych o chorobę alkoholową, 5 osób 

nie zgłosiło się na posiedzenie Komisji pomimo dwukrotnego wezwania. Komisja podczas rozmów  

z podejrzanymi o spożywanie alkoholu motywowała do podjęcia leczenia i zaprzestania picia alkoholu. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego  

w Lubartowie 5 wniosków o wydanie postanowień w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu uzależnienia od alkoholu. W stosunku do 1 osoby nadal trwa procedura, 1 osoba zmarła,  

4 osoby dobrowolnie podjęły leczenie.  

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatki w 2019 r. wyniosły 9 769,30 zł, natomiast  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 692,53 zł. 

Gmina Kamionka obejmuje 20 sołectw, w których w 2020 roku mieściły się 22 punkty 

posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym: 17 sklepów ogólnospożywczych, 2 restauracje, 

 2 stacje benzynowe, 1 winnica. W 2020 roku 3 przedsiębiorców rozpoczęło prowadzenie działalności  

i złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Aktualna liczba zezwoleń 

na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:  

1) zezwolenie A (napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo) - 22; 

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

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

Wartość sprzedaży wszystkich rodzajów alkoholu w gminie Kamionka w 2020 roku  

to 4 866 099,31 zł. 

Bezpieczeństwo publiczne 

 W 2020 roku, na terenie gminy Kamionka stwierdzono ogółem 63 przestępstw i jest  

to o 7 mniej niż w roku 2019. Tabela poniżej przedstawia dane dotyczące rodzajów przestępstw 

stwierdzonych w 2020 roku na ternie gminy Kamionka, w porównaniu do roku 2019: 

Tabela 9. Rodzaje przestępstw w Gminie Kamionka.  

KATEGORIA Rok 2019  Rok 2020 Wzrost/spadek 

Zabójstwa 0 0    0 

Rozboje 0 0    0 

Bójki, pobicia 0 0    0 

Kradzieże z włamaniem 8 2  - 6 

Kradzieże mienia 2 0  - 2 

Narkotykowe 1 2 + 1 

Przeciwko rodzinie 17 20 + 3 

Inne 35 32  - 3 

RAZEM 63 56  - 7 

    Źródło: Dane Posterunku Policji w Kamionce 

 W 2020 roku na drogach gminy Kamionka doszło do 6 wypadków drogowych tj. o 2 więcej niż 

w 2019 r. Odnotowano także 52 kolizje drogowe i jest to spadek o 29 tego typu zdarzeń w stosunku  
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do roku 2019. W 2020 roku na terenie gminy zatrzymano 19 nietrzeźwych kierowców i jest to o 7 więcej 

jak w roku 2019. W 2020 roku policjanci Posterunku Policji w Kamionce ujawnili ogółem 257 wykroczeń: 

skierowano 51 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie, 153 mandaty i 53 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. 

Bogactwem biblioteki jest zasobny i zróżnicowany księgozbiór, który na bieżąco jest 

uzupełniany o nowe i aktualne pozycje książkowe, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb   i preferencje 

czytelnicze mieszkańców. Księgozbiór jest dostępny także w wersji on-line (na naszej stronie 

internetowej https: //biblioteka.kamionka.pl/ oraz na facebooku bibliotecznym), a od 2019 roku 

wprowadzono komputerowe wypożyczanie książek. Czytelnicy posiadają karty elektroniczne, które 

upoważnią ich do korzystania ze zbiorów wszystkich placówek bibliotecznych w gminie, oraz dają 

możliwości zamówienia i zarezerwowania potrzebnych zbiorów przez Internet lub telefonicznie,  

co bardzo usprawnia pracę. 

Biblioteki ciągle się rozwijają, aby wychodzić naprzeciw potrzebom dzisiejszego użytkownika, 

dlatego doposażanie są w niezbędny sprzęt komputerowy. W każdej z bibliotek jest dostęp  

do darmowego Internetu bezprzewodowego i możliwość skorzystania z komputera. Posiadamy ponad  

15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 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 2020 wynosi: 24 922 woluminów i ma wartość: 369 161,70 zł.     

W roku 2020 przybyło łącznie (zakup i dary) 1 291 książek, które opracowano,  wpisano do inwentarza, 

katalogu elektronicznego i naklejono kody kreskowe. 

Z Zakupu łącznie - 1229 woluminów na kwotę 26 000,00 zł:  

- środki własne – 586  książek na kwotę 13 000,00 zł.:  

 GBP Kamionka – 264 wol. na kwotę 5 988,17 zł 

 Filia Kozłówka -  121 wol. na kwotę 2 436,31 zł 

 Filia Samoklęski - 122 wol. na kwotę 2 777,30 zł 

 Filia Starościn - 79 wol. na kwotę 1798,22 zł 

- środki ministerialne - 643 wol. na kwotę 13 000,00  zł.: 

 GBP Kamionka - 290 wol. na kwotę 6 023,26 zł. 

 Filia Kozłówka – 112 wol. na kwotę 2 206,83 zł 

 Filia Samoklęski - 142 wol. na kwotę  2 978,96 zł 

 Fila Starościn – 99 wol. na kwotę 1 790,95 zł 

Dary - 62 woluminy – na kwotę 1 591,54 zł 

Prenumerata czasopism - 34 tytułów na kwotę 3 320,00 zł.: 

 GBP Kamionka - 15 tytułów na kwotę 2 306,00 zł 

 Filia Kozłówka - 6 tytułów na kwotę 318,00 zł 



21 
 

 Filia Samoklęski - 8 tytułów na kwotę 527,00zł 

 Filia Starościn - 5 tytułów na kwotę 284,00 zł 

Ubytki – 1 146 wol. na kwotę 3 979,65 zł  

- ubytkowano i wykreślono z inwentarza 1146 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  - 1051 (spadek o 56 w porównaniu z rokiem ubiegłym) 

    czytelnicy na 100 mieszkańców - 16,2 

b) wypożyczenia (książki i czasopisma) na zewnątrz – 17 772  

    wypożyczenia na 100 mieszkańców – 274,5 

c) udostępniania prezencyjne (książki i czasopisma na miejscu) - 1528 

d) wypożyczenia międzybiblioteczne – 513 

 

Działalność kulturalno – oświatowa: 

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

Centrum Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. 

Oferta jest, co roku aktualizowana i kierowana do grup użytkowników w każdym wieku.  

Do najpopularniejszych i najczęściej przeprowadzanych form należą imprezy o charakterze 

edukacyjnym i kulturalnym mi.in.: ferie zimowe w bibliotece, spotkania z książką (głośne czytanie bajek), 

konkursy recytatorskie i plastyczne, warsztaty i zajęcia dla dzieci, wycieczki i lekcje biblioteczne, 

wieczorki poezji i literackie, spotkania autorskie, kiermasze ozdób świątecznych, wystawy malarskie 

oraz fotograficzne. Biblioteka bardzo chętnie włącza się do różnych akcji ogólnopolskich  

np. „Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania”, „Narodowe Czytanie”, „Światowy Dzień Pluszowego 

Misia” czy „Noc Bibliotek”, a także pomaga przy organizacji imprez odbywających się na terenie naszej 

gminy. W tym roku niestety było inaczej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID19, 

działalność i funkcjonowanie bibliotek uległy dużej zmianie i pewnym ograniczeniom. Od 16 marca  

do 10 maja biblioteki były nieczynne. W tym czasie przeprowadzone zostały prace porządkowe 

księgozbioru, przeprowadzono skontrum kontrolne księgozbioru i zaplanowane selekcje.  

 Z działalności kulturalnej przeprowadzono przed zamknięciem: 

- ferie zimowe - zajęcia plastyczne dla dzieci  

- spotkania z książką  - głośne czytanie bajek dla dzieci z przedszkola – kilka spotkań styczeń i luty 

 Po otwarciu: 

- „Narodowe Czytanie” – w formie on-line   

 Po otwarciu bibliotek dla czytelników do końca roku działały one już w pełnym reżimie sanitarnym, 

tj. brak wolnego dostępu do półek (książki podaje bibliotekarz), stanowisko z pleksy, maseczki i rękawice 

ochronne, płyn do dezynfekcji dłoni i powierzchni, oraz kwarantanna 3 dniowa dla zwracanych pozycji 

książkowych. Bardzo dużo z planowanych działań nie odbyła się ze względu na zagrożenie 

epidemiologiczne. 

            

Udział bibliotek w projektach, grantach i konkursach w 2020 roku: 

- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” – w kwocie 13 000,00 zł. 

- Dofinasowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” – 

na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 16 800 zł. 

- Dalszy udział w projekcie „Mała książka, wielki człowiek” z którego biblioteka otrzymała ponad 300 

wyprawek czytelniczych dla najmłodszych czytelników (od 3 do 6 lat). 
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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 2020/2021 znajdują się zajęcia: nauki gry na 

instrumentach, nauka śpiewu, dziecięcy zespół wokalny, zespół wokalny „Twist”, chór, zajęcia 

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

języków obcych, fitness, yoga., Zespół Pieśni i Tańca Ludowego. 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 2020 r. GOK kontynuował współprace z lokalnymi KGW w tym powstałym w 2019 KGW 

Nowoczesne Kury Domowe, z którymi przeprowadzono kilka wspólnych inicjatyw.  
2020 rok ze względu na sytuację epidemiczną był bardzo trudny pod względem możliwości 

organizowania aktywności kulturalnej. Ostatnim zorganizowanym wydarzeniem był Gminny Dzień 

Kobiet, na którym wystąpił zespół Syndrom Beczki i Męska Okazjonalna Grupa Wokalna Chórtownia. 

Przez okres wiosenny z uwagi na lockdown instytucje kultury, ze względu na obowiązujące przepisy nie 

mogły prowadzić swojej dotychczasowej działalności, dozwolone były tylko formy on-line, które nie 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Działo się tak ze względu na dużą ilość zajęć szkolnych 

prowadzonych przy komputerze co powodowało, że dzieci i młodzież nie miały ochoty spędzać większej 

ilości czasu przy ekranach. 

W sezonie 2020/2021 w ofercie GOKu znalazły się:  
       Zespół Pieśni i Tańca 
       Ognisko muzyczne 
       Planszówki 
       Taniec użyteczny 
       Pracownia Kreatywności Wszelakiej 
       Język Angielski 
       Rysunek 
       Fotografia 
       Klub rękodzieła 
       Warsztaty kulinarne 
       Warsztaty komputerowe 
       Robotyka 
       Boks dla dzieci 
       Klub Malucha 

Niestety podczas rekrutacji można było zaobserwować drastyczny spadek ilości uczestników.  

Z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami i rodzicami, wynikało, że wiele osób obawia się 

uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych.   

Z oferty na sezon 2020/2021  udało się zebrać poniższe grupy: 
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       Ognisko muzyczne - 10 uczestników, 
       Chór – 15 uczestników, 
       Nauka gry na instrumentach – 8 uczestników, 
       Klub Malucha – 15 uczestników, 
       Zespół Pieśni i Tańca – 40 uczestników, 
       Fitness - 20 uczestników 
       Kapela Ludowa „To i Owo” – 12 osób 
       Klub Seniora – 10 
       Zespół Wesołe Nuty z Samoklęsk – 6 osób 
       Zespół Wokalny Twist – 8 osób 
       Zajęcia kulinarne – 17 osób 

  Dużym zainteresowaniem cieszył się język angielski, jednak ze względu na sytuację 

epidemiczną odbyły się tylko jedne zajęcia organizacyjne. Gdyby lekcje mogły obywać się regularne, 

brało by w nich udział ponad 40 osób.  

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 2020 roku zorganizowano  

I Jarmark u Szweda jako nawiązanie do dawnych przywilejów miasta Kamionka, 20 Rajd Rowerowy 

Szlakiem 27 W.D.P.A.K. po Gminie Kamionka, stworzono w formie on-line folder lokalnych producentów 

spożywczych i rękodzielników, przeprowadzano konkursy: Kulturalne Życzenia Świąteczne, Patriotyzm 

Oczami Dziecka.  
W Gminnym Ośrodku kultury zatrudnionych jest obecnie 5 pracowników etatowych.  

Organizacje pozarządowe 

Uchwałą Nr XII/65/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 19 listopada 2019 roku oraz Uchwałą  

Nr XIII/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (zmieniającą w części wyżej przywołaną uchwałę) przyjęty 

został „Roczny program współpracy Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Przyjęcie w/w programu zostało 

poprzedzone konsultacjami społecznymi.  

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia  

2010 roku w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami z nimi zrównanymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej 

działalności, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (z 2011 r. Nr 24 poz. 

623) Wójt Gminy Kamionka wydał Zarządzenie Nr 138/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie 

konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Kamionka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami” (zgodnie z § 5 pkt 1 i pkt 2 w/w uchwały) poprzez: 

 

1. Publikację projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2. Pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie. 

Lista zadań priorytetowych przeznaczonych do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w Rocznym programie współpracy zawierała zadania obejmujące następujące obszary: 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego obejmująca: 

1) wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne gminy Kamionka i jej mieszkańców, 
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2) wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego lokalnych środowisk 

twórczych, 

3) wspieranie organizacji imprez kulturalnych, 

4) udostępnianie obiektów gminnych przy organizowaniu imprez kulturalnych,  

5) wspieranie działań związanych z ochroną zabytków, 

6) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenia oferty z zakresu edukacji kulturalnej  

i artystycznej mieszkańców gminy Kamionka – dzieci, młodzieży i dorosłych, 

7) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii tradycji gminy Kamionka, 

8) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie 

i upowszechnianie treści patriotycznych. 

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące: 

1) wspieranie inicjatyw mających na celu integracje ze środowiskiem ludzi zdrowych, 

2) wspieranie działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz ludzi niepełnosprawnych. 

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie obejmująca: 

1) organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z działalnością wychowawczą, 

2) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci  

i młodzieży, 

3) czynne uczestnictwo w tworzeniu sztuki. 

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące: 

1) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcia organizacji zajęć 

pozalekcyjnych, 

2) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród 

mieszkańców gminy, 

3) współpracę w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, 

4) udostępnianie obiektów gminnych przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, 

5) współpracę w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, 

wakacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych. 

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego obejmująca: 

1) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizowanie 

programów edukacji ekologicznych, organizowanie konkursów i imprez o charakterze 

masowym, 

2) kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska, 

3) wyrabianie prawidłowych postaw wobec przyrody ożywionej, w tym m.in. wobec zwierząt, 

4) wskazywanie sposobów korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównoważony 

rozwój. 

 

Szczególnym priorytetem w 2020 roku objęto zadanie publiczne w zakresie: nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania. 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka „Innym i sobie” 

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,  
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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, 

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. 

 

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 

 

Początek roku 2020 Stowarzyszenie rozpoczyna realizacją projektu „Nasze miejsce- nasz Azyl”. 

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

dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie pozyskane z Fundacji „Polki mogą wszystko” w Warszawie.  

Młodzież przy wsparciu rodziców zaadoptowała budynek po dawnej szkole. Miejsce  

to będzie wykorzystywane do podejmowania wspólnych działań. W ramach projektu zostały 

zaprojektowane i wykonane meble, stoliki, siedziska oraz pufy. Wszystkie prace trwały  

3 miesiące, niestety zakończenie finalne projektu musiało poczekać aż do czerwca ze względu na 

pojawienie się w Polsce obostrzeń dotyczących wirusa COVID-19. 

W marcu grupa członków Stowarzyszenia wyjechała na koncert „Lady Pank” w Lublinie 

organizowany z okazji 35-lecia grupy.  

W kwietniu Stowarzyszenie pozyskało pomoc w postaci darowizny celowej dla najbardziej 

potrzebujących dzieci, które nie dysponują sprzętem komputerowym umożliwiającym zdalną naukę. Od 

sponsora firmy Plus reprezentowanej przez Fundację „Polki mogą wszystko” Stowarzyszenie otrzymało 

4 smartfony wraz z starterami Plus, które potem zostały przekazane dzieciom. 

Ognisko z kiełbaską zorganizowane w czerwcu z okazji zakończenia projektu „ Nasze miejsce- 

nasz Azyl” było dla młodzieży odskocznią od izolacji i braku spotkań z rówieśnikami.  



26 
 

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do PUP w Lubartowie na pokrycie kosztów prowadzenia 

organizacji pozarządowej. Dotacja została przyznana w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku  

z pandemią COVID-19 w Polsce. 

1 sierpnia 2020 odbył się w Kamionce Jarmark u Szweda, w którym Stowarzyszenie wzięło 

udział. Jarmark okazał się sukcesem, a przygotowane produkty przez panie ze Stowarzyszenia wielkim 

uznaniem min. chleb na zakwasie, wędzone białe sery, pasztet z selera i kluski gryczane. 

W październiku odbyły się wybory do zarządu Stowarzyszenia. Decyzją walnego zebrania 

dotychczasowy zarząd został powołany na kolejną kadencję 4 letnią. 

Pod koniec roku Stowarzyszenie przy wsparciu gminy Kamionka złożyło wniosek  

do Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na „Budowę placu rekreacyjnego  

w Kierzkówce”. Wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do finansowania. 

 

Fundacja Animacji Lokalnej „Fraktal” 

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.  

 

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 roku 2020 LKS Kamionka obchodził 50-lecie istnienia klubu. 

 

Prezes klubu - Drzewiecki Janusz  

Kierownik klubu - Prażmowski Kamil 

 

Sekcja piłki nożnej: 

- Drużyna seniorów - ,,A" klasa 30 zawodników 

- Trener – Misiarz Grzegorz  

- Drużyna junior starszy – 22 zawodników (rocznik 2002-2005)  

Trener – Misiarz Grzegorz, Powałka Przemysław 

 

- Drużyna trampkarz starszych - 25 zawodników (rocznik 2006 – 2008) 

- Trener - Powałka Przemysław  

 

- Drużyna młodzik młodszy - 24 zawodników (rocznik 2009-2011) 

- Trener - Jezior Maciej  



27 
 

Wyniki w rywalizacji sportowej: 

1. Drużyna seniorów - ,,A'' klasa  

- zawodnicy LKS Kamionka uczestniczyli w lidze halowej w Michowie zajmując I miejsce  

- rozegrane zostały dwa sparingi: 

+ LKS Kamionka – Zawisza Garbów 8:2 

+ LKA Kamionka – Kadet Lisów 9:1 

 

Runda wiosenna nie została rozegrana ze względu na pandemię Covid 19. 

Wyniki do sezonu 2019/2020 zostały zaliczone z rundy jesiennej. 

- 20 pkt: 6zw-2rem-1por - 35:10 – II miejsce w tabeli dające awans do A klasy 

- runda jesienna - 23pkt-7zw-2rem-6por - 29:19 – 8 miejsce w tabeli 

 

2. Drużyna juniorów starszych  

- sezon 2019/2020 

- 11pkt-3zw-2rem-4por- 16:27 – 5 miejsce w tabeli 

- runda jesienna - 9pkt-3zw-4rem-5por - 16:29 – 6 miejsce w tabeli 

 

3. Drużyna trampkarz starszy 

- sezon 2019/2020 

-10pkt-3zw-1rem-5por - 31:36 – 5 miejsce w tabeli  

- runda jesienna 14pkt-4zw-2rem-1por - 39:15 - 3 miejsce w tabeli  

 

4. Drużyna młodzik młodszy 

- runda jesienna 10pkt-3zw-1rem-6por – 15:46 – 8 miejsce w tabeli 

 

Ilość spotkań rozegranych przez LKS Kamionka w 2020 roku: 

- seniorzy - 27 

- juniorzy - 10 

- trampkarz - 11 

- młodzik - 15 

 

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

I miejsce. 

 

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 2020 r. poz. 

2261), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961  

z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

 

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) 
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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 2020 jednostki OSP z Gminy Kamionka zanotowały 171 wyjazdów niosąc pomoc 

ludziom przy ratowaniu ich życia, zdrowia i dobytku. 

 

   Tabela 10. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w 2020 r. 
     

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Kamionka 

 

Wydatki na OSP w roku 2020 wyniosły 505 785,27 zł w tym: 

- 48 903,94 zł – wydatki pokryte z funduszu sołeckiego 

- 281 000,00 zł – dotacja na samochód dla jednostki OSP Samoklęski 

- 12 797,00 zł – ekwiwalent za akcje strażackie. 

 

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

W ramach Parafii w 2020 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 ma swoja 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, 

Zdarzenie: Liczba wyjazdów do zdarzeń Liczba ratowników 

Pożary 99 452 

Miejscowe zagrożenia 59 230 

Alarmy fałszywe 2  5 

Wyjazdy gospodarcze 11 48 
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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,  

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 2020 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. 
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Stowarzyszenie historyczne im. Piątego Oddziału Wojsk Narodowych Województwa 

Lubelskiego zw. Ćwiekami 

Organizacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń 21 maja 2015 roku. Jej siedziba mieści 

się pod adresem: Starościn 73; 21-132 Kamionka. 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. 

 

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…”.  

Działania przeprowadzone w 2020 roku: 

1. Organizacja doprowadzenia energii elektrycznej do siedziby Koła, 

2. Działania artystyczne – tworzenie stroików oraz palm wielkanocnych, sprzedaż w siedzibie Koła 

3. Udział w Jarmarku u Szweda – sprzedaż rękodzieła artystycznego – m.in. mandale, bukieciki 

oraz własnych wyrobów kulinarnych chleba oraz ciast, 

4. Pozyskanie dofinansowania z Nadleśnictwa Lubartów na działalność Koła, 

5. Remont siedziby Koła, 

6. Działania artystyczne – wicie wieńca, 

7. Udział w dożynkach wojewódzkich, 

8. Wewnętrzna zbiórka funduszy na rzecz chorej M. Adamczyk 

9. Działalność artystyczna – tworzenie bożonarodzeniowych stroików, bałwanków oraz 

świątecznych dekoracji (bombki) 

10. Sprzedaż stroików oraz świątecznych dekoracji w lokalnych sklepach. 
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KGW w Kamionce „Nowoczesne Kury Domowe” 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.  

 

Działalność KGW Kamionka w 2020 r.: 

 sierpień 2020- udział w „Jarmarku u Szweda”. Na stoisku można było zakupić produkty 

wykonane metodą decoupage, świece, szydełkowe opaski jak również coś do przekąszenia. 

 w miesiącu sierpniu Kury podjęły wyzwanie przygotowania kosza płodów rolnych 

i delegacja zaprezentowała go podczas Dożynkowej Mszy Świętej. 

 zajęcie 2go miejska w powiecie lubartowskim w Plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 2020 

 październik od wielu lat uznawany jest na całym świecie miesiącem świadomości raka piersi. 

Dlatego w tym szczególnym czasie Kury zachęcały do zapisów na badanie  

(USG piersi, a po 50 roku życia mammografia). 

 wrzesień 2020 - wsparcie II Ogólnopolskiego Dnia Szpilek. Każde zdjęcie na Facebooku lub 

Instagramie opublikowane 25 września (piątek) firma Moliera 2 przekazała 2 zł na rzecz fundacji 

„Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. 

 KGW Kamionka aktywnie działa również na portalu społecznościowym Facebook oraz 

Instagram, 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.  

 

KGW w Samoklęskach powstało w 2018 roku zrzesza 11 pań, z których 7 śpiewa  

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

Gminno-Parafialnych. KGW w Samoklęskach chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych przygotowując rękodzieło na sprzedaż, czy licytacje.  

Działalność koła w 2020 roku: 

1. 6 styczeń – występ w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kamionce 

2. 8 marca – uczestnictwo w uroczystości z okazji Dnia Kobiet – pieczenie ciast 

3. 18 lipca – występ na Kapeliadzie w Lubartowie. 

 

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

się ze składek własnych. KGW Starościn aktywnie działa w lokalnych inicjatywach. 

Pandemia ograniczyła w roku 2020 działalność, udało się zrealizować dwa projekty: 

 

1. Powitanie Lata - 18 lipiec 2020 roku. Powitanie lata promocja naszej miejscowości - projekt 

zrealizowany z funduszu sołeckiego. W programie było dużo gier i zabaw dla dzieci, moc  

atrakcji tj.: zamek dmuchany, poczęstunek ,ognisko z kiełbaskami, lanie wodą. 

2. Wicie wieńca na odpust w Starościnie – 2 sierpnia 2020 roku. Wieniec był robiony około  

2 tygodni - przedstawiał łódź rybaka z krzyżem. Wykonany został z różnych rodzajów zbóż, 

traw, kwiatów. 
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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, pozyskało 

też środki na doposażenie Wiejskiego Domu Kultury i Sportu w Siedliskach.  

 

Współpraca Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi przy realizacji „Programu 

współpracy Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” opierała się na udzielaniu pomocy finansowej jak również wsparcia 

pozafinansowego. Wsparcie finansowe polegało na przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych 

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz promocji dziedzictwa historycznego Gminy 

Kamionka. Druga forma pomocy polegała na udzieleniu przez Gminę organizacjom pozarządowym 

wsparcia organizacyjnego, w szczególności poprzez udostępnienie gminnych obiektów (świetlic 

wiejskich). 

Ważnym aspektem współpracy Gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi była 

działalność o charakterze informacyjnym realizowana poprzez powiadamianie Zarządów 

wspomnianych organizacji działających na terenie Gminy o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych. Urząd Gminy Kamionka wspierał w/w organizacje w zakresie pomocy prawnej 

oraz administracyjnej.  

Edukacja i wychowanie 

Przedszkole Samorządowe w Kamionce 

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. Od 2018r. przedszkole ma nowy, 

funkcjonalny budynek, w którym są 4 sale dydaktyczne, gabinet logopedy i psychologa, nowocześnie 

wyposażoną kuchnię. Budynek ogrzewa geotermalna pompa ciepła.  

W 2020r. w przedszkolu funkcjonowały 4 grupy, do których uczęszczało 100 dzieci w wieku  

3- 5 lat z terenu Gminy Kamionka. Zatrudnionych było 9 nauczycieli (w tym 6 – pełny etat i 3 -   

w niepełnym wymiarze etatu) oraz 8 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki jest Pani Joanna 

Podleśna. Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedszkole zapewnia zajęcia 

logopedyczne, psychologiczne oraz rewalidacyjne. 

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”. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w okresie od 12 marca do 7 czerwca 2020r przedszkole 

pracowało w trybie zdalnym. Od 8 czerwca 2020r. przywrócona została praca stacjonarna  

w zaostrzonym reżimie sanitarnym, dla dzieci rodziców pracujących. W tym okresie do placówki 

uczęszczało 4 dzieci. Od 1 września 2020r. przedszkole pracowało w trybie stacjonarnym. 

W 2020r. udało się zorganizować Dzień Babci   i Dziadka oraz Bal Karnawałowy dla wszystkich 

przedszkolaków w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce, a także uroczystości wewnątrzprzedszkolne 

– Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki. 6 stycznia 2020r. wychowankowie przedszkola brali 

udział w  Koncercie Kolęd i Pastorałek „Kolęda płynie z wysokości” w Kościele parafialnym w Kamionce.  
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Placówka angażuje się w zbiórki i akcje charytatywne – zbieramy plastikowe zakrętki dla chorych dzieci, 

akcja #gaszynchallenge – zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki z terenu Gminy Kamionka, „Paczka 

dla Seniora” – zbiórka artykułów żywnościowych dla  seniorów z Gminy Kamionka. 

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 163 uczniów, w tym 25 do oddziału przedszkolnego (stan na  

31.12.2020 r.) Do punktu przedszkolnego uczęszcza 19 dzieci. 

W szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli, w tym 16 pełnozatrudnionych  

i 10 niepełnozatrudnionych. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Samoklęskach  

wg stopnia awansu zawodowego: 

 Stażysta - 1 

 Kontraktowy - 5 

 Mianowany - 12 

 Dyplomowany – 8 

Pracownicy administracyjno-obsługowi - 10  

 Sekretarka - 1 

 Woźna - 1 

 Sprzątaczka - 3 

 Intendent - 1 

 Kucharz - 1 

 Pomoc kuchenna - 1 

 Konserwator/palacz – 1 

 Palacz - 1 na ½ etatu  (pracownik sezonowy) 

 

Programy i projekty realizowane przez Szkołę Podstawową w Samoklęskach  

 Program “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę Giganci Programowania. Projekt 

został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

 Projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. „CZYTAM  

Z KLASĄ lekturki spod chmurki” udział bierze klasa II. 

 Uczniowie klasy II i III biorą udział w programie „PrzyGotujmy lepszy świat”, którego celem jest 

pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej 

planety. 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjnego Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury do którego 

przystąpiły dzieci z Punktu Przedszkolnego. 

 Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wzięli 

udział w warsztatach w ramach projektu "Magiczna szkoła z LOK"  
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 W ramach Programu Nauka dla Ciebie uczniowie kl. II, IV, VI i VII uczestniczyli w zajęciach 

online e-Laboratorium organizowanego przez Centrum Nauki Kopernika. 

• 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 i zdrowia. 

• Realizacja programu edukacyjnego ,,Bieg po zdrowie”. 

• IV miejsce w Ogólnopolskich zawodach algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego zajęli uczniowie naszej szkoły. 

• Centrum Mistrzostwa Internetowego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry 

dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania 

informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. 

•  „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.  

• 5 września 2020 r. w całym kraju odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Narodowe 

Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana 

wspólną lekturą „Balladyny ” Juliusza Słowackiego przez uczniów  klasy VI i VIII w obecności 

społeczności szkolnej czytali oni i przedstawiali przygotowane przez siebie fragmenty. 

 

Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych – sukcesy – 2020 r. 

 Uczennica klasy VIII została laureatką przedmiotowego konkursu z geografii organizowanego 

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 Uczennica klasy V zdobyła wyróżnienie w konkursie "Wielkanocne tradycje i obyczaje" 

zorganizowanego przez Lubartowski Ośrodek Kultury. 

 XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym "Opowieści Wigilijne" zorganizowanym przez PMDK 

w Lubartowie. Uczennica klasy VI została nagrodzona. 

 W Turnieju o Mistrzostwo Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym uczniowie zajęli III miejsce. 

 Chłopcy zostali wicemistrzami powiatu w Igrzyskach Dzieci  w piłce siatkowej. 

  Uczniowie zostali mistrzami i mistrzyniami na etapie gminnym Igrzyskach Młodzieży w piłce 

siatkowej. 

 IV Konkurs Interdyscyplinarny Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin „Historyczne 

miejsca, historyczne postacie - Jan Paweł II w Lublinie” W ogólnopolskiej edycji tego konkursu 

wzięli udział uczniowie naszej szkoły którzy wykonali prace w kategorii literackiej oraz  

w kategorii plastycznej.  

 Konkurs plastyczny organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego "Jak 

mogę pomóc pszczołom?" uczennica klasy II zdobyła nagrodę specjalną Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. 

 Chłopcy zajęli II miejsce w IGRZYSKACH MŁODZIEŻY na szczeblu POWIATOWYM w PIŁCE 

NOŻNEJ . 

 Uczniowie kl. VI naszej szkoły zakwalifikowali się do finałowego etapu konkursu wiedzy 

ekologicznej dla uczniów kl. IV - VI ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego 

"Pszczoły znam i o nie dbam", który jest realizowany w ramach kampanii "Lubelskie - wspólnie 

dla pszczół" 
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 Uczennica naszej szkoły otrzymała nagrodę w kategorii plastycznej w XXII Powiatowym 

Konkursie Plastycznym i Literackim "Opowieści wigilijne 2020". 

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 2020/2021 liczba uczniów wynosiła 422. Uczniowie podzieleni  

są na 22 klasy. Dyrektorem Zespołu Szkół w Kamionce jest Pan Michał Nerlo. W Zespole Szkół  

w Kamionce w chwili obecnej zatrudnionych jest 52 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji  

i obsługi. 

 W czasie wakacji, oprócz typowych prac porządkowo-konserwacyjnych, rozpoczęto 

modernizację placu zabaw. Prace prowadzono przy wymianie nawierzchni placu zabaw polegające na 

zdjęciu starych gumowych płyt bezpiecznych, usunięciu podbudowy z kruszywa, uzupełnieniu 

wyrobiska piaskiem i ziemią i na tej warstwie zostały ułożone maty przerostowe i zasiano trawę. Przez 

Radę Rodziców została sfinansowana wymiana drewnianych elementów w ławeczkach na placu zabaw. 

Naprzeciw wejścia głównego do budynku szkoły zostały wykonane prace przy zmianie miejsca tablicy 

Patrona szkoła – tablica została przeniesiona nad gablotę ze sztandarem, a na ścianie została 

przyklejona fototapeta z wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na parkingu szkolnym wzdłuż 

budynku szkoły zostały zainstalowane bariery wytyczające bezpieczną strefę ruchu dla uczniów 

przemieszczających się do sali gimnastycznej. 

 

Wyposażenie Zespołu Szkół w Kamionce 

 Zespół Szkół w Kamionce zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku. Dysponuje 22 salami 

lekcyjnymi, dwoma salami przeznaczonymi do zajęć specjalistycznych dla uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej, dwoma pracowniami komputerowymi z 25 stanowiskami łącznie. W kwietniu  

i czerwcu 2020 r. szkoła w celu realizowania zajęć w formie nauczania zdalnego w czasie pandemii 

COVID-19 zakupiła łącznie 62 poleasingowe laptopy na łączną kwotę 91.935 zł, które na czas  

e-nauczania zostały udostępnione uczniom. Szkoła posiada również dwie pracowni językowe oraz  

15 sal wyposażonych w tablice interaktywne (11 szt.) oraz z komputerami i rzutnikami (4 szt.). Szkoła 

dysponuje własnym stałym połączeniem z Internetem i posiada 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. Techniczne i dydaktyczne wyposażenie szkoły jest stale 

wzbogacane i modernizowane. Na początku 2020 roku (styczeń-luty) przeprowadzono modernizację 

szkolnego monitoringu polegającą na wymianie okablowania, serwera i wszystkich kamer 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Projekty, programy i akcje realizowane przez Zespół Szkół w Kamionce w 2020 r. 

 Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus 
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 Narodowe Czytanie 

 Bieg po zdrowie – program promujący zdrowy styl życia 

 Przyjaciele Zippiego – realizacja programu rekomendowanego (oddziały przedszkolne) 

 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – realizacja programu rekomendowanego (klasy IV 

– VI) 

 Czyste Powietrze wokół nas – realizacja programu antynikotynowego (SANEPID) 

 „Program dla szkół” – owoce i mleko w szkole 

 Program „Trzy koła” 

 Program ogólnopolski SKS 2020/2021 pod patronatem MSiT 

 Lubelski program wczesnego wykrywania, leczenia i terapii zaburzeń komunikacyjnych u dzieci 

rozpoczynających naukę szkolną 

 "Trzymaj formę" oraz konkurs "Zdrowy styl życia" 

 "Tydzień życzliwości" i akcja "Podaj dalej” 

 Światowy dzień rzucania palenia, Światowy dzień bez tytoniu, Papierosom powiedz „NIE” 

 Światowy dzień zdrowia psychicznego 

 Zaczytane przerwy 

 Sprzątanie świata 

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

dzieciom przetrwać zimę”, zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia  

w Lublinie, Paczka dla seniora 

 Działam z imPETem 

 Program Nauka Dla Ciebie – ePlanetobus – program Centrum Nauki Kopernik 

  „Mała Książka – Wielki Człowiek” – Wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasisty – projekt 

Instytutu Książki 

 Kartka dla medyka 

 Program Prezesa Sądu Okręgowego „Mediacja rówieśnicza w szkole, metodą przeciwdziałania 

agresji”. 

 Akademia Młodego Naukowca 

 

Sukcesy uczniów w konkursach i zawodach: 

 Ogólnopolski konkurs "Prymas Wyszyński - Człowiek niezwykłej miary": Bogusław Dobosz VI a 

- wyróżnienie w kategorii prezentacja multimedialna 

 XVI Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Pokażę Ci, gdzie mieszkam 2020": 

Bogusław Dobosz VI a - laureat w kategorii fotograficznej 

 XXII Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki "Opowieści Wigilijne": Kinga Marczak VII c – 

wyróżnienie, Aleksandra Warszawska VII b - wyróżnienie 

 #WIKTORIA w nowoczesnym ujęciu - 100. rocznica Bitwy Warszawskiej: I miejsce - Kamila 

Kowalczyk VII d, II miejsce Adrianna Warszawska VI c, wyróżnienia: Otylia Siłuch VII c, 

Aleksandra Warszawska VII b, Filip Mazurek VI b, Mikołaj Furtak VI a, Karol Stasiak VII c 

 Ogólnopolskie zawody szachowe: IX miejsce Patryk Kula, X miejsce Wojciech Nowakowski, 

XIII miejsce Piotr Malesa, XIV miejsce Wiktor Wójtowicz, XV miejsce Maksymilian Mitura, XVI 

miejsce Julian Trąbka, XVII miejsce Zofia Wiącek 

 Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców - XVIII 

Memoriał Ryszarda Kalbarczyka: I miejsce Olaf Oniszczuk, III miejsce Zofia Wiącek, III miejsce 
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Aleksander Trąbka, IV miejsce Aleksandra Samonek, Julian Trąbka, Franciszek Górny,  

V miejsce Lena Jaworska, Oliwier Chudzik  

 12. Mistrzostwa Powiatu w pływaniu indywidualnym: I miejsce Aleksander Trąbka - styl dowolny, 

I miejsce Rozalia Turska - styl klasyczny, II miejsce Hubert Wiącek - styl grzbietowy, III miejsce 

Zofia Wiącek - styl grzbietowy, IV miejsce Julian Trąbka - styl klasyczny, VI miejsce Wiktor Ślisz 

- styl dowolny 

 13. Mistrzostwach Rejonu w pływaniu indywidualnym: I miejsce Aleksander Trąbka – styl 

dowolny, I miejsce Rozalia Turska - styl klasyczny, II miejsce Hubert Wiącek - styl grzbietowy, 

III miejsce Zofia Wiącek - styl grzbietowy 

 14. Mistrzostwach Województwa w pływaniu indywidualnym: I miejsce Rozalia Turska - styl 

klasyczny, II miejsce Aleksander Trąbka – styl dowolny, III miejsce Hubert Wiącek - styl 

grzbietowy, VI miejsce Zofia Wiącek - styl grzbietowy 

 The Big Challenge - I miejsce w regionie (na 259 uczniów) oraz II miejsce w Polsce (na ponad 

5100 uczniów) Patryk Woźniak V c 

 SzachMaks: Kula Patryk II a Polska: 19, województwo: 1, Feldman Wiktor III a Polska: 31, 

województwo: 6, Wrotkowski Bartłomiej III b Polska: 53, województwo: 10, Kotłowski Bartosz III 

a Polska: 55, województwo: 11, Samonek Mateusz III b Polska: 83, województwo: 13, Aftyka 

Amelia III a 23 Polska: 99, województwo: 14, Podleśny Krzysztof III a Polska: 101, 

województwo: 15, Grzeszczak Kajetan VIII b Polska: 30, województwo: 4 

 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.  

W 2020 roku z powodu pandemii działalność sportowa musiała mieć charakter ograniczony. 

 Nie organizowano żadnych turniejów halowych, ani plenerowych. Odbyły się jedynie rozgrywki ligowe 

pod patronatem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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 „A” klasy w III grupie.  

Prezes klubu: Janusz Drzewiecki 

V-ce Prezes: Jakub Grymuza 

Kierownik – Kamil Prażmowski 
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Sekcja piłki nożnej: 

1. Drużyna Seniorów 

2. Drużyna Juniorów 

3. Drużyna Trampkarzy 

4. Drużyna Młodzików 

 

 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  „Młodzików Młodszych” i „Trampkarzy Starszych”, poprzez „Juniorów Starszych” 

i „Seniorów”, Klub zrzesza ponad 100 czynnych zawodników.  

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 zostały podjęte 

następujące działania celem wyłonienia wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych objętych systemem z terenu Gminy Kamionka. 

 

Tabela 11. Zamówienia publiczne – gospodarka odpadami komunalnymi 

Lp. Znak sprawy, 

data ogłoszenia, 

termin składania ofert, 

nazwa usługi 

Wykonawcy, 

którzy przystąpili 

do postępowań 

Kwota brutto w 

zł. 

Uwagi 

1. RI.271.30.2019 

26.11.2019 r. 

30.12.2019 r. 

(przetarg) 

„Odbiór, transport                  

i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

powstałych i zebranych            

na wszystkich 

nieruchomościach 

zamieszkałych, położonych 

w granicach 

administracyjnych gminy 

Kamionka w 2020 r.” 

1. EKO-TRANS Sp. z o.o. 

Samoklęski 28,  

21-132 Kamionka 

 

 

1 113 326,47 zł 

Postępowanie 

zostało 

unieważnione  

ze względu na to, 

iż oferta 

z najniższą ceną 

przewyższa 

kwotę, którą 

zamawiający 

zamierza 

przeznaczyć 

na sfinansowanie 

zamówienia. 

Nie jest możliwe 

zwiększenie 

kwoty pierwotnej. 

2. Małgorzata Piskorska, 

(RAGO Sp. z o.o.) 

ul. Rynek 16,  

21-146 Jeziorzany 

 

------------------ 

Nie można 

zapoznać się 

z treścią oferty, 

gdyż archiwum 

ma niewłaściwy 

format lub jest 

uszkodzone. 

2. RI.271.34.2019  

20.12.2019 r. 

27.12.2019 r. 

(zapytanie ofertowe) 

2. RAGO Sp. z o.o. 

ul. Rynek 16,  

21-146 Jeziorzany 

 

 

129 720,00 zł 
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„Odbiór, transport                  

i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

powstałych i zebranych            

na wszystkich 

nieruchomościach 

zamieszkałych, położonych 

w granicach 

administracyjnych gminy 

Kamionka w miesiącu 

styczniu 2020 roku” 

1. EKO-TRANS Sp. z o.o. 

Samoklęski 28,  

21-132 Kamionka 

(oferta wybrana) 

 

 

73 120,32 zł 

3. RI.271.35.2019 

02.01.2020 r. 

04.02.2020 r. 

(przetarg) 

„Odbiór, transport                  

i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

powstałych i zebranych            

na wszystkich 

nieruchomościach 

zamieszkałych, położonych 

w granicach 

administracyjnych gminy 

Kamionka w 2020 r.” 

 

1. EKO-TRANS Sp. z o.o. 

Samoklęski 28,  

21-132 Kamionka 

(oferta wybrana) 

923 731,26 zł  

4. RI.271.2.2020 

09.01.2020 r. 

16.01.2020 r. 

(zapytanie ofertowe) 

„Odbiór, transport                  

i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

powstałych i zebranych            

na wszystkich 

nieruchomościach 

zamieszkałych, położonych 

w granicach 

administracyjnych gminy 

Kamionka w miesiącu 

lutym 2020 roku” 

1. EKO-TRANS Sp. z o.o. 

Samoklęski 28,  

21-132 Kamionka 

(oferta wybrana) 

72 435,60 zł  

2. RAGO Sp. z o.o. 

ul. Rynek 16,  

21-146 Jeziorzany 

103 148,10 zł 

    Źródło: UM Kamionka 

 

 W wyniku zapytania ofertowego na styczeń i luty, jak również przetargu na pozostałe miesiące 

roku 2020 wykonawcą usługi została firma EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka. 

 Ze względu na zmiany w ustawie zasadniczej konieczne stały się również zmiany prawa 

miejscowego w zakresie gospodarki odpadami – Uchwały wprowadzone w 2020 r.: 
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Tabela 12. Wykaz uchwał podjętych w 2020 r. w związku z gospodarką odpadami  

Lp. Podjęta uchwała  

1.  Uchwała nr XV/100/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 

10.03.2020 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamionka”. 

Zmiany w regulaminie. 

2. Uchwała nr XV/99/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 

10.03.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

Zmiana wzoru deklaracji. 

3. Uchwała nr XV/98/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Ustalenie zwolnień  

dla mieszkańców kompostujących 

bioodpady w przydomowych 

kompostownikach, stawka 1,00 zł. 

/os/m-c. 

4. Uchwała nr XV/97/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

Ustalenie stawki przy segregacji 

odpadów – 19,00 zł/os/m-c, 

Ustalenie stawki podwyższonej – 

40,00 zł/os/m-c 

5. Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 

18.08.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Zmiany w zakresie i sposobie 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

4. Uchwała Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 18 

sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka. 

Zmiany w regulaminie – tekst 

ujednolicony 

    Źródło: UM Kamionka 

 

Powyższe zmiany Uchwał wynikały ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, do których należało je dostosować.  W związku z tym została zmieniona 

częstotliwość odbioru odpadów i tak:  

- odpady zmieszane i bioodpady odbierane były z nieruchomości 1 raz w miesiącu z wyjątkiem 

miesięcy wrzesień, październik, gdzie ta częstotliwość była nie mniejsza niż raz na dwa tygodnie,  

w kolejnych latach zwiększona częstotliwość dotyczyć będzie okresu od kwietnia do października,   

- odpady segregowane: 

 (tworzywa sztuczne i metale – worek żółty) odbierane były z nieruchomości 1 raz  

w miesiącu,  

 (szkło – worek zielony) odbierane były z nieruchomości 1 raz na dwa miesiące, 

 (papier – worek niebieski) odbierane były z nieruchomości 1 raz na dwa miesiące, 

- popiół jedynie w okresie grzewczym ( styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, 

grudzień) odbiór 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 PSZOK, zlokalizowanym pod adresem:  

ul. Nadrzeczna 1A, 21-132 Kamionka.  
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PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był czynny w każdą ostatnią sobotę 

miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. a od października 2020 r. także w drugą środę miesiąca od 

8,00 do 14,00. 

 W 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była naliczana  

w dalszym ciągu od ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość. Niższą stawkę opłaty płacili 

mieszkańcy, którzy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, opłata 

podwyższona ma zastosowanie w przypadku braku segregacji. W okresie styczeń, luty, marzec 2020 r. 

obowiązywała stawka 11,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej przy deklarowanej segregacji 

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

odpadów, zgodnie z w/w Uchwałą Rady Gminy Kamionka Nr XV/97/2020 z dnia 10 marca 2020 r.   

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty od kwietnia 2020 r. stawka wzrosła do kwoty 19,00 zł miesięcznie  

od osoby zamieszkującej przy deklaracji segregacji odpadów. Stawka podwyższona wynosiła w okresie 

styczeń, marzec – 25,00 zł., od kwietnia wynosi 40,00 zł. Równolegle do zmiany stawki, również od  

1 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr XV/98/2020 Rady Gminy Kamionka z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadzone zostało zwolnienie dla 

mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość.  

Pobierana opłata przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, kosztów funkcjonowania PSZOK oraz kosztów obsługi administracyjnej.  

W ramach funkcjonowania systemu, przeprowadzono remont PSZOK: utwardzono plac 

zalewając płytę betonową pod kontenery oraz miejsce na gruz, wyrównano plac kruszywem, 

zamontowano dwa garaże blaszane z przeznaczeniem na papier i elektroodpady.   

 

W 2020 r. zarejestrowanych było w systemie łącznie 5806 osób, w tym:  

 3633 – deklarujących selektywny odbiór odpadów wraz ze zniżką na kompostowanie.  

 2173 – deklarujących selektywny odbiór odpadów. 

 

Złożono 923 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

dostarczono 1911 szt. zawiadomień o zmianie stawki wraz z opracowaną broszurą informacyjną,  

w której zawarte były najważniejsze informacje dotyczące tematyki gospodarowania odpadami: sposób 

segregacji poszczególnych frakcji odpadów, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, sposobie i terminach płatności, wysokości obowiązujących stawek, numerze konta  

do wpłat, informacji na temat zniżki związanej z kompostowaniem bioodpadów, dane kontaktowe. 

 Zaksięgowano 6817 wpłat na łączną kwotę 1 077 325,20 zł., w tym koszty upomnień i odsetki,   

stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 108 903,81 zł., wysłano 272 szt. upomnień. Łączne 

koszty poniesione na gospodarkę odpadami w 2020 r. w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów, remont PSZOK, zakup materiałów, szkolenia, obsługa administracyjna to 1 265 524,28 zł. 
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Tabela 13 - Ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kamionka  

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. : 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w Mg 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 514,92 

20 01 39, 15 01 02 Tworzywa sztuczne 175,10 

20 01 01, 15 01 01 Papier i tektura 23,84 

20 01 02, 1501 07 Szkło 100,16 

20 03 99 ex (popiół) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 172,62 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 137,42 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

15,56 

16 01 03 Zużyte opony 11,16 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 42,12 

 RAZEM 1192,90 

    Źródło: UM Kamionka 

Tabela 14. Ilość odebranych odpadów z Punktu Zbiórki Selektywnej w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2020 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 

37,04 

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 2,70 

080111* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

0,25 

150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

0,48 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,40 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

2,06 

16 01 03 Zużyte opony 10,24 

20 01 39, 15 01 06 Tworzywa sztuczne 0,54 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 43,12 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23                 i 20 01 35 

4,90 

17 03 80 Odpadowa papa 1,2 

17 02 02 Szkło 7,56 

 RAZEM 110,49 

    Źródło: UM Kamionka 
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Koszty usługi odbioru, transportu i zagospodarowania za 2020 r. wyniosły(zgodnie z fakturami): 

1 193 559,28 zł.  

Ilość podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamionka na koniec 2020 r. wynosiła – 11 

firm są to: 

 

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. „Koma Lublin Sp. z o.o.”, ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin 

9. KOM-EKO S.A., ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin 

10. Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12,  21-020 

Milejów 

11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów 

 

Firmy wykreślone z rejestru w 2020 r.: 

 EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik. 

 

Firmy wpisane do rejestru w 2020 r.: 

 „Koma Lublin Sp. z o.o.”, ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin 

 KOM-EKO S.A., ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin 

 Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 

Milejów 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów. 

 

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 posiadały/ją 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 

10. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 
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11. „TRAS-KOM” Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej. 

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 2020 wyniósł 3948,30 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.  

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 2191,99 

Mg azbestu.  

W 2020 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. IV nabór wniosków na rok 

2021 w ramach projektu był prowadzony przez tut. Urząd Gminy w terminie  od 25.05.2020 r. – 

03.07.2020 r., gdzie zostało złożone 29 wniosków, natomiast w ciągu roku  prowadzono realizację prac 

pozostałych z II i III naboru, prowadzonego w latach 2018 - 2019. Tylko z tego tytułu w ubiegłym roku 

zostało unieszkodliwione 63,16 Mg azbestu.  

Dodatkowo w roku 2020 zostały pozyskane środki  na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, w wysokości 33 148, 82 zł., co pozwoliło na realizację 

58 wniosków i unieszkodliwienie 130,61 Mg azbestu. 

Usuwane wyroby azbestowe wprowadzane są do bazy azbestowej, przez którą składany jest 

rokrocznie raport z prac wykonanych w danego roku.  

Odpady z działalności rolniczej 

W roku 2020 została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie umowa dotacji w ramach zadania: „Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na kwotę 22 500,00 zł,  

ze względu na wczesne wykorzystanie puli środków z pomocy de minimis, realizacja została przełożona 

na pierwszy kwartał 2021 r. 

Finanse gminy Kamionka w latach 2019-2020 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków                

oraz przychodów i rozchodów. Budżet Gminy Kamionka na 2020 rok został przyjęty Uchwałą                      
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Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej              

na rok 2020. 

 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 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. 

 Najistotniejsze informacje dotyczące stanu finansów Gminy Kamionka za rok 2020:  

1. Udział dochodów własnych, na które składają się w szczególności dochody z podatków i opłat 

lokalnych, z majątku gminy oraz udziały w podatku dochodowym PIT i CIT w dochodach ogółem 

stanowi 21,38 %. 

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 1 277,95 zł. 

Dochody ogółem Gminy Kamionka w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 5 978,32 zł. 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi  23,76 %. 

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynoszą 5 929,69 zł. 

3. Zadłużenie ogółem Gminy Kamionka na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnęło kwotę 

10 530 000,00 zł, w tym z tytułu: 

 emisji obligacji wynosi 9 800 000,00 zł, 

 zaciągniętego kredytu wynosi 730 000,00 zł. 

4. Nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami  bieżącymi                  

za rok 2020 wynosi 2 612 232,37 zł. Podobnie wynik budżetu przyjął wartość dodatnią; został 

wykonany na kwotę 313 801,02 zł.  

Wykonanie budżetu Gminy Kamionka 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Uchwałą Nr RIO-I-0034/38/21   

z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamionka                     

w 2020 roku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Burmistrza Miasta Kamionka sprawozdanie               

z wykonania budżetu za 2020 rok. 

1. Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku wyniosło 38 578 105,68 zł w stosunku do planu 

rocznego ustalonego na kwotę 40 765 232,97 zł, co stanowi 94,63% wykonania planu rocznego. 

 Największy udział w strukturze dochodów własnych posiadają udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 8,19% dochodów ogółem. 

Realny spadek dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych  

w stosunku do 2019 roku wyniósł 4,20%. 

 Podatek od nieruchomości stanowi 2,93% w strukturze dochodów ogółem. Wzrost realny 

dochodów z tego tytułu w stosunku do 2019 roku wyniósł 8,50%. 

2. Dochody majątkowe w 2020 roku zostały zrealizowane na kwotę 6 794 058,48 zł, w tym dochody 

ze sprzedaży majątku w wysokości 1 643,37 zł. 
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Wykres 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Kamionka za 2020 r. 

Źródło: UM Kamionka 

 
3. Plan roczny wydatków ogółem został ustalony w wysokości 42 477 497,97 zł, zaś wykonany                        

w kwocie 38 264 304,66 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 90,08 %, w tym: 

 Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 30 474 639,95 zł, natomiast wykonane 

na kwotę 29 171 814,83 zł, co stanowi 95,72 % planu rocznego, 

 Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie w wysokości 12 002 858,02 zł,  

zaś wykonane na kwotę 9 092 489,83 zł, czyli w 75,75 %, co pozwoliło na zrealizowanie 

kluczowych dla mieszkańców przedsięwzięć. 

 

Wykres 2. Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Kamionka w 2020 r. 

 
Źródło: UM Kamionka 

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 
GMINY KAMIONKA  W 2020 ROKU

dochody własne

dotacje celowe z budżetu
państwa

subwencja ogólna

dotacje oraz środki
przeznaczone
na inwestycje

23,76%

0,52%
75,72%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW 
BUDŻETU GMINY KAMIONKA W 2020 ROKU

wydatki majątkowe

wydatki na spłatę odsetek od
zaciągniętego długu

pozostałe wydatki bieżące



47 
 

Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku zostały zrealizowane  

w wysokości 1 073 490,20 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, łącznie z wydatkami administracyjnymi i kosztami funkcjonowania Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w 2020 roku wyniosły 1 265 524,28 zł. 

 

Wykres 3. Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Kamionka w 2020 r. 

 
Źródło: UM Kamionka 

 

4. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-), tj. dochody ogółem – wydatki ogółem wynosi 313 801,02 zł. 

 

Tabela 15. Wynik budżetu w latach 2019-2020. 

Tytuł Rok 2019 (w zł) Rok 2020 (w zł) Dynamika (w %) 

DOCHODY 36 063 598,96 38 578 105,68 6,97 

Dochody własne 7 781 938,41 8 244 984,92 5,95 

Dotacje celowe z budżetu 

państwa 
10 351 475,08 11 689 591,28 12,93 

Subwencja ogólna 11 131 138,00 11 849 471,00 6,45 

Dochody majątkowe 6 799 047,47 6 794 058,48 -0,07 

28,69%

4,92%

0,35%

14,02%
8,37%

8,94%

25,73%

0,52%

5,73%

1,41%

1,32%

Wydatki budżetu Gminy Kamionka za 2020 rok 
wg dziedzin działalności 

(procentowy udział w wydatkach ogółem)

polityka społeczna i rodzina

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

kultura fizyczna

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

transport i łączność

administracja publiczna

oświata i wychowanie

obsługa długu

rolnictwo i łowiectwo

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

inne
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WYDATKI 32 959 346,04 38 264 304,66 16,09 

Wydatki bieżące 26 768 403,28 29 171 814,83 8,98 

Wydatki majątkowe 6 190 942,76 9 092 489,83 46,87 

Wynik - nadwyżka 3 104 252,92 313 801,02 -89,89 

Przychody 2 585 204,44 6 768 654,32 161,82 

Rozchody 2 026 894,32 5 074 630,00 150,36 

Źródło: UM Kamionka 

 

Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi  9 092 489,83 zł. 

Analiza wydatków majątkowych zarówno w 2020 roku, jak i w latach wcześniejszych pokazała,                   

że sprawą priorytetową było realizowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę warunków życia 

mieszkańców i ich bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.  

 

Wykres 4. Struktura wydatków majątkowych wg dziedzin działalności. 

 
Źródło: UM Kamionka 

18,99%

26,13%

0,35%

3,09%
2,00%

37,89%

11,28%

0,26%

Struktura wydatków majątkowych wg dziedzin 
działalności

rolnictwo i łowiectwo

transport i łączność

administracja publiczna

bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
oświata i wychowanie

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
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Wydatki majątkowe są ważnym elementem budżetu jednostki, gdyż pokazują kierunki inwestowania 

a tym samych rozwoju gminy. Jednocześnie powiększają fundusz jednostki i tym samym zwiększają 

wartość posiadanego majątku. Gmina realizowała przedsięwzięcia nie tylko z własnych dochodów,  

ale także pozyskała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (w ramach refundacji wydatków 

inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań Ministerstwo Finansów przekazało 3 736 140,61 zł); 

korzystała również ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy celowych. W 2020 roku 

Gmina Kamionka otrzymała środki zewnętrzne na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 481 844,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 

667 206,00 zł, stanowiące dofinansowanie zadania majątkowego pod nazwą: Przebudowa drogi 

gminnej 103270 L w m. Kamionka Nowy Skrobów od km 0+000 do km 2+380; łączna wartość zadania 

1 403 000,00 zł.    

Należy podkreślić, że w roku 2020 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie  

9 092 489,83 zł, co pokazuje znaczny wzrost środków przeznaczonych na inwestycje, bo aż o 46,87 %. 

Najbardziej kosztochłonne inwestycje zrealizowane przez Gminę Kamionka w okresie 

sprawozdawczym: 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Kamionka wartość 

zadania ogółem 3 495 724,10 zł, wykonano  w okresie sprawozdawczym na kwotę 

1 576 368,00 zł;  

2. Przebudowa drogi gminnej nr 103249 L Rudka Gołębska – Kamionka – Kozłówka na odcinku 

1505 m plan 2 139 160,30 zł, wykonanie 2 134 374,32 zł; 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  na terenie Gminy Kamionka plan na rok 2020 został 

określony w wysokości 3 281 024,96 zł, inwestycja została zrealizowana w kwocie  

3 250 185,96 zł; 

4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamionce zaplanowane wydatki            

na ten cel zostały ustalone w wysokości 663 537,66 zł, zaś zrealizowane na kwotę  

539 693,44 zł; 

5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Samoklęskach wartość 

przedsięwzięcia na rok 2020 została zaplanowana w wysokości  526 602,77 zł, zaś wykonane 

na kwotę 450 212,59 zł.  

Spośród przedsięwzięć zaprezentowanych w katalogu wydatków majątkowych Gmina Kamionka 

zrealizowała również wiele zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku 

skutecznie przeprowadzono następujące inwestycje w poszczególnych sołectwach: 

1. Modernizacja dróg gminnych w ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectw: 

Kamionka I, Kozłówka, Siedliska, plan 46 994,00 zł wykonanie 46 692,03 zł, co stanowi  

99,36 % planu; 

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka I, plan 

15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego; 

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kierzkówka kolonia, 

plan 13 032,00 zł, wykonanie 12 700,00 zł, stanowi to 97,45 % planu; 

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Rudka Gołębska, plan 

19 000,00 zł wykonanie 18 450,00 zł, co stanowi 97,11 % planu rocznego;  

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samoklęski, plan 

26 000,00 zł wykonanie 25 999,99 zł, co stanowi 100,00 %; 

6. Zakup wyposażenia placu zabawa przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw)                        

w Siedliskach (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 zł, zaś z budżetu 4 000,00 zł)  

razem plan na 24 000,00 zł wykonanie 21 200,00 zł, co stanowi 88,33 % planu; 
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7. Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw)                                 

w ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka Krasienińska (w tym 12 831,00 zł z funduszu 

sołeckiego z budżetu 4 500,00 zł) razem plan wynosi 17 331,00 zł, wykonanie 14 831,00 zł,              

co stanowi 85,57 %; 

8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Kierzkówka plan 23 082,00 zł, wykonanie 23 082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

 

Niezależnie od powyższego Gmina Kamionka zrealizowała 39 zadań bieżących w 16. sołectwach                   

na łączną kwotę 243 615,05 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach funduszu sołeckiego zakupiono 

również materiały i usługi w zakresie remontu dróg gminnych (w sołectwach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, 

Dąbrówka, Kamionka II, Kierzkówka Wieś, Samoklęski Wieś, Samoklęski Kolonia, Starościn, Syry, 

Zofian), materiały i usługi służące promocji poszczególnych sołectw (Bratnik, Starościn, Kamionka I, 

Kozłówka, Kamionka II, Starościn), wyposażenie niezbędne do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej 

(w sołectwach: Kamionka I, Kamionka II, Kozłówka, Starościn, Syry), materiały i usługi do remontu  

i wyposażenie  świetlic wiejskich (w sołectwach: Amelin, Kamionka III, Stanisławów Duży, Starościn, 

Biadaczka, Dąbrówka, Kozłówka, Samoklęski Kolonia, Ciemno),  materiały i usługi do rozbudowy 

oświetlenia ulicznego (w sołectwach: Bratnik, Ciemno, Kamionka II, Kozłówka). Dodatkowo zakupiono 

usługi mające na celu utrzymanie zieleni w gminie  i wyposażenie sportowe służące utrzymaniu kultury 

fizycznej (w sołectwach: Zofian, Samoklęski Kolonia).  

 

Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w 2020 roku 

Tabela 16. Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w 2020 roku. 

L.p. Nazwa inwestycji Opis - cele Wartość 

inwestycji 

Kwota i źródło 

dofinansowania 

zewnętrznego 

1. Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków na terenie  

gminy Kamionka 

W ramach inwestycji wykonano 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. 

3 371 430,00 zł 1 770 377,00 zł 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich  

na lata 

2014-2020 

2. Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej w gminie 

Kamionka 

W ramach inwestycji zrealizowano: 

Termomodernizacje budynku użyteczności publicznej 

w Kamionce, której przedmiotem była głęboka 

modernizacja energetyczna budynku użyteczności 

publicznej w Kamionce. Wykonano: ocieplenie ścian 

fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, 

ocieplenie stropu nad piętrem, modernizację instalacji 

CO, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę 

oświetlenia 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 

837 888,14 zł 534 697,12 zł 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego  

na lata 2014-

2020 
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zwiększenie efektywności energetycznej 

modernizowanego budynku wynikające z audytu 

energetycznego wynosi 77,72%. Inwestycja 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. Grupą 

docelową inwestycji są mieszkańcy Gminy Kamionki.  

oraz 

Termomodernizacje budynku użyteczności publicznej 

w Samoklęskach, której przedmiotem był głęboka 

modernizacja energetyczna budynku użyteczności 

publicznej w Samoklęskach. Wykonano: 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 oświetlenia na 

LEDY. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają 

bezpośrednio z audytu energetycznego. Roczne 

zwiększenie efektywności energetycznej 

modernizowanego budynku wynikające z audytu 

energetycznego wynosi 83,13 %. Inwestycja 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. Grupą 

docelową inwestycji są mieszkańcy Gminy Kamionki.  

3. Dostawa, montaż i 

uruchomienie 

serwisów 

internetowych w 

ramach projektu 

„Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej z dwoma 

przepompowniami 

ścieków w 

Kamionce – etap 

IV”    

Dostawa, montaż i uruchomienie serwisów 

internetowych w ramach projektu „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami 

ścieków w Kamionce – etap IV”   z podziałem na 

części. W ramach inwestycji zrealizowano dostawę, 

montaż i uruchomienie serwisu internetowego do 

obsługi klienta - oceny poziomu satysfakcji oraz 

dostawę, montaż i uruchomienie serwisu 

internetowego do obsługi klienta - dokonywania 

transakcji on-line 

60 270,00 zł 41 650,00 zł 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego  

na lata 2014-

2020 
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4. Remont ulicy 

Poprzecznej i ulicy 

Nowy Rynek w 

Kamionce 

Remont ulicy Poprzecznej i ulicy Nowy Rynek w 

Kamionce 

244 800,16 zł 122 400,00 zł 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

5. Dostawa fabrycznie 

nowego, średniego 

samochodu 

ratowniczo – 

gaśniczego dla 

jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Samoklęskach 

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Samoklęskach 

790 890,00 zł 138 000,00 zł 

Krajowy System 

Ratowniczo – 

Gaśniczy; 

371 000,00 zł 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Lublinie 

6.  Remont ulicy 

Browarnej w 

Kamionce 

Remont ulicy Browarnej w Kamionce 50 697,54 zł - 

7. Remont ulicy 

Katowskiej w 

Kamionce 

Remont ulicy Katowskiej w Kamionce 150 168,75 zł - 

8. Remont części 

drogi gminnej 

zlokalizowanej na 

działkach nr 834 i 

835 w miejscowości 

Kozłówka 

Remont części drogi gminnej zlokalizowanej na 

działkach nr 834 i 835 w miejscowości Kozłówka 

70 726,50 zł - 

9.  Przebudowa drogi 

gminnej nr 103270 

L w m. Kamionka 

Nowy Skrobów od 

km 0+000 do km 

2+380 

Przebudowa drogi gminnej nr 103270 L w m. 

Kamionka Nowy Skrobów od km 0+000 do km 2+380 

1 334 412,89 zł 667 206,00 zł 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

Źródło: UM Kamionka 

 

Aktywność projektowa – projekty UE 

Tabela 17. Aktywność projektowa w gminie Kamionka w latach 2019 - 2021. 

Numer  

umowy 

/decyzji 

Nazwa/rodzaj 

projektu 

Krótki opis zakresu  

i celów 

Wartość projektu/ 

dofinansowania 

(wartości umowne) 

Data 

realizacji 

RPLU.04.01.00-06-

0165/16 

 

Program:  

Projekt 

inwestycyjny 

 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 

283 zestawów solarnych systemów 

grzewczych centralnej wody użytkowej. 

Instalacje solarne zostaną zamontowane na 

obiektach prywatnych w Gminie Kamionka. 

3 893 380,82 zł 

/3 035 704,30 zł 

2019 
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RPO WL na lata 

2014-2020  

Działanie:  

4.1. Wsparcie 

wykorzystania OZE  

dziedzina: 

energetyka 

źródeł energii na 

terenie Gminy 

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. 

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 

budową kanalizacji. Zadania podzielone są na 

prace dotyczące sieci i przepompowni 

ścieków. 

2 952 708,85 zł 

/ 1 788 890,67 zł 

2019 

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 

2 535 908,77 zł 

/ 1 565 321,94 zł 

 2019-10-30 



54 
 

wykorzystaniem energii w budynku. Pozostały 

zakres rzeczowy projektu obejmuje: studium 

wykonalności, dokumentację techniczną, 

nadzór inwestorski, promocję projektu, 

zarządzanie projektem. 

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 

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 

1 287 495,89 zł 

/ 900 382,11 zł 

2019 
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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 

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:  

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). 

655 703,13 zł 

/ 557 347,66 zł 

2019-08-31 
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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 

2020-2021 

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 

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. 

3 787 109,40 zł 

/ 1 989 687,60 zł 

2021 
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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 

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 

639 867,66 zł 

/ 400 360,14 zł 

2020 
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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 

osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., 

zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych - 

228454,1 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej 

526 618,77 zł 

/ 290 202,49 zł 

2020 
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energii cieplnej - 459,998 GJ/rok.Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 

49,92 Mg/rok. 

Źródło: UM Kamionka 

Promocja gminy 

Ze względu na pandemię COVID19 organizacja plenerowych działań promocyjnych oraz 

działań promocyjnych w obiektach zamkniętym w 2020 roku była niemożliwa.  

Sprawy administracyjne 

Urząd Stanu Cywilnego 

W USC w 2020 r. wydano: 

 284 dowodów osobistych, 

 134 zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, 

 44 udostępnień danych z rejestru PESEL oraz s rejestru zamieszkania, 

 151 zameldowań i wymeldowani, 

 639 migracji aktów do Rejestru Stanu Cywilnego, 

 523 odpisów aktów stanu cywilnego.  

 

Udzielanie informacji publicznej 

W 2020 r. do Urzędu Gminy Kamionka wpłynęło 61 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 2020 r. do Urzędu Gminy w Kamionce wpłynęły: 

 2 skargi, 

 2 wnioski, 

 2 petycje. 

 

Wycinka drzew 

W 2020 r. złożonych zostało 84 zgłoszeń na wycinkę drzew od osób fizycznych (6 zaświadczeń i 78 

milczących zgód) oraz 4 wniosków od osób prawnych (wydano 4 decyzje pozytywne).  

 

W poprzednim roku Urząd Gminy złożył do Starostwa Powiatowego w Lubartowie 7 wniosków  

na wycinkę drzew: 

 z działek stanowiących własność Gminy Kamionka – 4 wnioski na 13 szt. drzew.  

 z dróg gminnych - 3 wnioski na 6 szt. 

 

Do Konserwatora Zabytków w Lublinie złożony został 1 wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa. 
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Urząd Gminy Kamionka w 2020 roku wydał 2 zaświadczenia o znajdującej się na terenie gminy plantacji 

świerka. 

 

Wodociągi i kanalizacja 

W 2020 roku wydano: 

 81 warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego do gminnej sieci wodociągowej, 

 20 warunków na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej.  

 

Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 

W 2020 roku wydano: 

 124 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 189 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 31 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości; 

 70 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości; 

 8 decyzji o warunkach zabudowy; 

 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Plany na najbliższy czas  

Nasza rodzina samorządowa nie powinna zwalniać tempa w zakresie działań prorozwojowych 

ukierunkowanych przed wszystkim na wzrost komfortu życia mieszkańców ale również w wieloletniej 

perspektywie wzrostu znaczenia ośrodka miejskiego jakim jest Kamionka.   

Pierwszy krok został już uczyniony przez Nasz samorząd poprzez przystąpienie Gminy 

Kamionka do Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. Jest to organizacja przeszło 20 samorządów 

skupionych wokół Lublina, która ma na celu powiązanie wszystkich tych organizmów na każdym 

możliwym polu działania: społecznego, komunikacyjnego, środowiskowego i wielu innych. Przystąpienie 

gminy Kamionka do LOM jest absolutnie historyczną chwilą, gdyż daje gminie znacznie większy 

potencjał do pozyskiwania zewnętrznych środków na ważne dla mieszkańców działania w nowej 

perspektywie unijnej. 

W skład Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego wchodzi - 

22 gmin, w tym:  

a. miasta: Lublin i Świdnik (tworzące rdzeń LOM) będące terenem koncentracji funkcji 

metropolitalnych,  

b. miasta satelitarne: Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Nałęczów – będące ośrodkami 

rozwijającymi wyspecjalizowane funkcje społeczno-gospodarcze wspomagające ośrodek 

centralny LOM,  

c. gminy położone w obszarze aglomeracji: gm. Konopnica, Jastków, gm. Głusk i Wólka - jako 

tereny koncentracji przedsiębiorczości pozarolniczej,  

d. gminy położone poza aglomeracją: Niemce, Niedrzwica Duża, Garbów, Mełgiew, Wojciechów, 

Strzyżewice, Jabłonna, Lubartów, Spiczyn i Kamionka. 

Należy w tym miejscu podziękować wszystkim dotychczasowym członkom LOM na czele  

z liderem miastem Lublin i prezydentem miasta Krzysztofem Żukiem, za otwarcie na gminę Kamionka  

i życzliwe przyjęcie. W sposób szczególny pragnę w tym miejscu podziękować Zarządowi Województwa 

na czele z Marszałkiem Województwa Jarosławem Stawiarskim, który to zaakceptował wniosek gminy 

Kamionka do akcesu do Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez uwzględnienie  

go w aktualizacji Strategii Województwa Lubelskiego do roku 2030.  
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Naturalną konsekwencją przywrócenia praw miejskich dla Kamionki jest powstanie nowych 

miejscowości, które do tej pory były integralnymi częściami wsi Kamionka tzw. Przysiółkami: Kamionka 

Polny Młyn, Kamionka Krzywy Dąb, Kamionka Grabowy Las, Kamionka Nowy Skrobów, Kamionka 

Stare Pole, Kamionka Ostrów, Kamionka Kokosz. Obecnie oczekujemy na stosowne rozporządzenie 

Rady Ministrów, które sprawi, że przysiółki te z dniem 1 stycznia 2022 roku staną się samodzielnymi 

miejscowościami w ramach istniejących sołectw. 

W kolejnych latach priorytetem Naszego samorządu będzie kontynuacja programu przebudowy 

dróg gminnych, jak również zabieganie, zachęcanie i wspieranie samorządu Powiatu Lubartowskiego 

jak i samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie przebudowy i remontów dróg im podległych 

przebiegających po terenie gminy, gdyż po tych drogach jeżdżą również nasi mieszkańcy. Z uwagi 

samorządu gminy Kamionka nie zejdą z oczu inwestycje społeczne, kulturalne jaki sportowe. 

Wyzwaniem i wielkim wysiłkiem naszego samorządu jest zaplanowana budowa stadionu sportowego, 

który posłuży wszystkim mieszkańcom gminy Kamionka i będzie naszą wizytówką. Obecnie jesteśmy 

na etapie organizowaniu montażu finansowego dla realizacji tego zadania.  

Wyzwaniem dla Nas w najbliższych latach będzie skuteczne zachęcenie turystów 

odwiedzających Muzeum Zamojskich w Kozłówce od odwiedzania terenu całej gminy, zwłaszcza  

w kontekście panującej pandemii, jak również w poszukiwaniu strategicznego inwestora, który 

zdecydowałby się zainwestować w infrastrukturę około turystyczną, gdyż Nasza gmina boryka  

się z dotkliwym brakiem usług gastronomiczno – hotelarsko – konferencyjnych.  

Gmina będzie nadal kładła duży nacisk na współpracę z poszczególnymi środowiskami 

wszystkich 20 sołectw jak i organizacjami działającymi na jej terenie, z którymi realizuje i mam nadzieję 

będzie realizować szereg wspólnych projektów. Jednym z taki elementów jest funkcjonujący od 2016 

roku fundusz sołecki, który pozwala wyzwalać inicjatywy i pomysły wielu środowisk i sprawia,  

że mieszkańcy czują się bardziej „u siebie”. 

Aby wszystkie wspomniane obszary działalności były realizowane w sposób właściwy, 

niezbędna jest zgoda jak największej liczby środowisk co do kierunków rozwoju gminy. Dlatego 

samorząd gminy Kamionka jest i zawsze będzie otwarty na wsłuchiwanie się w zgłaszane postulaty  

i by w miarę możliwości realizować je dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców. 


