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Wstęp
Niniejszy raport został sporządzony na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) , zgodnie z którym
wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok
poprzedni. W zamyśle ustawodawcy raport ma podsumować działalność samorządu
w poprzednim roku oraz dostarczyć mieszkańcom najważniejszych informacji o stanie
realizacji poszczególnych zadań gminy. Zakres dokumentu obejmuje przede wszystkim
realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Informacje zawarte
w raporcie powinny przybliżyć mieszkańcom działalność samorządu, zwiększyć wiedzę
o sytuacji gminy, jak również stać się podstawą do dyskusji o jej przyszłości i kierunkach
rozwoju.
Gmina Podedwórze, jest pod względem liczby ludności najmniejszą gminą
w województwie lubelskim i jedną z najmniejszych w Polsce. Niewystarczający stan
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej, a zwłaszcza bardzo zły stan dróg
powiatowych, przekładają się na jakość życia mieszkańców. Mała i ciągle malejąca liczba
ludności wpływa na niskie dochody podatkowe gminy, a duży udział osób
korzystających z pomocy społecznej świadczy o nawarstwieniu problemów społecznych.
Pomimo niekorzystnej sytuacji, zarówno samorząd, jak również lokalne
organizacje i sami mieszkańcy, podejmują działania na rzecz rozwoju gminy. Dzięki
konsekwentnej dyscyplinie finansowej, w 2019 udało się znacząco zredukować
zadłużenie i doprowadzić do zdjęcia hipotek ze wszystkich obciążonych nieruchomości
gminnych. Współpraca z samorządem powiatowym zaowocowała pozyskaniem
środków z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie remontu najbardziej
zniszczonej drogi powiatowej na terenie gminy. Dzięki działalności Ośrodka Edukacji
Regionalnej „Kraina Rumianku” w Hołownie prężnie rozwija się turystyka, a ciekawa
oferta ośrodka sprawia, że zainteresowanie turystów naszą gminą corocznie wzrasta.
Ożywiona aktywność społeczna daje nadzieję na większe zaangażowanie mieszkańców
w sprawy lokalnej społeczności.
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I. Informacje ogólne
Gmina Podedwórze położona jest w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim,
na pograniczu powiatów: parczewskiego, włodawskiego i bialskiego. Sąsiaduje
z gminami: Jabłoń, Dębowa Kłoda, Wyryki, Sosnówka i Wisznice.

MAPA 1. LOKALIZACJA GMINY PODEDWORZE NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I POWIATU PARCZEWSKIEGO

www.wikipedia.pl
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Gmina leży na terenie nizinnym wśród rozlewiska rzeki Zielawa. W niedalekiej
odległości rozciąga się Pojezierze Łęczyńsko –Włodawskie. Całość gminy leży na
Równinie Parczewskiej, stanowiącej część makroregionu Polesia Podlaskiego. Obszar
gminy wynosi 10720 ha., a w jej skład wchodzi 13 sołectw: Antopol, Bojary, Grabówka,
Hołowno, Kaniuki, Mosty, Nowe Mosty, Niecielin, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły,
Zaliszcze.

MAPA 2. OBSZAR GMINY PODEDWÓRZE

www.google.pl

II. Współpraca zagraniczna, przynależność do organizacji i związków
Gmina

Podedwórze

przynależy

do

następujących

związków

i organizacji:

1. Międzygminny Związek Celowy we Włodawie, który powołany został do realizacji
zadań z zakresu gospodarki odpadami. Poza gminą Podedwórze należą do niego Gminy:
Sosnówka Sławatycze, Hanna, Stary Brus, Hańsk i miasto Włodawa. Odpady odbierane
są raz w miesiącu, na chwilę obecną występują trzy frakcje odpadów, odpady mokre,
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odpady suche i zmieszane. Ponadto co dwa miesiące odbierane są odpady tzw.
wielkogabarytowe. Stawka opłat za odpady wynosiła w 2019 r. 10,00 zł. od osoby
miesięcznie.
2. Międzygminny Związek Komunalny z siedzibą w Parczewie. Związek został
powołany do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Utworzony został
w 2001 roku, na dzień 31.12.2019 r. należały do niego, poza Gminą Podedwórze,
następujące gminy: Czemierniki, Janów Podlaski, Komarówka Podlaska, Konstantynów,
Milanów, Rossosz, Ulan-Majorat. Na terenie Gminy Podedwórze prowadzony przez MZK
Zakład

Usług

Wodnych

zajmuje

się

eksploatacją

wodociągu

i zaopatrzeniem

mieszkańców gminy w wodę, jak również obsługą sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków w Nowych Mostach. Wszelkie remonty wykonuje MZK. Badania wody
prowadzone są regularnie jej wyniki przesyłane do wiadomości gminie. Stawka opłat za
1 m3 wody wynosiła w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. 2,73 zł plus opłata
abonamentowa 3,00/miesiąc. W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania
systemu zaopatrzenia w wodę, wynikających głównie ze wzrostu cen energii oraz
kosztów pracy, od października 2019 r. decyzją Gospodarstwa Państwowego Wody
Polskie podniesiono opłatę do 3,26 zł/ m3. Opłata abonamentowa pozostała bez zmian.
Koszt opłaty za oczyszczenie 1 m3 ścieków wynosił w 2019 r. 17,00 zł/ m3.
3. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (dawny
„Dom Europy”). Celem stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja
współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji
pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo -kulturalnej oraz
wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego.
W roku 2019 Instytut współorganizował Samorządowe Forum Województwa
Lubelskiego

związane

z

XX

rocznicą

powołania

samorządów

powiatowych

i wojewódzkich oraz XV-leciem przystąpienia Polski do UE. Ponadto IRST nawiązał
współprace z Instytutem Węgierskim, z którym wspólnie zrealizował projekt dotyczący
polsko-węgierskiego modelu współpracy międzynarodowej.
4. Stowarzyszenie Związek Gmin Lubelszczyzny, głównym celem działalności
Związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin. Problemy dotykające nasze
samorządy wiejskie dla wszystkich są takie same, niezależnie od liczby mieszkańców czy
wielkości budżetów. Dlatego Związek opracowuje stanowiska, prowadzi szkolenia oraz
realizuje projekty skierowane do samorządów województwa lubelskiego. W 2019 roku
ZGL zorganizował szkolenia i konferencje dotyczące dostępności funduszy europejskich,
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gospodarki odpadami, ochrony środowiska. ZGL wraz z zespołem prawników opracował
również imieniu gmin członkowskich stanowiska, które zostały przekazane stronie
rządowej, dotyczące wzrostu opłat za śmieci, finansowania oświaty, czy opodatkowania
podatkiem VAT dotacji otrzymanych w latach 2007-2013.
5.

Stowarzyszenie

Samorządów

Euroregionu

Bug

z siedzibą

w Chełmie.

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bug,
poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.
6. Partnerstwo „Dolina Zielawy”. Porozumienie o współpracy zawarte w 2007 r. przez
samorządy pięciu gmin: Wisznic, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń i Podedwórze, rozszerzone
w 2017 r. o gminę Milanów. Partnerstwo zawiązane zostało w celu współpracy na rzecz
rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na terenie województwa i kraju. Od
momentu powstania partnerstwu udało się zrealizować szereg wspólnych działań
i pozyskać wiele środków na realizację strategicznych inwestycji m.in. ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, czy programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

W 2019 r. partnerstwo

przystąpiło do opracowania nowej strategii rozwoju, związanej z wdrażaniem kolejnej
perspektywy funduszy unijnych.

MAPA 3. GMINY ZAŁOŻYCIELSKIE PARTNERSTWA „DOLINA Z IELAWY”

W roku 2019 Gmina Podedwórze posiadała podpisane dwie umowy partnerskie:
z Gminą Liszci na Białorusi (zawarta w roku 2008) i z Gminą Hołowno na Ukrainie
(zawarta w roku 2009). W roku 2019 nie były prowadzone żadne wspólne działania z
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w/w gminami. W ramach współpracy międzynarodowej podjęto następujące działania:
- zaproszono na występy w ramach obchodów Dni Gminy Podedwórze w dniach 22-23
czerwca orkiestrę dętą, chór Kupawuscka oraz zespół Fortuna z Brześcia na Białorusi;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu zorganizowała w dniach 31.07-4.08 wizytę
studyjną połączoną ze wspólnymi ćwiczeniami w OSP Szack na Ukrainie;
- zorganizowano występ zespołu Mołodyczki działającego przy Domu Kultury w Szacku
na Ukrainie podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w dniu 15.09.2019 r.

III. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2019 r. obowiązywała Strategia Rozwoju Gminy Podedwórze na lata 2015 –
2023 zawarta w Strategii Rozwoju Gmin partnerskich „Dolina Zielawy” na lata 2015 –
2023. W wyżej wymienionej strategii na

rok 2019 zostały zapisane następujące

działania:
Cel strategiczny 1: Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza obszaru Dolina
Zielawy
Cel operacyjny 1.1 Lepsza zewnętrzna dostępność
 Zadanie - na rok 2019 nie były planowane żadne zadania .
Cel operacyjny 1.2. Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru poprzez
tworzenie warunków do wzrostu produkcji rolnej oraz dynamicznego rozwoju
przetwórstwa rolno – spożywczego
 Zadanie – Scalenie gruntów na terenie Gminy Podedwórze miejscowość Antopol
powierzchnia 1000 ha – zadanie realizuje starosta parczewski, prowadzone są
prace geodezyjne. Gmina współpracuje z biurem geodezji, pomaga przy
organizacji spotkań z mieszkańcami.
 Zadanie – Utworzenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 2 szt. o pow. ok. 10 ha
– nie prowadzono działań w tym zakresie
Cel operacyjny 1.3. Wzrost gospodarczego wykorzystania potencjału obszaru
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zaplanowano do realizacji następujące
działania:
 Zadanie: Budowa farmy fotowoltaicznej w Opolu 1 obiekt – zadanie do realizacji
przez Spółke Energia Doliny Zielawy II z udziałem Gminy Podedwórze – zadanie
nie było realizowane
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 Zadanie: Elektrownia Wodna – podmiot realizujący Firma ZENERIS Poznań – nie
prowadzono żadnych działań w tym zakresie.
Cel operacyjny 1.4. Większa specjalizacja obszaru w zakresie turystyki wiejskiej
w oparciu o lokalne zasoby
 Zadanie – edukacja ekologiczna na przykładzie obszarów Natura 2000, 2
szkolenia 60 osób – zadanie nie było realizowane.
Cel strategiczny 2. Wzrost jakości życia na terenie obszaru poprzez rozwinięte
usługi społeczne i komunalne
Cel operacyjny2.3 Aktywna ochrona środowiska wraz z rozwojem infrastruktury
technicznej
 Zadanie – Przebudowa ujęcia wody i wymiana wodomierzy na odczytowe 1 stacja
i 650 wodomierzy odczytowych – zadanie zostało zrealizowane w roku 2018
w ramach projektu partnerskiego „Rozbudowa i modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”. W 2019 r. dokonano
ostatecznego rozliczenia projektu.
 Zadanie – Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Podedwórzu wraz
z budowa oczyszczalni ścieków długość kanalizacji 1,5 km i 1 oczyszczalnia
kontenerowa segmentowa o poj. 20m3- zadanie nie było realizowane.
 Zadanie – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Podedwórzu – 1 obiektpozyskano

dofinansowanie

na

termomodernizację

budynku

w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020. Wykonanie termomodernizacji zaplanowano na 2020 rok.
 Zadanie – Budowa biogazowni o mocy 0,5MW- podmiot realizujący Inwestor
prywatny – zadanie nie było realizowane.
Cel strategiczny 3 Racjonalne zarządzanie i kształtowanie przestrzenie gmin
partnerskich tworzących obszar Dolina Zielawy
Cel operacyjny 3.1 Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru
 Zadanie: Przebudowa gminnej drogi gruntowej Nr 103808L w Hołownie na
odcinku 1,225 km – zadanie nie było realizowane
 Zadanie – przebudowa gminnej drogi gruntowej Nr 103791L w Mostach na
odcinku 1500m- zadanie nie było realizowane
 Zadanie – przebudowa Gminnej drogi gruntowej Nr 103810L w Opolu na odcinku
400m - zadanie nie było realizowane
 Zadanie - przebudowa Gminnej drogi gruntowej Nr 103817L w Rusiłach na
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odcinku 500m - zadanie nie było realizowane
 Zadanie - przebudowa Gminnej drogi gruntowej Nr 103819L w Rusiłach do
„Warzewa” - zadanie nie było realizowane
Cel operacyjny 3.2. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej
 Zadanie: Odnowienie nagrobka wystawionego przez synów Jana Szlubowskiego –
Jana i Ignacego na cześć rodziców, fundatorów kaplicy usytuowanej w Zespole
Kościelnym w Podedwórzu – zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko –
Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu – zadanie nie było realizowane.
 Zadanie – rewitalizacja terenu po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w
Podedwórzu – 3 obszary o łącznej pow. 6,49 ha. – zadanie realizowane przez
właścicieli terenów nie wykonano żadnych prac w tym zakresie.
 Zadanie: Odnowa centrów miejscowości: Mosty, Antopol, Rusiły, Podedwórze,
Piechy, Hołowno, Nowe Mosty, podmiot realizujący zadanie Gmina Podedwórze prowadzone były jedynie bieżące prace porządkowe.
W roku 2019 gmina nie posiadała Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Podedwórze. Przewidywany termin uchwalenia Programu - rok 2020. Gmina
Podedwórze posiada 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 Zespół kościelny: kościół pw. Zwiastowania NMP (wraz z ruchomościami),
nagrobek Szlubowskich, cmentarz kościelny z drzewostanem i ogrodzeniem oraz
dzwonnica, wraz z gruntem pod budynkiem. Zespół kościelny położony jest
w centrum wsi Podedwórze, obok skrzyżowania dróg powiatowych RudnoMosty, Łyniew-Kodeniec.
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FOT. 1 KOŚCIÓŁ PW . ZWIASTOWANIA NMP ZWANY „BIAŁYM ” W PODEDWÓRZU

 Kościół rzymsko-katolicki, parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
z otaczającym drzewostanem. Kościół położony we wschodniej części wsi
Podedwórze.

FOT. 2 KOŚCIÓŁ PW . PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZWANY „CZERWONYM ” W PODEDWÓRZU

11 | S t r o n a

W miejscowości Podedwórze znajduje się murowana kapliczka z drewnianą
ludową figurą Jezusa Frasobliwego pochodząca z 1646 roku, usytuowana w centrum
Podedwórza na rozwidleniu dróg. Jest to najstarsza kapliczka w powiecie parczewskim,
potocznie zwaną „Świętym Janem”. Wewnątrz kapliczki znajduje się drewniana rzeźba
Chrystusa Frasobliwego.
Ponadto część gminy znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Obiekty zabytkowe objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące
w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego:
 Pozostałości założenia parkowego, 2 poł. XIX w. Antopol
 Pozostałości założenia parkowego, k. XIX w Mosty
 Kapliczka na rozwidleniu dróg, 1646 r. Podedwórze
 Cmentarz rzym.- kat., pocz. XX w. Opole
 Cmentarz prawosławny, 1 poł. XX w. Hołowno

F OT. 3 KAPLICZKA Z 1646 R. „ŚWIĘTY JAN” W PODEDWÓRZU

Na rok 2019 r. nie uchwalono Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W ramach projektu „Podedwórze Obywatelskie – rozwój działalności organizacji
pozarządowych na terenie Gminy Podedwórze” realizowanego przez Stowarzyszenie
Aktywizacji

Polesia

Lubelskiego

w

ramach

Programu

Rozwoju

Organizacji
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Obywatelskich rozpoczęto cykl szkoleń i spotkań warsztatowych, diagnozujących zasoby
oraz potrzeby lokalnych organizacji. Wypracowane w ramach szkoleń i warsztatów
pomysły oraz postulaty stanowić będą materiał do opracowania nowego Programu
Współpracy Gminy Podedwórze z organizacjami pozarządowymi.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedwórze został przyjęty uchwałą
Nr IX/32/2015 r. z dnia 31.07.2015 r. i obejmuje lata 2015 – 2020. Dokument
zamieszczony jest na stronie internetowej gminy Podedwórze. W 2019 r. podjęto
rozmowy z podmiotem zapewniającym konserwację oświetlenia ulicznego w zakresie
wymiany części lamp na energooszczędne lampy LED.

IV. Finanse gminy
Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 7.410.913,62 zł oraz wydatki
w kwocie

6.612.709,16

zł.

Od

założonych

wpływów

i

wydatków

doszło

do następujących odstępstw:
a) zamiast 7.410.913,62zł, wpływy wyniosły 7.221.997,62 zł, w tym:
 dochody bieżące: plan 7.057.900,57 zł, wpływy wyniosły 6.968.946,80 zł.
Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z niepełnego wykorzystania dotacji na
zadania zlecone na świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze oraz
niepełnej egzekucji zaległości w podatkach od osób fizycznych.
 dochody majątkowe: plan 353.013,05 zł, wpływy wyniosły 253.050,82 zł.
Zmniejszenie

dochodów

majątkowych

wynika

z przesunięcia

rozliczenia

inwestycji w zakresie budowy budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi
Mosty na 2020 r.
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DOCHODY BUDŻETU GMINY PODEDWÓRZE W 2019 R.
265 453,00
253 050,82

2 326 392,35

729147,17
340152,75

podatki indywidualne (rolny,
leśny, transportowy)
podatki od osób prawnych
podatek dochodowy od osób
fizycznych
subwencje

721 167,00
2 378 680,00

zadania zlecone
dochody majątkowe
zadania własne dofinansowane

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.245,74 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3.624,03 zł.
b) zamiast 6.612.709,16 zł, wydatki wynosiły 6.164.479,22 zł, w tym:
 wydatki bieżące plan 6.348.395,71 zł, wydatki wyniosły 5.905.575,60 zł
 wydatki majątkowe plan 264.313,45 zł, wydatki wyniosły 258.903,62 zł.

800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000

podatek rolny, leśny, od
nieruchomości,
transportowy od osób
fizycznych
podatek rolny, leśny, od
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200 000
100 000
0

podatek dochodowy od
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WYDATKI BUDŻETU GMINY PODEDWÓRZE W 2019 R.
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W roku 2019 udało się znacząco zredukować zadłużenie Gminy oraz uzyskać zwolnienia
z hipotek wszystkich obciążonych wcześniej nieruchomości gminnych. Na dzień
31.12.2019 r. Gmina posiadała następujące zobowiązania finansowe, kredyty i pożyczki:
Bank

BOŚ Lublin

BOŚ Lublin

BOŚ Lublin

BOŚ Lublin

BS Wisznice

Data
zaciągnięcia
zobowiązania
24.10.2013

25.07.2011

20.07.2012

20.07.2012

04.01.2016

Cel zobowiązania
spłata kredytów
zaciągniętych w latach
poprzednich
sfinansowanie
niedoboru
budżetowego na
2011r.
Budowa systemu
kanalizacji
zagrodowejprzydomowych
oczyszczalni ścieków
budowa chodników
w m. Opole
i Podedwórze
sfinansowanie
przejściowego
deficytu budżetowego
w 2015 r.
Razem

Kwota
zobowiązania

Kwota pozostała
do spłaty na dzień
31.12.2019 r.

1 266 518,00

1 266 518,00

1 600 000,00

840 000,00

156 182,00

59 632,00

281 195,97

117 995,97

704.725,26

450 000,00

2.734.145,97
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W gminie zrealizowano jeden projekt inwestycyjny ze środków zewnętrznych tj.:
„Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty”. Wydatki na projekt
wyniosły 116.680,09 zł, a planowane dofinansowanie niespełna 100 000 zł. Wkład
własny do projektu wynosi 17.947,63 zł i w całości został pokryty przez Spółkę dla
Zagospodarowania Wsi Mosty. Z uwagi na przedłużające się procedury przyłączenia
budynku do sieci elektroenergetycznej, niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie obiektu w 2019 r. W związku z tym dofinansowanie ze środków
zewnętrznych zostanie rozliczone w 2020 r.
Ponadto zrealizowano 2 projekty miękkie:


„Aktywnie w przyszłość” - kwota zewnętrznego finansowania: 38.643,75 zł
(wydatkowano w 2019 r. kwotę 21.745,77 zł), bez wkładu własnego gminy. W
ramach projektu sfinansowano zatrudnienie pracownika socjalnego w GOPS.
Ponadto sfinansowano poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla 7
uczestników projektu.

 „Cyfrowa Gmina Podedwórze” - kwota zewnętrznego finansowania 15.397,12 zł,
bez wkładu własnego gminy. Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe
Kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych realizacja projektu grantowego pn. „Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.
Celem głównym projektu był rozwój kompetencji cyfrowych w tym korzystania
z Internetu i e-usług publicznych u odbiorców którzy ukończyli 25 rok życia
i zamieszkujących na terenie Gminy Podedwórze poprzez darmowe szkolenia.
Uczestnicy

szkoleń

nabyli

umiejętności

informacyjne,

komunikacyjne,

rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. Projekt
stworzył trwały mechanizm podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie
lokalnym. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny
do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 laptopów. Po realizacji projektu sprzęt
komputerowy

został

przekazany

do

Zespołu

Placówek

Oświatowych

w Podedwórzu. w ramach projektu zostało przeszkolonych 110 osób w jednym
z darmowych 12 godzinnym module szkoleniowym: „Rodzic w Internecie”,
„Rolnik w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”.
 Ponadto na terenie Gminy zorganizowano szkolenia i staże dla 10-osobowej
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grupy osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie – praca
bez barier”, realizowanego przez firmę ACUSTICA MED. Dzięki udziałowi w
projekcie w ramach prowadzonych szkoleń i staży uczestnicy wykonali
częściowy remont świetlicy wiejskiej w Podedwórzu oraz uporządkowali teren
przy budynku Urzędu Gminy.
W budżecie na 2019 rok nie wyodrębniono środków w ramach funduszu sołeckiego
ani nie realizowano przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
W 2019 roku w budżecie zabezpieczono środki przeznaczone na promocję gminy w
kwocie 1.000,00 zł, które wykorzystano jako dotację celową przy organizacji dożynek
powiatowych. W roku 2019 Gmina Podedwórze nie wydawała żadnych tytułów
prasowych ani publikacji.

V.

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy

W gminie nie funkcjonują spółki komunalne. W zakresie związanym z realizacją zadań
gminy dotyczących gospodarki wodno-0ściekowej oraz gospodarki odpadami,
funkcjonują podmioty prowadzone przez Międzygminne związki celowe, których Gmina
Podedwórze jest współzałożycielem i uczestnikiem:
1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminnego Związku Celowego we
Włodawie – funkcjonujący w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zakład prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do
której trafiają odpady komunalne z gmin należących do związku. W zakładzie
przyjeżdżające odpady są sortowane i kierowane do kolejnego przetworzenia. W
2013 r. ZZO zaciągnął kredyt w wysokości 3 015 700,00 zł na sfinansowanie wkładu
własnego

inwestycji

pn.”

budowę

instalacji

przetwarzania

odpadów.,

dofinansowanej w ramach RPO WL na lata 2007-13. Poręczycielami kredytu były
Gminy należące do Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, w tym Gmina
Podedwórze. Na koniec roku 2019 do spłaty pozostało 2 010 400,00 zł, (tym samym
obciążenie Gminy Podedwórze z tytułu poręczenia, zgodnie z udziałem
procentowym 5,90% z kapitału i odsetek2.

wynosi 164 086,90 zł)

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie –
funkcjonujący jako zakład budżetowy bez wyodrębnionej osobowości prawnej.
Zakład jest operatorem stacji uzdatniania wody w Opolu oraz oczyszczalni ścieków
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w Nowych Mostach.

Administrując siecią wodociągową oraz kanalizacyjną na

terenie Gminy Podedwórze, odpowiada za zapewnienie dostaw wody, odbiór
i oczyszczanie ścieków, wykonywanie bieżących remontów i napraw, usuwanie
awarii.
W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Zespół Placówek Oświatowych
 Gminna Biblioteka Publiczna

VI. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 12 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1701 osób, w tym 857 kobiet i 844
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 95
osób, a liczba mieszkańców – 122,
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 497 osób,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 579,
 liczba

mieszkanek

w wieku

poprodukcyjnym

wynosiła

265,

a liczba

mieszkańców: 143.
W 2019 roku najwięcej migracji miało miejsce w kierunku miasta – 9
przemeldowań (w tym 4 do Lublina, 2 Białej Podlaskiej). Pozostałe migracje miały
miejsce na terenie gminy – 7 osób.
W 2019 r. urodziło się w gminie 18 osób, w tym 10 dziewczynek i 8 chłopców.
Jest to o 3 osoby więcej niż w 2018 roku. W 2019 roku zmarły 22 osoby, w tym 9 kobiet
i 13 mężczyzn. Jest to o 12 zgonów mniej niż w 2018 roku. Przyrost naturalny w 2019 r.
był ujemny i wyniósł –4 osoby. W 2019 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.
Bezrobocie w Gminie Podedwórze szacowane jest na podstawie danych
z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie. Stopa bezrobocia w powiecie parczewskim
na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6,6 % i była niższa niż w województwie (7,2%),
a wyższa niż w kraju (5,1%). Z terenu Gminy Podedwórze w I kwartale 2019 r.
zarejestrowane były 43 osoby bezrobotne, a na koniec IV 2019 r. - 39 osób. Wskaźnik
bezrobocia wśród beneficjentów korzystających z pomocy społecznej wynosi 29%.
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Wskaźnik obliczany jest jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy
ogółem.

VII. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek
Zdrowia w Podedwórzu, prowadzony przez Firmę Transport Sanitarny, Usługi
Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec z Parczewa. Liczba pacjentek i pacjentów
w 2019 r., korzystających z usług tego podmiotu wynosiła 1530, a liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych – 14 654. Na terenie gminy zrealizowano programy zdrowotne
dotyczące: Profilaktyki Chorób Cukrzycy (w ramach realizacji programu przekazano
nieodpłatnie glukotesty 20 osobom) oraz Profilaktyki Chorób Krążenia (pakiet badań,
w tym EKG, glukoza, cholesterol, obliczenie BMI i pomiar ciśnienia - skorzystały 3osoby).
Prowadzona była również profilaktyka fluorkowa dla dzieci z klas I-VI (54 dzieci)
z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.
Dwukrotnie organizowano na placu przy świetlicy wiejskiej w Podedwórzu
badania mammograficzne, z których skorzystało ok. 50 mieszkanek.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - 5 podmiotów posiadało zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. zgodnie z założeniami Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 plan
wydatków

wynosił 13 225,00 zł z którego wykonanie wyniosło 6.422,46 zł

i obejmowało:
 umowę zlecenie z 2 biegłymi dotyczącą wydania opinii o uzależnieniu dla 1
osoby przeznaczono 360,00 zł,
 dofinansowanie wpisowego do udziału w zawodach organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej
przeznaczono 300,00 zł,
 zakup strojów dla Zespołu Rumianeczki za kwotę 372,50 zł,
 dofinansowanie

zakupu

nagród

w Zespole

Placówek

Oświatowych

w Podedwórzu na koniec roku szkolnego za kwotę 499,96 zł,
 dofinansowanie

zakupu

nagród

w

Zespole

Placówek

Oświatowych

w Podedwórzu w konkursie Bezpieczny Internet, Bezpieczne zabawy - 200,00 zł,
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 dofinansowanie grupy cyrkowej Mali wytrwali (przewóz dzieci do Brodnicy na
Festiwal Cyrkowy oraz warsztaty cyrkowe) - 1500,00 zł,
 dofinansowanie spektaklu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Możesz tylko
stracić”, zrealizowany dla młodzieży szkolnej - 1.300,00 zł,
 przewóz uczniów klasy I-III ZPO Podedwórze na basen do Włodawy - 1600,00 zł,
 wypłatę diet dla członków komisji - 130,00 zł,
 zakup czajnika dla grupy wsparcia AA - 110 zł,
 zakup pieczątki dla komisji AA - 50 zł.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski
o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu. Realizowano zapisy Gminnego
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Podedwórze na lata 2017 - 2020
którego plan wydatków wynosi 2000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 73,50 zł.

VIII. Pomoc społeczna
Gminny

Ośrodek

Pomoc

Społecznej

w Podedwórzu

został

powołany

01 maja 1990 roku Zarządzeniem Nr 1/90 z dnia 25 kwietnia 1990 r. przez Naczelnika
Gminy Podedwórze. Horyzontalne kierunki działania Ośrodka wyznacza Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Podedwórze na lata 2013 – 2020,
przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Podedwórze w dniu 20 marca 2013
roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1507 z późn. zmianami). Zadaniem Ośrodka jest koordynacja realizacji przyjętej
Strategii, która określa misję oraz długofalowe cele strategiczne i przypisane im cele
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych lokalnej społeczności. Podstawę
działalności Ośrodka – jako gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej stanowi Statut nadany uchwałą Nr XXXIII/153/2018 Rady Gminy Podedwórze z dnia 15
marca 2018 roku. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych funkcjonującą
jako jednostka budżetowa Gminy Podedwórze. Prowadzi działalność finansową
dysponując środkami pochodzącymi z różnych źródeł, w tym w pierwszej kolejności
dotacjami przyznawanymi

z budżetu państwa, następnie środkami pochodzącymi

z budżetu gminy.
W każdym roku budżetowym Ośrodek opracowuje plan finansowy, który stanowi
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podstawę gospodarki finansowej na dany rok kalendarzowy. Na koniec roku 2019 plan
finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu wynosił 1.960.452,61 zł.
Aktualną organizację pracy i zatrudnienie w GOPS określa Regulamin Organizacyjny
ustanowiony Zarządzeniem Nr 0152.2.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podedwórzu z dnia 31 maja 2017 roku.
Podstawą

przyznania

świadczenia

z pomocy

społecznej

jest

wywiad

środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka w miejscu
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia i u osób zobowiązanych do
alimentacji. Pracownicy socjalni mają obowiązek i
alimentacyjne na zlecenie min. innych

przeprowadzają wywiady

Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji,

Prokuratury, Sądów Rejonowych.
Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które do
w 2019 r. wynosiło:
 dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
 dla osoby w rodzinie – 528 zł.
Dochód z 1ha przeliczeniowego dla potrzeb pomocy społecznej wynosił w 2019 r. 308,00 zł.
Beneficjentami

pomocy społecznej w 2019 r. było 84 rodzin, z tego

liczba osób

w rodzinach stanowiła 247. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na podstawie
wydanych decyzji wynosi 126. W podziale na wiek beneficjentów wynosi: 70 osób w wieku
od 0-17, 44 osoby w wieku produkcyjnym oraz 12 osób w wieku poprodukcyjnym.
Głównymi powodami przyznania świadczeń w 2019 r. były:
 ubóstwo – 35 rodzin – 82 osób w rodzinach ,
 potrzeba ochrony macierzyństwa – 1 rodzin – 7 osób w rodzinach, w tym
wielodzietność
 bezrobocie –35 rodziny –109 osób w rodzinach ,
 niepełnosprawność – 19 rodziny – 44 osób w rodzinach,
 długotrwała lub ciężka choroba - 29 rodziny – 70 osób w rodzinach,
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 1 rodzina – 3 osoby
w rodzinach, w tym rodziny niepełne – 1 rodzina –3 osoby w rodzinach,
 alkoholizm – 10 rodzin – 23 osoby w rodzinach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu w 2019 r. przyznał i wypłacił:
 zasiłek stały dla 7 osób- łącznie 73 świadczenia na ogólną kwotę – 41 542,25 zł,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe 73 świadczenia na ogólną kwotę – 3 738,78 zł,
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 zasiłek okresowy dla 29 osób - łącznie 118 świadczeń na kwotę – 37 770,41 zł,
 zasiłek celowy dla 6 osób na kwotę – 1980,00 zł, w tym specjalny zasiłek celowy dla
5 osób na kwotę 1 820,00 zł.
GOPS w 2019 r. realizował założenia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, na podstawie którego został opracowany
i przyjęty uchwałą Nr XLII/209/2014 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014r. ”Program
osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy
Podedwórze za lata 2014-2020”. W 2019 r. pomocy w formie dożywiania udzielono
następującym grupom dzieci:
 na podstawie wywiadów środowiskowych posiłki przyznano 60 dzieciom.
Dofinansowanie przy udzieleniu 6536 świadczeń, na kwotę 29 890,00 zł z tego
kwota 5 978,00 zł pochodziła z budżetu gminy jako wkład własny, zaś kwota 23
912,00 zł stanowiła dotację z budżetu wojewody.
 bez wywiadu pomoc otrzymało 13 dzieci (tj. zgłoszone przez dyrektorów szkół)
co stanowi 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy. Koszt posiłków wyniósł 5 497,00 zł i stanowił środki własne
gminy,


zasiłek celowy na zakup żywności otrzymało 39 osób w rodzinach. Koszt świadczeń
wyniósł 28 450,00 zł, w tym kwota 5 690,00zł pochodziła z budżetu gminy jako
wkład własny, zaś kwota 22 760,00 zł stanowiła dotację z budżetu wojewody.
W 2019 r. z terenu naszej gminy w DPS/ZOL przebywało 5 osób, koszty

dofinansowania do pobytu wyniosły łącznie 77 044,41 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej wydano dla

2 osób decyzje,

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych przez okres 90 dni.
Rada Gminy Podedwórze uchwałą NR XIX/96/2016 z dnia 29 września 2016 r.
przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Podedwórze na lata 2016-2019.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu zatrudniał asystenta
rodziny w ramach umowy zlecenia od 01 styczna 2019 r do 31 grudnia 2019 r. Plan
przewidywał wydatki na kwotę 2.500 zł, jednak faktyczne wykonanie wyniosło 1.987,96 zł.
Praca asystenta obejmowała zakresem 1 rodzinę.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
ubezpieczenia społecznego zaplanowane były na kwotę 541.000,00 zł. Wykorzystanie
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budżetu wyniosło 515 497,74 z tego: 501 737,46 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych
i składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz alimentacyjny, a kwotę 13 760,28 zł
przeznaczono na koszty obsługi.
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 102 rodzin na kwotę 450 937,46 zł, z tego:
 zasiłki rodzinne dla 104 osób na kwotę 143.970,59 zł oraz dodatki do zasiłków
rodzinnych, w tym z tytułu:
 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla
2 osób na kwotę 5.935,50 zł,
 urodzenia dziecka dla 3 osób na kwotę 3.000,00 zł,
 samotnego wychowywania dziecka dla 8 osób na kwotę 21.809,00zł
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego00 dla 5 osób na kwotę
5.861,50 zł,
 rozpoczęcia roku szkolnego dla 69 osób na kwotę 6.932,42 zł,
 nauki poza miejscem zamieszkania \internat\ dla 16 osób na kwotę 20.069 zł
 nauki poza miejscem zamieszkania \dojazd\ dla 5 osób na kwotę 3.084,44 zł,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 15 osób na kwotę
16.238,96zł,


zasiłki pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę 63.630,38 zł,



świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób na kwotę 56.988,00 zł,



jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 10 osób na kwotę

10.000,00 zł,


świadczenia rodzicielskie dla 2 osób na kwotę 17.876,40 zł



specjalne zasiłki opiekuńcze dla 7 osób na kwotę 51.040 zł,



składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące specjalny

zasiłek opiekuńczy dla 7 osób na kwotę 14.045,91zł


świadczenie pielęgnacyjne dla 2 osób na kwotę 10.455,36 zł
W 2019 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób

na kwotę 50.800,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie
wobec 7 dłużników. Koszty obsługi SR i FA są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa.
W 2019 r. przyznano świadczenia wychowawcze (500+) dla 216 dzieci. Dotacja
na świadczenia wychowawcze wynosiła 1 088 141,38 zł, wypłacono1 073 954,54 zł, na
obsługę przeznaczono 14 186,83zł.
W 2019 wydano 92 Kart Dużej Rodziny, realizowanych w ramach Rządowego
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Programu wspierania rodzin wielodzietnych. Koszt zadania 305,53 zł.
Przyznano świadczenia „Dobry start” (wyprawka szkolna dla dzieci) w wysokości
jednorazowo po 300,00 zł dla 154 dzieci,

finansowane w formie dotacji celowej

z budżetu państwa. Kwota wypłaconych w 2019 r. świadczeń „Dobry start” wyniosła
46.200 zł, na obsługę programu wydatkowaliśmy 1.540,00 zł.

IX. Infrastruktura gminy i działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2019 r. 125,218 km dróg. Drogi
asfaltowe stanowiły w 2019 r. 51,61% wszystkich dróg, natomiast drogi utwardzone
stanowiły 61,96 % . Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na
poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący:
 drogi wojewódzkie - stan zadowalający (klasa B),
 drogi powiatowe - stan zły (klasa D),
 drogi gminne – stan niezadowalający (klasa C)

MAPA 4. PLAN ROZMIESZCZENIA DRÓG NA TERENIE GMINY PODEDWÓRZE
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W 2019 r. nie realizowano inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej
na terenie Gminy. Wykonano prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji dróg
gminnych gruntowych o łącznej długości 10,7 km. Ponadto, z uwagi na zalecenia
otrzymane z Powiatowego Nadzoru Budowlanego, opracowano ekspertyzę stanu
technicznego wraz z wykonaniem książki obiektu oraz projektu naprawczego mostu
znajdującego się na rzece Żylawa w pasie drogi gminnej prowadzącej do lasu „Bór” od
drogi powiatowej 1096L w miejscowości Kaniuki. Następnie wykonano wskazane w
ekspertyzie prace remontowe, których wartość wyniosła 6150,00 zł. Prace obejmowały
wypełnienie

między

kręgami

kamieniem,

uzupełnienie

wzmocnienie prętów stalowych, umocnienie dna rzeki.

betonem,

dodatkowe

W miejscowości Rusiły na

obiekcie mostowym zostały oczyszczone i pomalowane balustrady.
Według oficjalnych długość szlaków rowerowych na terenie gminy wynosi 46
km, jednak większość z nich – w związku z brakiem prac konserwacyjnych – jest
niedostępna lub niewystarczająco oznakowana.

MAPA 5. SZLAKI ROWEROWE W GMINIE PODEDWÓRZE

Długość ścieżek rowerowych w 2019 r. wynosiła 400 m – są to utwardzenia
w miejscowości Podedwórze.
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MAPA 6. ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE PODEDWÓRZE

Aby ułatwić dzieciom dojeżdżającym do szkoły oraz innym mieszkańcom
narażonym na niekorzystne warunki atmosferyczne oczekiwanie na środki komunikacji
zbiorowej, zamontowano wiatę przystankową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw w
miejscowości Grabówka.
W 2019 zrealizowano projekt inwestycyjny ze środków PO RYBY 2014-2020 pt.:
„Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” o

wartości

116.680,09 zł. W ramach projektu wybudowano domek o powierzchni 35 m2 pełniący
funkcję infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w którym utworzono „Kącik tradycji
rybackich”. Zakupiono również wyposażenie budynku – stoły, krzesła oraz eksponaty
wędkarskie. Z uwagi na przedłużające się procedury przyłączenia budynku do sieci
elektroenergetycznej, niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w
2019 r. W związku z tym oficjalne otwarcie budynku, jak również rozliczenie
dofinansowania zostało przesunięte na rok 2020 r.
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FOT. 4 DOMEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W MOSTACH

W 2019r. dokonano rozliczenia projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu
zaopatrzenia

w wodę

w gminie

Podedwórze

i

Jabłoń”,

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka
wodno- ściekowa. W ramach projektu na terenie Gminy Podedwórze w 2018 r.
przebudowano ujęcie wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole,
wybudowano 0,94 km sieci wodociągowej w m. Mosty oraz zamontowano 32 nakładki
radiowe modułowe na istniejących wodomierzach, umożliwiające zdalny odczyt
zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika. Projekt realizowany był w
partnerstwie z Gminą Jabłoń. Wartość projektu dla Gminy Podedwórze wynosiła
1 317 241,73 zł, w tym koszty kwalifikowalne projektu:

1 007 130,82 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 856 061,19 zł.

27 | S t r o n a

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 r. wynosiła 67,4344 km. Dostęp do
sieci wodociągowej w gminie posiada 97% mieszkań. Do czynnej sieci kanalizacyjnej
doprowadzonych

jest

15

przyłączy,

obsługujących

osiedle

mieszkaniowe

w

miejscowości Nowe Mosty.
W gminie nie ma czynnej sieci gazowej.
W roku 2019 został przeprowadzony remont dachu na budynku Urzędu Gminy.
W ramach remontu została zdemontowana nieszczelna powłoka dachowa wraz z rurami
spustowymi rynnami oraz instalacją odgromową. Następnie wykonano roboty dekarskie
związane z montażem nowej blachy płaskiej, montaż nowej membrany parowoprzepuszczalnej, wykończono nowe naroża, kalenice, świetlik okienny, zamontowano
nowe rury spustowe i rynny. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych w
Urzędzie Gminy Podedwórze, w ramach którego wykonano sufity podwieszane w dwóch
pomieszczeniach, wyburzono niepotrzebne ścianki, wyrównano i odmalowano ściany,
zamontowano nowe drzwi, położone zostały panele podłogowe, urządzony został pokój
socjalny. Wymieniono część oświetlenia oraz instalację centralnego ogrzewania w sali
konferencyjnej oraz zakupiono nowe stoły wraz z krzesłami na salę obrad.
W gminie zrealizowano jeden projekt inwestycyjny ze środków zewnętrznych tj.:
„Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty”. Wydatki na projekt
wyniosły 116.680,09 zł, a planowane dofinansowanie 98 923,07 zł. Wkład własny do
projektu wynosi 17.947,63 zł i w całości został pokryty przez Spółkę dla
Zagospodarowania Wsi Mosty. Z uwagi na przedłużające się procedury przyłączenia
budynku do sieci elektroenergetycznej, niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie obiektu w 2019 r. W związku z tym dofinansowanie ze środków
zewnętrznych zostanie rozliczone w 2020 r.

X.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Według stanu na 31.12.2019 r. mieszkaniowy zasób gminy obejmował
1) 2 lokale mieszkalne niebędące lokalami socjalnymi usytuowane w budynku

wielorodzinnym Nr 48 w Podedwórzu, o łącznej powierzchni 136,20m²,
- lokal Nr 48/1 o pow. 60,30m²
- lokal Nr 48/2 o pow. 75,90m²
2) budynki mieszkalne o łącznej pow. 88m²
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- budynek Nr 108 w Hołownie o pow. 52m²
- budynek mieszkalny Nr 23 w Grabówce o pow. 36m²
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 56,05m2. W 2019 r. nie
oddano do użytkowania nowych mieszkań w zasobach gminy. Niewykorzystany był 1
budynek mieszkalny w Grabówce. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania był
brak chętnych i zły stan techniczny budynku.
W 2019 r. nie dokonano sprzedaży

mieszkań, nie wszczęto postępowań

eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach
gminy. W 2019 r. nie dokonywano remontów mieszkań, znajdujących się w zasobie
mieszkaniowym gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 5 996,42 zł i dotyczyły 1 mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2018
r. zaległości wzrosły do kwoty 6 197,98 zł.
W 2019 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych. W zasobie gminy w 2019 r.
znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które wykorzystano w następujący
sposób:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Obręb i numer działki Nazwa budynku i przeznaczenie
Podedwórze – 277/1
Podedwórze – 277/2
Zaliszcze – 265
Hołowno – 110
Bojary – 4/1
Opole - 297
Rusiły – 451/1

remiza OSP
świetlica wiejska
garaż
remiza OSP
świetlica wiejska
remiza OSP
świetlica wiejska
remiza OSP
świetlica wiejska
remiza OSP
świetlica wiejska
remiza OSP
świetlica wiejska

8

Antopol - 81

Świetlica wiejska

9

Opole – 40/1, 41/1

hydrofornia

10

Nowe Mosty – 14/2

oczyszczalnia
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W 2019 r. nie było osób oczekujących na mieszkanie z zasobu gminy.
Rada Gminy Podedwórze w dniu 6 maja 2019 roku podjęła uchwałę V/31/2019. w
sprawie

wyrażenia

zgody na

przeniesienie

własności

w drodze

darowizny

nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych nr:
- 299/8 o pow. 0,3753 ha, położoną w Podedwórzu, gmina Podedwórze,
- 300/1 o pow. 0,1030 ha, położoną w Podedwórzu, gmina Podedwórze.
Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Nieruchomości zostały
przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej na potrzeby realizacji jej zadań statutowych.
Dnia 30 lipca 2019 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Lubelskiego nr GN-BP.7532.1.23.2019.JH Gmina Podedwórze działkę 466 o pow. 0,08 ha
położona w Piechach, gmina Podedwórze.
Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Podedwórze była właścicielem nieruchomości o
powierzchni 249,4920 ha przejętych na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego i
umowy przekazania pomiędzy jednostkami. Na tą powierzchnię składają się:
1) działki rolne o powierzchni 34,35 ha
2) działki budowlane o powierzchni 16,9917ha
3) rezerwat przyrody i pozostałe grunty 25,1603 ha
4) działki stanowiące drogi o powierzchni 172,99 ha, w tym drogi publiczne 59,21
ha i drogi dojazdowe 113,78 ha
Działki rolne o powierzchni 30,06 ha i działki przeznaczone pod budownictwo
o pow. 3,12 ha zostały wydzierżawione osobom fizycznym, pozostała powierzchnia 4,29
ha pozostaje w zasobie Gminy.
W zasobach Gminy pozostają także działki budowlane o powierzchni 10,55 ha, na
których usytuowane są

budynki użyteczności publicznej, remizy OSP oraz świetlice

wiejskie w Antopolu, Bojarach, Hołownie, Opolu, Podedwórzu, Rusiłach i Zaliszczu oraz
budynek UrzędujGminy. W budynku remizy OSP Podedwórze wydzierżawiono lokal na
prowadzenie Apteki.
Działki o powierzchni 1,1571 ha zabudowane budynkiem szkoły i garażu
pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.
W wieczystym użytkowaniu są 2 działki (266 o pow. 0,1000 ha oraz 267 o pow.
0,0499 ha), położone w Zaliszczu - jest to działka zabudowana sklepem oraz działka
zabudowana budynkiem po zlewni mleka.
Na działkach o powierzchni 0,88 ha są usytuowane budynki hydroforni wraz
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z urządzeniami przynależnymi, oraz działka
Mostach. Cała

sieć wodociągowa

z

oczyszczalnią ścieków w Nowych

wraz z przyłączami o długości

67,4344 km i

kanalizacyjna o długości 2 km z oczyszczalnią ścieków oddana jest w używanie dla
Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w
Parczewie.
Gmina posiada 5 lokali użytkowych w budynku nr 48 w Podedwórzu, z których 4
są przeznaczone na prowadzenie świadczeń usług medycznych, a 1 lokal na Gminną
Bibliotekę Publiczną. Ponadto w budynku Urzędu Gminy 1 lokal jest oddany w najem
dla Urzędu Poczty i 1 lokal w bezpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podedwórzu.
Gmina Podedwórze posiada również udział 1/14 części w nieruchomościach
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, na co składa się działka
o pow. 0,3118 ha położona w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4a zabudowana
budynkiem biurowo-magazynowym.
Dochody z mienia komunalnego w 2019 roku wyniosły 67 977,93zł. na co
składają się dzierżawa (12 823,92zł.), najem lokali użytkowych i mieszkalnych
(52 912,56zł), wieczyste użytkowanie (27,45zł.) oraz prowadzenie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Podedwórze (2 214,00). Ponadto w
2019 r. na konto Gminy wpłynęły należności za sprzedaż działek w Hołownie i Opolu
dokonaną w 2018 roku, które została rozłożona na raty. Wpływy ze sprzedaży tych
nieruchomości wyniosła w 2019 r. 5 359,60 zł.
Gmina w 2019 r. zorganizowała przetarg na sprzedaż nieruchomości (537 obręb
Rusiły, 538 obręb Rusiły, 316/1 obręb Opole, 1984/ i 33/2 obręb Bojary, 198/3 obręb
Bojary,198/5 obręb Bojary, 198/6 obręb Bojary, 202 obręb Opole, 104/4 obręb
Grabówka, 18 obręb Grabówka, 58/2 obręb Grabówka, 107/3 obręb Mosty, 12/4 obręb
Bojary, 31/2, obręb Bojary, 273 obręb Zaliszcze), stanowiących własność Gminy
Podedwórze. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, podobnie rokowania na
sprzedaż ½ udziału w nieruchomości 786/1 w obrębie Podedwórza.

31 | S t r o n a

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PODEDWÓRZE - STAN NA 31.12.2019 R.
Stan na dzień

Wyszczególnienie
1. Grunty ogółem
- działki rolne
- działki budowlane
rezerwat
i pozostałe

przyrody

Sposób zagospodarowania
Zmiana
Trwały
w ciągu
W
Dzierżawa
zarząd
31.12.18 31.12.19 roku zarządzie użyczenie
użytkowanie
gminy
najem
wieczyste
76,9003 76,5020
42,0003
33,18
1,3217
34,35
34,35
4,29
30,06
+ 0,08
17,39
16,9917
12,55
3,12
1,3217
- 0,4783
25,1603

25,1603

-

2. Budynki ogółem
- mieszkalne
- obiekty szkolne
- użyt. publicznej
- inne
- pozostałe udz.1/14

14
2
2
7
1
2

14
2
2
7
1
2

-

12
1
1
7
1
2

1
1
-

1
1
-

3. Budowle i urządz.
- wodociąg dł. km.
- kanalizacja dł. km.

69,4344
67,4344
2,00

69,4344
67,4344
2,00

-

-

69,4344
67,4344
2,00

-

4. Lokale
- mieszkalne
- pozostałe

7
2
5

7
2
5

-

-

7
2
5

-

5. Garaże

1

1

-

-

-

1

172,99

172,99

-

172,99

-

59,21

59,21

-

59,21

-

-

113,78

113,78

-

113,78

-

-

6. Drogi w ha
w tym:
- drogi publiczne
- drogi dojazdowe

XI.

25,1603

-

-

Transport
Gmina Podedwórze dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób

niepełnosprawnych zakupionym z „Programu wyrównywania różnic między regionami
II” z PFRON. W 2019 r. samochód wykorzystywany był do celów związanych
z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną przez 14 osób.
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-

Na terenie gminy

brak jest przewoźników, którzy zapewnialiby przewozy

regularne mieszkańców. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z autobusu dowożącego
dzieci do szkoły obejmuje on jednak tylko przejazd z danej miejscowości gminy do
Podedwórza.

XII. Sprawy obywatelskie
W 2019 roku Gmina Podedwórze nie uchwaliła budżetu obywatelskiego.
Do urzędu wpłynęły w 2019 r. 22 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Dotyczyły one udzielenia informacji nt. oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych
do ich złożenia, wysokości wynagrodzeń pracowników i ich wykształcenia, opieki nad
zwierzętami, zawieranych umów, obsługi prawnej, zbiórki odpadów, wykorzystywanych
programów informatycznych. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły, informacje zostały
udostępnione wnioskodawcom w 100%.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęły żadne petycje w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Złożono jedną skargę, która została uznana przez
Gminną Komisję Skarg i Wniosków za bezzasadną.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało w gminie 17 organizacji pozarządowych,
w tym 4 stowarzyszenia, 8 Kół Gospodyń wiejskich i 5 jednostek OSP.
Spośród stowarzyszeń działalność w roku 2019 prowadziły:
 Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie, które prowadzi
szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Ośrodku
Edukacji Regionalnej „Kraina Rumianku” w Hołownie. Organizowane są
warsztaty etnograficzne, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, spotkania
integracyjne. Wśród prowadzonych warsztatów można wymienić: „Od ziarna do
chleba”, „Od włókna do tkaniny”, „Od gliny do cegły”, ceramika, kolorowe szkiełka
i wiele innych. W ośrodku można się nauczyć, wypocząć, zregenerować siły,
posmakować regionalnych potraw. Prężna działalność ośrodka oraz ciekawa
oferta edukacyjna przekładają się na coraz większe zainteresowanie turystów
grupowych

i

indywidualnych

gminą

Podedwórze.

Według

danych

Stowarzyszenia liczba osób, które odwiedziły Ośrodek w Hołownie, przekroczyła
w 2019 roku 10 000. Ośrodek cały czas się rozwija, poszerzając swoja ofertę. W
roku 2019 na terenie ośrodka powstał plac zabaw dla dzieci przy wsparciu

33 | S t r o n a

Fundacji PZU w ramach akcji „Pomoc to moc”. Zrealizowany został projekt
finansowany przez Narodowy Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich, polegający na wzmocnieniu instytucjonalnym
stowarzyszenia poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup wyposażenia
biuro, adaptację pomieszczeń na manufakturę zielarską oraz utworzenie ogrodu
ziołowego. Ponadto Stowarzyszenie realizowało projekt z Lokalnej Grupy
Działania „Jagiellońska Przystań” pt. „Teatr i muzyka w stodole”, w ramach
którego prowadzono warsztaty teatralne i muzyczne. Rezultatem projektu było
powstanie zespołu „Rumianeczki”, którego uczestnikami są dzieci ze szkoły
podstawowej. Wystawiono również spektakl „Drzewo” na podstawie powieści
Wiesława Myśliwskiego, w którym role zagrali mieszkańcy naszej gminy pod
kierunkiem profesjonalnych aktorów Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie
Państwa Bożeny i Jacka Dragunów.
 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju wsi Lubelskiej w Zaliszczu.
Działalność stowarzyszenia w 2019 r. koncentrowała się na prowadzeniu grupy
cyrkowej „Mali wytrwali”, w której dzieci poznają techniki sztuki cyrkowej,
wykonują sztuczki i akrobacje cyrkowe, a swoje umiejętności prezentują podczas
różnego rodzaju uroczystości i imprez. W roku 2019 z Grupa wzięła udział w
warsztatach prowadzonych przez profesjonalnego instruktora, w trakcie których
uczestnicy uczyli się nowych trików cyrkowych i zasad ruchu scenicznego oraz
wyjeżdżała na Festiwal cyrkowy w Brodnicy. Ponadto na zaproszenie Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego we Lwowie członkowie grupy
wyjechali na 4-dniowy wyjazd do Lwowa, gdzie prowadzili zajęcia ze sztuki
cyrkowej

dla swoich rówieśników korzystających ze świetlicy parafialnej.

W trakcie pobytu dzieci zwiedziły Lwów, Żółkiew i Kamieniec Podolski.
 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Podedwórzu. Głównym celem
działalności jest aktywizacja mieszkańców, wspieranie inicjatyw, wspieranie
edukacji. W roku 2019 Stowarzyszenie współpracowało z Kołem Gospodyń
Wiejskich w Podedwórzu. W roku 2019

stowarzyszenie pozyskało kwotę

3000,00 zł., która została przekazana na remont świetlicy wiejskiej.
 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórzu, Rusiłach, Hołownie, Opolu
i Zaliszczu. Z pięciu jednostek OSP działających na terenie gminy tylko jednostka
z Podedwórza wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Jednostki uczestniczą w akcjach ratunkowych, przy gaszeniu pożarów. Strażacy
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wyjeżdżali najczęściej do: usuwania powalonych drzew i gałęzi z jezdni (11 razy),
gaszenia traw (5 razy), pożaru w budynku mieszkalnym (3 razy). Pozostałymi
akcjami było: usuwanie szerszeni, zabezpieczenie mieszkania po burzy, wypadek
drogowy, poszukiwanie zaginionej osoby, pożar zboża w Grabówce, pożar bel
siana. Najgroźniejszy pożar miał miejsce dnia 14.04.2019 r., w wyniku którego w
spłonął budynek mieszkalny miejscowości Piechy. Jednostka OSP Podedwórze
wyjeżdżała 5 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych poza teren gminy Podedwórze
do pożarów w Wyhalewie, Łyniewie, Lubiczynie i Gęsi oraz do poszukiwań
zaginionej osoby w Orzechowie Starym. Jednostka OSP Podedwórze dysponuje
profesjonalnym sprzętem ratowniczym oraz 2 samochodami ratowniczogaśniczymi. Jednostki OSP z terenu gminy Podedwórze otrzymały z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowanie, w ramach realizacji
zadania

„Dofinansowanie

jednostek

Ochotniczych

Straży

Pożarnych”,

w następujących kwotach: 5 000,00 zł – OSP Hołowno, Opole, Rusiły, Zaliszcze,
10 000,00 – OSP Podedwórze. Dodatkowo jednostka OSP Podedwórze otrzymała
dofinansowanie z Funduszu Składkowego KRUS w ramach zadania „Wyposażenie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt
ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem
zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych” w kwocie 3 064,50.
Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu otrzymała również dofinansowanie z
Komendy Głównej PSP, w ramach Krajowego Systemu Ratownicza-Gaśniczego, w
kwocie 4 000,00 zł, oraz 305,80 z Gminy Podedwórze. Jednostka OSP Rusiły
otrzymała dotację z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie w kwocie 1 500,00.
W ramach otrzymanych dotacji został zakupiony jednstki OSP zakupiły
niezbędny sprzęt i wyposażenie: węże gaśnicze, ubrania specjalne, hełmy,
mundury i in.
 Koła Gospodyń Wiejskich działały w 8 miejscowościach: Antopol, HołownoKaniuki, Mosty, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Zaliszcze. Rejestracja 6
kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonana została w
grudniu roku 2018, w roku 2019 zarejestrowano kolejne dwa koła. Młode
stażem koła gospodyń zdołały w roku 2019 wykazać się dużym zaangażowaniem
i aktywnością. Wszystkie pozyskały środki z AR i MR, które zostały
wykorzystane na zakup sprzętu gospodarstwa domowego i doposażenie świetlic
wiejskich. KGW z Zaliszcza wraz z OSP Zaliszcze przeprowadziło remont
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świetlicy wiejskiej poprzez poprawę sufitu, wydzielenie pomieszczenia na
kuchnię, przygotowało teren na doprowadzenie wody. KGW Z Podedwórza,
Zaliszcza, Piech, Antopola i Opola złożyły dodatkowo wnioski do Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników pozyskane środki zostały
przeznaczone na zakup wyposażenia, szkolenia i kursy dla swoich członków.
Koło Gospodyń Wiejskich z Antopola pozyskało dotację w wysokości 5 000,00 zł
z Programu Mikrodotacje FIO, w ramach której wykonano w centrum wsi plac
zabaw dla dzieci. Wszystkie koła brały czynny udział w organizowanych
uroczystościach:

100-leciu

wskrzeszenia

Parafii

Opole-

Podedwórze

połączonymi z Dniami Gminy Podedwórze, dożynkach powiatowych oraz
dożynkach gminnych, które zostały zorganizowane po trzydziestokilkuletniej
przerwie. Zaangażowanie osób należących do organizacji daje dobre rokowania
na ich przyszły rozwój.
W 2019 r. nie organizowano otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych. Zarówno pracownicy urzędu Gminy, jak i Gminnej Biblioteki Publicznej
wspierali merytorycznie Koła Gospodyń Wiejskich, pomagając w przygotowaniu
i rozliczaniu wniosków o dofinansowania zewnętrzne.

XIII. Przestępczość w gminie
Zgodnie z danymi otrzymanymi z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie w 2019 r.
stwierdzono następujące rodzaje zagrożeń czynami przestępczymi:
1. Zagrożenie kradzieżami z włamaniem – nie było, bez zmian w porównaniu do 2018 r.;
2. Zagrożenia kradzieżami – 4, wzrost o 2 w porównaniu do 2018 r;
3. Zagrożenie zniszczeniem/uszkodzeniem rzeczy – nie było, spadek o 1,
4. Zagrożenie rozbojami, bójkami lub pobiciami oraz uszczerbkiem na zdrowiu – nie było,
bez zmian w porównaniu do 2018 r.;
5. Zagrożenie przestępczością narkotykowa – nie było, bez zmian w porównaniu do 2018
roku;
6. Nietrzeźwi kierujący – 4, wzrost o 2 w porównaniu do 2018 r;
W 2019 roku na terenie gminy miał miejsce 1 wypadek drogowy oraz 8 kolizji drogowych,
co w porównaniu do 2018 roku stanowi spadek o 5 kolizji. W analizowanym okresie

36 | S t r o n a

policjanci na terenie gminy Podedwórze zatrzymali 2 kierujących w stanie nietrzeźwości
innym pojazdem niż mechaniczny (rowerem). W 2019 roku nie przeprowadzano badań
poczucia

bezpieczeństwa

mieszkańców

gminy.

Podjęte

działania

informacyjne

i prewencyjne polegały na umieszczaniu na stronie internetowej Gminy Podedwórze
informacji lub ulotek otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

XIV. Edukacja
Na terenie gminy Podedwórze funkcjonuje od roku 2003 Zespół Placówek Oświatowych
w skład którego wchodzą:
1. Przedszkole Samorządowe,
2. Szkoła Podstawowa,
3. III klasa Gimnazjum do końca roku szkolnego 2018/2019.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzone były zajęcia w ramach rocznego
przygotowania przedszkolnego. Gmina jako organ prowadzący zapewnia warunki do
działalności oświatowej oraz zapewnia obsługę administracyjno – finansową zespołu.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 79 uczennic i
uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio niespełna 10 osób.
Najwięcej uczniów – 14 – liczy klasa VIII, najmniej – 3 osoby – klasa V. W 2019 r. szkołę
ukończyło 31 osób. Do egzaminu kończącego szkołę przystąpiło 15 uczniów klasy ósmej
oraz 13 uczniów klasy III gimnazjum. Wszystkie osoby objęte obowiązkiem nauki
kontynuowały naukę w szkołach średnich.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych przedstawiają się następująco:
Część humanistyczna
Język polski

Szkoła
Gmina
Powiat
Województwo

%
100
58
58
60
64

Historia i wiedza
o społeczeństwie
%
100
59
59
54
59

Część matematycznoprzyrodnicza
Matematyka
Przedmioty
przyrodnicze
%
%
100
100
42
43
42
43
34
43
42
49
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Szkoła
Gmina
Powiat
Woj.

Język angielski
poziom
podstawowy
%
100
63
63
61
66

Języki obce
Język angielski
Język rosyjski
poziom
poziom
rozszerzony
podstawowy
%
%
100
100
53
64
53
64
43
51
60
57

Język rosyjski
poziom
rozszerzony
%
100
28
28
30
37

Wyniki egzaminu ósmoklasisty były następujące:
Przedmiot

Szkoła
Gmina
Powiat
Województwo

Język angielski
%
100
44
44
52
56

Język polski
%
100
49
49
60
64

Matematyka
%
100
39
39
37
44

W zespole zatrudnionych było 16 nauczycieli, w tym 13 na pełny etat. Liczba
nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1, mianowany
– 2, dyplomowany – 13. Oprócz kadry pedagogicznej zespół zatrudniał 4 pracowników
niepedagogicznych: 1 etat – sekretarka, 3 etaty – sprzątaczki, woźny, pracownik
gospodarczy. W roku 2019 na świadczenie kompensacyjne odeszło 2 nauczycieli. Na 1
nauczyciela przypadało 7,25 ucznia.
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 1 611 947,57 zł. Subwencja oświatowa,
przekazana z budżetu państwa w roku 2019 wyniosła 1 148 679,00 zł na
funkcjonowanie szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Różnicę w kwocie
463 269,57zł gmina zmuszona była pokryć ze środków własnych. Łącznie subwencja
oświatowa pokryła 71,26% wydatków na oświatę, dopłata z budżetu gminy sięgała
28,74%. W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na szkołę podstawową i klasę gimnazjum
wyniosły 20 404,40 zł.
Gmina w minionym roku realizowała pomoc socjalną dla uczniów w trudnej
sytuacji materialnej. W okresie od stycznia do czerwca zgodnie ze złożonymi wnioskami
stypendia otrzymało 22 uczniów na kwotę14 256,00 zł, natomiast za okres IX- XII
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stypendia otrzymało również 21 uczniów na kwotę 10 000,00 zł. Ponadto w roku 2019
został wypłacony zasiłek szkolny dla 2 uczniów na kwotę 1 240,00 zł. W roku 2019
gmina zapewniła dowożenie uczniów do ZPO w Podedwórzu. Ze zorganizowanego przez
gminę środka transportu korzystało do końca roku szkolnego 2018/2019 60 uczennic i
uczniów, od września 2019 r. transport do szkoły obejmuje 40 osób. Na dowożenie
uczniów z budżetu gminy wydatkowano kwotę 46 308,00 zł.

XV.

Przedszkola

W 2019 r. funkcjonowało Przedszkole samorządowe wraz z klasą rocznego
przygotowania przedszkolnego tzw. „0”. Do przedszkola uczęszczało łącznie 37 dzieci, w
tym 25 do grupy 3-5-latków oraz 12 uczniów do klasy tzw. „0” uczęszczało 12 uczniów.
W przedszkolu zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych. W 2019 roku na
prowadzenie przedszkola gmina wydała 212 826,79 zł, z czego 36 955,02 zł pochodziło
z subwencji rządowej.

XVI.

Kultura
W gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą

w Podedwórzu. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 7382 woluminów, zaś
na koniec roku - 7637 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba
woluminów wynosiła 4,5 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 4,7 na dzień 31grudnia 2019 r.
W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie zapewniła możliwości wypożyczenia płyt CD
i DVD, gdyż nie posiada ich w swych zbiorach. Zbiory audiowizualne w 2019 r. nie
zostały wzbogacone.
Na początku roku (na 31.01.2019 r.) zarejestrowano 85 czytelniczek
i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 242. W ciągu roku z usług biblioteki
skorzystało 2209 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 5497
woluminów.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki m.in. o następujące pozycje:
literatura piękna dla dorosłych – 294 woluminów, literatura piękna dla dzieci
i młodzieży – 94 woluminy, literatura niebeletrystyczna – 40 woluminów (łącznie 428
woluminy).
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Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu w 2019 r. zatrudniała 1 osobę.
W ciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. W bibliotece użytkowano 8
komputerów, w tym 5 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
Katalogu on-line biblioteka nie udostępnia. W 2019 r. tym samym nie było możliwości
zdalnego (internetowego) składania zamówień.
W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zorganizowała
następujące wydarzenia, mające na celu promocję czytelnictwa oraz upowszechnianie
kultury w środowisku lokalnym:
 projekt „Mała książka – wielki człowiek” - projekt skierowany do dzieci w
wieku przedszkolnym, w ramach którego wydano dzieciom i ich rodzicom
wyprawki czytelnicze,
 wyjazd studyjny mieszkańców gminy do bibliotek zmodernizowanych w
ramach programu Rozwoju Bibliotek
 spotkanie autorskie z Agnieszką Martinką oraz Anną Solską – Mackiewicz,
 gminne eliminacje ogólnopolskich konkursów recytatorskich,
 warsztaty czytelniczo – artystyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach Koła
plastycznego oraz lekcje biblioteczne,
 Gminne Kolędowanie
 Ferie zimowe – spotkania i warsztaty
 Impreza „Święto Gminy Podedwórze” połączone ze 100-leciem parafii w
Opolu,
 Dożynki Gminne
 Mobilna biblioteka – wizyty biblioteki w sołectwach wraz z wybranym
księgozbiorem do wypożyczenia
 uroczystości patriotyczne 3 Maja i 100-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę „Tydzień dla Niepodległej”
 Projekt „O finansach w … bibliotece” dla seniorów z Gminy Podedwórze
Łącznie w wydarzeniach tych wzięło udział ponad 1700 osób. Biblioteka poniosła
w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 13 901,27 zł.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina
wydała łącznie 86 234,51 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu była jedyną
instytucją kultury funkcjonującą w gminie w 2019 r.
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XVII.

Przedsiębiorczość i miejsca pracy
W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CIDG, 2 nowych przedsiębiorców

(osoby fizyczne). Przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: usługi rolnicze
i handel. W 2019 r. wyrejestrowano 2 przedsiębiorców (osoby fizyczne). Przedmiotem
działalności wyrejestrowanych podmiotów były: usługi rolnicze oraz naprawa
samochodów.

Na dzień 31.12.2019 r. działalność gospodarczą na terenie gminy

prowadziło 40 podmiotów.
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, część pracuje w
lokalnych instytucjach przedsiębiorstwach. Największymi pracodawcami w gminie są:
Urząd Gminy Podedwórze, Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Bank
Spółdzielczy w Wisznicach Oddział w Podedwórzu, NZOZ w Podedwórzu, FPHU SOBART
Bogusław Szabat, „ORE” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Aldona Łachmańska – Kisiel, ZU
„Krecik” Barbara Kisiel, MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec.

XVIII. Ochrona środowiska
W 2019 r. odnotowano 40 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny
poziom dopuszczalny dla pyłu PM 10. Brak oficjalnych danych związanych
z narażeniem mieszkańców na hałas drogowy. Na terenie gminy gminie nie funkcjonują
zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.
W 2019 roku do Urzędu Gminy Podedwórze wpłynęły 3 wnioski o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:


Przebudowa stacji bazowej ORANGE Polska S.A. 5254/943 MOSTY 2 zlokalizowanej
na działce o nr ewid. 4/1 ob. nr 0002, w miejscowości Bojary, gm. Podedwórze,
pow. parczewski, woj. Lubelskie - postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umorzono w całości;



Budowa zbiornika na płynne odpady zwierzęce w miejscowości Podedwórze, gm.
Podedwórze na działce. o nr ewid. 323, obręb 0010 Podedwórze, gm. Podedwórze,
powiat parczewski, woj. Lubelskie - postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umorzono w całości;



Budowa

urządzenia

wodnego

–

studni

głębinowej

wraz

z

systemem

umożliwiającym pobór wód podziemnych na cele nawadniania upraw rolnych w
miejscowości Podedwórze, gm. Podedwórze”, na działce o nr ewid 325/1, obręb
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Podedworze, powiat parczewski, województwo lubelskie – postępowanie w toku.
W 2019 r. wielkość ścieków oczyszczonych na terenie gminy wynosiła 1 877,6
m3. Z oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowych Mostach korzystało w 2019 r. 108
mieszkańców. Dużym problemem jest przewymiarowanie oczyszczalni oraz jej wysoka
energochłonność, generująca duże koszty utrzymania. Przy małej ilości użytkowników
i – tym samym – malej ilości dopływających ścieków (ok. 5 m3 na dobę), koszt
oczyszczenia 1m3 ścieków jest bardzo duży i w 2019 r. wynosi 17 zł/m3. Zgodnie
z uchwałą nr XXXIV/162/2018 Rady Gminy Podedwórze z dnia 29 maja 2018 r. budżet
gminy do dnia 10 czerwca 2019 roku dopłacał 50% wartości stawki brutto za
oczyszczenie 1m3 ścieków (tj. 8,50 zł do każdego m3 ścieków), a od 11 czerwca zgodnie
z uchwałą nr V/33/2019 Rady Gminy Podedwórze z dnia 9 maja 2019 r. budżet gminy
dopłaca 40% wartości stawki brutto za oczyszczenie 1m3 ścieków (tj. 6,80zł do każdego
m3 ścieków). Łączna kwota dopłaty z tego tytułu wyniosła w 2019 r. 18 358,12 zł.
Na terenie gminy funkcjonuje 280 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ok.
100 zbiorników bezodpływowych. 118 osób zamieszkujących dawne osiedle POM oraz
tereny wokół ZPO w Podedwórzu podłączonych jest systemem kanalizacji do osadnika
Inhoffa. Przestarzały i niewydolny system, wybudowany w latach 60-tych XX wieku,
stwarza zagrożenie dla środowiska i wymaga przebudowy.
W 2019 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska
odpadów komunalnych, jak również nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów.
System zbiórki odpadów prowadzony jest przez Międzygminny Związek Celowy
z siedzibą we Włodawie z podziałem na dwie frakcje – suchą i mokrą. Udział Gminy
Podedwórze w MZC wynosi 5,8% i jest to liczba mieszkańców Gminy Podedwórze do
mieszkańców wszystkich 7 gmin związku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na 1 mieszkańca
gminy przypadało 100 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz około 3,5
kg zmieszanych odpadów komunalnych, pod koniec roku dane te nie uległy zmianie.
W 2019 roku w Gminie Podedwórze w ramach działań z zakresu ochrony
środowiska została uchwalona uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Podedwórze
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Podedwórze na lata 2019 – 2032”. Dzięki pozyskanej z
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotacji w kwocie 13 300,00 zł została
dokonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Podedwórze. W minionym roku Gmina Podedwórze realizowała zadania z projektu
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realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa Lubelskiego pt.: „System
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działanie 6.3. Gospodarka odpadami. W ramach realizacji zadania specjalistyczna firma
odebrała i poddała utylizacji 6 370m2 azbestu. Wyroby zawierające azbest odebrano z
30 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Podedwórze.
Na terenie gminy Podedwórze w 2019 r. występowały następujące formy
ochrony przyrody:
 Rezerwat przyrody „Warzewo” – położony na gruntach wsi Rusiły i Opole.
Rezerwat Warzewo został utworzony w 1988 roku, obejmuje powierzchnie 41,91ha.
Zaobserwowano tu 14 typów zbiorowisk roślinnych. Większość z nich zachowała
charakter naturalny. Płytkie zagłębienia terenu z wodą wysychającą latem, zasiedla
zbiorowisko szuwarowe, a zbiorowisko średnio wysokich turzyc, zalewane jest
corocznie wodą w okresie wiosny i jesieni. Występują tu płytkie, rozległe
powierzchnie nasłonecznionej wody stwarzające doskonałe warunki bytowe dla
ptactwa. Warzewo to bogaty zestaw gatunków wodnych i szuwarowych. Gniazdowały
tu dwa gatunki perkozów (zausznik i perkozek), sześć gatunków kaczek, bąk, błotnik
stawowy, łyska, rybitwa zwyczajna, bielik zwyczajny, żurawie, a także czapla.
Najliczniej występowała mewa śmieszka, której kolonia lęgowa liczyła ponad 1000
gniazd. W szuwarach dominują rokitniczki i potrzos. Na obrzeżach zbiornika
wodnego dominują czajki, rycyki, bekasy, kszyki i inne gatunki. Z rzadkich gatunków
nie lęgowych obserwowano m.in. błotnika łąkowego, dubelta, kulika wielkiego
i bataliona. Ogółem na terenie rezerwatu zanotowano 60 gatunków ptaków, w tym 26
lęgowych i 9 prawdopodobnie lęgowych. Bagno-rezerwat ze względu na swój
naturalny charakter i niepowtarzalną specyfikę przedstawia wysoką wartość
naukową. Szata roślinna uznana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych walorów
tego obszaru.
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FOT. 5 REZERWAT PRZYRODY „WARZEWO ”

 Obszar Natura 2000 – Uroczysko Mosty-Zahajki – obszar obejmuje dwa
sztuczne, dość płytkie zbiorniki retencyjne, należące do systemu melioracyjnego
Kanału Wieprz–Krzna wraz z otaczającymi je terenami (głównie lasy olsowe –
Zahajki oraz pola uprawne i lasy mieszane w Mostach). Jeden z nich znajduje się
we wsi Mosty, o powierzchni lustra wody 396 ha, zaś drugi we wsi Zahajki,
o powierzchni 240 ha. W sumie na terenie ostoi wody śródlądowe zajmują 10%
powierzchni, podmokłości – 35%, lasy – 54%, a łąki i pastwiska zajmują 21%
powierzchni. Stawy są przedmiotem zabiegów hodowlanych gospodarki
rybackiej. Na terenie uroczyska występuje 21 gatunków ptaków z Załącznika
i Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków
(niewymienionych w Dyrektywie). Porastające je szuwary i zarośla wierzbowe są
idealnym miejscem dla różnych gatunków rybitw. Gatunki ptaków obszaru
Natura 2000: bączek, bąk, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian
czarny, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gąsiorek, muchołówka mała,
orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek, puchacz, rybitwa białowąsa, rybitwa
czarna, trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw.
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FOT. 6 ZBIORNIK MOSTY

 Obszar Natura 2000 – Zbiornik retencyjny w Podedwórzu. Obszar obejmuje
należący do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz-Krzna zbiornik retencyjny
o powierzchni 282 ha wraz z otaczającymi go terenami (lasy 1% i podmokłe łąki
– 5% obszaru). Wody śródlądowe stojące i płynące zajmują 94% powierzchni
ostoi. Na terenie zbiornika występuje 15 gatunków ptaków z Załącznika
i Dyrektywy Ptasiej oraz 6 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków.
Ostoja ptasia o randze krajowej, jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych
podgorzałki. Wędkarze mogą tu łowić różne gatunki ryb, można łowić z brzegu
i łodzi lub pontonu. Na zbiorniku jest wiele ładnych zatoczek gdzie można znaleźć
ładne miejsca do wędkowania. Możemy tu złapać ładne okazy lina, karpia,
leszcza, karasia, płoci, szczupaka i okonia. Gatunki ptaków o obszarze Natury
2000: bąk, bączek, podgorzałka, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kropiatka,
zielonka, derkacz, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, puchacz, podróżniczek,
pokrzewka jarzębata, gąsiorek, bielik zwyczajny oraz ortolan.
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FOT. 6 ZBIORNIK PODEDWÓRZE

Ciekawym krajobrazowo obszarem jest również Góra Grabowska – najwyższe
wzniesienie w gminie położone w miejscowości Niecielin o wysokości 185 m n.p.m.
Rzeźba terenu jest następstwem występujących tu zlodowaceń. Materiał skalny,
z którego

jest

zbudowana

może

pochodzić

nawet

z

Gór

Skandynawskich,

a przywędrował on wraz z nasuwającym się i powiększającym lądolodem. Cofając się
pozostawił po sobie różne formy ukształtowania tereny, do którego należy rezerwat
Warzewo (dawne jezioro wytopiskowe) oraz liczne głazy narzutowe znajdujące się w
pobliżu Góry Grabowskiej. Obiekt przez lata był eksploatowany jako kopalnia żwiru, od
roku 2007 prowadzona jest rekultywacja wyrobiska w kierunku przywrócenia funkcji
rolniczej tego terenu. Aktualny termin rekultywacji, po kilkukrotnych przedłużeniach,
wyznaczono na 31.03.2020 r. Przedłużająca się rekultywacja jest uciążliwa dla
mieszkańców ze względu na wzmożony transport materiału do zasypania wyrobiska
(urobek z kopalni Bogdanka). Prowadzona działalność wiąże się ze znacznym hałasem
oraz niszczeniem drogi gminnej nr 103790 L, prowadzącej do byłej kopalni, przez
obciążone znacznym tonażem samochody dostawcze i ciężki sprzęt.
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FOT. 7 GRABOWSKA GÓRA PRZED REKULTYWACJĄ

XIX. Planowanie przestrzenne
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych jest 100 %
powierzchni

gminy.

W 2019

r.

wydawano

zaświadczenia,

wypisy

i wyrysy

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działek
w planie.

Główny

plan

zagospodarowania

przestrzennego

wraz

ze

studium

uwarunkowań i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego pochodzi z 2003 r. Od
tamtej pory plan był trzykrotnie zmieniany (w 2004, 2006 oraz 2011 roku) dla
poszczególnych działek, w niektórych sołectwach gminy. Od kilku lat napływają wnioski
mieszkańców

o

o przekształcenie

przeznaczenia

swoich

działek

w planie

zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na długą procedurę oraz znaczny koszt, w
2019 r. nie planowano i nie dokonywano zmian w Planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Podedwórze. Nieaktualne zapisy oraz wynikające z planu
ograniczenia

wpływają

negatywnie

na

możliwości

podejmowania

działań

inwestycyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców. W roku 2019 wydanych zostało,
po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych 5 decyzji zatwierdzających
podziały nieruchomości.
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XX.

Sprawy administracyjne

Urząd Gminy Podedwórze w 2019 r. zatrudniał 12 osób na stanowiskach urzędniczych
oraz 2 pracowników na stanowiskach robotniczych. Przeciętny czas oczekiwania na
wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2019 r. 20 dni, a na dzień 31
grudnia 2019 r. 22 dni. W 2019 r. nie było przypadku zaskarżenia decyzji wydanych
przez wójta. Wojewoda nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych przez
organy gminy. Również mieszkanki i mieszkańcy nie złożyli w 2019 r. skarg na akty
wydane przez organy gminy.
W 2019 r. przed Sądem Administracyjnym była rozpatrywana 1 skarga, która
dotyczyła

uchylenia

postanowienia

Dyrektora

Krajowej

Informacji

Skarbowej

w przedmiocie odmowy wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Gmina Podedwórze była również stroną postępowania toczącego się przed Sądem
Okręgowym w sprawie zwrotu kosztów wykonania dokumentacji projektowej instalacji
solarnych z powództwa Syndyka masy upadłościowej firmy RAPID. Ponadto
w poprzednim roku gmina była stroną w jednym cywilnym postępowaniu sądowym.
Sprawa w dalszym ciągu jest rozpatrywana, dotyczy zasiedzenia przez mieszkańca
działki będącej własnością gminy.
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