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1 Zarządzanie gminą 
 

Gmina Tarnawatka jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, w powiecie 

tomaszowskim. Gmina usytuowana jest na obszarze Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej, 

ich granicę wyznacza dział wodny pomiędzy zlewiskiem rzeki Wieprz i Bug. Jest to obszar 

wyróżniający się atrakcyjnym krajobrazem. Gmina jest zlokalizowana po obu stronach drogi 

krajowej nr17 przy trasie Zamość – Tomaszów Lubelski. Siedziba gminy znajduje się w 

odległości: − 10 km od siedziby powiatu - Tomaszowa Lubelskiego, 26 km od stolicy dawnego 

województwa zamojskiego, stolicy subregionu - Zamościa, 116 km od stolicy województwa 

lubelskiego - Lublina. Powierzchnia gminy wynosi 82,66 km². Na terenie gminy funkcjonuje 14 

sołectw. 

 

1.1 Wójt 
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. Wójt wykonuje uchwały 

Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta Gminy Tarnawatka sprawuje Piotr Pasieczny. Organem 

pomocniczym wójta jest Urząd Gminy, którego jest on kierownikiem.  

 

1.2 Urząd Gminy 
Urząd Gminy Tarnawatka wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na 

gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z 

organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w 

drodze zawartych porozumień. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym 

struktura Urzędu Gminy Tarnawatka ma charakter mieszany. Utworzone zostały zarówno 

referaty jak i samodzielne stanowiska pracy. W Urzędzie funkcjonują referaty: Organizacyjny – 

7 etatów (5 urzędniczych), Finansowy – 7 etatów (5 urzędniczych), Gospodarki Komunalnej – 

11 etatów (3 urzędnicze) oraz 4 samodzielne stanowiska pracy. Pracownicy obsługi urzędu, 

konserwatorzy wodociągów i kanalizacji oraz grupy remontowej pozostają w strukturze 

organizacyjnej Urzędu.  

 

1.3 Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach 

zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się 

do wiadomości mieszkańców.  

Rada Gminy Tarnawatka składa się z 15 radnych.  

W związku z wyborami samorządowymi w roku 2018 funkcjonowały 2 Rady Gminy. 

 

 

W tabeli przedstawione są nazwiska radnych wraz z granicami okręgów, w których 

pełnili mandaty w latach 2014-2018 
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Granice okręgu 

 

Imię i nazwisko radnego 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kasztanowa, Kniazie, Parkowa Stanisław Kopczyński 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kamienna, Księdza Boguty, 

Kościelna, Malownicza, Szkolna, Wichrowa, Wola 
Andrzej Piróg 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Jasna, Lubelska, Polna, 

Północna 
Krzysztof Stefaniak 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Leśna, Ogrodowa, 

Widokowa, Zachodnia numery parzyste 
Kazimiera Mańdziuk 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Łąkowa, Wesoła, 

Zachodnia numery nieparzyste, Zielona oraz sołectwo 

Dąbrowa Tarnawacka 

Leszek Paszt 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Fabryczna, Nowa, 

Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Tomaszowska, Topolowa 
Ryszard Malec 

Sołectwo Pańków Ryszard Litwińczuk 

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Tarnawacki 

oraz miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 1 do nr 10 
Stanisław Urbański 

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Ordynacki od 

nr 11 do nr 161 
Stanisław Milichiewicz 

Sołectwo Tymin Mariusz Matwiejszyn 

Sołectwo Huta Tarnawacka Jan Mazurek 

Sołectwo Pauczne oraz sołectwo Podhucie Bogdan Dudek 

Sołectwo Kunówka oraz sołectwo Sumin Maria Michałuszko 

Sołectwo Niemirówek-Kolonia Jarosław Piasecki 

Sołectwo Klocówka oraz sołectwo Niemirówek Robert Cisło 

 

W skład Prezydium Rady wchodzili: Kazimiera Mańdziuk – Przewodnicząca, Jan Mazurek – 

Wiceprzewodniczący, Andrzej Piróg Wiceprzewodniczący.  

 

Pięcioletnią kadencję od roku 2018 pełnią: 

 

Granice okręgu Imię i nazwisk radnego 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kasztanowa, Kniazie, Parkowa Stanisław Kopczyński 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kamienna, Księdza Boguty, 

Kościelna, Malownicza, Szkolna, Wichrowa, Wola 
Janusz Najda 

Sołectwo Tarnawatka ulice: Jasna, Lubelska, Polna, 

Północna 
Krzysztof Stefaniak 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Leśna, Ogrodowa, 

Widokowa, Zachodnia numery parzyste 
Kazimiera Mańdziuk 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Łąkowa, Wesoła, 

Zachodnia numery nieparzyste, Zielona oraz sołectwo 

Dąbrowa Tarnawacka 

Jan Machlarz 

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Fabryczna, Nowa, 

Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Tomaszowska, Topolowa 
Ryszard Malec 

Sołectwo Pańków Ryszard Litwińczuk 

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Tarnawacki 

oraz miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 1 do nr 10 
Stanisław Urbański 

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Ordynacki od 

nr 11 do nr 161 
Leszek Kamiński 

Sołectwo Tymin Mariusz Matwiejszyn 
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Sołectwo Huta Tarnawacka Jan Mazurek 

Sołectwo Pauczne oraz sołectwo Podhucie Krzysztof Kołodziej 

Sołectwo Kunówka oraz sołectwo Sumin Maria Michałuszko 

Sołectwo Niemirówek-Kolonia Jarosław Piasecki 

Sołectwo Klocówka oraz sołectwo Niemirówek Mirosława Kołtun 

 

W skład Prezydium Rady wchodzą: Kazimiera Mańdziuk – Przewodnicząca, Jan Mazurek – 

Wiceprzewodniczący, Janusz Najda – Wiceprzewodniczący. 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2018 przedstawia się następująco: 

W 2018 roku Rada Gminy Tarnawatka obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 10 

posiedzeniach sesji oraz 5 posiedzeniach komisji. W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy, 

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych 

spraw. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy 

gminy udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Tarnawatka. 

W sprawach należących do jej kompetencji Rad Gminy podjęła 68 uchwały: 

Uchwała Nr XXVI/183/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023, 

Uchwała Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok, 

Uchwała Nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, poprzez przeniesienie 

jego siedziby i zmianę nazwy 

Uchwała Nr XXVI/186/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, poprzez likwidację oddziału 

przedszkolnego 

Uchwała Nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnawatka, branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Uchwała Nr XXVI/188/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Uchwała Nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr XXVI/190/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 

rok” 

Uchwała Nr XXVI/191/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023, 

Uchwała Nr XXVI/192/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok, 

Uchwała Nr XXVII/193/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała Nr XXVII/194/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
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Uchwała Nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce 

Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Tarnawatka z wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała Nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej 

Uchwała Nr XXVIII/199/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr XXVIII/201/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, poprzez przeniesienie jego 

siedziby i zmianę nazwy 

Uchwała Nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

Uchwała Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla 

dyrektorów i wicedyrektorów szkół 

Uchwała Nr XXVIII/205/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XIX/128/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 r. w 

sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania 

inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L i 3263L 

Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

nadania nazwy ulic w miejscowości Tarnawatka 

Uchwała Nr XXIX/207/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr XXIX/209/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu 

Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla 

taryfowych grup odbiorców usług 

Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Tarnawatka a dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr XXX/212/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu 

Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr XXX/215/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Tarnawatka 
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Uchwała Nr XXX/216/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Tarnawatka 

Uchwała Nr XXX/217/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr XXXI/218/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXXI/219/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr XXXI/220/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Uchwała Nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 

Uchwała Nr XXXI/223/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 

Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała Nr XXXI/225/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 

rok” 

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji ds opracowania projektu statutu 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości 

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok 

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
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Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w 

szkole i w domu na lata 2019-2023” 

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w 

formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028 

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028 

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej gminy na 2018 rok 

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2019 rok. 

 

1.4 Sołectwa Gminy Tarnawatka 
Gmina Tarnawatka liczy 14 sołectw. 

W 2018 roku w każdym sołectwie odbyły się zebrania mieszkańców z Wójtem Gminy. 

Tabela przedstawia nazwiska sołtysów sprawujących swoje funkcje w roku 2018. 

 

Sołectwo Nazwisko i Imię sołtysa 

Dąbrowa Tarnawacka Zwolak Halina 

Huta Tarnawacka Samulak Mariusz 

Klocówka Pliżga Mirosław 

Kunówka Pankiewicz Tadeusz 

Niemirówek Dumicz Dorota 

Niemirówek-Kolonia Pomykała Piotr 

Pańków Bednarczuk Janusz 

Pauczne Danaj Lesław 

Podhucie Cisło Alina 

Sumin Chacia Krzysztof 

Tarnawatka Najda Janusz 

Tarnawatka-Tartak Machlarz Jan 

Tymin Hacia Anna 

Wieprzów Borowicz Tadeusz 
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2 Demografia gminy 
 

Liczba mieszkańców gminy na koniec roku 2018 wyniosła 3992 osoby, wykazując z roku na 

rok tendencję spadkową. Zjawisko to jest charakterystyczne dla małych miejscowości na 

przeważającym obszarze kraju, a w szczególności w Polsce południowo-wschodniej. Dla 

lepszego zobrazowania zjawiska w tabeli zamieszczono dane na wg. stanu na dzień 31 grudnia w 

pięciu kolejnych latach z rozbiciem na poszczególne miejscowości wraz z podaniem liczby 

urodzeń, zgonów, zameldowań, wymeldowań, a także ilości zawartych związków małżeńskich i 

rozwodów.  

 

Miejscowość/ 

liczba ludności 
 

31.12.2014 

 

31.12.2015 

 

31.12.2016 

 

31.12.2017 

 

31.12.2018 

Dąbrowa 

Tarnawacka 
86 86 86 83 78 

Huta 

Tarnawacka 
187 181 182 186 186 

Klocówka 108 107 107 114 112 

Kunówka 73 72 73 86 86 

Niemirówek 154 150 151 151 149 

Niemirówek-

Kolonia 
270 267 264 260 254 

Pańków 253 254 254 248 246 

Pauczne 121 122 121 120 114 

Podhucie 83 89 88 83 80 

Sumin 220 215 210 212 213 

Tarnawatka 954 925 912 903 906 

Tarnawatka-

Tartak 
775 759 766 774 780 

Tymin 274 269 271 265 268 

Wieprzów 

Ordynacki 
311 308 306 303 307 

Wieprzów 

Tarnawacki 
223 213 216 213 213 

Gmina 

Tarnawatka 

Razem: 

4092 

(kobiety – 

2051 

mężcz. - 2041) 

4017 

(kobiety – 

2010 

mężcz. - 2007) 

 

4007 

(kobiety -1997 

mężcz.-2010) 

 

4001 

(kobiety-2001 

mężcz.- 2000) 

3992 
(kobiety- 

1999 

mężcz. - 

1993) 

Urodzenia 37 

33 

( dziew. 14 

chłopcy 19) 

34 

(dziew.14 

chłopcy- 20) 

39 

(dziew.20 

chłopcy 19) 

38 
(dziew.21 

chłopcy 17 

Zameldowania 42 31 29 59 31 

Zmarli 38 57 42 43 41 

Wymeldowania 58 82 31 61 37 

Małżeństwo 58 42 41 53 44 

Rozwód 11 11 9 7 15 
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3 Oświata i wychowanie 
 

Gmina Tarnawatka w roku 2018 była organem prowadzącym dla Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Tarnawatce, w skład którego wchodziły: Publiczne Przedszkole w Tarnawatce-

Tartaku, Szkoła Podstawowa w Tarnawatce i Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce oraz Szkoły 

Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Z dniem 1 września 2018 roku siedziba Przedszkola 

została przeniesiona do Tarnawatki do nowo wybudowanego obiektu. Również z tym dniem 

oddział przedszkolny funkcjonujący w Szkole został przeniesiony do Przedszkola. Na terenie 

gminy, w miejscowości Wieprzów funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Wieprzowa „Razem w Przyszłość”.  

 

3.1 Informacja o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce za rok 2018 
Poniższa informacja obejmuje statystyki i działania dotyczące dwóch lat szkolnych: roku 

szkolnego 2017/2018 ( II semestr) i roku szkolnego 2018/2019 (I semestr). 

 W skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce wchodzą trzy placówki oświatowe: 

- Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa 

- Publiczne Gimnazjum 

 

Gminne Przedszkole w Tarnawatce Tartaku/Przedszkole w Tarnawatce 

 
Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało: 

 

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Rok szkolny 2017/2018 2+ oddz. przedszkolny 42+28 

Rok szkolny 2018/2019 4 80 

 

Szkoła Podstawowa w Tarnawatce 

 
Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Tarnawatce realizuje: 

 

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Rok szkolny 2017/2018 10 168 

Rok szkolny 2018/2019 12 198 

 

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce: 

 
Obowiązek szkolny w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce realizuje 

 

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Rok szkolny 2017/2018 4 86 

Rok szkolny 2018/2019 2 43 

 

 

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce zatrudnia łącznie ( stan na 31 grudnia 2018r.) 40 

pracowników pedagogicznych ( w tym psycholog i 2 nauczycieli wspomagających) oraz 16 

pracowników niepedagogicznych. 
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Nauczyciele w podziale na stopnie awansu: 

 

Stopień awansu Ilość zatrudnionych 

Stażysta 1 

Kontraktowy 8 

Mianowany 8 

Dyplomowany 23 

 

Pracownicy administracyjni i inni pracownicy obsługi: 

 

Stanowisko Ilość osób 

Pracownik biurowy 2 

Pomoc nauczyciela 3 

Intendentka 1 

Kucharka 2 

Pomoc kuchenna 1 (staż UP) 

Sprzątaczka 5 

Woźny 1 

Robotnik gospodarczy 1 

 

W roku 2018 znacząco poprawiły się warunki bazowe i lokalowe: 

 - nowoczesna hala sportowa wraz z wyposażeniem oddana do użytku w czerwcu 2018r. sprzyja 

wszechstronnemu rozwojowi kultury fizycznej każdego ucznia;  

- we wrześniu oddano do użytku przedszkole w pełni wyposażonym w meble, pomoce 

dydaktyczne, zabawki. Stworzone warunki zapewniają najmłodszym realizację wszelkich form 

aktywności; 

- wyposażono szatnię w indywidualne szafki dla każdego ucznia; 

- z rezerwy budżetowej zakupiono nowoczesne pomoce do nauczania przedmiotów ścisłych na 

kwotę ponad 20000 zł (w tym 3 laptopy z oprogramowaniem oraz ekrany i projektory); 

-w ramach rządowego programu ,,Aktywna Tablica’’ do pracowni komputerowej zakupiono 

tablicę interaktywną, projektory i ekrany na łączną kwotę 17500 zł; 

- celem podniesienia poczucia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring wizyjny na terenie hali 

sportowej , przedszkola i na zewnątrz budynku; 

- wzbogacono szkołę w nowoczesne pomoce do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i 

wymagającymi wsparcia psychologicznego; 

- wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej o nowe pozycje czytelnicze (lektury). 

 

 W ZSiP w Tarnawatce funkcjonuje stołówka szkolna i przedszkolna. Dzięki stołówce uczniowie 

mają możliwość skorzystania z obiadów, a przedszkolaki również z drugiego śniadania i 

podwieczorku. Uczniowie, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą 

liczyć na pomoc GOPS –u w postaci refundacji posiłków. Obecnie wydawane jest 80 II śniadań, 

245 dań obiadowych oraz 29 podwieczorków dla przedszkolaków. 

 

Placówki realizują ustawowe zadania poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą. W planowaniu działań brane są pod uwagę kierunki polityki oświatowej państwa 

oraz wnioski z nadzoru. Oferta edukacyjna jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i 

możliwości uczniów. Obok zajęć planowych prężnie działa Samorząd Uczniowski, Radio GT, 

Spółdzielnia Uczniowska, Klub Wiewiórka. Dzięki współpracy Opiekuna Klubu Wiewiórka , z 

PCK w Tomaszowie Lub. co roku uczniowie naszej szkoły otrzymują Paczki Marzeń. 



12 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, grupowe zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno – emocjonalne, indywidualne spotkania z psychologiem. Dodatkowo uczniowie mogą 

uczestniczyć w kole plastycznym, kole matematycznym, konsultacjach przedmiotowych, w 

zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych, szlifować swoje 

talenty aktorsko-dziennikarskie w Radio GT, rozwijać swoją aktywność fizyczną na zajęciach w 

ramach programu Szkolny Klub Sportowy 2018. Realizując zadania z doradztwa zawodowego, 

uczniowie oprócz zagadnień poruszanych na godzinach z wychowawcą, mają możliwość 

rozwijania swoich kompetencji zawodowych na spotkaniach wyjazdowym w ramach programu 

Zawodowy strzał w 10 uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami szkół organizowanymi 

w szkole oraz spotkaniach z przedstawicielami zawodów. W Programie dla szkół, mającym na 

celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych uczestniczą uczniowie klas I-V . W 

ramach programu otrzymują mleko i jego przetwory oraz określone porcje owoców i warzyw. 

Uczniowie klas I-III biorą udział w programie Powszechna Nauka Pływania, w ramach którego 

wyjeżdżają na krytą pływalnię do Zamościa, by pod okiem instruktorów zdobyć umiejętności 

pływackie. 

Realizując zadania wychowawcze wychowawcy mogą liczyć na wsparcie psychologa szkolnego. 

Celem tej współpracy jest: rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych 

potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w 

celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli; zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu 

nauki; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym ucznia. Zadania te realizowane są poprzez rozmowy psychologa z nauczycielami, 

konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców, warsztaty, realizację projektów 

wychowawczo-profilaktycznych, pogadanek dla rodziców. 

 W ZSiP w Tarnawatce pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest: 

- 6 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym 2 uczniów indywidualnie 

nauczanych); 

- 14 uczniów z opiniami PPP w Tomaszowie Lub. 

- 10 uczniów na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

- inni uczniowie wymagający doraźnego wsparcia. 

 

W szkole prowadzone są działania proekologiczne, pozyskiwane są surowce wtórne, zbierane 

zużyte baterie i plastikowe nakrętki. Nakrętki przekazywane są do hospicjum w Łabuńkach 

Nauczyciele organizują imprezy i uroczystości, wyjazdy, wycieczki itp. Uczniowie mogą 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje, odnosić sukcesy w różnorodnych konkursach, 

organizowanych przez szkołę jak również tych adresowanych do szkoły. 

Potwierdzenie atrakcyjności oferowanych zajęć i działań można znaleźć na stronie 

 internetowej szkoły. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wybrane konkursy, uroczystości, wycieczki i inne 

wartościowe działania szkoły. 
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Tabela przedstawia rodzaje konkursów i ich efekty: 

 

Lp. Nazwa konkursu/ 

Nazwisko nauczyciela przygotowującego 

Termin/Liczba 

uczestników 

Osiągnięcia 

1. Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 w Krasnobrodzie- E. Jakubczak, E. Zieńko 

19.01.2018r. 

(10 uczniów) 

I miejsce –N. Kostecka 

III miejsce- A. Rębisz 

III miejsce – N. Dudek 

II miejsce – K. Margolt 

II miejsce zespół Gama 

2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Zapobiegajmy pożarom”- etap wojewódzki- 

Ewa Zieńko 

 

15. 02. 2018r. 

udział: 2 

uczniów 

Nominacja do etapu 

centralnego: Jakub Bucior 

(kat. klasy gimnazjalne) 

 

3. Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Ojczyzna 

słowem malowana” w Podhorcach- Alicja 

Mazur 

28.02.2018r. 

Udział: 3 

uczennic 

L. Krasny -nagroda specjalną 

księdza proboszcza z Parafii 

w Podhorcach A. Herdy. 

A. Biront - I miejsce, N. 

Pasieczna- II miejsce, A. 

Cisek -III miejsce 

4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 

eliminacje gminne – Marek Czerwonka 

01.03.2018r. 

Udział: 6 

uczniów 

I miejsce - Jakub Bucior  

II miejsce - Marlena Samulak  

III miejsce - Patrycja 

Głogowska 

5. Powiatowe Mistrzostwa LZS w Tenisie 

Stołowym w Jarczowie. XI Memoriał Jana 

Kostura- Renata Litwińczuk 

01.03.2018r. 

(2 uczennice) 

III miejsce – S. Czop 

IV miejsce- P. Koperwas 

6. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Zapobiegajmy pożarom”- etap centralny- Ewa 

Zieńko, J. Wołoszyn 

marzec 2018 

Udział: 1 uczeń 

Laureaci: 

E. Piskorowska 

J. Bucior 

7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 

eliminacje powiatowe – Marek Czerwonka 

20.03.2018r. II miejsce – Jakub Bucior 

8. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar 

Katastrofy Smoleńskiej w Tomaszowie Lub.- 

Mariusz Litwińczuk, Renata Litwińczuk 

09.04.2018r. 

(3 uczniów) 

III miejsce Mateusz 

Krzyżanowski w biegu na 

2000m 

9. IV Ogólnopolskiego Konkursu Literatury 

Fantasy Źródła Marzeń - Sources of Dreams 

2018. W Baranowie Sandomierskim-D. Ciećko 

21.04.2018 Finalistka 

K. Dumicz 

10. Powiatowe Biegi Przełajowe w Łosińcu -  

Mariusz Litwińczuk, Renata Litwińczuk 

24.04.2018r. 

(10 uczniów) 

I miejsce- M. Krzyżanowski, 

IV miejsce- K. Cepil VIII 

miejsce Ł. Kot 

II miejsce w klasyfikacji 

szkół gimnazjalnych 

11. Powiatowy Konkurs Ortograficzny ,,Żak 2018”- 

Alicja Mazur 

09.05.2018r. 

Udział 2 

uczennic 

Laureatka-Magdalena 

Majdańska 

Finalistka-Aleksandra 

Kuczmaszewska 

12. Powiatowy Konkurs „Józef Piłsudski-człowiek 

czynu i legendy”(konkurs wiedzy, literacki 

polstyczny)- Alicja Mazur, Wiesława Pióro, 

D. Ciećko, E. Jakubczak, A. Budzyńska 

11.05.2018 r. 

Udział 6 

uczniów 

SP 

W. Kosak kl. II - III miejsce 

w Konkursie Plastycznym w 

kategorii klas I-III 
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 P. Pasieczna– wyróżnienie 

w Konkursie Wiedzy o 

Józefie Piłsudskim  

J. Woźnica - II miejsce w 

Konkursie Literackim 

Patrycja Pasieczna - w 

Konkursie Literackim 

nagroda specjalna pani 

Stanisławy Malinowskiej 

dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Podhorcach 

GIMNAZJUM 

Magdalena Majdańska- I 

miejsce w Konkursie 

Literackim o Józefie 

Piłsudskim oraz II miejsce w 

Konkursie Wiedzy o Józefie 

Piłsudskim; 

 Wiktoria Lachawiec –w 

Konkursie Literackim 

nagroda specjalna pani 

Marzeny Czubaj-Gancarz 

wójta Gminy Tomaszów 

Lubelski 

 

13. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA 

w Tomaszowie Lub.- Renata Litwińczuk, 

Mariusz Litwińczuk 

15.05.2018r. 

( 3 uczniów) 

II miejsce – K. Cepil w biegu 

na 600m. 

14. Powiatowy Konkurs Ortograficzny Mistrz 

Ortografii dla klas III w Jarczowie 

16.05.2018r. 

(3 uczniów) 

Laureat 

B. Mulawa 

15. Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA w 

Zamościu 

 

 

18.05.2018r. 

(1 uczeń) 

 

II miejsce – M. 

Krzyżanowski w biegu na 

1000 m, V miejsce Ł. Kot w 

biegu na 1000 m 

 

16. XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości Zawsze 

niech będzie... w Zamościu(forma literacka, 

plastyczna muzyczna)- Alicja Mazur, Dorota 

Ciećko 

18.05.20184 

udział 10 

uczniów 

Forma muzyczna 

I miejsce-N. Kostecka 

II miejsce – Mały Chórek 

Forma literacka 

A.Cisek, K. Tyrka 

wyróżnienie 

Forma plastyczna 

O. Pomykała- wyróżnienie 

17. Finał XIV Konkurs Informatyczny dla uczniów 

VII klasy SP i Gimnazjum w Zamościu- Marek 

Czerwonka 

 21.05.2018r. 

1 uczeń 

Gimnazjum 

Laureat – Kacper Bosiak 

18. X Gminny Konkurs Matematyczny „Mam 

Talent”- Monika Borek 

25. 05. 2018 r. 

udział: 

SP 

Klasa IV- I miejsce M. 

Oberda 

Klasa V – I miejsce J. 

Woźnica 
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Klasa VI – I miejsce D. 

Kołodziej 

Klasa VII – I miejsce Anna 

Palak 

 

Gimnazjum 

- klasa II - I miejsce Jakub 

Bucior, 

- klasa III - I miejsce 

Magdalena Majdańska, 

19. „Lubelskie drogi do Niepodległości”-X edycja 

Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-

regionalnego Lubelszczyzna-moja Mała 

Ojczyzna w Suścu M. Czerniak-Uchman, W. 

Pióro 

06.06.2018r. I miejsce w kategorii szkół 

gimnazjalnych 

Magdalena Majdańska 

Ernest Bzikot 

20. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA 

w Biłgoraju- Mariusz Litwińczuk 

06.06.2018 

( 1uczeń) 

II miejsce w biegu na 1000 m 

M. Krzyżanowski 

V miejsce M. Krzyżanowski 

w biegu na 1000 m 

21 Powiatowy Konkurs Literacki Polacy, którzy 

przyczynili się do odzyskania niepodległości w 

Tomaszowie Lub. – W. Pióro 

13.06.2018 Wyróżnienia: 

A. Krzeszowska 

 A. Galas 

22.  XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

„Darujmy światu pokój”zorganizowany przez 

Oświęcimskie Centrum Kultury – E. Zieńko  

 

08.2018 Nagroda w kategorii 

wiekowej 7-10 lat: szymon 

Adamczuk 

23.  I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Józef 

Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i 

młodzieży”- Zamość 2018- Ewa Zieńko 

15. 04 2018 

rozstrzygnięcie 

wrzesień 2018 

2 uczniów 

 

Kat III- uczniowie 

gimnazjów i szk. ponadgimn. 

Łukasz Bucior- wyróżnienie 

Nagroda specjalna Posła na 

Sejm RP Pana Sławomira 

Zawiślaka: Jakub Bucior 

 

24 Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

„Dla Niepodległej”- Ewa Zieńko 

06.11 2018 

3 uczniów 

 

I miejsce- Kacper 

Litwińczuk kl. III 

 

 

25. 22. Jesienny Konkurs Recytatorski Narodziny 

światów. Fantastyka w literaturze- etap 

powiatowy w Tomaszowie Lub. i wojewódzki w 

Lublinie- Dorota Ciećko 

10.11.2018r. 

27.11.2018 

2 uczniów 

Nagrody i nominacje do 

etapu wojewódzkiego: 

Katarzyna Cepil 

Kacper Litwińczuk 

Etap wojewódzki 

Laureat – K. Litwińczuk 

Finalistka – K. Cepil 

 

26. Podrejonowy Drużynowy Turniej Tenisa 

Stołowego w Rachaniach 

23.10.2018r. 

(2 uczniów ) 

II miejsce – K. Samek, 

Krystian Skali, awans do 

powiatu 

27. Podrejonowy Indywidualny Turniej Tenisa 

Stołowego w Rachaniach 

06.11.2018r. 

( 4 uczniów) 

I miejsce – K. Samek, awans 

do powiatu 
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28 Powiatowe Mistrzostwa SZS w Indywidualnym 

Tenisie Stołowym w Bełżcu 

13.11.2018r. 

( 1 uczeń) 

IV miejsce – K. Samek, 

awans na zawody rejonowe 

w Hrubieszowie 

29. XIX Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie 

- W. Pióro 

30.11.2018r. 

(12 uczniów z 

gminy) 

Laureat 

J.Bucior 

30.  XXII Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji 

Religijnej „Pierścień Świętej Kingi”w Kopalni 

Soli w Bochni 

10,11.12.2018 

(2 uczennice) 

Finalistki etapu 

ogólnopolskiego: 

Roksana Malec 

Łucja Więcławek 

 

 

Sukcesy naszych uczniów w znacznym stopniu promują szkołę w środowisku, regionie. 

Pozytywnie wpływają nie tylko na zwycięzców (dowartościowując ich, zaspokajając potrzebę 

sukcesu), ale także na innych uczniów, mobilizując ich do efektywniejszej pracy, przyczyniając 

się do zdrowej rywalizacji między młodzieżą. 

 

  

 

Tabela przedstawia zorganizowane uroczystości 

 

Lp. Nazwa imprezy/ 

uroczystości 

Cele Termin Odpowiedzialni 

1. Spektakl Możesz 

odkryć siebie 

- obejrzenie spektaklu 

profilaktycznego w wykonaniu 

aktorów z teatru KURTYNA w 

Krakowie 

- lekcja wychowawcza poświęcona 

odpowiedzialności za siebie i 

innych 

16.02.2

018 

Dyrekcja  

GOPS 

2. Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

- kształtowanie odpowiedzialności 

za to, co robimy w sieci i w jaki 

sposób z niej korzystamy, właściwe 

wykorzystanie potencjału Internetu 

zarówno w edukacji, w kontaktach 

z rówieśnikami jak również jako 

formę twórczej rozrywki.. 

23.02.2

018 

C.Czerwonka 

M. Czerwonka 

3. Spotkanie z kuratorem 

sądowym ds. 

nieletnich 

- uświadomienie uczniom 

konsekwencji niewłaściwych 

zachowań, stosowania przemocy i 

agresji, łamania prawa. 

28.02.2

019 

R. Litwińczuk 

4. Spotkanie z 

dietetykiem 

- pogłębienie wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia i żywienia 

zgodnego z zasadami 

zbilansowanej diety wśród 

społeczności szkolnej; 

  

07.03.2

018 

Dyrekcja 

Pracownik GOK 

5. Międzynarodowy 

Dzień Kobiet- 

uroczystości klasowe, 

- utrwalanie nawyku obchodzenia 

świąt i rocznic 

- kształtowanie postawy szacunku 

08.03.2

018 

Wychowawcy 

E. Bielak 

Radio GT 
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audycja radiowa wobec kobiet 

- prezentacja dorobku 

artystycznego dzieci i młodzieży 

6. I Dzień Wiosny - integracja zespołu szkolnego 

-warsztaty z psychologiem 

- zabawy integracyjne i 

interaktywne, 

- promowanie różnorodnych form 

aktywności, zainteresowań i 

uzdolnień pod hasłem Mam talent 

- wycieczki edukacyjne 

- wyjazd kl. III na Dzień Otwarty 

Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu 

tomaszowskiego 

-wartościowa alternatywa dla dnia 

wagarowicza 

21.03.2

018 

Wychowawcy 

Psycholog 

7. Uroczysta akademia z 

okazji 13 rocznicy 

śmierci Jana Pawła II 

-przypomnienie nauki Jana Pawła 

II 

-kształtowanie ponadczasowych 

wartości wg nauk polskiego 

świętego. 

10.04.2

018 

A. Pastuszek 

W. Pióro 

8. Międzynarodowy 

dzień świadomości 

zagrożenia hałasem 

- realizacja przyjętego programu 

,,Szkoła bez hałasu” 

- konkurs wiedzy 

- prelekcja, 

- pantomima 

25.04.2

018 

E. Zieńko 

Wychowawcy 

Psycholog 

9. Dzień Ziemi -propagowanie ochrony środowiska 

naturalnego 

- kształtowanie postaw 

ekologicznych wśród młodzieży 

- akcja sprzątania okolicy szkoły 

- pokaz mody ekologicznej w 

przedszkolu 

 

23,25 

27.04.2

018 

Wychowawcy 

10. Akademia z okazji 

Dnia Służby Zdrowia 

-propagowanie zdrowego stylu 

życia 

- wyrażenie wdzięczności 

pracownikom NZOZ w Tarnawatce 

27.04.2

018 

E. Kierepka 

B. Tyrka 

11. Spektakl poświęcony 

Konstytucji 3 Maja 

- uwrażliwianie uczniów na losy 

kraju, narodu 

-zapoznanie z okolicznościami 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych oraz poczucia dumy 

z dokonań przodków 

07.05.2

018 

M. Knafel 

12. Prezentacja 

gimnazjalnych 

projektów 

edukacyjnych 

kształtowanie umiejętności: 

- pracy w zespole 

- prowadzenia dyskusji 

- selekcji materiału 

- wiązania teorii z praktyką 

- korzystania z różnych źródeł 

26.04.2

018r. 

09.05.2

018r. 

N-le realizujący 

projekty 
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(media, Internet, czasopisma) 

- występowania przed 

publicznością 

13. Bal gimnazjalny - podtrzymywanie tradycji szkoły 

- integracja uczniów, nauczycieli i 

rodziców 

- kształtowanie właściwych postaw 

wśród młodzieży, wdzięczności dla 

rodziców i nauczycieli 

12.05.2

018 

Wychowawcy kl. III 

14. Spotkanie z 

pracownikiem PSSE w 

Tomaszowie Lub. 

p. Aliną Pliżgą 

prelekcja na temat hałasu i jego 

wpływu na zdrowie człowieka w 

ramach programu ,,Szkoła bez 

hałasu” 

15.05.2

018 

Dyrekcja 

E. Zieńko 

15. Gminny Konkurs 

Matematyczny Mam 

Talent 

 

- rozwijanie zainteresowań 

matematycznych; 

- promowanie uczniów zdolnych; 

- promocja szkoły 

-prezentacja projektu 

gimnazjalnego 

25.05.2

018 

M. Borek 

16. Szkolenie młodzieży 

w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej w 

ramach programu… 

- warsztaty z pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

12,19.0

6. 

2018 

Dyrekcja 

Ratownik medyczny 

Strażak 

 

17. Uroczystość otwarcia 

hali sportowej 

- udział i przygotowanie 

niecodziennego wydarzenia- 

promocja szkoły 

21.06.2

018 

Dyrekcja 

N-le 

18. Uroczystość 

pożegnania 

absolwentów i 

zakończenia roku 

szkolnego. 

- podtrzymywanie tradycji szkoły 

- kształtowanie właściwych relacji 

między młodzieżą 

- podsumowanie pracy szkoły 

- wręczenie nominacji i Diamentów 

Szkoły 2018 

22.06.2

018 

Dyrekcja 

B. Kierepka 

E. Zieńko 

A. Giera 

M. Uchman 

 

19. Inauguracja roku 

szkolnego 2018/2019 

- Msza św, 

- uroczyste rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego 

03.09.2

018 

Dyrekcja 

20. Udział w Narodowym 

Czytaniu ,, 

Przedwiośnia” 

-popularyzacja czytelnictwa 

- wzmocnienie poczucia narodowej 

tożsamości poprzez kontakt z 

największymi dziełami polskiej 

literatury. 

08.09.2

018 

Dyrekcja 

bibliotekarz 

21. Spotkanie z 

przedstawicielami 

KPP w Tomaszowie 

Lub. 

- utrwalenie zasad ruchu 

drogowego 

- poruszenie zagadnień 

dotyczących zasad bezpieczeństwa 

w przedszkolu, szkole, w domu 

- Przestrzeganie prawa to  

obowiązek każdego – 

19.09.2

018 

26.09.2

018 

Dyrekcja 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 
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odpowiedzialne korzystanie z 

internetu. 

22. Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka 

- zapoznanie z Prawami Dziecka 

- wspólne zabawy integracyjne 

- konkursy 

 

20.09.2

018 

N-le przedszkola 

23. Demokratyczne 

Wybory SU 

- propagowanie idei samorządności 

- zachęcenia społeczności szkolnej 

do czynnego udziału w życiu 

publicznym oraz przyjmowaniu 

prawidłowych postaw 

obywatelskich 

Skład Samorządu: przewodnicząca 

– M. Kosak, zastępca – J. Iskierka, 

sekretarz – Weronika Zięba, 

Opiekun – Agnieszka Giera 

24.09.2

018 

A.Giera 

24. Dyskoteka z okazji 

Dnia Chłopaka 

 

- integracja młodzieży gimnazjalnej 

- kształcenie nawyków 

kulturalnego spędzania czasu 

wolnego 

02.10.2

018r. 

Agnieszka Giera 

SU 

Wychowawcy 

25. Uroczyste otwarcie 

Przedszkola w 

Tarnawatce 

- część artystyczna w wykonaniu 

sześciolatków 

- wystąpienia zaproszonych gości 

- symboliczne przecięcie wstęgi 

- poświęcenie nowego obiektu 

12.10.2

018 

Dyrekcja 

N-le przedszkola 

26. Dzień Edukacji 

Narodowej 

- kształtowanie postawy 

wdzięczności za trud włożony w 

wychowanie młodzieży 

15.10.2

018r. 

M. Knafel 

M. Czerwonka 

27. Ślubowanie klas I - kultywowanie tradycji 

obrzędowości szkolnych, 

- integracja dzieci 

- budzenie patriotyzmu 

- współpraca z rodzicami 

23.10.2

018 

G. Piasecka 

J. Wołoszyn 

28. Pasowanie  

na Przedszkolaka 

- złożenie uroczystego ślubowania 

- część artystyczna 

29.10.2

018 

N-le przedszkola 

29 Święto Zmarłych - porządkowanie, złożenie kwiatów 

i zapalenie zniczy na lokalnych 

miejscach pamięci narodowej (grób 

Kosza, groby żołnierskie, pomnik 

upamiętniający pomordowanych 

mieszkańców Tarnawatka 

 

X/XI Wychowawcy 

SU 

30. Święto Odzyskania 

Niepodległości- 11 

Listopada- 

uroczystość szkolna 

 

 

- kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych 

- budzenie poczucia dumy i 

tożsamości narodowej 

- utrwalanie wiedzy o historii 

Polski 

- udział w ogólnopolskiej akcji 

śpiewania hymnu ,,Rekord dla 

09.11 

2018 r. 

G. Piasecka 
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Niepodległej“ 

31. Święto Odzyskania 

Niepodległości- 11 

Listopada- 

uroczystość lokalna 

 

 

- kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych 

-budzenie poczucia dumy i 

tożsamości narodowej 

-utrwalanie wiedzy o historii Polski 

-występ dzieci dla społeczności 

gminnej 

- występ laureatów konkursu 

piosenki patriotycznej 

-wysłuchanie koncertu Tarna -Vox 

-wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych 

- promocja szkoły 

11.11 

2018 r. 

Dyrekcja 

 

32. Święto Odzyskania 

Niepodległości 

 w Przedszkolu 

- prezentacja programu słowno – 

muzycznego o charakterze 

patriotycznym 

- wystawa zdjęć pod hasłem 

,,Piękna nasza mała Ojczyzna” 

14.11.2

018r. 

N-le przedszkola 

33 Dyskoteka 

andrzejkowa 

- integracja młodzieży szkolnej 

- kształcenie nawyków 

kulturalnego spędzania czasu 

wolnego 

28.10.2

018 

A. Giera 

wychowawcy 

34 Złote Gody 

-uroczystość gminna 

w GOK 

- przedstawienie programu 

artystycznego dla jubilatów przez 

uczniów ZSiP 

- wspieranie inicjatyw gminnych 

30.11.2

018r. 

E.Zieńko 

35. Mikołajki klasowe - kultywowanie tradycji 

i dobrej zabawy 

07. 12. 

2018r. 

Wychowawcy 

36. Wigilie klasowe. 

Jasełka. 

Szkolny koncert 

kolęd. 

Szkolne spotkanie 

opłatkowe. 

- utrwalanie tradycji i zwyczajów 

Bożego Narodzenia 

- promowanie tradycyjnego 

świętowania Bożego Narodzenia 

- kształtowanie postaw 

artystycznych 

- rozwijanie techniki śpiewu 

zespołowego i umiejętności 

występu przed publicznością 

21. 12. 

2018 r. 

Wychowawcy 

A. Mazur 

A.Pastuszek 

E. Zieńko 

 

Oprócz uroczystości szkolnych, tradycyjnie odbywały się różnorodne imprezy klasowe oraz inne 

wydarzenia i działania profilaktyczne mające wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo dzieci i 

młodzieży. Nauczyciele inicjują wartościowe spotkania, podejmują się dodatkowych zadań, 

które uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy. Na pozytywną wzmiankę zasługują 

spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, kuratorem sądowym, oraz spotkania z 

przedstawicielami zawodów. Głównym celem działań była ochrona dzieci przed zagrożeniami, 

wpajanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach, zapobieganie agresji, 

przestrzeganie przed niewłaściwymi postawami. Realizacji w/w działań służyły również audycje 

radiowe oraz apele. 

Nauczyciele organizowali ciekawe wyjazdy dla uczniów na spektakle, widowiska czy też 

wyjazdy o charakterze rekreacyjno-sportowym. 

Tabela ilustruje zorganizowane wyjazdy. 
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Lp. DOKĄD CELE TERMIN ORGANIZATORZY/ 

UCZESTNICY 

1. Tomaszów Lub.  Wyjazd na lodowisko 

 

 

21.02.2018r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk ( 30 

uczniów) 

2. Tomaszów Lub.- Dni 

Otwarte Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

- zapoznanie z ofertą 

edukacyjną szkół 

ponadgimnazjalnych 

21. 03 2018 r. B. Kierepka 

M. Borek 

E. Zieńko 

(37 uczniów) 

3. Zamość- Dni Otwarte 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

- zapoznanie z ofertą 

edukacyjną szkół 

ponadgimnazjalnych 

23. 03 2018 r. B. Kierepka 

A. Giera 

E. Zieńko 

(32 uczniów) 

4. Tomaszów Lub.  Wyjazd do TDK na 

występ zespołu 

„TAMBURINO” 

11.04.2018r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk 

M. Borek 

K. Kostrubiec 

(53 uczniów) 

5. Zamość Wyjazd do ZDK na 

spektakl Zemsta w 

wykonaniu Narodowego 

Teatru Edukacji z 

Wrocławia oraz 

oprowadzanie po 

Rotundzie Zamojskiej i 

Zamościu. 

11.04.2018 r. A. Mazur 

W. Pióro 

B. Kierepka 

A. Giera 

(50 uczniów) 

6. Tonaszów Lub. -Udział w projekcie 

Zawodowy strzał w 

dziesiątkę 

-pokazy promujące 

szkolnictwo zawodowe; 

-promocja zawodów 

zgodnych z potrzebami 

lokalnego rynku pracy 

13.04.2018r. A. Giera 

M. Czerwonka 

M. Uchman 

B. Kierepka 

E. Zieńko 

W. Pióro 

M. Borek 

A. Panek 

(84 uczniów) 

7. Ojcowski Park 

Narodowy – 

Wieliczka-

Energylandia 

Dwudniowa wycieczka 

szkolna 

17-18.05.18r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk 

M. Borek 

A. Giera 

(49 uczniów) 

 

8. Tomaszów Lub. Diecezjalna Pielgrzymka 

Bierzmowanych do 

Sanktuarium Matki 

Bożej Szkaplerznej 

24.05.2018r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk 

A. Giera 

J. Ciapa 

Ks. Dominik Chomyszyn 

(62 uczniów) 

9. Podhucie Uczestnictwo we mszy 

świętej, złożenie 

wiązanki w miejscu 

28.05.2018 r. W. Pióro 

(15 uczniów) 
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pamięci narodowej , 

opieka nad uczniami 

10. Tymin-Huta 

Tarnawacka-

Tarnawatka-Pańków-

Tarnawatka 

 Rajd rowerowy trasą 

biegu sztafetowego 

„Stokrotne Dzięki za 

Niepodległą” 

29.05.2018r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk 

I. Hucik 

(29 uczniów) 

11. WSK Tomaszów Lub. -Zapoznanie z ofertą 

praktyk i pracy zakładu 

WSK w Tomaszowie 

Lub. 

- zajęcia w ramach 

doradztwa zawodowego 

 

30.05.2018 E. Zieńko 

B. Kierepka 

A, Panek 

(klasy III) 

12. Obrocz- Zwierzyniec- 

Bagno; spływ 

kajakowy 

- aktywizowanie do 

czynnego wypoczynku 

- poznawanie walorów 

turystyczno- 

krajoznawczych 

Roztocza 

08.06 2018 r. B. Kierepka 

A. Giera 

E. Zieńko 

Kl. III a/III b 

13. Sumin 

Tarnawatka - Tartak 

Ogniska klasowe 14.06.2018 M. Uchman 

A. Giera 

A. Panek 

J.Ciapa 

(kl. IIa, IIb) 

14. Janów Lubelski Wycieczka szkolna do 

Parku Rekreacji Zoom 

Natury 

04.10.2018r. R. Litwińczuk 

M. Litwińczuk 

( 40 uczniów) 

15. Tomaszów Lub.- 

szkoły 

ponadgimnazjalne 

- wyjazd edukacyjny w 

ramach programu 

,,Zawodowy strzał w 

10!- wybierz swoją 

przyszłość“ 

26.10.2019r. T. Baroszyk 

C. Czerwonka 

J. Ciapy 

M. Uchman 

 A.Giera 

M. Borek 

M. Czerwonka 

(uczniowie kl. VII, VIII i 

gimnazjaliści) 

16. Tomaszów Lub.-TDK -obejrzenie spektaklu 

Cała naprzód 

 

 

-obejrzenie spektaklu 

Orlątko 

 

-obejrzenie spektaklu  

Pocahontas 

 

-obejrzenie spektaklu 

Biały Mustang 

24.09.2018 

 

 

 

26.10.2018 

 

 

10.12.20118 

 

10.12.2018 

W. Pióro 

Wychowawcy 

Kl. IV-VIII 

 

E. Bielak 

D. Piróg 

przedszkolaki 

Wychowcy klas 

Kl. I-III 

 

Wychowawcy klas 

Kl. IV-VII 
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 W swojej działalności pracownicy Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce kierują się 

dobrem ucznia i jego potrzebami. Podejmowane działania opierane są na wartościach ogólnie 

przyjętych i akceptowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie 

przygotowywawni są do pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych. W wychowankach 

budowane jest poczucie wartości i bezpieczeństwa, wyzwalana twórcza aktywność. Nadrzędnym 

celem oddziaływań jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem 

wartości w duchu patriotyzmu, miłości, mądrości i szacunku dla drugiego człowieka. 

 

3.2 Informacja o działalności Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej za rok 
2018 

 

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej jest 8 klasową szkołą z oddziałem przedszkolnym, 

stanowi obwód dla 4 miejscowości: Huty Tarnawackiej, Tymina, Podhucia i Paucznego. Zajęcia 

prowadzone są w systemie klas łączonych. W Szkole w od stycznia do czerwca 2018 roku 

uczyło się 53 dzieci, od września 2018 r. do końca grudnia 58. 

Na dzień 1 stycznia 2018r.w szkole zatrudniony był 1 pracownik obsługi i 14 nauczycieli: 

Dyplomowanych-4 

Mianowanych-5 

Kontraktowych-3 

Stażystów-2 

Od 1 września 2018r. zatrudnionych jest 17 nauczycieli: 

Dyplomowanych-5 

Mianowanych-6 

Kontraktowych-5 

Stażystów-1 

 Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Alicja Polowiec. 

 

 Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych 

kursach i szkoleniach. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie: styczeń 2018-grudzień 2018 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Forma/tematyka Organizator 

Aleksandra 

Krech 

Trudności w pracy wychowawczej.  

(12 godz dyd.) 

LSCDN Zamość 

Konferencja „Ocena pracy nauczyciela i 

dyrektora” (2 godz) 

Konferencja „Co to znaczy rozwijać u uczniów 

kompetencje kluczowe?”(2 godz) 

Grupa MAC S.A. 

 

LSCDN w Zamościu 

Paweł 

Łukasiewicz 

Konferencja metodyczna Challenge ahead! On 

preparing 8-graders for the new final exam (1 

godz.) 

 

Macmilan 

RODO (2 godz.) 

Ocenianie Kształtujące.(2 godz.) 

The challenge of making English learning 

natural and exciting for grade 0 students 

CBI w Krasnymstawie 

LSCDN w Zamościu 

szkolenie o-line 
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Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o 

społeczeństwie-studia podyplomowe. 

Kursor w Zamościu 

Alicja Polowiec Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w 

kontynuowaniu reformy oświaty i w aspekcie 

zmian w zasadach jej finansowania oraz zmian 

w ustawie Karta Nauczyciela wg stanu na 1 

stycznia i 1 września 2018r. (7 godz.) 

Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia 

Nauczycieli Kursor 

Narada dyrektorów szkół związana z 

organizacją roku szkolnego 2018/2019. 

Lubelskie Kuratorium 

Oświaty 

Podsumowanie rocznej pracy szkoły. 

 

LSCDN oddział 

w Zamościu, 

Szkolenie z zakresu ,,Ochrona danych 

osobowych, praktyczne aspekty stosowania 

RODO”.(2 godz.) 

CBI w Krasnymstawie 

Bezpieczeństwo w szkole - zadania i 

odpowiedzialność dyrektora. Nadzór dyrektora 

nad bezpieczeństwem w szkole, monitorowanie, 

dokumentowanie. 

OSKKO 

Jesienne wsparcie dyrektora. Jak stawiać czoła 

zmianom w prawie - oświatowym i nie tylko.  

OSKKO 

J.Puźniak Motywowanie do zmiany- prowadzenie 

rozmowy motywującej z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie. 

GOPS w Tarnawatce 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

Kształtowanie kompetencji kluczowych u 

uczniów. 

 

Szkolenie z zakresu ,,Ochrona danych 

osobowych, praktyczne aspekty stosowania 

RODO”.(2 godz.) 

LSCDN oddział w 

Zamościu 

 

CBI w Krasnymstawie 

A. Litwińczuk Kurs doskonalący ,,Jak motywować uczniów 

do nauki?”  

 KURSOR Oddział w 

Zamościu 

Cykl warsztatów z rękodzieła  

1. ,,Transfer otografii na desce” 3 godz. 

2. ,,Szkatułka Sospeso 3D” (3 godz.) 

3. ,,Szal - filcowanie na tkaninie” (3 godz.) 

4. ,,Ikony”3 godz. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy 

Tarnawatka 

"Doświadczenie i 

tradycja wkraczają 

w nowoczesność": 

Szkolenie z zakresu ,,Ochrona danych 

osobowych, praktyczne aspekty stosowania 

RODO”.(2 godz.) 

CBI w Krasnymstawie 

Masy plastyczne DIY jako alternatywa dla 

działań w zakresie modelowania 

przestrzennego. (20 godz.) 

LSCDN  

w Zamościu 

Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych. 

(25 godz.) 

LSCDN  

w Zamościu 

Piotr Gozdek Szkolenie „Rozwój i awans zawodowy 

nauczyciela stażysty” – Zamość (16h) 

LSCDN Oddział w 

Zamościu 
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Kurs doskonalący „Aktywna świetlica w szkole 

– kreatywne pomysły na zabawy i działania 

świetlicowe”. –(6 godz. dydakt.) 

WODN KURSOR 

Oddział w Zamościu 

Szkolenie „Specjalistyczne przeszkolenie z 

ruchu drogowego”. – Lublin  

Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w 

Lublinie 

Kurs „Kierownik wycieczek szkolnych i 

obozów wędrownych”. – ( 10 godz. dydakt.) 

LSCDN Oddział w 

Zamościu 

Warsztaty dla nauczycieli wychowania 

fizycznego 

LSCDN Zamość 

Szkolenie z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

CBI Krasnystaw 

Narzędzia i kryteria pomiaru efektywności lekcji 

wychowania fizycznego. 

LSCDN Zamość 

Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego. LSCDN Zamość 

Metodyka gry 1v1 w piłce nożnej. Football Lab Warszawa 

Piotr Stępień " ABC pracy z dziećmi. Praca nauczyciela 

gimnazjum z dziećmi w wieku 10-13 

lat"(6godz) 

"Depresja wśród dzieci i młodzieży"9(3 godz.) 

"Praca w szkole po wprowadzeniu RODO"(4 

godz.) 

"Szczęśliwa trzynastka doświadczeń" kurs 

online z fizyki.(2 godz.) 

Kompetencje kluczowe. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 

szkołach w świetle przepisów prawa 

oświatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSCDN Zamość 

Urszula 

Romańczuk 

Spotkanie w Sanepidzie- Tomaszów Lubelski 

związane z realizacją programu " Czyste 

powietrze wokół nas" (1 godz) 

Sanepid Tomaszów 

Lubelski 

CBI w Krasnymstawie 

LSCDN oddział w 

Zamościu 
Praktyczne aspekty stosowania RODO- szkolenie 

(2 godz.) 

Kompetencje kluczowe- szkolenie 

Barbara 

Kierepka 

Szkolenie z zakresu ochrony danych 

osobowych.(2 godz.) 

CBI  

w Krasnymstawie 

Kształtowanie kompetencji kluczowych u 

uczniów.(2 godz.) 

LSCDN Zamość 

Marta 

Zborowicka-

Antoszak 

"Aktywna świetlica w szkole - kreatywne 

pomysły na zabawy i działania świetlicowe" - 

kurs 6 godz. 

WODN KURSOR 

Oddział w Zamościu (6 

marca 2018 r.) 

"Jak motywować uczniów do nauki?" - kurs 6 

godz. 

WODN KURSOR 

Oddział w Zamościu 

"Trudności w pracy wychowawczej" - warsztaty 

12 godz. 

LSCDN Oddział w 

Zamościu 
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Cykl warsztatów z rękodzieła  

1. ,,Transfer otografii na desce” 3 godz.  

2. ,,Szkatułka Sospeso 3D” 3 godz. 

3. ,,Szal - filcowanie na tkaninie”3 godz. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy 

Tarnawatka 

Warsztaty „Kreatywne lekcje języka obcego” 

(20.11.208 r. i 6.12.2018 r.)(10 godz.) 

LSCDN Zamość 

konferencja dotycząca tworzenia szkolnego 

sytemu doradztwa zawodowego (9.10.2018 r.)  

(2 godz.) 

Kuratorium Oświaty 

oddział w Zamościu 

udział w spotkaniach warsztatowych „Oprawa 

plastyczna uroczystości szkolnych (20 godz) 

LSCDN Zamość 

Joanna 

Wiśniewska-

Ciapa 

Innowacje pedagogiczne(2 godz.) 

Szkolenie z RODO – Ochrony danych 

osobowych. (2 godz.) 

Kurs internetowy z Operonem 

''Rozbudź swoją kreatywność, czyli jak sprawić, 

by lekcje stały się ciekawsze.''(30 godz.) 

''Pamiętam dobrze, czyli mnemotechnika z 

elementami mind mappingu dla nauczycieli.'' 

(30 godz.) 

LSCDN Zamość 

 

CBI w Krasnymstawie 

Kurs internetowy z 

Operonem 

 

Kurs internetowy z 

Operonem 

Karolina 

Malinowska 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. (3 godz.) 

 

Konferencja metodyczna “Co to znaczy rozwijać 

u uczniów kompetencje kluczowe?”(2 godz.) 

 

Szkolenie z ochrony danych osobowych po 

zmianach RODO (2 godz.) 

Szkolenie z rozwijania kompetencji kluczowych 

u uczniów. (2 godz.) 

Kuratorium Oświaty w 

Lublinie 

 

LSCDN Zamość 

 

CBI w Krasnymstawie 

 

LSCDN Zamość 

 

Monika 

Czerniak-

Uchman 

Konferencja geograficzna Wykład pt. 

„Aleksandra Wachniewska - Roztocze, przyroda i 

sztuka”(3 godz.) 

Przygotowanie kuratoryjnego konkursu 

geograficznego (4 godz.) 

LSCDN Zamość 

 

 

LSCDN Zamość 

Seminarium edukacyjne „60- lecie powstania 

rezerwatów krajobrazowych Nad Tanwią, 

Czartowe pole”(4 godz.) 

 

LSCDN Zamość 

E – kursy: 

Uprzedzenia ,dyskryminacja – Jak uczyć 

tolerancji? 

Narzędownik geografa- metody, narzędzia i 

techniki pracy z uczniem generacji Z 

 

Nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem, pracując w komisjach konkursów 

przedmiotowych o zasięgu gminnym: A. Krech-Gminny konkurs matematyczny ,,Mam talent”, 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, P.Łukasiewicz-gminny konkurs j.angielskiego, U. 

Romańczuk, J.Puźniak-Gminny konkurs matematyczny MiMak oraz biorąc udział w pracy 

zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Tarnawatce- J. Puźniak.  
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Realizowane były następujące programy szkolne oraz akcje: 

1. Całoroczny program matematyczny dla klas II-VIII ,,Mądra główka” 

2. Całoroczny program polonistyczny dla kl IV-VIII ,,Umiem pisać” 

3. Całoroczny program profilaktyczny ,,Witaminka” dla klas I-V 

4. Przedsięwzięcie ,,Tydzień kultury” 

5. Ogólnopolska akcja ,,Śniadanie daje moc” 

 

Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym. Wychodząc naprzeciw 

ich oczekiwaniom nauczyciele pracują z uczniami przygotowując ich do udziału w konkursach, 

turniejach i zawodach sportowych na różnym szczeblu, uczniowie chętnie biorą w nich udział i 

na miarę swoich możliwości osiągają sukcesy.  

 

Udział uczniów i ich osiągnięcia w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim: 

 

 w okresie od stycznia do czerwca 2018r. 

 

Nazwa Konkursu osiągnięcia Organizator 
Nauczyciel 

przygotowujący 

   

   

Mistrzostwa Powiatu 

Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej 

dziewcząt w Tomaszowie Lub. 

V miejsce 
Powiatowe 

Zrzeszenie LZS  
Piotr Gozdek 

 

Mistrzostwa Powiatu 

Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej 

chłopców w Bełżcu. 

V miejsce 
Powiatowe 

Zrzeszenie LZS  
Piotr Gozdek 

 

VII Spartakiada dzieci i młodzieży 

Pamięci Ofiary Katastrofy 

Smoleńskiej w Tomaszowie Lub. 

 

VI miejsce 

 

 Piotr Gozdek 
 

Mały konkurs recytatorski  udział 

Biblioteka 

Dziecięca w 

Tomaszowie 

Lubelskim 

Joanna Puźniak 

 

X Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

„Przemocy mówię NIE - Zamość 

2018”.  

Wyróżnienie: Justyna 

Sochan 

MDK im. Kornela  

Makuszyńskiego 

w Zamościu  

Joanna Puźniak 
 

Gminny turniej wiedzy pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” 

II miejsce Paulina 

Pitura 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Tarnawatce i ZSiP 

w Tarnawatce 

Aleksandra 

Krech 

 

Gminny Konkurs matematyczny 

,,Mam talent” 

II miejsce Dominika 

Matwiejszyn 
 

Aleksandra 

Krech 
 

Gminny Konkurs j.angielskiego 

I miejsce Patrycja 

Hołojuch 

Wyróżnienie  

Dominika 

Matwiejszyn 

ZSiP w Tarnawatce 
Paweł 

Łukasiewicz 
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Gminny Konkurs Stroików 

Wielkanocnych 

II miejsce- Marta 

Galas 

Wyróżnienia: 

Domańska G., Kłos D., 

Oktaba J., Oktaba 

Michał 

Stowarzyszenie 

Wzgórze Przyjaźni 
Litwin Elżbieta 

 

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę 

Walentynkową  

I miejsce - Paulina 

Pitura  

III miejsce - Marta 

Galas  

Stowarzyszenie 

Wzgórze Przyjaźni 

w ramach projektu 

,,Dzieciaki górą!" 

Anna Litwińczuk 

 

Konkurs Ekologiczny zorganizowany 

przez Stowarzyszenie Wzgórze 

Przyjaźni 

 I miejsce - Marta 

Galas  Stowarzyszenie 

Wzgórze Przyjaźni 

w ramach projektu  

,,Dzieciaki górą!" 

U. Romańczuk, 

A. Litwińczuk 

 

Gminny Konkurs Patriotyczny 

II miejsce – Paulina 

Pitura 

III miejsce – Karolina 

Urbańska 

 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny o 

Złote Pióro Burmistrza Tyszowiec. 
udział 

SP im. Jana 

Kilinskiego  

w Tyszowcach 

Anna Litwińczuk 

 

"Piękna jest nasza polska Ziemia" udział 

Gminne 

Przedszkole w 

Tarnawatce 

Urząd Gminy w 

Tarnawatce Urszula 

Romańczuk 

 

"Od przedszkola do gwiazdora- 

śpiewamy dla Niepodległej" 

Marta Cymerman-

wyróżnienie 

Szymon Domański- 

wyróżnienie 

Gminne 

Przedszkole w 

Tarnawatce 

Urząd Gminy w 

Tarnawatce 

 

 

W okresie od września 2018 do grudnia 2018r. 

 

Rodzaj konkursu Osiągnięcia Organizator 
Nauczyciel 

przygotowujący 

Gminny Konkurs wiedzy o 

regionie 

II miejsce Kacper 

Maryńczak 

ZSiP w 

Tarnawatce 

Puźniak Joanna 

Puchar Tymbarka VI miejsce etap 

powiatowy chłopcy 

Tomasovia-

Tomaszów Lub. 

Piotr Gozdek 

Konkurs plastyczny ,,Bezpieczni 

na drodze” 

Nagrody: Gabriela 

Domańska, Hubert 

Urbański, Paulina Pitura 

WORD w 

Zamościu 

Joanna Puźniak 

Eliminacje Rejonowe do 

Ogólnopolskiego konkursu 

polskiej poezji religijnej 

Wyróżnienie: Gabriela 

Domańska, 

 

Zespół szkół w 

Łaszczówce 

Jadwiga Woś 
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,,Pierścień św. Kingi” w 

Łaszczówce 

,,Żyjmy zdrowo i XV Dni Rzucania 

Palenia w Tomaszowie Lubelskim 

Wyróżnienie-Hubert 

Urbański 

TDK, Hufiec Pracy 

i Biblioteka 

Miejska w 

Tomaszowie Lub. 

Jadwiga Woś 

Gminny Konkurs Piosenki 

Patriotycznej 

Wyróżnienie Marta 

Samulak 

GOK W 

Tarnawatce, ZSiP 

w Tarnawatce 

Anna 

Litwińczuk, 

Powiatowy konkurs szopek i 

stroików bożonarodzeniowych 

Bartosz Maryńczak-III 

miejsce 

Biblioteka Miejska 

w Tomaszowie 

Lub. 

Marta 

Zborowicka-

Antoszak 

Gminny Konkurs recytatorski 

,,Dla Niepodległej” 

Nagroda: Gabriela 

Domańska, Oliwia 

Antoszak 

Biblioteka Gminna 

w Tarnawatce 

Anna 

Litwińczuk, 

Jadwiga Woś 

Powiatowy Konkurs 

Matematyczny dla uczniów kl VI 

szkoły podstawowej 

Etap szkolny: Karolina 

Urbańska, Paulina Pitura 

SP nr 3 w 

Tomaszowie 

Lubelskim 

Karolina 

Malinowska 

Diecezjalny konkurs piosenki 

religijnej , ,Moja wiara-moja 

miłość” w Zamościu 

I miejce w kat. I-III 

Magdalena Dziedzic 

Młodzieżowy Dom 

Kultury i. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Zamościu 

Jadwiga Woś 

 

 Aby dać możliwość sukcesu każdemu uczniowi, kadra pedagogiczna organizuje szkolne 

zawody, turnieje i konkursy o różnej tematyce. 

 

 W roku 2018 nauczyciele zorganizowali następujące konkursy, turnieje i zawody: 

 

lp Rodzaj konkursu Organizator Liczba 

uczniów 

 

1 Eliminacje do gminnego konkursu z języka angielskiego. Paweł Łukasiewicz 8  

2 Eliminacje szkolne do Konkursu matematycznego MiMak dla 

kl III. 

Joanna Puźniak 

 

2  

3 Egzotyka w naszych sklepach-konkurs plastyczny. Monika Uchman 2  

4 Konkurs ekologiczny dla kl IV-VII Barbara Kierepka,  9  

Urszula Romańczuk  

5 Międzyszkolny Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców w 

Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. 

Piotr Gozdek 20  

6 Konkurs na plakat w języku niemieckim informujący  

o uroczystości i atrakcjach Dnia Sąsiada 

Marta Zborowicka-

Antoszak 

7  

7 Konkurs czytelniczy dla klas VI-VII – Znajomość książki 

Kamienie na szaniec i literatury dziecięcej oraz 

młodzieżowej 

 

 

 

 

Elżbieta Litwin 

 

9  

8 Szkolny konkurs stroików Wielkanocnych 10  

9 Szkolny konkurs pięknego czytania 7  

10 Konkurs literacki ,,Moda na dobre maniery” 9  
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11 Konkurs czytelniczy dla klas II-V – Znajomość legend 

Wandy Chotomskiej i literatury dziecięcej 

10  

12 Konkurs SU na Posiadacza Największej Ilości Rzeczy 

Czerwonych i Różowych dla dziewczynek oraz Niebieskich i 

Zielonych dla chłopców.  

 

 

Anna Litwińczuk 

42 

 

 

13 Konkurs SU ,,Wzorowy dyżurny”. 32  

14 Konkurs SU na Najładniejszą świąteczno-wiosenną dekorację 

klasy.  

Klasy 0-7  

15 Szkolny konkurs języka angielskiego Paweł Łukasiewicz 10  

16 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Anna Litwińczuk 12  

17 Szkolny Konkurs Szopek i Stroików Bożonarodzeniowych Marta Zborowicka-

Antoszak 

17  

18 I etap Konkursu matematycznego dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjum i klas gimnazjalnych.  

Karolina 

Malinowska 

4  

19 Szkolny Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców Piotr Gozdek 34  

20 Szkolny Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców Piotr Gozdek 34  

21 Szkolny konkurs plastyczny ,,Bezpieczni na drodze” Puźniak Joanna 2  

22 Konkurs plastyczny ,,Niepodległa Puźniak Joanna 7  

 

Propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku a także rozwijaniu 

zainteresowań i pogłębianiu wiedzy służyły zajęcia SKS –wiosenna i jesienna edycja 

(20 uczniów kl IV-VIII). Szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy na spektakle teatralne, 

projekcje filmowe, wycieczki edukacyjne, lekcje w terenie, rajdy rowerowe, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, a w sezonie zimowym wyjazdy na łyżwy. 

Wyjazdy na spektakle, wycieczki: 

Data Wycieczka/ wyjazd na spektakle /zawody 

sportowe/inne 

Organizator/ 

uczestnicy 

15 lutego 2018r. Wyjazd na lodowisko do Tomaszowa Lub. kl IV-VII 

 

Piotr Gozdek 

Paweł Łukasiewicz 

21 marca 2018r. Pierwszy dzień wiosny 

-wyjazd do Tomaszowskiego Domu Kultury 

-filmy: ,,Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska" 

i ,,Cudowny chłopak", 

-warsztaty plastyczne 

-warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. 

Aleksandra Krech, 

Wychowawcy klas 

9 kwietnia 

2018r. 

"Spartakiada" dzieci i młodzieży poświęcona ofiarom 

katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. w Tomaszowie 

Lubelskim, 

-Udział uczniów w zawodach sportowych: biegi 

przełajowe oraz piłka nożna dziewcząt i chłopców 

Piotr Gozdek,  

13.04.2018r. 

 "Zawodowy strzał w 10! - wybierz swoją 

przyszłość." Spotkanie zostało zorganizowane w 

Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przez 

zamojską delegaturę Kuratorium Oświaty w 

Lublinie. 

Aleksandra Krech, 

dyrektor szkoły 

10 maja 2018r. Rajd rowerowy do Krasnobrodu uczniów klasy VI i 

VII 

Piotr Gozdek, 

Paweł Łukasiewicz 
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14 czerwca 

2018r. 

Wycieczka klasy VI i VII do Tomaszowa Lub. 

-seans filmowy "Bella i Sebastian 3" w TDK 

-wspólny posiłek w restauracji "Tabasco 

Aleksandra Krech 

18 maja 2018r. Mistrzostwa Powiatu tomaszowskiego w piłce nożnej 

dziewcząt 

Piotr Gozdek 

21 maja 2018r. Turniej piłki nożnej chłopców w Bełżcu Piotr Gozdek 

11 czerwca 

2018r 

Wycieczka do Zamościa uczniów kl 0-3 J. Puźniak, E. Litwin  

25 września 

2018r. 

Wycieczka do Tomaszowa Lub. kl IV-VIII na 

spektakl ,,Cała naprzód plus” 

-zwiedzanie muzeum pamięci w Bełżcu kl 7 i 8 

-zwiedzanie cerkwi, Izby pamięci i Kościoła 

drewnianego kl 4-5-6 

 

Marta Zborowicka-

Antoszak, 

 Piotr Gozdek 

Anna Litwińczuk 

27 października 

2018r. 

Wyjazd do zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub. 

na przedsięwzięcie ,,Zawodowy strzał w 10”-wybierz 

swoją przyszłość w ramach doradztwa zawodowego 

kl 7 i 8. 

 

Marta Zborowicka-

Antoszak, 

 

10 grudnia 

2018r. 

Wyjazd na spektakl teatralny kl 0-III" Pocahontas" J. Puźniak,U. 

Romańczuk 

20 grudnia 

2018r. 

Jasełka szkolne, wigilie klasowe. Ks. Marian Maciołek, 

wychowawcy klas 

 

  

 W szkole organizowane są również spotkania uczniów z przedstawicielami różnych 

zawodów jak również żywe lekcje historii czy nauk ścisłych. Podczas spotkań, obserwacji i 

eksperymentów uczniowie rozwijają zainteresowania, wzbogacają doświadczenia, poszerzają 

wiedzę, uczą się właściwych postaw.  

Odbyły się spotkania: 

• Z ratownikiem medycznym przy udziale i wsparciu członka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Tarnawatce, którzy przeprowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej we wszystkich klasach i oddziale przedszkolnym  

• Z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub., którzy poruszali 

problem bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni .(2 spotkania 

we wrześniu i styczniu) 

• Ze strażakami z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. 

Strażacy mówili na temat ,,czujka na straży twojego bezpieczeństwa” 

• Z pracownikami PPP (psychologa i pedagoga), którzy przeprowadzali warsztaty we 

wszystkich klasach zgodnie z potrzebami. 

• Z Grupą Artystyczną Rekonstrukto, która zaprezentowała nam pokaz historyczny pt. ,,Ku 

niepodległej" - ,,STAROPOLSKI SARMATYZM I EPOKA SZLACHECKA".  

• Z Grupą Zaelektryzowani z lekcją fizyki pt.: ,,Fizyka wszędzie styka", czyli nauka i 

zabawa w jednym!!!  

• Odbył się również Pokaz robotyki i programowania.  

• Lekcja astronomii- Mobilne Planetarium. 

 

Tabela przedstawia zorganizowane uroczystości w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018r.  

Termin Rodzaj uroczystości/ wydarzenia 
Odpowiedzialni/u

czestnicy 
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14 lutego 2018r. 

Szkolne walentynki - konkurs na posiadacza największej 

ilości czerwonych i różowych rzeczy dla dziewczynek 

oraz Niebieskich dla chłopców, poczta walentynkowa, 

konkurs na najpiękniejsza kartkę walentynkową. 

SU, Anna 

Litwińczuk 

6 lutego 2018r. 

Dzień Bezpiecznego Internetu-lekcje poświęcone 

bezpieczeństwu w sieci, przekazanie broszur rodzicom 

,,Zostań znajomym swojego dziecka” 

Alicja Polowiec 

16 lutego 2018r. 

Spektakl profilaktyczny ,,Możesz odkryć siebie!" w 

wykonaniu aktorów z teatru „Kurtyna” z Krakowa, - lekcja 

wychowawcza, której głównym celem było przesłanie, że 

agresja, ryzykowny styl życia, używki, różne uzależnienia 

to tylko kiepskie sposoby oszukiwania siebie, każdy musi 

odkryć siebie, odnaleźć swój sposób na życie, bo życie jest 

przecież tylko jedno i tylko od nas zależy, jaka będzie jego 

jakość". 

Dyrektor szkoły, 

Joanna Puźniak 

8 marca 2018 r. 

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet-wręczanie 

upominków koleżankom, umiejętność składania życzeń, 

kawiarenka 

Wychowawcy, SU 

16.03.2018r. Dzień św. Patryka-apel. 
Paweł 

Łukasiewicz 

18 marca 2018r. 
Kiermasz Wielkanocny w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Tarnawatce  

SU, Anna 

Litwińczuk 

19-23 marca 

2018r. 

,,Tydzień Kultury” 

-opracowanie kodeksów Mistrza Kultury, 

-wypisywanie ,,pięknych” słówek w języku polskim, 

angielskim i niemieckim, wyeksponowanie ich na holu 

szkoły, 

-konkurs na najpiękniejszą bajkę, opowiadanie lub list na 

temat: ,,Moda na dobre maniery”(nagroda Bartek Cisło).  

-dzień kultury połączony z programem ,,Trzymaj formę”, 

podczas którego wszystkie klasy wykonywały zdrowe, 

kolorowe kanapeczki i szaszłyki owocowo-warzywne. 

-rymowanki na temat zdrowego odżywiania i aktywności 

fizycznej(zwycięzcy Paulina Pitura, Bartek Cisło).  

-szkolny konkurs pięknego czytania(Mistrzami pięknego 

czytania zostali: Marta Samulak, Wiktoria Lizak, Miłosz 

Samulak) 

-wyłonienie Mistrza Kultury (Wiktoria Lizak) 

Elżbieta Litwin, 

wychowawcy klas 

25 kwietnia 

2018r. 

Dzień Ziemi-apel ekologiczny 

-akcja Sprzątanie świata 

- Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej 

Urszula 

Romańczuk,  

Barbara Kierepka 

25 kwietnia 

2018r. 
Sadzenie dębu z okazji 100-lecia Niepodległości Polski 

Joanna Puźniak 

26 kwietnia 

2018r. 

Dzień Książki 

-przedstawienie ,,Strajk w bibliotece”  

- test ze znajomości literatury dziecięcej. 

Elżbieta Litwin 

27 kwietnia 

2018r. 

Święto Konstytucji 3 Maja-akademia- kształtowanie 

postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań 

przodków 

Anna Litwińczuk 



33 

8 maja 2018r. 
Degustacja zdrowej żywności w ramach programu 

"Trzymaj Formę"  

Piotr Gozdek 

28 maja 2018r. 

Msza św. Na cmentarzu partyzanckim na Podhuciu z 

udziałem uczniów całej szkoły, przedstawicielami władz 

gminnych, Straży pożarnej, uczniów sąsiedniej szkoły oraz 

okolicznych mieszkańców 

Joanna Puźniak, 

dyrektor szkoły 

3 czerwca 

2018r. 
Bieg 100-krotne dzięki za Niepodległą! 

Piotr Gozdek 

Anna Litwińczuk 

8 czerwca 

2018r. 
Święto truskawki! 

Joanna Puźniak, 

wychowawcy klas 

10 czerwca 

2018r. 

Impreza środowiskowa,, Między nami sąsiadami” 

-,,Dzieci dzieciom" - akcja charytatywna dla dzieci z 

Domu Dziecka na Ukrainie. 

-występ uczniów szkoły 

-konkurencje sportowe 

Joanna Puźniak, 

Aleksandra Krech, 

Piotr Gozdek, 

wychowawcy klas 

18 czerwca 

2018r. 

Przemocy mówię NIE!  

-montaż słowno-muzyczny o tolerancji i życzliwości 

Joanna Puźniak 

Łukasiewicz 

Paweł 

18 czerwca 

2018r 

Organizacja Międzyszkolnego turnieju piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców. 

Piotr Gozdek 

28 września 

2018r.  
Święto pieczonego ziemniaka-ognisko integracyjne. 

Wychowawcy  

kl IV-VIII 

15 października 

2018r.  
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II 

Litwin Elżbieta 

16 października 

2018r. 

Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w 

jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

organizowanej przez WOŚP  

Łukasiewicz 

Paweł 

9 listopada 

2018r.  
Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości 

Joanna Puźniak 

 

 Wychowawcy klas aktywnie włączyli się działania związane z obchodami 100lecia 

niepodległości, były to: Konkurs ,,Pieśni i poezji patriotycznej”, Nauka pieśni patriotycznych 

klasy 1-3, Bieg Niepodległości po boisku szkolnym, Przemarsz przez miejscowość z balonami i 

chorągiewkami w barwach narodowych, tworzenie indywidualnego plakatu społeczności 

szkolnej-jako elementu dekoracji na holu szkolnym, posadzenie dębu 100lecia na placu 

szkolnym, udział w konkursie plastycznym ,,Niepodległa”, uroczysta akademia z okazji 100lecia 

Odzyskania Niepodległości połączona z biciem rekordu ,,Rekord dla Niepodległej- wspólne 

śpiewanie hymnu’’ 

W celu promowania szkoły istnieje strona internetowa szkoły oraz fanpage na FB, na których 

znajdują się informacje o pracy wychowawczej szkoły a także materiały promujące szkołę takie 

jak, zdjęcia prezentujące szkołę, opis wydarzeń i uroczystości szkolnych, najważniejsze 

dokumenty szkolne. Nauczyciele dbają o wizualną prezentację osiągnięć uczniów. Artystyczne 

zdolności dzieci eksponowane są również przez organizowanie wystaw i galerii.  

 

W szkle odbywa się realizacja programów profilaktycznych ogólnopolskich: 

we współpracy z SANEPIDEM  

1. ,,Czyste powietrze wokół nas” koordynator szkolny Urszula Romańczuk 

2. ,,Trzymaj formę koordynator szkolny Piotr Gozdek 

we współpracy z ARiMR  
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1.  ,,Program dla szkół”  

 

Od stycznia 2018r. rozpoczęła się druga edycja Szkolnego Klubu Sportowego, który zrzesza 20 

uczniów kl IV-VIII. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci były prowadzone 

w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.  

 Wszyscy uczniowie kl. I-V zostali objęci programem ,,Program dla szkół”, w ramach 

którego uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa gotowe do bezpośredniego 

spożycia oraz przetwory mleczne. W ramach programu przeprowadzono szereg działań 

towarzyszących, realizowano Program ,,Witaminka” na terenie szkoły, który jest pozytywnie 

postrzegany przez rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 W szkole działa spółdzielnia uczniowska ,,Sknerus” oraz Samorząd Uczniowski. Większość 

nauczycieli chętnie podejmuje się dodatkowych działań w ramach współpracy ze środowiskiem 

lokalnym i promocji szkoły. Działania ukierunkowane są na ukazywanie ponadczasowych 

wartości we współczesnym świecie, kształtowanie wartościowych postaw moralnych, 

patriotyzmu, przywiązania do rodziny, tradycji, a przede wszystkim szacunku dla drugiego 

człowieka. Nauczyciele inicjują różnorodne działania wychowawcze, wpływające na właściwe 

relacje między rówieśnikami, typu konkursy, różnego rodzaju akcje charytatywne ,,Góra 

Grosza”, zbiórka zakrętek na hospicjum Santa Galla w Łabuniach, kiermasze świąteczne. Dbają, 

aby osiągnięcia uczniów i ważne wydarzenia z życia szkoły znalazły się na stronie internetowej 

szkoły, fanpage na FB oraz zamieszczane były w prasie lokalnej: ,,Co w naszej gminie”- gazeta 

wydawana przez Gminę Tarnawatka; Katolickie Radio Zamość” i ,,Echa Roztocza”. Aktywna i 

aktualna strona internetowa szkoły oraz fanpage w znacznym stopniu wpływa na promocję 

szkoły na zewnątrz i pozytywnie rzutuje na jej wizerunek.  

Prowadzi się bieżące naprawy, drobne remonty, uzupełnia sprzęt, aby zwiększyć bezpieczeństwo 

uczniów. Wymieniono podłogi we wszystkich salach lekcyjnych. 

 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, 

pozyskuje kolejnych sprzymierzeńców wspierających jej działania, m.in.: z pielęgniarką szkolną, 

policją, strażą pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lub., sanepidem, 

Gminną Biblioteką, Miejską Biblioteką Publiczną w Tomaszowie Lubelskim, GOPS w 

Tarnawatce, KGW w Hucie Tarnawackiej, GOK w Tarnawatce, TDK w Tomaszowie Lub., 

MDK w Zamościu, WORD w Zamościu. 
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4 Kultura, sport, stowarzyszenia 
 

 Na terenie Gminy Tarnawatka działa jedna instytucja kultury, którą jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Tarnawatce. Organizacyjnie w strukturach Urzędu Gminy wyodrębniono 

stanowisko ds. organizacji działalności kulturalnej. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku 

wykonuje swoją pracę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce przy ul. Boguty 

48.  

 Działalność sportową prowadzi stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 

Tarnawatka, który mecze rozgrywa na boisku w Wieprzowie. Gmina partycypuje w kosztach 

utrzymania klubu udzielając dotacji na prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz 

zlecając prowadzenie działań profilaktycznych w ramach funduszu przeciwdziałania 

alkoholizmowi.  

 W Gminie działają również inne stowarzyszenia m.in. „Wzgórze Przyjaźni”, „Zielony 

Domek”, czy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka. Przy tej ostatniej 

organizacji funkcjonuje Zespół Artystyczny „TARNA-VOX”. W większości miejscowości 

działają Koła Gospodyń Wiejskich. 

Gmina wspiera działalność stowarzyszeń udzielając im dotacji, nieodpłatnie użyczając 

pomieszczeń jak również w formie pomocy organizacyjnej. 

 

4.1 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce mieści się w budynku szkoły na drugim 

piętrze (na poddaszu). Dwa istniejące punkty na terenie gminy mieszczą się w szkołach. Jeden w 

Hucie Tarnawackiej, a drugi w Tarnawatce. Księgozbiór jaki posiadają punkty pochodzi głównie 

z Priorytetu 2- w którym Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała pieniądze na zakup 

księgozbioru. Jeśli jest zapotrzebowanie na inny księgozbiór biblioteka publiczna również 

wypożycza punktom na kilka miesięcy. Sprawozdania z punktów dostarczane są bibliotece drogą 

e-mailową 2 razy w roku (w czerwcu i grudniu). 

Biblioteka posiada status instytucji kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. 

Księgozbiór biblioteki. 

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2018 r. liczył 10891 wol. 

W tym lit. piękna dla dzieci – 3330 wol. 

 Lit. piękna dla dorosłych - 5763 wol. 

 Lit. popularnonaukowa - 1798 wol 

Łącznie przybyło bibliotece 266 książek. 254 książek pochodzi z zakupu a 12 z darów. 

Struktura zakupów(własne + ministerialne) wol. – 254 

Lit. piękna dla dzieci – 89 

Lit. piękna dla dorosłych - 138 

Lit. popularnonaukowa - 27 

W 2018 r. biblioteka nie przeprowadzała selekcji księgozbioru. Selekcja i skontrum planowana 

jest w 2019 r. Zarówno selekcja jak i skontrum przeprowadzone zostanie w systemie 

bibliotecznym MAK+. 

Do biblioteki zakupiono o 52 książki mniej aniżeli w roku ubiegłym.  

Struktura wpływu i wydatki na księgozbiór w 2018r. 

Źródło  

wpływu 

Liczba 

wol. 

ogółem 

Lit. 

piękna 

dla dzieci 

Lit. 

piękna 

dla 

dorosłych 

Lit. 

popularno

- 

naukowa 

Wartość 

w zł. 

MKiDN 149 49 84 16 3226 



36 

Własne 105 40 54 11 2418,76 

Dary   12  1   5  6  119,90 

Razem: 266 90 143 33 5764,66 

 

 Wydatki na zakup księgozbioru. 

Wydano na zakup księgozbioru w 2018r. ogółem(własne + ministerialne) – 5644,76 zł. (6932,13 

zł. w roku 2017 ) .Wydano o 1287,37 zł. mniej aniżeli w 2017r. 

Środki własne wydane na zakup księgozbioru – 2418,76zł. (3632,13zł. w 2017r.) –mniej o 

1213,37zł. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3226 zł.(3277 zł. w 2017r.) – mniej o 51 zł. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 6,5 wol. (7,7 wol. w 2017r.) 

 

Czytelnicy ,wypożyczenia, analiza stanu 

Wypożyczenia 

Wypożyczenia książek w bibliotece i punktach bibliotecznych. 

 Lit. piękna 

dla dzieci 

Lit. piękna 

dla dorosłych 

Lit. popularno-

naukowa 

Ogółem 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

 

2759 

 

3295 

 

885 

 

6939 

Punkty 

biblioteczne 

 

621 

 

 

  

621 

Ogółem: 3380 3295 885 7560 

 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców – 192 książki 

Udostępnianie księgozbioru na miejscu – 512 książek 

Udostępnianie czasopism na miejscu – 450  

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz - 618 

Porównanie wypożyczeń z rokiem ubiegłym  

W 2018 roku wypożyczono 7560 książek w bibliotece i punktach bibliotecznych czyli o 675 

książek mniej aniżeli w roku ubiegłym. Taka sytuacja jest wynikiem zmniejszenia się 

czytelników w punktach bo aż o 82 osoby co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia 

ilości wypożyczonych książek. 

Data ostatniego skontrum - 07.08.2009 r. 

Data ostatniej selekcji – 22.02.2017 r. 

Prenumerata czasopism- 8 tytułów na kwotę 1490 zł. + 1 czasopismo lokalne wydawane przez 

Urząd Gminy w Tarnawatce - miesięcznik pt. „Co w naszej gminie”(od kilku miesięcy w formie 

kolorowej) 

Tytuły czasopism z prenumeraty: Victor, Polityka ,Angora, Poradnik Bibliotekarza, Cztery Kąty, 

Tygodnik Zamojski, Tomaszowska Kronika Tygodnia, Claudia 

Wyodrębniony zbiór regionaliów w bibliotece liczy na koniec 2018 roku 276 woluminów. 

Przybyło w ciągu roku 3 woluminy literatury regionalnej pochodzącej z darów. 

Czytelnicy 

W 2018 roku zarejestrowano w bibliotece i punktach bibliotecznych 641 czytelników, o 90 

czytelników mniej aniżeli w 2017r. W bibliotece zarejestrowano 418 czytelników,0 8 mniej niż 

w roku ubiegłym a w punktach zarejestrowano 223 czytelników ,o 82 czytelników mniej aniżeli 

w roku ubiegłym. Po zlikwidowaniu punktu nie mieszczącego się w szkole który posiadał 

księgozbiór dla każdej grupy czytelników ,w obecnie istniejących punktach jest księgozbiór 

pochodzący głównie z Priorytetu 2 i w przeważającej większości są to lektury ,które wypożycza 

się raz może 2 w roku .Stąd ta mała ilość czytelników i wypożyczeń. 
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Zasięg czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 16,3 

Czytelnicy wg wieku w bibliotece i punktach bibliotecznych 

Wg wieku 

Do 5 lat ------------- 6 

6 – 12 lat ----------261 

13 - 15 lat----------162 

16 – 19 lat --------- 48 

20 – 24 lat --------- 17 

25 – 44 lat -------- 96 

45 – 60 lat --------- 42 

Powyżej 60 lat ----23 

 Ogółem: 641 czytelników 

Wg zajęcia 

D – dzieci ------ 6 

M – uczniowie -----457 

S------------------------11 

U---------------------- 50 

P----------------------- 23 

R --------------------- 34 

I ------------------------- 6 

E ------------------------22 

Nz------------------------32 

 

Zatrudnienie 

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Budżet biblioteki 

Budżet biblioteki – 79956,98 zł.(środki organizatora) 

Dotacja MKiDN- 3226 zł. 

Budżet ogółem-83182,98zł. 

Wydatki na zakup księgozbioru – dotacja organizatora – 2418,76 zł. 

Prenumerata czasopism – 1454,57zł. 

Obsługa specjalnych grup użytkowników 

Biblioteka mieści się na drugim piętrze i nie jest architektonicznie dostosowana dla osób z 

niepełnosprawnością czyli takich które poruszają się na wózku. Biblioteka posiada księgozbiór z 

dużą czcionką dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością wzrokową oraz książki na płytach. 

E-usługi i digitalizacja 

Przez stronę biblioteki ,drogą e-mailową czytelnik może współtworzyć księgozbiór biblioteki. 

Biblioteka posiada system MAK+, w systemie wprowadzonych jest 9316 rekordów. 

 Od 5 października 2018 r. biblioteka rozpoczęła wypożyczanie księgozbioru drogą 

elektroniczną. 

Komputeryzacja 

Biblioteka posiada 4 komputery- w tym 2 dla użytkowników biblioteki i 2 do pracy 

bibliotekarza. 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków- biblioteka nie pozyskała żadnych dodatkowych 

środków i nie złożyła wniosku na 2019 rok. 

Infrastruktura bibliotek – nie planuje się przeniesienia biblioteki do innego lokalu ani remontu 

biblioteki w roku przyszłym. 

 

 

Działalność k-o 
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1. Konkurs recytatorski „Pierścień św.Kingi”-2 osoby zakwalifikowały się do eliminacji 

ogólnopolskich i w dniach 10-11 grudnia 2018r.jeździły do Bochni .-eliminacje z udziałem 16 

osób 

2.Konkurs na stroiki świąteczne WIELKANOCNY i BOŻONARODZENIOWY- udział wzięło 

łącznie 31 osób. 

3.Jesienny konkurs recytatorski-eliminacje z udziałem 25 osób 

4.Konkurs recytatorski „W krainie wierszy” –w eliminacjach gminnych udział wzięło 31 osób. 

5.Dla niepodległej- dyskusja i czytanie dzieciom bajek z serii –„Już czytam” o tematyce 

niepodległościowej z udziałem 22 dzieci. 

6.” Dla niepodległej” –konkurs poezji patriotycznej z udziałem 40 dzieci 

7. Czytanie książek o tematyce świątecznej –bożonarodzeniowej z udziałem 27 dzieci 

8.Czytanie i dyskusja o książkach z serii „Kroniki Archeo „Agnieszki Stelmaszyk oraz 

zachęcenie dzieci do czytania książek przygodowych ,których akcja rozgrywa się na wszystkich 

kontynentach-udział wzięło 18 osób. 

9.Eliminacje do konkursu im. Tomasza Zamoyskiego – 12 osób 

10.Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego z udziałem nauczycieli i uczniów-14 

osób 

11.Dyskusje o książkach z młodzieżą gimnazjalną -4 dyskusje z udziałem 34 osób 

12.W bibliotece odbywają się sporadyczne dyskusje nad książką podczas wypożyczeń książek 

do których z ogromną ochotą przystępuje bibliotekarz. 

Łącznie we wszystkich formach kulturalnych mających na celu promocję czytelnictwa udział 

wzięło 270 osób. 

 

4.2 Konkursy w ramach działalność pożytku publicznego i wolontariacie 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o obowiązujący w 2018 roku „Programu 

współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 

W 2018 roku ogłoszone zostały dwa konkursy dla organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych. 

Wysokość dotacji przekazanej w wyniku konkursu: 

Gminny Klub Sportowy „TARNAWATKA” 

Tytuł zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Gminy 

Tarnawatka – 8 000 zł. (przyznana kwota dotacji). 

Gminny Klub Sportowy „TARNAWATKA” 

Tytuł zadania: Festyn „Dni Wieprza” - 8000,00 zł. (przyznana kwota dotacji). 
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5 Pomoc społeczna 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tarnawatce. Jego siedziba mieści się w Tarnawatce przy ul. Lubelskiej 39. Kierownikiem GOPS 

jest Halina Czarnecka. 

 

5.1 Raport o stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za 2018 r.
  

 Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce określa statut Ośrodka, ustawy oraz 

akty wykonawcze ustaw. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub zgody 

na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, 

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali 

zezwolenie na pobyt. 

 Łączna kwota wydatków na realizację zadań zleconych i własnych za rok 2018 wyniosła 

6 081 610,30 zł. 

 Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia 

zestawienie poniżej. 

 

Struktura wydatków GOPS w Tarnawatce za 2018 r. w podziale na zadania: 

* Domy pomocy społecznej – 77 363,53 zł 

* Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 260,20 zł 

* Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 783 984,00 zł. 

* Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za świadczeniobiorców – 26 940,87 zł. 

* Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe – 180 588,79 zł 

* Dodatki mieszkaniowe – 3 407,78 zł 

* Dodatki energetyczne – 435,38 zł 

* Zasiłki stałe – 98 814, zł 

* Ośrodki pomocy społecznej – 397 544,91 zł 

* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76 793,00 zł 

* Pozostała działalność – 8 938,05 zł 

* Świadczenie wychowawcze 500+ - 3 059 043,20 zł 

* Pomoc materialna dla uczniów – 83 645,67 zł 

* Karta Dużej Rodziny – 51,97 zł 

* Wspieranie rodziny – 20 679,53 zł 

* Pomoc w zakresie dożywiania - 69 044,50 zł 

* Dobry start – 150 600,00 zł 

 Z pomocy społecznej w 2018r. korzystały 172 rodziny o łącznej liczbie 258 osób, w tym 

wyłącznie z pracy socjalnej 218 rodzin o liczbie 619 osób. 
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 Z przedstawionych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych najpoważniejszą trudnością 

życiową petentów pomocy społecznej jest bezrobocie. Kolejnymi poważnymi obszarami 

problemów jest: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. 

 Według stanu na dzień 31.12.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Tarnawatce zatrudnionych ogółem było 8 pracowników. Wszyscy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone 

gminie, należące do kompetencji państwa. 

 Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i 

wypłacanie zasiłków stałych, celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), 

udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie 

usług opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i 

opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom 

opuszczającym zakłady karne jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami 

Porozumienia, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników. 

 Do zadań zleconych należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w różnorodnej 

formie cudzoziemcom. 

 W ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem 

jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 

dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Ośrodek realizował 

działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia w postaci produktów 

żywnościowych. Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2018 roku wyniósł 69 044,50 zł, w 

tym dotacja 55 235,60 zł, środki własne 13 808,90 zł. Program powyższy przewiduje również 

pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

 Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień 

osób zgłaszających wnioski do Wójta, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze 

środków publicznych. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2018 wpłynęło do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce 8 wniosków, wydano 8 decyzji przyznających prawo 

do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej najczęściej na okres 90 dni. 

 

 Osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, korzystają z niepieniężnej pomocy w 

formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania beneficjenta. Z usług 

opiekuńczych korzystają przede wszystkim osoby w wieku poprodukcyjnym i sędziwym, które z 

powodu chorób i niepełnosprawności wymagają pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia 

codziennego. W okresie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 roku usługami opiekuńczymi objęte były 

2 osoby. Łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 36 454,16 zł. 

 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
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 Na koniec 2018 roku z terenu gminy w domach pomocy społecznej umieszczone były 3 osoby. 

Koszt gminy ponoszony w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu 

pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby do tego zobowiązane w roku 2018 

wyniósł – 77 363,53 zł. 

Średnia miesięczna odpłatność gminy wyniosła 2 148,99 zł za jedną osobę. 

 W roku 2018 pracą socjalną objęto 177 rodzin z 514 osobami w tych rodzinach. Praca 

socjalna ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej 

zdolności samodzielnego funkcjonowania jednostki. Poprzez jej świadczenie wskazywano 

osobom i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający 

gwarancję zdobycia niezależności w zabezpieczaniu godnych warunków życia. Wśród technik 

wykorzystywanych najczęściej w pracy socjalnej na pierwszy plan wysunął się środowiskowy 

wywiad rodzinny przeprowadzany w miejscu zamieszkania, za pomocą którego dokonywano 

analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy przyczyn trudności 

życiowych, a także zasobów i "uśpionych" możliwości wszystkich członków rodziny. Na 

podstawie dokonanych ustaleń pracownicy socjalni we współpracy z klientem opracowywali 

plan pracy w kierunku dokonania pozytywnych zmian. Jego realizacja, wzmocniona 

świadczeniami pieniężnymi, ma na celu doprowadzenie do usamodzielnienia się rodziny. 

Instrumentem wzmacniającym wzajemne zobowiązania zarówno klienta, jak też pracownika 

socjalnego jest kontrakt socjalny. 

 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził interwencję w rodzinach. 

 Współpraca z sektorem pozarządowym opiera się na zasadzie partnerstwa, wzajemnym 

wsparciu w działaniach, podejmowaniu przedsięwzięć likwidujących bariery społeczne, 

wspieraniu inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności 

społecznej. 

Współdziałanie na rzecz osób ubogich, bezdomnych wyraża się poprzez zaspokajanie 

podstawowych potrzeb bytowych. 

 W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i Bankiem Żywności w Lublinie 

w 2018 r. wydano 108 skierowań dla 247 osób na paczki żywnościowe 

 

 W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie w okresie wakacyjnym 

uczniowie gminnych szkół brali udział w koloniach finansowanych ze środków Kuratorium. Z 

terenu Gminy Tarnawatka z tej formy wypoczynku skorzystało 4 dzieci. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce objął pomocą asystenta rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem asystenta rodziny jest 

całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, 

wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych 

czynności. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak 

uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci 

opieką zastępczą. W roku 2018 r. taką formą pomocy objętych było 6 rodzin z terenu gminy 

Tarnawatka. 

 W roku 2009 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę 

obowiązkowe powołanie zespołów interdyscyplinarnych i wszelkich działań zmierzających do 

zmniejszenia rozmiarów przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 

31 maja 2012 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny. Zespół liczy 10 osób. Są to 
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przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, policji i sądu . Nowelizacja tej 

ustawy nałożyła na samorządy nowe obowiązki, a w szczególności: 

- opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar 

przemocy; 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

- poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

 

 System świadczeń rodzinnych jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do 

realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach 

rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne. 

Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje: 

- jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp 

do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne; 

- jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; 

- dwa rodzaje świadczeń rodzinnych; zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia 

opiekuńcze; 

- zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie 

niepełnosprawnego; 

- jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę. 

Podstawowym świadczeniem jest zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane 

jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

 W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych 

przebywa w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty 

świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym do końca 2017 r. współpracowaliśmy z 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie realizacji świadczeń 

rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej. Od stycznia 

2018 r. zadania te realizuje Wojewoda Lubelski. 

 W roku 2018 złożono 270 wniosków o zasiłek rodzinny, 21 wniosków o zasiłek 

pielęgnacyjny,10 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, 28 wniosków o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 10 wniosków o świadczenie rodzicielskie oraz 21 

wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy. Łącznie wydano 1454 decyzji administracyjnych tj. 

504 na świadczenia rodzinne, 398 na świadczenie wychowawcze, 340 Dobry start,174 stypendia 

szkolne, 24 na fundusz alimentacyjny, 7 na dodatek mieszkaniowy oraz 7 na dodatek 

energetyczny. 

 W powyższym okresie na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

wydatkowano 1.474.574,63 zł. 

  Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z 

katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie 

Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki 

w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas 

trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
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Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu 

zamieszkania. 

 Świadczenia funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do 

rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich 

pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo 

zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z 

wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W roku 2018 wydano 24 decyzje 

przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydatkowano 102. 010,00 zł. 

 W bazie danych Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego figurują dłużnicy 

alimentacyjni. W roku 2018r. Ośrodek podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych szereg 

różnorodnych działań: 

- otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego ; 

- przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane 

oświadczenia majątkowe; 

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz 

oświadczenia majątkowego; 

- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego; 

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy; 

- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych; 

- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych; 

- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego 

- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; 

- przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w 

przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

 Świadczenie wychowawcze 500 plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tarnawatce realizuje od 01 sierpnia 2017r. 

 Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby 

ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka 

(opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z 

wnioskiem o adopcje dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez 

dziecko 18 roku życia. 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia 

przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze 

dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 

800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, której 

członkiem jest dziecko niepełnosprawne. 

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod 

uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego. 

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i 

uzyskaniu dochodu. Świadczenie wychowawcze 500+ w 2018 r. przyznano 346 rodzinom. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 770 069,20 zł. 
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 Od 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministra w sprawie realizacji 

rządowego programu ,,Dobry start”. Wysokość świadczenia wyniosła 300 zł i przysługiwała z 

tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 

20 lat bądź dla dziecka niepełnosprawnego uczącego się w szkole do 24 roku życia. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce wypłacił 502 świadczenia. Na kwotę 155 620 zł. 

 Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcje 

ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikami 

kształtującymi wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych 

dochodów w stosunku do najniższej emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz 

wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal. 

W roku 2018 roku wydano 7 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatek energetyczny. Świadczenie 

stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. 

O przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba: 

1) której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), 

2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, 

3) która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 

2018 r. miesięcznie wynosiła: 

• 11,22 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego, 

• 15,58 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób, 

• 18,70 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego, 

natomiast od dnia 1 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.: 

• 11,35 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego, 

• 15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób, 

• 18,92 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego. 

W roku 2018 wydano 7 decyzji przyznających dodatek energetyczny, wypłacono dodatki na 

łączną kwotę 485,00 zł (w tym 2% na obsługę zadania). 

 

 Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) 

Od dnia 01 lipca 2015 r. na podstawie uchwały nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tarnawatce z 

dnia 28 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tarnawatce do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 

zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W/w świadczenia wypłacane są 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 514,00 zł do 30 września 2018 i 528,00 

zł od 01 października 2018 r. 

 Wypłata stypendiów szkolnych dokonywana jest w dwóch transzach: w grudniu (za okres 

od września do grudnia) i w czerwcu (za okres od stycznia do czerwca). 

W 2018 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 83 645,67 zł, w tym z dotacji 66 

916,54 zł. Wkład własny na realizację zadania wyniósł 16 729,13 zł, co stanowi 20 % całej 

kwoty wypłaconych świadczeń. 
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W roku 2018r. wypłacono 2 zasiłki szkolne z powodu zdarzenia losowego. 

 

POTRZEBY I PLANY GOPS w TARNAWATCE NA ROK 2019 

· Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń pieniężnych (zasiłki celowe, 

specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe). 

· Zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców 

gminy w domach pomocy społecznej. 

· Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i pomocy 

materialnej dla uczniów. 

· Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

· Zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2019-2023. 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej; 

  Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza 

problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące 

sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy oraz 

dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także 

analiza zasobów Gminy Tarnawatka w sferze socjalnej. 

   

 W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce określa 

następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez 

stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej; 

 poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej – osób 

marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w 

oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; 

 wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i 

wychowywania dzieci; 

 zapewnianie schronienia osobom opuszczającym Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla 

Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie; 

 zapewnianie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie tut. Gminy; 

 Zadanie własne gminy. Pokrywanie kosztów pobytu za skierowanych mieszkańców do 

domów pomocy społecznej. Środki zabezpieczają potrzeby na bieżące opłaty 

skierowanych już mieszkańców Gminy Tarnawatka. 

 

 Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie 

realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników 

ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: 

również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, 

zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego. 

 Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co wymaga 

zidentyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. Starzejące 

się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami, często też 

opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich 

nakładów finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego lub dziennego wsparcia. 

Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki związane z 

realizacją tego zadania przez gminę. 

  Zauważalny jest także wzrost liczby rodzin, których członkowie (w tym dzieci) 

długotrwale chorują lub są osobami z niepełnosprawnościami. Wskazane jest zabezpieczanie 
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środków na usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn 

wymagają pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną czy 

zalecaną przez lekarza pielęgnację. 

 Jednym z zadań, które należy wdrażać jest ,,Asystent osoby niepełnosprawnej jako forma 

i usługa specjalistyczna w rehabilitacji społeczno-zawodowej i edukacyjnej osób z 

niepełnosprawnościami. Z uwagi na znaczne obciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych 

należy propagować tworzenie instytucji opieki, które pomogły by odciążyć opiekunów. 

 Istnieje też konieczność rozszerzenia zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą 

domową o specjalistyczne poradnictwo, tworzenie grup samopomocowych, organizowanie 

szkoleń i warsztatów związanych z funkcjonowaniem rodziny i prowadzeniem gospodarstwa 

domowego. 

  Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich pracowników dużym 

wyzwaniem. Ciągła nowelizacja ustaw nie stanowi stabilnej podstawy prawnej. 

 Z uwagi na wzrost liczby realizowanych zadań istnieje też konieczność zwiększenia 

powierzchni użytkowej o dodatkowe pomieszczenia. 

  W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną 

rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych 

warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu 

jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, 

instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Działania pracowników 

pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są 

nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy, to także praca socjalna oraz 

działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia. 

 

5.2 Zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

W Gminie Tarnawatka powołana została Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

Przewodniczącą komisji jest Anna Dej, sekretarzem Magdalena Kulas, a członkiem Hubert 

Kielar – przedstawiciel KP Policji w Tomaszowie Lubelskim. W ramach profilaktyki 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano następujące zadania: 

Przeprowadzono pogadanki profilaktyczne w grupie dzieci i młodzieży odnośnie negatywnego 

wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Również zorganizowano czas dla dzieci w 

formie zajęć sportowych na świeżym powietrzu. 

- kwota 2 500 zł. 

Wykonano usługę polegającą na zorganizowaniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 

formie treningów na hali sportowej w Tarnawatce przeprowadzono również serię prelekcji na 

temat negatywne 

go wpływu alkoholu na zdrowie. 

- kwota 3 000 zł. 
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6 Bezpieczeństwo 
 

6.1 Ochotnicze Straże Pożarne.  
Na terenie gminy Tarnawatka działa 9 jednostek OSP. Dwie posiadają średnie samochody 

ratowniczo - gaśnicze tj. OSP Tarnawatka Mercedes Benz Atego 1329F oraz Star 244 na 

wyposażeniu jednostki OSP Wieprzów. OSP Tarnawatka jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego a pozostałe jednostki typu „M” wyposażone motopompy i 

podstawowy sprzęt pożarniczy w postaci węży ssawnych, tłocznych, prądownic itp. 

Jednostki te w 2018 roku w swoich szeregach skupiały 176 członków czynnych w tym 

mężczyzn 164, 12 kobiet, 4 członków honorowych i 29 członków wspierających. Przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Tarnawackiej działa Strażacka Orkiestra, która skupia w 

swoich szeregach dziesięciu muzyków. 

Przy jednostkach OSP Sumin i OSP Wieprzów działają Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze Dziewcząt i Chłopców, które w swoich szaragach skupiają 39 członków. 

W 2018 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Tarnawatce odbył trzy posiedzenia, których głównymi zagadnieniami były następujące sprawy : 

- podsumowanie działalności ZOG ZOSP RP w Tarnawatce za rok 2017, - ustalenie terminarza 

zebrań sprawozdawczych, - podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych i wytyczenie 

kierunków działań na rok 2018, w jednostkach OSP, - przedstawienie budżetu przeznaczonego 

na ochronę przeciwpożarową, - ustalenie terminu, miejsca i organizatora Gminnych Obchodów 

Dnia Strażaka w 2018 roku, - omówienie spraw związanych z organizacją i przebiegiem 

Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, - podział medali i odznaczeń oraz zgłoszenie 

druhów seniorów do wyróżnienia pamiątkową figurką, - ustalenie terminu i godziny zbiórki 

uczestników Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, - ustalenie, z jakich przeszkód 

będzie się składał tor przeszkód, - ustalenie wysokości ekwiwalentu za udział w zawodach 

sportowo-pożarniczych, - ustalenie wysokości nagród na zawody sportowo-pożarnicze. 

W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy kampanię zebrań sprawozdawczych w jednostkach 

OSP na terenie naszej gminy tj.: 

1. Huta Tarnawacka, Niemirówek Kolonia, Klocówka, Pańków, Pauczne, Sumin, Tarnawatka, 

Tarnawatka-Tartak, Wieprzów. 

Kampania zebrań sprawozdawczych przebiegła sprawnie bez żadnych komplikacji w 

miłej i przyjemnej atmosferze. Według sprawozdań przekazanych przez druhów szeregi nasze 

skupiają Ratowniczo Gaśniczego. Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest 6 

jednostek OSP. Trzy jednostki zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, 9 jednostek posiada 

nadany numer statystyczny REGON. 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Zarząd Gminny ZOSP RP w Tarnawatce wzorem lat ubiegłych organizuje Gminny 

Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnawatka. Jak co roku tak 

i teraz w finale gminnym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół. W sumie dwudziestu 

sześciu przedstawicieli. Zwycięzcą Turnieju w II grupie wiekowej została przedstawiciel 

Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce. W I grupie wiekowej zwyciężył przedstawiciel Szkoły 

Podstawowej w Wieprzowie. Dla wszystkich uczestników Gminnego Finału Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej Wójt Gminy Piotr Pasieczny ufundował cenne nagrody. Po zakończonych ciężkich 

zmaganiach finałowych wszyscy uczestnicy i opiekunowie zjedli wspólny posiłek w szkolnej 

stołówce. Nagrody dla uczestników finału Gminnego OTWP – 845,00 

SZKOLENIA 
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W roku 2018 w szkoleniach uczestniczyli: Szkolenie z zakresu ratownictwa 

wysokościowego czterech członków OSP Tarnawatka, kierowców konserwatorów jeden członek 

OSP Wieprzów, 

DZIEŃ STRAŻAKA 

Dnia 6 maja 2018 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w TARNAWATCE. Przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z 

terenu gminy Tarnawatka oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w 

intencji strażaków z terenu gminy Tarnawatka w Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Tarnawatce. Po uroczystej Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się na wspólny 

posiłek do budynku GOK w Tarnawatce. Uroczystości uświetniała strażacka orkiestra. 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

W miesiącu marcu rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji Gminnych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych, które zaplanowane zostały na dzień 8 lipca 2018 roku. Zawody odbyły 

się w miejscowości Tarnawatka. Były one integralną częścią Festynu Strażackiego kończącego 

realizację projektu „AKTYWNI JUŻ DZIŚ” realizowanego przez OSP Tarnawatka przy pomocy 

Pani Magdaleny Kulas i Moniki Szczepaniuk. Składam Wam drogie Panie serdeczne 

podziękowanie za wielkie zaangażowanie, pracę i poświęcenie własnego czasu na realizację tego 

projektu. Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie członków jednostek OSP w przygotowanie 

placu w dzień festynu. Jednostka OSP Tarnawatka stanęła na wysokości zadania bardzo dobrze 

wywiązując się z powierzonych jej obowiązków. Na ręce jej przedstawicieli składam gorące 

podziękowania za udzieloną pomoc i tak sprawne przygotowanie placu i odbycie tych zawodów. 

W zawodach uczestniczyło 7 drużyn seniorów oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

Chłopców z Sumina, i Wieprzowa i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Wieprzowa. 

Nagrody dla zwycięzców – 2 305,82. 

ODZNACZENIA 

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce wystąpił z wnioskami  

na odznaczenia dla druhów strażaków a także uhonorował druhów seniorów pamiątkowymi 

figurkami strażaka za ich wkład w społeczną działalność na rzecz jednostek OSP. 

- Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono – 2 druhów 

- Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono – 5 druhów - Brązowym 

Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono – 4 druhów - Odznaką Strażak Wzorowy 

odznaczono – 18 druhów 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

 W 2018 roku z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskano kwotę 55 935,00 oraz 

funduszy własnych Gminy Tarnawatka 565,00 tj. 56 500,00 zakupione zostały:  

ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH WEBER W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: 

1. Agregat hydrauliczny V 40S, 2. Rozpieracz ramieniowy SP 49 z zestawem 

łańcuchów ciągnących, 3. Nożyce hydrauliczne RSX 200-107, 4. Przewody hydrauliczne 

zakończone pojedynczymi szybkozłączami dł. 10 2 pary, 5. Rozpieracz kolumnowy RZ 2-

1290, 6. Zestaw końcówek wymiennych do RZ 1-3 w walizce, 7. Wspornik progowy, 8.

 Wybijak do szyb – 2 szt., 9. Nóż do pasów – 2 szt., 10. Piła ręczna do szyb, 11.

 Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – 2 szt. 12. Mata na sprzęt. 

DEFIBRYLATOR ZOLL AED 3 

Zakupiony sprzęt w dniu 15 października 2018 roku na podstawie umowy użyczenia 

zawartej pomiędzy Gmina Tarnawatka a OSP Tarnawatka został przekazany na wyposażenie 

samochodu pożarniczego Mercedes Benz będącego na stanie jednostki OSP Tarnawatka. 

Przeprowadzony został remont strażnicy OSP Tarnawatka – Tartak , kwotę 15 000,00 

pozyskano z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W OSP Tarnawatka 

za kwotę 9 000,00 pozyskaną z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wykonano nową posadzkę antypoślizgową w garażu OSP. 
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DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE 

 W roku 2018 jednostki OSP z terenu gminy Tarnawatka uczestniczyły w działaniach 

ratowniczo-gasniczych 20 razy oraz uczestniczyły w Powiatowych Ćwiczeniach Zgrywających 

GRYF 2018. Za udział w działaniach naliczony został członkom OSP ekwiwalent za udział w 

działaniach – 2 220,67. 

 

6.2 Działania Urzędu Gminy 

ORGANIZACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU 

 Przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej rocznika 1999 rozpoczęto z 

początkiem roku informując Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie o ilości kobiet i mężczyzn 

urodzonych w 1999 roku. Następnie sporządzony został rejestr kobiet i mężczyzn rocznika 1999, 

który po jednym egzemplarzu został przesłany do Wojskowego komendanta Uzupełnień w 

Zamościu.  

 W dniu 3 stycznia 2018 roku sporządzono listę stawiennictwa osób do kwalifikacji 

wojskowej rocznika 1999, której jeden egzemplarz po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy został 

przesłany do Starosty tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim. 

 Po otrzymaniu z WKU Zamość wykazów kobiet podlegających skierowaniu do 

Powiatowej Komisji Lekarskiej sporządzono listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej i po 

ich zatwierdzeniu przez Wójta przekazano do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 

Lubelskim.  

 Na dzień 7 lutego 2018 roku wezwano 24 mężczyzn rocznika 1999 i dwóch mężczyzn 

roczników starszych, kobiety wezwano na dzień 23 lutego 2018 roku. 

 Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 23 mężczyzn rocznika 1999 i jeden roczników 

starszych oraz dwie kobiety. 

 Przeprowadzono dwa postępowania wyjaśniające przyczyny niestawiennictwa do 

kwalifikacji wojskowej – spisana dwa zeznania świadków wyjaśniające przyczyny 

niestawiennictwa. 

 

REKLAMOWANIE OD OBOWIĄZKU PELNIENIA CZYNNEJ WOJSKOWEJ W RAZIE 

OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY W 2018 ROKU 

 W 2018 r. sporządzono zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu radnych Rady Gminy 

Tarnawatka, który został rozpatrzony pozytywnie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień 

w Zamościu. 

 Sporządzono i przekazano do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu 

zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania. 

ZADANIA OBRONNE 

 Sporządzono i uzgodniono z Dyrektorem WB i ZK LUW w Lublinie Plan Szkolenia 

Obronnego na 2018 rok, 

 Sporządzono i przesłano do Dyrektora WB i ZK LUW w Lublinie Ankietę na potrzeby 

Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa 

lubelskiego 2017 r. NKPPO-17 (stan na dzień 31.12.2017 r.), 

 wykonano i przesłano do LUW w Lublinie WB i ZK sprawozdanie z przeprowadzonej 

kontroli wykonywania zadań obronnych za rok 2017, 

 Sporządzono i uzgodniono z Dyrektorem WB i ZK LUW w Lublinie Plan kontroli 

wykonywania zadań obronnych w gminie Tarnawatka w 2018 roku, 

 przeprowadzono kontrolę wykonywania zadań obronnych w gminie Tarnawatka w 2018 

roku, 
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 wykonano nowa dokumentację stałego dyżuru zgodnie z wytycznymi Wojewody 

Lubelskiego, 

 wykonano aktualizację „ Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz dokonano uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków,  

 powołano komisję do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 

znajdującego się w magazynie Gminnym Obrony Cywilnej w Tarnawatce na dzień 30 

września 2018 roku, 

 dokonano spisu z natury sprzętu OC znajdującego się w magazynie Gminnym Obrony 

Cywilnej w Tarnawatce na dzień 30 września 2018 roku i arkusze spisu oraz protokół 

inwentaryzacyjny przesłano do Starostwa powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, 

 wykonano wpisy w księdze inwentarzowej sprzętu OC, 

 wykonano i uzgodniono w starostwie powiatowym w Tomaszowie Lubelskim Plan 

Działania Obrony Cywilnej Gminy Tarnawatka na 2018 rok, 

  Sporządzono i przesłano do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim 

sprawozdania z zakresu obrony cywilnej za 2017 rok w załączeniu przesyłam druki 

sprawozdań: 

1.Sprawozdanie o formacjach wchodzących w skład Sytemu Wykrywania i Alarmowania 

w gminie Tarnawatka; 

2.Sprawozdanie o stanie Toksycznych Środków Przemysłowych (TSP) w zakładach 

pracy na terenie gminy ; 

3.Sprawozdanie o stanie odkażalników, 

4.Wykaz sprzętu z gospodarki narodowej, który można wykorzystać do likwidacji 

skażeń; 

5.Zestawienie urządzeń specjalnych stacjonarnych i polowych (PzSan, POO, POS Trans., 

PZWET. 

6.Wykaz formacji OC w zakresie ochrony gospodarki rolno-hodowlanej, 

7.Wykaz istniejących budowli ochronnych w gminie Tarnawatka; 

8.Wykaz formacji ratownictwa chemicznego i likwidacji skażeń-nie występują 

9.Zestawienie potrzeb tabletek jodowych, 

 wykonano i przesłano do LUW w Lublinie WB i ZK zestawienie świadczeń osobistych i 

zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy 

Tarnawatka w roku 2018 r., 

 sporządzono i przesłano do WKU w Zamościu sprawozdanie PM-1, 

 wykonano dokumentacje Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach 

(SWO) oraz Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie gminy 

Tarnawatka, 
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 wykonano i przesłano Staroście Tomaszowskiemu sprawozdanie z realizacji zadań 

związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy 

Tarnawatka, 

 uczestniczono w szkoleniach i treningach organizowanych przez Starostę 

Tomaszowskiego i Wojewodę Lubelskiego. 
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7 Mienie gminne 
 

7.1 Informacje ogólne dotyczące gruntów 

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiada 193,79 ha gruntów, z czego 176.85 ha znajdują się w 

bezpośrednim zarządzie gminy, 4,03 ha w zarządzie jednostki budżetowej tj. 1,9443 ha oddane 

jest w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej i 2,09 ha Zespołowi Szkół i 

Przedszkola w Tarnawatce. Gmina Tarnawatka posiada 5,41 ha gruntów oddanych w dzierżawę i 

najem, 4,36 ha z tego stanowią grunty rolne, 1,04 ha działki budowlane. W użytkowaniu 

wieczystym pozostaje 7,50 ha gruntu. 

Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy to w przeważającej części – 118,77 ha działki 

oznaczone w ewidencji gruntów jako drogowe. 11,35 ha to tereny rekreacyjne, 3,99 ha działki 

budowlane, 0,57 ha działki szkolne, 42,17 ha działki rolne. Na terenie Gminy 1,74 ha zajmuje 

las.  

 

Sposób zagospodarowania 

Wyszczególnienie 31.12.2018 r 

w bezpośr. 

zarządzie 

gminy 

w zarządzie 

jednostki 

budżetowej 

dzierż. najem 

leasing 

wieczyste 

użytkowanie 

Grunty ogółem 

(ha) w tym: 
193,79 176,85 4,03 5,41 7,50 

rolne 46,53 42,17 0,00 4,36 0,00 

szkolne 4,60 0,57 4,03 0,00 0,00 

działki budowlane 12,53 3,99 0,00 1,04 7,50 

tereny rekreacyjne 11,35 11,35 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe / grunty 

oznaczone jako dr 
118,77 118,77 0,00 0,00 0,00 

Lasy (ha) 0 0 0 0 0 

Parki (ha) 1,7354 1,7354 0 0 0 

 

7.2 Informacje ogólne dotyczące budynków 

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiada 33 budynki, z czego 25 znajduje się w bezpośrednim 

zarządzie gminy w tym 1 mieszkalny, 1 szkolny, 1 obiekt kulturalny, 11 obiektów użyteczności 

publicznej i 11 innych.  

2 budynki znajdują się zarządzie jednostki budżetowej tj. Szkoła Podstawowa w Hucie 

Tarnawackiej i Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 5 budynków oddanych jest w najem z 

czego 2 to budynki mieszkalne, 1 obiekt służby zdrowia i 2 pozostałe obiekty użyteczności 

publicznej.  
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Sposób zagospodarowania 

Wyszczególnie

nie 
31.12.2018r 

w bezpośr. 

zarządzie 

gminy 

w zarządzie 

jednostki 

budżetowej 

dzierż. najem 

leasing 

wieczyste 

użytkowanie 

Budynki - 

liczba ogółem 

w tym: 

33 25 2 5 1 

mieszkalne 3 1 0 2 0 

obiekty szkolne 3 1 2 0 0 

obiekty 

kulturalne 
1 1 0 0 0 

obiekty służby 

zdrowia 
1 0 0 1 0 

pozostałe 

obiekty użyt. 

publicznej 

14 11 0 2 1 

inne 11 11 0 0 0 

 

7.3 Informacje ogólne dotyczące obiektów gminnych  
Gmina posiada dwie siłownie zewnętrzne oraz 14 placów zabaw z czego 2 są oddane w trwały 

zarząd. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela  

 

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ UWAGI 

siłownia Tarnawatka 1 własność Gmina 

siłownia Tarnawatka - Tartak 1 własność Gmina 

plac zabaw Huta Tarnawacka 1 trwały zarząd 

plac zabaw Huta Tarnawacka 1 własność Gmina 

plac zabaw Tymin 1 własność Gmina 

plac zabaw Sumin 1 własność Gmina 

plac zabaw Podhucie 1 własność Gmina 

plac zabaw Klocówka 1 własność Gmina 

plac zabaw Niemirówek 1 własność Gmina 

plac zabaw Pańków 1 własność Gmina 

plac zabaw Pauczne 1 własność Gmina 

plac zabaw Dąbrowa Tarnawacka 1 własność Gmina 

plac zabaw Wieprzów 1 własność Gmina 

plac zabaw Wieprzów Osa 1 własność Gmina 

plac zabaw Tarnawatka Jasna 1 własność Gmina 

plac zabaw Tarnawatka ul. Szkolna 1 trwały zarząd 

 Razem 16  
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7.4 Tereny rekreacyjne     

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ 
NR DZIAŁKI 

(Gminnej) 
POWIERZCHNIA (ha) 

park Tarnawatka 
92/2; 100; 101/1; 101/2; 

102/2 
1,7354 

plac zabaw Tarnawatka 343/3 0,1051 

GOK Tarnawatka 338/2; 338/4; 342 0,726 

Strażnica Tarnawatka – Tartak 120/1 0,2125 

Plac zabaw Tarnawatka – Tartak 54/4 0,12 

Boisko Tarnawatka – Tartak 114; 53/2 2,37 

Altana Podhucie 57 0,39 

Remizo Świetlica Niemirówek 489 0,04 

Remizo Świetlica Niemirówek – Kolonia 387/1 0,08 

Remizo Świetlica Pauczne 887 0,5 

Plac zabaw Pauczne 888 1,81 

Świetlica Sumin 206 2,11 

Boisko Sumin 147 0,76 

Remizo Świetlica Klocówka 428/1 0,14 

Remizo Świetlica Tymin 416/2 0,2 

działka dla Sołectwa Kunówka 17/3 0,05 

  SUMA 11,349 

 

 

7.5 Przystanki i wiaty przystankowe  
Gmina posiada 30 obiektów przystankowych, 8 z nich znajduje się przy drodze krajowej, 1 przy 

drodze wojewódzkiej.  

 

7.6 Opłata adiacencka 

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy z dnia 04.12.2009 IRG.DG.6011-8/09 Gmina Tarnawatka 

ustaliła opłatę adiacencką w wysokości 46 381,20 zł. Do 31.12.2018 r. wpłacono 28 314,34 zł z 

tej opłaty z czego 1 625,28 zł to wpłaty w roku 2018 . Do spłaty całości pozostało 18 066,86 zł.  

 

OPŁATA ADIACENCKA stan na 31.12.2018 

nr 
Całość opłaty 

adiacenckiej 
Wpłaty w 2018 r. 

Suma wpłat do 

31.12.2018 r. 

Pozostało do spłaty 

całości 

1. 46381,2 1625,28 28314,34 18066,86 

 

 

7.7 Użytkowanie wieczyste 
Gmina Tarnawatka posiada 75 podmiotów ewidencyjnych w użytkowaniu wieczystym tj. 27 

działek, w tym 6 działek dotyczy nieruchomości objętych udziałami. W sumie w użytkowaniu 

wieczystym pozostaje 7,50 ha gruntu. Łączna kwota przypisów rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego wynosi 11 122,55 zł. Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wpłat z tytułu użytkowania 

wieczystego było 7 751,56 zł, 11 użytkowników wieczystych nie wpłaciło kwoty w sumie 3 

951,64 zł.  
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7.8 Dzierżawy 

Gmina Tarnawatka dzierżawi 8 działek, 6 dzierżawcom. Suma powierzchni działek rolnych 

4,3624 ha, 0,16 ha stanowi działka budowlana, razem 4,5224 ha. Łączna kwota roczna z tytułu 

dzierżaw wynosi 1 052,56 zł netto. Na dzień 31.12.2018 r. nie było długów z tytułu opłaty za 

dzierżawę.  

 

7.9 Najem  
Gmina na dzień 31.12.2018 r. wynajmuje 5 obiektów i posiada 11 odrębnych umów najmu. 

Łączna powierzchnia gruntów gminnych oddanych w najem to 0,8838 ha. W 2018 r. dochody 

otrzymane za energię i gaz wyniosły 5 307,67 zł, 395,53 zł zaległości, łączna kwota za czynsze 

mieszkalne 1 384,90 zł, 130,36 zaległości, łączna kwota za czynsze użytkowe 45 999,74 zł, 4 

566,24 zł zaległości (podano wartość brutto).  

 

7.10 Informacje ogólne dotyczące mieszkań  
Gmina Tarnawatka w swoim zasobie posiada 9 mieszkań w 5 budynkach, 7 z nich oddanych jest 

w najem z czego 4 dotyczą mieszkań w szkołach przekazanych w trwały zarząd.  

 

7.11 Sprzedaż działek budowlanych 

W 2018 r. Gmina Tarnawatka sprzedała 3 działki w Tarnawatce – Tartaku na łączną kwotę 

158 340,00 (kwota bez podatku vat).  
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8 Ład przestrzenny 
 

Gmina posiada opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Tarnawatka przyjęte uchwałą Nr X/53/2003 Rady Gminy Tarnawatka z 

dnia 10 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami 

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy Tarnawatka, opracowana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 r. 

Gmina jest w całości objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr 

XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami 

1. Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy Tarnawatka, opracowana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 r. 

Obszar gminy Tarnawatka jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w związku z tym gmina nie posiada programu opracowywania mpzp. 

Na terenie Gminy Tarnawatka nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji ani obszary 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 



57 

9 Podatki lokalne 
Wójt Gminy w rozumieniu przepisów podatkowych jest organem podatkowym w sprawach 

dotyczących podatków i opłat lokalnych. Sprawozdanie z realizacji tego zadania przedstawia się 

następująco: 

 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek rolny 614 876,31 zł 572 433,21 zł 45 187,93 zł 

Podatek od nieruchomości 72 876,20 zł 65 479,00 zł 7397,20 zł 

Podatek leśny 9081,55 zł 8042,53 zł 1091,07 zł 

 

Zastosowano ulgi w podatku rolnym : 

- z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie istniejącego do powierzchni 100 ha na kwotę 23 565,00 zł (17 wniosków), 

- ulga inwestycyjna na kwotę 37 006,95 zł (1 wniosek). 

Umorzenia podatku rolnego: 

- 7 wniosków na kwotę 2253,00 zł. 

Wystawiono upomnienia w ilości: 

- 320 sztuk na podatek rolny 

- 3 sztuki na podatek od nieruchomości. 

Wystawiono 81 tytułów wykonawczych. 

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych za 2018 rok. 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek rolny 25 416,00 zł 25 085,00 zł 352,00 zł 

Podatek od 

nieruchomości 
416 718,00 zł 407 989,00 zł 8729,00 zł 

Podatek leśny 78 102,00 zł 78 102,00 zł - 

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2018 rok. 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek od środków 

transportowych 
48 412,00 zł 30 198,00 zł 18 214,00 zł 

 

Wystawiono 1 upomnienie. 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2018 rok. 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek od środków 

transportowych 
4938,00 zł 4938,00 zł - 

 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwa rolne na terenie gminy Tarnawatka – rok 2018 – kwota 224 111,79 zł – (479 

wniosków). 

 

Złożono 247 wniosków o wydanie zaświadczeń dotyczących: 

- powierzchni gospodarstwa rolnego, 

- dochodowości z gospodarstwa rolnego, 

- o niezaleganiu w podatkach. 



58 

10 Inwestycje 
 

10.1 Inwestycje gminne 

Lp. Inwestycja Wartość 

całkowita 

Dofinansowanie 

1 Budowa sali gimnastycznej .przy Zespole Szkół i 

Przedszkola w Tarnawatce wraz z wyposażeniem 

4718438,63 3302907,00 

2 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na 

potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnawatka” 

1615410,10 0,00 

3 „Przebudowa drogi gminnej nr 111581L od DK nr 17 

– Tarnawatka – do DP nr 3504L od km 0+000 do km 

1+102,00, długości 1102 mb, Gmina Tarnawatka” 

1055255,16 499800,00 

4 „Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia 

wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina 

Tarnawatka” 

712702,25 

Wydano 

356351,12 

0,00 

5 „Przebudowa drogi gminnej nr 111592L od km 

0+000 do km 0+557,40 długości 557,40mb w 

miejscowości Dąbrowa Tarnawacka” 

218423,36 0,00 

6 Zakup pompy głębinowej 11099,48 0,00 

7 Zakup lampy UV do uzdatniania wody 19397,21 0,00 

8 Droga powiatowa Tarnawatka-Werechanie i droga 

powiatowa Tarnawatka-Tartak-Zamiany 

1332101,64 0,00 

9 Droga gminna Podhucie – projekt budowlany 18000,00 0,00 

10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Tarnawatka-Tartak dz. Nr 847 – łącznik Wesołej z 

Zieloną 

39246,63 0,00 

11 „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. 

Niemirówek-Kolonia (dz. ew. nr 709) i w m. 

Niemirówek (dz. ew. nr 401) - długości 120,00mb” 

58628,84 0,00 

12 „Modernizacja drogi gminnej nr 111576L 

dojazdowej do pól w miejscowości Wieprzów 

Ordynacki” 

80022,57 20000,00 

13 Przebudowa drogi gminnej w Tarnawatce dz. Nr 847 

do cmentarza 

18024,90 0,00 

14 „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej 

Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów 

Tarnawacki” 

99630,00 61700,00 

15 Wyposażenie przedszkola w Tarnawatce 193578,52 96789,00 

16 „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Jasnej w 

miejscowości Tarnawatka” 

16100,00 0,00 

17 Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu 

Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 

tablica” 

14883,00 11906,40 
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18 „Wykonanie podłączenia drzwi aluminiowych z 

funkcja napowietrzającą pod centrale oddymiania w 

budynku Przedszkola w Tarnawatce” 

6925,39 0,00 

19 „Dostawa wraz z montażem 3 jednostek klimatyzacji 

w budynku przedszkola w Tarnawatce” 

12423,00 0,00 

 

10.2 Opis inwestycji 
1. W 2019 roku Gmina Tarnawatka złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach 

RPOWL na lata 2014-2020 – tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka”. W ramach tego zadania koszty 

kwalifikowalne obejmują projekt budowlany, który był sporządzony w 2016 roku. 

 

Wartość kosztów związanych z projektem budowlanym wynoszą 70000,00 złotych 

 

2. W 2018 roku zakończono realizację inwestycji pod nazwą: „Gminne Centrum Sportu i 

Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej”. W ramach 

inwestycji w 2018 roku poniesiono następujące nakłady finansowe: 

 nakłady związane z robotami budowlanymi III etapu budowy sali gimnastycznej 

 nakłady związane z aneksem nr 2 do umowy 

 wynagrodzenie inspektora nadzoru za III etap  

 dostawę wraz z montażem urządzeń do utrzymania higieny i czystości obejmującą: 

kosze na śmieci, uchwyty na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, 

suszarki do rąk, dozowniki na mydło, szczotki do czyszczenia ubikacji, wózki na 

sprzęt czyszczący, uchwyty na ręczniki kąpielowe, kosze trójdzielne wewnętrzne, 

betonowe kosze zewnętrzne, kosze zewnętrzne na słupku, uchwyt do mycia okien, 

myjkę do okien akumulatorową, zamiatarkę ręczną i maszynę sprzątającą 

 dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego obejmująca: zestaw do 

koszykówki na boisku głównym (wysięgniki, tablice, obręcze, siatki itp.) – 1 komplet; 

zestaw do koszykówki na boiskach poprzecznych – 3 komplety; zestaw do siatkówki 

na boisku głównym (słupki, tuleje, siatka itp.) – 1 komplet; zestaw do siatkówki na 

boiskach poprzecznych – 3 komplety; piłka ręczna boisko główne – 1 komplet; zestaw 

do unihokeja na boisku głównym – 1 komplet; zestaw lekkoatletyka dla każdego – 1 

komplet; kotary grodzące boisko główne na 3 boiska poprzeczne (treningowe) – 2 

komplety; siatki ochronne na okna 1 komplet; drabinki gimnastyczne przyścienne – 16 

szt.; ławki gimnastyczne – 23 szt.; skrzynia gimnastyczna – 2 szt.; kozioł 

gimnastyczny – 2 szt.; koń gimnastyczny z łękami – 1 szt.; równoważnia 

gimnastyczna – 1 szt.; materace gimnastyczne z uchwytami 200x100x10cm – 18 szt.; 

stoły do tenisa stołowego składane – 4 szt.; zestaw do skoku wzwyż – 1 komplet; mata 

sportowa typu tatami (PUZZLE) – 1 komplet; wykładzina ochronna na podłogę w sali 

gimnastycznej – 1 komplet; wyposażenie Sali gimnastyki korekcyjnej (zestaw 

urządzeń do gimnastyki korekcyjnej – 1 komplet, drabinki gimnastyczne – 1 komplet, 

lustra do ćwiczeń korekcyjnych z drążkiem gimnastycznym – 1 komplet); 

wyposażenie siłowni (atlas do ćwiczeń 3 stanowiskowy – 1 szt., rower stacjonarny – 2 

szt., bieżnia – 1 szt., ergometr wioślarski – 1 szt., rower eliptyczny – 2 szt., zestaw 

hantli - 1 komplet); wyposażenie pokoju nauczycieli WF – 1 komplet; wyposażenie 

przebieralni dziewcząt (pomieszczenie nr 107) – 1 komplet; wyposażenie przebieralni 

chłopców (pomieszczenie nr 113) – 1 komplet; wyposażenie magazynu sprzętu 

sportowego – 1 komplet; wyposażenie szatni głównej – 1 komplet; wyposażenie 

przebieralni chłopców (pomieszczenie nr 204) – 1 komplet; wyposażenie przebieralni 
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dziewcząt (pomieszczenie nr 209) – 1 komplet; wyposażenie pomieszczenia Szkolnej 

Organizacji Sportowej (pomieszczenie nr 205) – 1 komplet 

 zakup urządzeń do utrzymania zieleni i placów postojowych (nośnik narzędzi Kubota 

F30, zabudowana kabina z ogrzewaniem i oświetleniem roboczym, agregat frontalny 

tnący 3 ostrzowy o szerokości 150 cm, pług do śniegu jednolemieszowy o szerokości 

150 cm, rozsiewacz do soli i piasku) 

 tablice informacyjną 

 opinię sanitarną wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny do 

dokumentacji odbioru sali  

 skrzynkę na klucze do obiektu 

 badanie wody w celu przygotowani 

 zakup tabliczek do oznakowania przeciwpożarowego 

 gaz ba ogrzanie sali gimnastycznej i do osuszenia ścian 

 opracowanie instrukcji przeciwpożarowej 

 zakup gaśnic i oznakowanie drogi ewakuacyjnej przeciwpożarowej 

Całkowity koszt inwestycji w 2018 roku wyniósł: 1781423,20 złotych 

Inwestycja w 2018 roku uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Krzewienia Kultury 

Fizycznej i Sportu w kwocie 852907,00 złotych 

 

Opis efektów inwestycji od 2016 do 1018 roku 

Zadanie polegało na budowie przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem z 

budynkiem szkoły, kotłownią i wyposażeniem przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 

Opis zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego: 

1. Budynek hali (sali) sportowej – budynek Nr 1 i 1a na PZT 

Budynek wybudowano od strony południowej istniejącego budynku szkoły podstawowej. Oś 

podłużna budynku przebiega w kierunku północ-południe. Budynek o zróżnicowanej liczbie 

kondygnacji - hala sportowa (od strony wschodniej) jednokondygnacyjny, zaplecze (od strony 

zachodniej) dwukondygnacyjny. Budynek nie podpiwniczony. Od strony południowej 

dobudowano kotłownię i zaplecze hali gimnastycznej. Wejścia do budynku - główne od strony 

zachodniej (poprzez łącznik) i południowej (2 wyjścia ewakuacyjne) z placu o nawierzchni 

utwardzonej. 

Charakterystyka budynku:  

a) na paterze: 

- w części wschodniej - hala sportowa, 

- w części zachodniej - siłownia, pomieszczenia szatni z zapleczem sanitarnym, pokój 

nauczycieli, pomieszczenia techniczne, korytarze oraz toaleta dla niepełnosprawnych. 

b) na piętrze: 

- korytarz, sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie dziewcząt i chłopców, zaplecze sanitarne i pokój 

szkolnych organizacji sportowych. 

Powierzchnia zabudowy - 1126,10 m2 

Powierzchnia użytkowa - 1278,15 m2 

Kubatura - 9293,90 m3 

Wysokość sali w najniższym punkcie – 7,60m 

Wymiary sali gimnastycznej 18,00mx36,00m 

2. Budynek łącznika – budynek Nr 1 b na PZT 

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, łączący budynki nr 1 i 2 oraz istniejący nr 7. Oś 

podłużna budynku przebiega w kierunku wschód-zachód. Wejścia zewnętrzne do budynku od 

strony wschodniej i zachodniej z placu o nawierzchni utwardzonej. W budynku zlokalizowane 

są: ciągi komunikacyjne (korytarz) łączące budynki nr 1, 2 i 7 z wewnętrznymi pochylniami 

niwelującymi różnice poziomów posadowienia budynków.  

Dane techniczne budynku projektowanego: 
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Powierzchnia zabudowy - 279,60 m2 

Powierzchnia użytkowa - parter - 258.50 m2 

Kubatura - 1071.00 m3 

3. Utwardzenia - place manewrowe i postojowe - oznaczone nr 3 na planszy PZT. 

Plac manewrowy (ppoż.) i postojowy w północnej części działek 459/6 i 458/8 o nawierzchni z 

kostki betonowej gr. 8 cm. 

Powierzchnia utwardzeń - 1375,00 m2 

4. Utwardzenia - chodniki (ciągi pieszo-jezdne) - oznaczone nr 4 na planszy PZT. 

Chodniki (ciągi pieszo-jezdne) z kostki brukowej gr. 6cm, obrzeża chodnikowe 8x30cm. Opaski 

przy budynku zaprojektowano z kostki betonowej gr.4 cm.  

Powierzchnia utwardzeń – około 587,00 m2 

5. Ogrodzenie 

6. Wiata na rowery 

Wiata o konstrukcji metalowej ze stojakami na 12 rowerów, częściowo obudowana. 

7. Wyposażenie 

a) Wyposażenie stałe i ruchome w sali gimnastycznej - w sali zlokalizowano pełnowymiarowe 

boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 

oraz piłki nożnej halowej ponadto w poprzek sali zlokalizowane są trzy boiska do piłki siatkowej 

(oraz trzy niepełnowymiarowe do koszykówki) na ścianie szczytowej od strony zachodniej.  

Zrealizowano następujące elementy wyposażenia sali gimnastycznej: 

- Zestaw do koszykówki na boisku głównym 

- Zestaw do siatkówki na boisku głównym 

- Zestaw do piłki ręcznej na boisku głównym 

- Zestaw do mini hokeja na boisku głównym 

- Zestawy do koszykówki na boiskach poprzecznych 

- Zestawy do siatkówki/badmintona na boiskach poprzecznych 

- Zestaw do mini lekkoatletyki 

- Tablica wyników sportowych 

- Kotary grodzące boiska poprzeczne (tkanina + siatka) 

- Siatki ochronne na okna 

- Drabinki gimnastyczne przyścienne 

- Sprzęt nagłaśniający 

- Monitoring 

- Maszyna szorująco-zbierająca 

b) Wyposażenie sali gimnastyki korekcyjnej – pełne wyposażenie sali gimnastyki korekcyjnej 

c) Wyposażenie siłowni – pełne wyposażenie siłowni 

d) wyposażenie do utrzymania czystości i higieny w obiekcie 

e) Wyposażenie do utrzymania zieleni i placów postojowych/manewrowych przy obiekcie 

 

3. W 2018 roku zakończono realizacje inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnawatka”. W ramach inwestycji w 2018 roku 

poniesiono następujące nakłady finansowe: 

 prace budowlane związane z realizacja inwestycji II etap 

 wyposażenie w sprzęt gaśniczy 

 opracowanie instrukcji przeciwpożarowej 

 opłatę w sprawie wydania zgody na odstępstwa od warunków technicznych 

 opłatę za nadzór sanitarny – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

 dostawa wraz z montażem urządzeń do utrzymania higieny i czystości (osłonki na 

doniczki, kosze na śmieci duże i małe, uchwyty na papier toaletowy, szczotki do 

mycia WC, lustra nad umywalki, uchwyty na ręczniki papierowe, uchwyty na ręczniki 
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kąpielowe, dozowniki na mydło, apteczki z zestawem pierwszej pomocy, wózki do 

sprzątania, wieszak na ubrania stojący, wyposażenie pomieszczenia wydawania 

posiłków: talerze, sztućce, kubki, szafa metalowa do przechowywania naczyń, myjka 

do okien) 

 dostawa wraz z montażem mebli (biurka dla nauczycieli, szafy zamykane, krzesła 

ISO, fotele biurowe obracane, krzesła przedszkolne, stoliki przedszkolne, zestawy 

mebli przedszkolnych, półeczki na kubeczki i ręczniki, szafy na akcesoria do 

sprzątania, szafa na ubrania dwudrzwiowa, stoliki, modułowa szatnię, ławeczki do 

szatni, stół konferencyjny, szafki ze schowkami, regały) 

 dostawę wraz z montażem zabawek i pomocy dydaktycznych (wyposażenie sali zajęć 

A – 3 latków – 1 komplet; wyposażenie pomieszczeń leżaków i pomocy 

dydaktycznych przy Sali zajęć A – 1 komplet, wyposażenie sali zajęć ruchowych i 

zbiorowych – 1 komplet; wyposażenie pomieszczenia obsługi na parterze; 

wyposażenie pokoju nauczycielskiego; wyposażenie sali zajęć D – 4 latków – 1 

komplet; wyposażenie sali zajęć C – 5 latków; wyposażenie pomieszczenia leżaków i 

pomocy dydaktycznych przy sali zajęć C – 1 komplet; wyposażenie sali zajęć B – 6 

latków – 1 komplet) 

 wykonanie podłączenia drzwi aluminiowych pod centrale oddymiania 

 wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 dostawę wraz z montażem 3 zestawów jednostek klimatyzacji do budynku 

przedszkola 

Całkowity koszt inwestycji w 2018 roku wyniósł: 1563793,26 złotych 

 

4. Wykonano inwestycję pod nazwą: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Jasnej w 

miejscowości Tarnawatka”. Inwestycja obejmowała dostawę wraz z montażem 

następujących urządzeń placu zabaw:  

 zestaw zabawowy obejmujący: drabinkę krzyżakową, drabinkę na podest, podest 

– 2szt., przeplotnię linową lub łańcuchową, wieżę (dach dwuspadowy), 

zjeżdżalnię – 1 komplet 

 huśtawka wagowa na sprężynach 

 huśtawka podwójna (jedno siedzisko gumowe płaskie, drugie siedzisko gumowe 

koszyk) – 1 komplet 

 bujak – na sprężynie – 1 sztuka 

 ławeczki – 2 sztuki 

 kosze na śmieci – 2 sztuki 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 16100,00 złotych 

 

5. Wykonano inwestycję pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej 

Strefy Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki”. Inwestycja obejmowała 

dostawę wraz z montażem następujących elementów Otwartej Strefy Aktywności:  

 urządzenie fitness: Wyciąg górny + krzesełko do wyciskania + pylon 

 urządzenie fitness: Rower + jeździec + pylon – 1 komplet 

 urządzenie fitness: Orbitrek + biegacz + pylon – 1 komplet1 komplet 

 urządzenie fitness: Surfer + twister + pylon – 1 komplet 

 urządzenie fitness: Koła Tai-Chi małe + koła Tai-Chi duże + pylon – 1 komplet 

 urządzenie fitness: Drążek + poręcze + pylon – 1 komplet 

 betonowy stół do gry w szachy/warcaby – 2 sztuki 

 ławka z oparciem – 6 sztuk 

 kosz na śmieci – 2 sztuki 

 stojak na 5 rowerów – 1 sztuka 
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 regulamin placu zabaw – 2 sztuki 

 zestaw sprawnościowy nr 1 – 1 komplet 

 zestaw sprawnościowy nr 2 – 1 komplet 

 zestaw sprawnościowy nr 3 – 1 komplet 

 ogrodzenie panelowe – 1 komplet 

 wykonanie nawierzchni piaszczystej w strefie placu zabaw – 1 komplet 

 zagospodarowanie zieleni – nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie trawa w strefie 

aktywności – 1 komplet 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 99630,00 złotych 

Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 61700,00 złotych w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 

 

6. W 2018 roku przeprowadzono postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

ramach projektu pod nazwą: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

 

Dostarczono i zamontowano następujące urządzenia:  

 Tablice interaktywną z projektorem ultra krótkoogniskowy – 1 komplet (Tablica 

SMART Board SBM680V + projektor Hitachi CP-AX2505) 

 Projektor ultra krótkoogniskowy – 1 sztuka (projektor Hitachi CP-AX2505) 

 Projektor – 1 sztuka (projektor ViewSonic PA503W) 

 Głośniki – 1 komplet (głośniki AUDIENCE HQ MT3134BR) 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 14883,00 złotych  

Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie – 11906,40 złotych 

 

10.3 Zamówienia publiczne udzielone przez Gminę Tarnawatka w 2018 roku 
 

Zamówienia o wartości poniżej 30000 euro netto 

 

Lp. Nawa zamówienia 
Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 „Zakup urządzeń do utrzymania zieleni i placów 

postojowych w ramach zadania pod nazwą Gminne Centrum 

Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali 

gimnastycznej” 

85500,00 105165,00 

2 „Dostawa wraz z montażem urządzeń do utrzymania higieny 

i czystości w ramach zadania pod nazwą Gminne Centrum 

Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali 

gimnastycznej” 

30168,13 37106,80 

3 „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy 

Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki” 

81000,00 99 630,00 

4 „Dostawa wraz z montażem mebli w ramach realizacji 

zadania pod nazwą Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Tarnawatce na potrzeby przedszkola w celu zwiększenia 

dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnawatka” 

62607,32 77007,00 
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5 „Dostawa wraz z montażem zabawek i pomocy 

dydaktycznych w ramach realizacji zadania pod nazwą 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby 

przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji 

przedszkolnej w Gminie Tarnawatka” 

81115,37 99211,23 

6 „Dostawa wraz z montażem urządzeń do utrzymania higieny 

i czystości w ramach realizacji zadania pod nazwą 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby 

przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji 

przedszkolnej w Gminie Tarnawatka” 

14226,53 17360,29 

7 „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Jasnej w 

miejscowości Tarnawatka” 

13089,43 16100,00 

8 „Modernizacja drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do pól 

w  miejscowości Wieprzów Ordynacki” 

65040,19 79 999,43 

9 „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. 

Niemirówek-Kolonia (dz. ew. nr 709) i w m. Niemirówek 

(dz. ew. nr 401) - długości 120,00mb” 

44400,00 54612,00 

10 Ubezpieczenie majątku, osób i innych interesów Gminy 

Tarnawatka. 

59418,00 59418,00 

11 Opracowania studium wykonalności dla projektu, 

składanego do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność 

energetyczna sektora publicznego. 

19500,00 23985,00 

12 Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

12100,00 14883,00 

13 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Tarnawatka 

18477,75 19958,97 

14 Fundusz Sprawiedliwości 6018,52 6500,00 

15 Fundusz Sprawiedliwości 40650,41 50000,00 

16 Koordynacja Klub Seniora 48000,00 48000,00 

17 Pozostałe zamówienia – faktury zakupowe z całego 2018 

roku 836273,78 990800,76 

RAZEM ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30000 euro netto 1517585,43 1799737,48 

 

Zamówienia o wartości wyższej niż 30000 euro netto a niższe od progów z art. art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Lp. Nawa zamówienia 
Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

A Roboty budowlane   

1 „Przebudowa drogi gminnej nr 111581L od DK nr 17 – 

Tarnawatka – do DP nr 3504L od km 0+000,00 do km 

1+102,00, długości 1102,00 mb, Gmina Tarnawatka”,  

832774,53 1024312,67 

2 „Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody 

ppoż. w miejscowości Pańków, gmina Tarnawatka” 

579432,72 712702,25 
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3 „Przebudowa drogi gminnej nr 111592L od km 0+000 do 

km 0+557,40 długości 557,40mb w miejscowości Dąbrowa 

Tarnawacka” 

174685,45 214863,10 

RAZEM Roboty budowlane 1586892,70 1951878,02 

B Dostawy   

1 „Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego w 

ramach realizacji zadania pod nazwą Gminne Centrum 

Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali 

gimnastycznej”  

272000,00 334560,00 

RAZEM Dostawy 272000,00 334560,00 

C Usługi   

1 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 

wysokości  

3 000 000.00 zł na pokrycie deficytu budżetu” 

467865,27 467865,27 

2 „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Tarnawatka w 2019 roku” 

294 351,85 317 900,00 

RAZEM Usługi 762217,12 785765,27 

ŁĄCZNA WARTOŚC ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 30000 euro 

a poniżej art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

2621109,82 3072203,29 

 

Zamówienia o wartości wyższej niż określone w art. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 

W 2018 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych o wartości wyższej niż określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 

 

 

10.4 Fundusze sołeckie 
W ramach środków pochodzących z funduszy sołeckich gmina wykonała prace remontowe oraz 

dokonała zakupów wyposażenia. W tabelach poniżej szczegółowo opisano zakres robót jak i 

dokonanych zakupów. 

 

 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie świetlicy w Wieprzowie w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane w świetlicy w Wieprzowie Koszty 

Wieprzów Profile do podwieszania sufitu, wkręty, płyta gipsowo-kartonowa, tynk 

ręczny, gładź do szpachlowania płyt. 

Wyremontowano pomieszczenia w świetlicy. 

138,37 

692,67 

248,73 

379,54 

Klej do płytek. 

Ułożono płytki w WC na ścianach i na podłodze w kuchni. 

683,75 

498,42 

Klamki do drzwi i wkładki do zamków. 

20 l tynku Marmolit. 

Wymieniono klamki oraz wkładki drzwiowe. 
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Położono marmolit na ścianach. 412,32 

Osprzęt elektryczny: gniazdka, włączniki, oprawy do świetlówek, lampy, 

kinkiety. 

Przy remoncie pomieszczeń w świetlicy wymieniono i zainstalowano w/w 

rzeczy. 

 

513,31 

199,611 

431,60 

Sedesy, spłuczki, umywalki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe 

lustra. 

Zamontowano nowy sprzęt. 

 

 

1 890,98 

Kratki wentylacyjne, farba emulsyjna do podbielania i fugę do 

zafugowania płytek 

Wykonano malowanie i remont w świetlicy. 

 

 

239,95 

Razem: 7 329,03 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Tarnawatka Namiot i stelaż. 

Koszty przesyłki. 

Zakupiono do użytkowania na imprezach gminnych np. na dożynkach. 

 

1 728,00 

31,25 

Razem: 1 759,25 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Podhucie Blacha, kształtownik zamknięty na konstrukcje wiaty, kątownik na ławę i 

do przekręcenia podłogi płaskownik i wkręty do przykręcania blachy. 

Farba tarcze i elektrody. 

Wykonano wiatę przystankową. 

 

857,60 

643,90 

226,00 

145,33 

66,67 

Folia strecz. 

Zabezpieczono altanę na placu zabaw. 

 

29,00 

Razem: 1 968,50 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Pańków Regały, zestaw 50 sztuk naczyń, zakup namiotu i stelażu, transport 

kurierski. 

Złożono i ustawiono regały na naczynia. 

187,98 

2 643,54 

1 179,00 

31,25 

Razem: 3 941,77 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 



67 

Pauczne Osprzęt elektryczny, gniazdka, włączniki, oprawy dla świetlówek 

kinkiety na ściany i lampy do kuchni i toalety. 

Armatura hydrauliczna: sedes, spłuczka, umywalka, bateria do 

umywalek, bateria zlewozmywakowa, podgrzewacz do wody lustro. 

Zakupiono i zamontowano w kuchni i toalecie. 

 

 

 

713,49 

1 699,20 

Montaż zbiornika bezodpływowego wykopanie wykopu pod kręgi 

betonowe wpuszczono kręgi do dołu ustawiono je na zaprawie 

cementowej zalano dno betonem wierzch przykryto płytą betonową z 

włazem całość obsypano ziemią. 

 

289,10 

120,00 

615,00 

Naprawiono tynk zewnętrzny, pomalowano elewację farbą fasadowa, 

pomalowano drzwi do garażu farbą olejną. W korytarzu na ścianach 

położono tynk mozaikowy marmolit. 

 

1 023,88 

33,00 

Meble kuchenne, 4 stoły, 8 ławek, zlewozmywak, kuchnia gazowa z 

osprzętem, butla z gazem 

Założono i zamontowano meble podłączono sprzęt. 

1 452,45 

3 475,01 

1 298,00 

100,00 

Olej napędowy do Volkswagena Transportera wykorzystano na dojazdy 

pracowników do miejsca pracy. 

255,00 

Razem: 11 374,13 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Huta 

Tarnawacka 

Usługa koparki przy niwelacji terenu pod altanę przy placu 

integracyjnym jak również pod miejsce pod boisko do siatkówki i 

koszykówki. 

Zestaw do siatkówki i zestaw do koszykówki, 14 sztuk ławek metalowo-

drewnianych, tarcica na altanę, trawa gazonowa, transport. 

 

2 029,50 

541,20 

1 355,00 

1 527,00 

2 194,00 

4 140,10 

332,91 

44,10 

120,00 

200,00 

147,00 

Razem: 12 630,71 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Tarnawatka-

Tartak 

Termos stalowy do potraw, stelaż, namiot, taboret gazowy, środki 

czystości, paliwo, tynk ręczny, wkładka do zamka w drzwiach. 

Wywóz nieczystości i śmieci pojemnik 240L 

Zaszpachlowano ściany w pomieszczeniach świetlicy. Obkoszono teren 

przy świetlicy. Wymieniono osprzęt w drzwiach. 

 

 

224,97 

245,00 

698,00 

389,84 

84,30 

55,18 

33,58 

18,99 

90,00 
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Olej napędowy do Volkswagena Transportera wykorzystano na dojazdy 

pracowników do miejsca pracy. 

295,19 

Razem: 2 126,05 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Niemirówek -

Kolonia 

Butla do kuchenki gazowa, naczynia i inne wyposażenie do kuchni, 

talerze, łyżki, sztućce, garnki, meble kuchenne. 

Złożono i zamontowano meble kuchenne. 

46,00 

5 895,92 

860,47 

4 282,00 

Tarcica iglasta (łaty deski czołowej,do pokrycia dachowego), rynny, 

blacha płaska, folia dachowa, wkręty, orynnowanie. 

2 718,30 

3 450,41 

 17 253,10 

Przekroczenie funduszu sołeckiego  

Firma ciesielska wykonująca pokrycie dachu i wykonania obróbek 

orynnowania. 
2 390,52 

 

10 947,00 

 

Energia elektryczna zużyta w świetlicy przy oświetleniu i inne 

korzystanie z energii. 
106,18 

110,23 

129,46 

Razem: 13 683,39 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Klocówka Butla z gazem, kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem i 2 

komplety naczyń. 

 

46,00 

1 500,00 

2 097,09 

Okna PCV, pianka montażowa, wkręty, tynk, gładź, farbę emulsyjną. 

zostały zamontowane w całym budynku do montażu zakupiono do 

mocowania okien do obróbki glifów zakupiono do malowania glifów. 

Wymieniono stolarkę okienną. 

7 704,99 

208,99 

312,40 

Razem: 11 868,48 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 

Niemirówek Namiot, stelaż, koszt przesyłki. 1 179,00 

31,25 

Razem: 1 210,25 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic wiejskich z funduszy 

sołeckich w 2018 roku 

Nazwa Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty 
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miejscowości 

Tymin Namiot, stelaż, koszt przesyłki. 

Schody granitowe do położenia przed wejściem do budynku świetlicy 

50 szt. krzeseł 

1 179,00 

31,25 

4 600,00 

3 350,00 

Razem: 9 160,25 

 

Koszty poniesione przez Gminę w remoncie i innych zakupach do świetlic 

Nazwa 

miejscowości 

Materiały zakupione i prace wykonane z funduszy sołeckich Koszty  

Sumin Energia elektryczna. 

Benzyna 

Wykoszono trawy przy budynku świetlicy. 

Namiot, stelaż, koszt przesyłki. 

Nagrzewnice 3 sztuki. 

Baterie zlewozmywakowe z wężem 2 sztuki. 

 

 

270,70 

313,36 

243,97 

202,14 

169,14 

57,15 

1 179,00 

1 315,00 

31,25 

331,94 

178,87 

647,44 

 

Blacha, profil zamknięty, kątownik płaski wkręty, farba podkładowa. 

Wykonano wiatę przystankową. 

1 255,90 

317,94 

164,00 

613,44 
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11 Infrastruktura drogowa 
Przez teren Gminy Tarnawatka przebiega droga krajowa nr 17 na długości ok. 9,0 km, droga 

wojewódzka nr 850 na długości ok. 3,9 km, oraz siedem odcinków dróg powiatowych o łącznej 

długości ok. 36,3 km. 

Wg stanu na 31.12.2018 r. ilość dróg gminnych wynosiła 53,36 km. W tym odcinki utwardzone 

stanowią długość 27,25 km, a nieutwardzone 26,11 km. Ponadto w gminie znajduje się wiele 

dróg wewnętrznych (nieposiadających kategorii drogi publicznej), z których nawierzchnię 

bitumiczną posiadają odcinki o łącznej długości 4,33 km. 

Długość ścieżek rowerowych wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 3,202 km. 

Długość chodników (przy drogach gminnych) wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 3,245 km. 

W 2018 r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały przebudowę dróg 

gminnych w poniższych lokalizacjach: 

1.Tarnawatka ul. Szkolna – dł. 1,102 km, koszt: 1 055 255,16 złotych brutto; 

2.Wieprzów Ordynacki – dł. 0,150 km, koszt: 80 022,57 złotych brutto; 

3.Dąbrowa Tarnawacka – dł. 0,557 km, koszt: 218 423,36 złotych brutto; 

4.Niemirówek Kolonia – dł. 0,125 km, koszt: 58 628,84 złotych brutto; 

5.Tarnawatka-Tartak (łącznik ul. Wesołej i Zielonej) – dł. 0,109 km, koszt: 39 246,63 złotych 

brutto. 

Ponadto na bieżące remonty dróg gminnych wydano w 2018 roku kwotę w wysokości: 33 

346,55 zł. 
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12 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 
Tarnawatka 

 

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnawatka 

zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe 

nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z 

firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. Od dnia 1 stycznia 2012 r. podstawą 

prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości stał się wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę. 

Wpis do rejestru zastąpił zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie danej gminy W 2018 r. do wskazanego rejestru wpisanych było 7 firm 

zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych. 

Na terenie Gminy Tarnawatka odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach 

domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności 

publicznej oraz działalności gospodarczej). Ponadto, odpady powstają także na terenach 

otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z zieleni publicznej). 

 

W wyniku zorganizowanego przetargu Firma ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan z 

Łaszczówki zajmuje się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka. Umowa w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2018 r. W ramach powyższej umowy nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w 

pojemniki i worki na odpady. 

Na terenie gminy Tarnawatka wprowadzony został następujący system zbiórki odpadów 

komunalnych: 

a. pojemnikowy dla odpadów zmieszanych, 

b. workowy dla odpadów segregowanych. 

 

Na odpady zebrane selektywnie przeznaczone są worki o następującej kolorystyce: 

a. niebieski – papier i tektura, 

b. biały – szkło białe, 

c. zielony – szkło kolorowe, 

d. żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

e. brązowy – odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, 

f. szary – popiół. 

 

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

A. szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne, 

B. papier i tektura, 

C. metale, 

D. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

E. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

F. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

G. popiół, 

H. zużyte opony, 

I. przeterminowane leki i chemikalia, 
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J. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

K. zużyte baterie i akumulatory, 

L. odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) 

 

Ponadto Gmina Tarnawatka zorganizowała Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnawatce, do którego mieszkańcy mogli dostarczyć 

odpady problematyczne. W 2018 roku dostarczono do tego punktu 0,104 Mg zużytych baterii i 

akumulatorów. 

 Odbiór odpadów komunalnych odbywał się z niżej wymienioną częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne – raz na miesiąc, 

2) zebrane selektywnie odpady w workach – raz na miesiąc, 

3) popiół - w sezonie grzewczym ( w miesiącach od października do kwietnia) – raz na miesiąc, 

4) odpady problematyczne (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 

wielkogabarytowe, opony itp.) - w miesiącu maju i listopadzie. 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na której 

położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta w 

gminie Tarnawatka stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej przez Rade Gminy. Stawki te są zróżnicowane w zależności od 

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Od roku 2013 do 2017 r. nie były 

zmieniane stawki tej opłaty. Od 2018 roku wprowadzono nowe stawki opłat. 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 

Ilość osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Miesięczna stawka opłaty 

od osoby 

1  9 zł 

2  8 zł 

3  7 zł 

4  6zł 

5 i więcej  5 zł 

 

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 

 

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

Miesięczna stawka 

opłaty od osoby 

1 18 zł 

2 16 zł 

3 14 zł 

4 12 zł 

5 i więcej 10 zł 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania miesięcznie, do 

10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
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dotyczy. Opłata uiszczana była na konta indywidualne stworzone dla każdego właściciela 

nieruchomości. 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 

a. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

b. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c. obsługi administracyjnej tego systemu, 

 

d. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z

 odpadami komunalnymi. 

 

Poniesione koszty w 2018 roku, tym: 259 485,60 zł 

A.d.i. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych : 215 913,60 zł 

A.d.ii. koszty administracyjne w tym: 43 378,03 zł 

wynagrodzenie pracownika (1/2 etatu) 39 147,43 zł 

A. szkolenia, badania pracownika 1 390,00 zł 

B. programy komputerowe ( nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa) 1 900,72 zł 

C. przesyłki pocztowe 702,00 zł 

D. papier 237,88 zł 

 

 c) edukacja ekologiczna 193,97 zł 

 

Miesięczny koszt w odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych w 2018 roku wyniósł : 17 992,80 zł. 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje łączna wysokość 

należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. wyniosła 310 

130,15 zł. Z tego przypis na 2018 r. - 264 486,00 zł, zaległości z poprzednich lat – 54 501,55 zł. 

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło 254 312,63 zł. Z tego zaległości – 29 915,15 zł oraz 

bieżących należności – 224 397,48 zł. Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie 

egzekucyjnym. 

 

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2018 r- wyniosła 

3992. Jest ona zazwyczaj wyższa od liczby osób wynikającej z deklaracji. W przypadku Gminy 

Tarnawatka według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2018 r. liczba osób zamieszkałych 

wynosiła 3389. Różnica ta wynosi 603 osoby i może wynikać z faktu, że część osób 

zameldowanych na terenie Gminy Tarnawatka faktycznie zamieszkuje na terenie innych gmin 

bądź za granicą kraju. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od osób faktycznie 

zamieszkujących teren danej gminy. 

Dane na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco: 

liczba mieszkańców zameldowanych – 3 992 osób, 

1) liczba mieszkańców zamieszkałych – 3 389 osób, 

2) liczba złożonych deklaracji – 1082 szt, 

 

 W ramach „uszczelnienia” systemu w 2018 r. wysłano 8 wezwań do złożenia deklaracji 

lub wyjaśnień w sprawie przyczyn jej niezłożenia. Wszystkie osoby, u których nastąpiły w ciągu 

roku zmiany co do ilości osób zamieszkałych złożyły stosowne deklaracje. 
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 Wystawiono 269 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z 

opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVIII/395/2017 z dnia 13 marca 2017 r Sejmiku 

Województwa Lubelskiego gmina Tarnawatka została przypisana do Regionu Południowego 

gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubelskim. 

W naszym regionie Regionalną Instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku jest Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Łaskowie. Instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i 

innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub 

środków wspomagających uprawę roślin jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. 

Instalacjami do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie oraz Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. 

 

W 2018 r. zebrano łącznie 306,620 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. Z tego 267,480 Mg z nieruchomości zamieszkałych i 39,140 Mg z nieruchomości 

niezamieszkałych. Odpady te w większości zostały poddane przetwarzaniu w procesach odzysku 

R 12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w 

pozycji R 1 – R 11). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodzące z terenu 

Gminy Tarnawatka zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. 

W 2018 r. odebrano 12,270 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te w całości 

zostały poddane kompostowaniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. 

W analizowanym 2018 roku zostały wyodrębnione w ilości 6,111 Mg odpady będące 

pozostałościami z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady te zostały 

przekazane do składowania na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Łaskowie. 

 

W 2018 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości zamieszkałych odebrano następującą 

ilość odpadów: 

 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 

 

267,480 

Opakowania z tworzyw sztucznych 32,840 

Opakowania z papier i tektury 8,750 

Opakowania ze szkła 55,240 

Opakowania z metali 8,765 

Popiół 0,00 

Odpady ulegające biodegradacji 12,270 
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,680 

Zużyte opony 17,100 

Opakowania wielomateriałowe 1,230 

Odpady wielkogabarytowe 15,420 

RAZEM: 423,775 

 

Nadmienić, należy, że mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów 

komunalnych we własnym zakresie, np.: 

papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna – jako paliwo, 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostownikach i do 

karmienia zwierząt, 

 

 popiół – do utwardzania i wyrównywania nawierzchni. 

 

W 2018 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości niezamieszkałych odebrano 

następującą ilość odpadów: 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 39,140 

Opakowania z tworzyw sztucznych 0,680 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,920 

Opakowania z papieru i tektury 0,240 

Opakowania ze szkła 0,140 

RAZEM  41,120 

 

Z odpadów zmieszanych wysegregowano następujące ilości odpadów (dane na podstawie 

informacji z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie): 

opakowania z tworzyw sztucznych – 0,243 Mg, 

3 opakowania z papieru i tektury – 0,270 Mg, 

4 opakowania ze szkła – 0,458 Mg, 

5 opakowania z metali – 1,086 Mg, 

6 metale żelazne - 2,126 Mg. 
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13 Gospodarka wodno-ściekowa  
 

13.1 Wodociągi: 
 Na terenie gminy Tarnawatka eksploatowane są cztery ujęcia wód podziemnych w 

miejscowościach Tarnawatka, Niemirówek , Huta Tarnawacka, Podhucie. Szacuje się, że stopień 

zwodociągowania gminy Tarnawatka od ponad 20 lat wynosi ponad 99%.  

Dobowa zdolność produkcyjna wszystkich ujęć wody na terenie gminy Tarnawatka wynosi 1064 

m³/d .W 2018 r. ze wszystkich ujęć wody wydobyto 143200 m³ wody z tego sprzedano 98700 

m³, na własne cele technologiczne zużyto 3000 m³, straty wody wyniosły 26400 m³ co stanowi 

18,4%. Na terenie gminy Tarnawatka w 2018 r. wystąpiło 11 szt. awarii sieci wodociągowych. 

Ujęcie wody w Tarnawatce jest największym na terenie gminy posiada dwie studnie głębinowe 

oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności 200 m³, zasila w wodę takie miejscowości jak: 

Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Pańków, Dąbrowa Tarn.,Wieprzów Tarn., Wieprzów Ord., 

Pauczne, część Huty Tarnawackiej; istnieje możliwość awaryjnego zasilenia w wodę całego 

wodociągu Niemirówek. Wodociąg Tarnawatka jest wodociągiem grawitacyjnym działa na 

zasadzie wieży ciśnień gdzie ciśnienie zależy od wysokości położenia pkt. poboru wody 

względem zbiorników wody. Ciśnienie w sieciach wodociągowych waha się od 1,5-5,5 bar. przy 

pulsacji 0,2 bar. Zapas wody w przypadku braku zasilania w energię elektryczną szacuje się na 

12 godzin bez wyraźnego spadku ciśnienia wody. 

Z wodociągu Niemirówek zasilane są: Niemirówek , Niemirówek-Kol.,Kunówka, Sumin, 

Klocówka, Dominikanówka (gm. Krasnobród), Zaboreczno (gm. Krynice) .Wodociąg posiada 1 

studnię głębinową oraz zbiorniki wyrównawcze o pojemności 150 m³. Woda na ujęciu w 

Niemirówku jest uzdatniana przez odżelazianie. Zapas wody w przypadku braku zasilania w 

energię elektryczną szacuje się na 20 godzin bez wyraźnego spadku ciśnienia wody. 

Ujęcie wody w Hucie Tarnawackiej jest wodociągiem jednostopniowym posiada pompę 

głębinową oraz hydrofor o pojemności 2m³. W przypadku braku zasilania w energię elektryczną 

w ciągu kilku minut spada ciśnienie wody. W przyszłości planowana jest przebudowa 

wodociągu oraz likwidacja istniejącej studni. Nowa sieć wodociągowa w Hucie Tarnawackiej 

zasilana będzie z wodociągu Tarnawatka. 

Ujęcie wody Podhucie zaopatruje w wodę tylko miejscowość Podhucie, pracuje w układzie 

dwustopniowego pompowania. W pierwszym stopniu pompa głębinowa pompuje wodę do 

zbiornika o pojemności 50 m³, drugi stopień realizują pompy liniowe ze zbiornika do sieci 

wodociągowej. Ciśnienie wody utrzymują dwa hydrofory o pojemności 2 m³. W przypadku 

braku zasilania w energię elektryczną w ciągu kilku minut spada ciśnienie wody ponieważ nie 

pracują pompy liniowe . 

Jakość wody na wszystkich wodociągach gminnych jest okresowo kontrolowana przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub. , który po analizie 

wykonanych badań monitoringowych stwierdza przydatność wody do spożycia. W załączonej 

tabeli nr 1. w zestawieniu tabelarycznym podano dane dotyczące wodociągów gminnych. 

 

13.2 Kanalizacje 
Na terenie gminy Tarnawatka eksploatowane są cztery oczyszczalnie ścieków komunalnych w 

miejscowościach Tarnawatka, Wieprzów Tarn., Pańków, Niemirówek Kol. Długość sieci 

kanalizacyjnych ogółem wynosi 24,73 km. W 2018 r. na gminne oczyszczalnie oczyściły 52140 

m³ ścieków, w tym 207m³ ścieków dowiezionych ze zbiorników bezodpływowych, 166 m³ 

osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
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275 m³ osadów z oczyszczalni komunalnych typu Bioclere oraz 50 m³ wód odciekowych ze 

składowiska odpadów w Tarnawatce. Przepustowość wszystkich gminnych oczyszczalni wynosi 

326 m³ ścieków na dobę w tym oczyszczalnia Tarnawatka posiada 200m³ /d, oczyszczalnia 

Wieprzów Tarn. 66 m³ /d, oczyszczalnia Pańków oraz Niemirówek Kol. po 30 m³/d. Do 

gminnych sieci kanalizacyjnych przyłączonych jest 522 budynków mieszkalnych w których 

zamieszkuje ok. 2400 osób korzystających z kanalizacji zbiorczej co stanowi 60% mieszkańców 

gminy. Ze 134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków korzysta ok. 518 osób co odpowiada 

12,8 % liczby mieszkańców pozostali mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. 

W ewidencji gminy wykazane jest 188 szt. zbiorników bezodpływowych . W 2018 r. wystąpiło 

20 szt. awarii kanalizacji sanitarnych, które w większości przypadków wynikały z 

nieprawidłowej eksploatacji kanalizacji przez użytkowników, które objawiały się zatkaniem 

wlotów pomp oraz sieci kan. odpadami stałymi typu szmaty, włóknina itp. . W załączonej tabeli 

nr 2 w zestawieniu tabelarycznym podano dane dotyczące oczyszczalni ścieków oraz sieci 

kanalizacyjnych na terenie gminy. 

 

13.3 Koncepcja modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w kolejnych latach w 
gminie Tarnawatka 

1. Modernizacja oś Tarnawatka z perspektywą dopływu 140m3/d 

- modernizacja gospodarki osadowej ( z uwzględnieniem osadów dowożonych) 

- wymiana zużytych pomp, urządzeń AKPIA z wizualizacją 

- wymiana skorodowanych rurociągów na oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków 

- budowa murów oporowych w magazynie na skratki oraz osady 

- budowa zbiornika na wapno palone mielone 

2. Modernizacja przepompowni (przekazanych do eksploatacji w latach 2005-2006) P1, P8, 

ZLEWNA, TECHNOLOGICZNA, ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH, P4, P3, P2A, P2B, 

PRZYDOMOWA 1, 2 

3. Wymiana zużytych urządzeń ( pomp) w oczyszczalniach Biocler, instalacja sit do skratek na 

oś. Pańków oraz oś Niemirówek Kol. 

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w aglomeracji Tarnawatka 

5. Przebudowa wodociągu Huta Tarn. ( projekt opracowano). 

 

 

 

Charakterystyka wodociągów na terenie gminy Tarnawatka 

 

Nazwa 

wodociąg

u 

Lata 

budowy 

wodociąg

ów 

Długość 

sieci 

wodociągow

ych 

 

[km] 

Długość 

przyłączy 

wodociagow

ych 

[km] 

Max 

wydajn

ość 

dobowa 

ujęcia 

wody 

[ m³ /d] 

Wydoby

cie wody 

w 2018 

r. 

[m³/rok; 

m³/d] 

Rodzaj 

uzdatniani

a 

Ocena 

ogólnego 

stanu 

techniczneg

o 

Tarnawat

ka 

1990- 

1998 

37,3 24,0 630 94339; 

258,4 

Sterylizac

ja 

lampami 

UV 

Ogólny stan 

techniczny 

ujęcia wody 

dobry, sieci i 

przyłączy 

wodociągow

ych 
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dostateczny. 

Niemiró

wek 

1982-

1986 

15,8 13,1 394 43120; 

118,1 

Odżelazia

nie 

Ogólny stan 

techniczny 

ujęcia wody 

i sieci dobry, 

przyłączy 

wodociągow

ych 

dostateczny. 

Huta 

Tarnawac

ka 

1972-

1978 

1,1 0,6 22 3456; 

9,4 

brak Studnia 

głębinowa 

bez rury 

osłonowej , 

sieci i 

przyłącza 

wodociągow

e wykonane 

ze stali, 

mocno 

skorodowan

e, Wodociąg 

wymaga 

przebudowy. 

Podhucie 1985-

1986 

2,3 1,1 18 2354; 

6,4 

brak Ogólny stan 

techniczny 

ujęcia wody 

i sieci dobry, 

przyłączy 

wodociągow

ych 

dostateczny. 

 

Charakterystyka kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Tarnawatka 

 

Nazwa 

oczyszczalni

, 

kanalizacji 

Lata 

budowy 

oczyszczaln

i i sieci kan 

Długość sieci 

kanalizacyjnyc

h 

 

 [m] 

Max 

przepustowoś

ć dobowa 

kanalizacji 

 

 [ m³ /d] 

Oczyszczani

e ścieków 

 w 2018 r. 

 [m³/rok; 

m³/d] 

Rodzaj 

oczyszczalni 

Ocena 

ogólnego 

stanu 

techniczneg

o 

Tarnawatka; 

Tarnawatka, 

Tarnawatka-

Tartak 

2004- 2005; 

kan II etap 

2006 

17031 200 40429; 

110,77 

Mechaniczno

-biologiczna 

z osadem 

czynnym 

Stan techn. 

dostateczny 

Wymaga 

modernizacj

i 

Pańków 2010 3360 30 3113; 

8,53 

Mechaniczno

-zraszanym 

biologiczna 

ze złożem 

Stan techn. 

dobry 

Niemirówek

- Kolonia 

2011 1520 30 2866; 

7,86 

Mechaniczno

-zraszanym 

Stan techn. 

dobry 
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biologiczna 

ze złożem 

zraszanym 

Wieprzów 

Tarnawacki, 

Wieprzów 

Ordynacki 

2013 3785 66 5732; 

15,71 

Mechaniczno

-zraszanym 

biologiczna 

ze złożem 

zraszanym 

Stan techn. 

bardzo 

dobry 

 

 

13.4 Zestawienie należności 

WODA 

1) zaległości na początek 2018 r. 17 991,75 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 348,83 zł 

3) przypis wg wystawionych faktur 317 781,32 zł 

4) wpłaty 303 754,05 zł 

5) zaległości na koniec 2018 r. 32 084,82 zł 

6) nadpłaty na koniec 2018 r. 414,63 zł 

7) odsetki zapłacone 316,72 zł 

8) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 2 457,28 zł 

 

ŚCIEKI 

1) zaległości na początek 2018 r. 17 366,58 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 103,59 zł 

3) przypis wg wystawionych faktur 202 574,21 zł 

4) wpłaty 199 015,74 zł 

5) zaległości na koniec 2018 r. 20 956,47 zł 

6) nadpłaty na koniec 2018 r. 135,01 zł 

7) odsetki zapłacone 310,35 zł 

8) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 2 000,69 zł 

 

OPŁATA STAŁA 

1) zaległości na początek 2018 r. 2 640,23 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 518,22 zł 

3) przypis wg wystawionych faktur 24 785,46 zł 

4) wpłaty 24 688,41 zł 

5) zaległości na koniec 2018 r. 3 218,82 zł 

6) nadpłaty na koniec 2018 r. 999,76 zł 

7) odsetki zapłacone 30,79 zł 

8) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 463,12 zł 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

1) zaległości na początek 2018 r. 842,40 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 0,40 zł 

3) przypis wg wystawionych faktur 5 671,68 zł 

4) wpłaty 5 697,20 zł 

5) zaległości na koniec 2018 r. 816,48 zł 

6) nadpłaty na koniec 2018 r. 0,00 zł 

7) odsetki zapłacone 3,31 zł 

8) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 22,80 zł 
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WYWÓZ OSADU Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

1) zaległości na początek 2018 r. 777,60 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 38,88 zł 

3) przypis wg wystawionych faktur 4 613,76 zł 

4) wpłaty 4 691,52 zł 

5) zaległości na koniec 2018 r. 660,96 zł 

6) nadpłaty na koniec 2018 r. 0,00 zł 

7) odsetki zapłacone 4,39 zł 

8) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 4,16 zł 

 

PRZEGLĄD PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI  

 Do końca 2017 roku mieszkańcy płacili do Urzędu Gminy opłatę za przegląd przydomowych 

oczyszczalni. 

 

1) zaległości na początek 2018 r. 390,00 zł 

2) nadpłaty na początek 2018 r. 15,00 zł 

3) wpłaty 345,00 zł 

4) zaległości na koniec 2018 r. 30,00 zł 

5) nadpłaty na koniec 2018 r. 0,00 zł 

6) odsetki zapłacone 0,00 zł 

7) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 2,11 zł 

 

SPRZEDAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało przekazanych na własność mieszkańców 117 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel zapłacił za oczyszczalnię symboliczna kwotę 2,00 zł. 

1) wpłaty 230,00 zł 

2) zaległości na koniec 2018 r. 4,00 zł 

3) odsetki wymagalne na koniec 2018 r. 0,16 zł 

 

WODOMIERZE 

W 2018 roku sprzedano mieszkańcom 10 wodomierzy na łączną kwotę 596,55 zł 

Oplombowano mieszkańcom 13 dodatkowych wodomierzy na łączną kwotę 319,80 zł 

 

W 2018 roku wystawiono łącznie 91 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki. 

 

Taryfy na wodę i ścieki obowiązujące do 04.07.2018 r 

woda - 2,60 zł netto za 1 m3 

ścieki - 4,90 zł netto za 1 m3 

opłata stała - 1,50 zł netto na 1 miesiąc 

Cena za m3 płacona przez mieszkańca: 

woda - 2,46 zł netto za 1 m3 

ścieki - 4,36 zł netto za 1 m3 

Dopłaty do ceny 1 m3 

wody - 0,14 zł netto za 1 m3 

ścieki - 0,54 zł netto za 1 m3 

 

Taryfy na wodę i ścieki obowiązujące do 05.07.2018 r 

woda - 2,60 zł netto za 1 m3 

ścieki - 6,44 zł netto za 1 m3 

opłata stała - 1,50 zł netto na 1 miesiąc 
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Cena za m3 płacona przez mieszkańca: 

woda - 2,46 zł netto za 1 m3 

ścieki - 4,36 zł netto za 1 m3 

Dopłaty do ceny 1 m3 

wody - 0,14 zł netto za 1 m3 

ścieki - 2,08 zł netto za 1 m3 
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14 Ochrona przyrody 
  

1. Zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew – 21. 

2. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew – 7. 

3. Wnioski do starosty zezwalające na usunięcie drzew – 4. 

 

Formy ochrony przyrody 

1. Natura 2000 – obejmuje południowo-zachodni obszar gminy o pow. 2805.7 ha. 

2. Użytek ekologiczny – 1 (Stawy w Tarnawatce) 

3. Rezerwat przyrody – 1 (Skrzypny Ostrów) 

4. Pomniki przyrody – 2 (Tarnawatka) 

  

Ochrona zwierząt 

Na ochronę zwierząt i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, wydatkowano 

środki finansowe w kwocie 2872,72 zł. 

 

Pomniki i miejsca pamięci 

1. Cmentarz z I wojny światowej (z pochówkami żołnierzy polskich z 1939 r.) w Dąbrowie 

Tarnawackiej. 

2. Kwatera wojenna na cmentarzu wyznaniowym w Tarnawatce. 

3. Mogiła wojenna na cmentarzu wyznaniowym w Pańkowie. 

 Ogółem na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 1.240.14 

zł. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

1. Złożono 80 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

2. Masę wszystkich wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych 

oraz pozostających do unieszkodliwienia ujęto w tabeli poniżej : 

 

Masa wszystkich wyrobów w kg 

Lp. 

zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

1 
3 557 

495 
3 407 785 149 710 641 817 631 477 10 340 

2 915 

678 
2 776 308 139 370 

 

Masa wyrobów wg rodzaju 

Lp. 
kod 

wyrobu 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

1 W01 
858 

682 
851 202 7 480 

238 

326 
238 326 0 

620 

356 
612 876 7 480 

2 W02 
2 698 

813 
2 556 583 142 230 

403 

491 
393 151 10 340 

2 295 

322 
2 163 432 131 890 

 

Masa wyrobów wg miejscowości 
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Lp. miejscowość 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

1 
Dąbrowa 

Tarnawacka 
90 959 90 959 0 8 778 8 778 0 

82 

181 
82 181 0 

2 
Huta 

Tarnawacka 
247 940 232 980 14 960 

62 

469 
59 389 3 080 

185 

471 
173 591 11 880 

3 Klocówka 188 474 185 174 3 300 
29 

436 
26 136 3 300 

159 

038 
159 038 0 

4 Kunówka 95 040 95 040 0 
36 

520 
36 520 0 

58 

520 
58 520 0 

5 Niemirówek 203 434 203 434 0 
29 

997 
29 997 0 

173 

437 
173 437 0 

6 
Niemirówek-

Kolonia 
265 507 265 507 0 

41 

393 
41 393 0 

224 

114 
224 114 0 

7 Pańków 276 188 276 188 0 
67 

573 
67 573 0 

208 

615 
208 615 0 

8 Pauczne 249 157 249 157 0 
21 

516 
21 516 0 

227 

641 
227 641 0 

9 Podhucie 98 868 98 868 0 
11 

781 
11 781 0 

87 

087 
87 087 0 

10 Sumin 254 782 251 702 3 080 
46 

068 
46 068 0 

208 

714 
205 634 3 080 

11 Tarnawatka 559 735 438 845 
120 

890 

99 

484 
98 164 1 320 

460 

251 
340 681 119 570 

12 
Tarnawatka-

Tartak 
218 834 218 834 0 

86 

141 
86 141 0 

132 

693 
132 693 0 

13 Tymin 282 656 280 016 2 640 
17 

127 
14 487 2 640 

265 

529 
265 529 0 

14 
Wieprzów 

Ordynacki 
304 689 299 849 4 840 

50 

908 
50 908 0 

253 

781 
248 941 4 840 

15 
Wieprzów 

Tarnawacki 
221 232 221 232 0 

32 

626 
32 626 0 

188 

606 
188 606 0 

 


