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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: wykonywanie uchwał rady gminy, opracowywanie strategii, programów 

rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu oraz inne 

zadania wskazane przez przepisy prawa. W roku 2019 wójt wydał 49 zarządzeń. Funkcję 

Wójta Gminy Tarnawatka sprawuje Piotr Pasieczny od początku kadencji, która 

rozpoczęła się w roku 2018. 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 (6 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 w Referacie Gospodarki komunalnej.  

 

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 miasta, 

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.  
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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 

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. 

W 2019 roku Rada Gminy Tarnawatka obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia 

na 7 sesjach. 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. Rada Gminy podjęła 67 uchwał: 

 

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXI/118/04 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2004 r. w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2003 roku w 

sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych 

bonifikat 

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 r. w 
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sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 

jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 

ustalania opłat za ich wykorzystywanie 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

terenie gminy Tarnawatka 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 

roku 

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Zamościu 

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod 

nazwą "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt 

medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców 

ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim" 

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2019 – 

2021 

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tarnawatka na lata 2019 -2021 

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2019 rok” 

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Tarnawatka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku 

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

nadania nazwy ulic w miejscowości Tarnawatka – Tartak 

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 
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Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej 

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

ustalenia diet dla radnych 

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie udzielenia wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania 

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2018 rok 

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 rok w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2023 

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 

r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie 

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka 

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w 

sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej 

Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028 

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028 

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnawatka 

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
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Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2030 

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia 

podatku rolnego na 2020 rok 

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 

roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2024 r. 

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka" 

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty 

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
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Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 

bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka 

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 

2019/2020 

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok" 

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014r. 

sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 

jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr V/27/2019 

z dnia 1 lutego 2019r. 

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020 

 

1.4 Sołectwa Gminy Tarnawatka 
Gmina Tarnawatka liczy 14 sołectw. 

 

SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ SOŁTYSA 

Dąbrowa Tarnawacka Zwolak Halina 

Huta Tarnawacka Samulak Mariusz 

Klocówka Pliżga Mirosław 

Kunówka Pankiewicz Tadeusz 

Niemirówek Dumicz Dorota 

Niemirówek-Kolonia Oberda Janusz 

Pańków Bednarczuk Janusz 

Pauczne Danaj Lesław 
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Podhucie Cisło Alina 

Sumin Chacia Krzysztof 

Tarnawatka Romańczuk Wiesława 

Tarnawatka-Tartak Machlarz Jan 

Tymin Hacia Anna 

Wieprzów Borowicz Tadeusz 

W dniach od 7 do 14 lutego 2019 roku w każdym sołectwie odbyły się zebrania 

mieszkańców, na których wybrano 13 sołtysów i tyleż rad sołeckich. W pierwszym 

terminie nie zgłosił się żaden chętny na sołtysa wsi Tarnawatka. Ostatecznie sołtysa 

wybrano w dniu 28 lutego 2019 roku. 
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2 Demografia gminy 
 

Liczba mieszkańców gminy na koniec roku 2019 wyniosła 3951 osób, 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. Podobnie, jak w roku ubiegłym, dla lepszego zobrazowania zjawiska, w 

tabeli zamieszczono dane na wg. stanu na dzień 31 grudnia w sześciu kolejnych latach z 

rozbiciem na poszczególne miejscowości wraz z podaniem liczby urodzeń, zgonów, 

zameldowań, wymeldowań, a także ilości zawartych związków małżeńskich i rozwodów.  

 

 

Nazwa 

miejscowości 

Liczba 

mieszkańcó

w 

31.12.2014 

Liczba 

mieszkańcó

w 

31.12.2015 

Liczba 

mieszkańcó

w 

31.12.2016 

Liczba 

mieszkańcó

w 

31.12.2017 

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2018 

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2019 

Dąbrowa 

Tarnawacka 

86 86 86 83 78 77 

Huta 

Tarnawacka 

187 181 182 186 186 186 

Klocówka 108 107 107 114 112 115 

Kunówka 73 72 73 86 86 85 

Niemirówek 154 150 151 151 149 151 

Niemirówek-

Kolonia 

270 267 264 260 254 246 

Pańków 253 254 254 248 246 244 

Pauczne 121 122 121 120 114 113 

Podhucie 83 89 88 83 80 77 

Sumin 220 215 210 212 213 213 

Tarnawatka 954 925 912 903 906 879 

Tarnawatka-

Tartak 

775 759 766 774 780 779 

Tymin 274 269 271 265 268 262 

Wieprzów 

Ordynacki 

311 308 306 303 307 307 

Wieprzów 

Tarnawacki 

223 213 216 213 213 217 

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) 

3951 

( kobiety- 

1990 

mężcz. - 

1961) 

Urodzenia 37 33 34 39 38 31 
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( dziew. 14 

chłopcy 19) 

(dziew.14 

chłopcy- 

20) 

(dziew.20 

chłopcy 19) 

(dziew.21 

chłopcy 17 

(dziew.14 

chłopcy 17 

Zameldowan

ia 

42 31 29 59 31 42 

Zmarli 38 57 42 43 41 52 

Wymeldowa

nia 

58 82 31 61 37 62 

Małżeństwo 58 42 41 53 44 28 

Rozwód 11 11 9 7 15 4 
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3. Oświata i wychowanie 
 

Gmina Tarnawatka w roku 2019 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. Na terenie gminy, w 

miejscowości Wieprzów w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowała Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju 

Wieprzowa „Razem w Przyszłość”. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku placówka ta została 

zlikwidowana. Część dzieci ze zlikwidowanej szkoły przeszła do ZSiP w Tarnawatce, a 

część do szkół na terenie innych gmin.  

 

3.1 Informacja o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce za 

rok 2019 
 

Poniższa informacja obejmuje statystyki i działania dotyczące dwóch lat szkolnych: 

roku szkolnego 2018/2019( II semestr) i roku szkolnego 2019/2020 (I semestr). 

 

 

W skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce wchodziły trzy placówki 

oświatowe: 

- Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa 

- Publiczne Gimnazjum 

 

Przedszkole w Tarnawatce 

 

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało: 

 

Rok szkolny           Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Rok szkolny 2018/2019 4                  80 

Rok szkolny 2019/2020 4                  83 

 

Szkoła Podstawowa w Tarnawatce 

 

Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Tarnawatce realizuje: 

 

 

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Rok szkolny 2018/2019 13 197 

Rok szkolny 2019/2020 13 207 

 

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce: 

 

W roku szkolnym 2018/2019 43 gimnazjalistów ukończyło szkołę, stając się jej ostatnimi 

absolwentami. 

 

Od września 2019 roku do Szkoły Podstawowej w Tarnawatce dołączyło 14 dzieci 

z Wieprzowa. 
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Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce zatrudnia łącznie (stan na 31 grudnia 

2019r.) 40 pracowników pedagogicznych (w tym 2 psychologów, 1 logopeda i 2 

nauczycieli wspomagających) oraz 15 pracowników niepedagogicznych. 

 

Nauczyciele w podziale na stopnie awansu: 

 

Stopień awansu Ilość zatrudnionych 

Stażysta   1 

Kontraktowy   6 

Mianowany   9 

Dyplomowany  24 

 

 

 

Pracownicy administracyjni i inni pracownicy obsługi: 

 

Stanowisko - Ilość osób 

Pracownik biurowy -  1 

Pomoc nauczyciela - 3 

Intendentka - 1 

Kucharka - 2 

Pomoc kuchenna - 1 

Sprzątaczka - 5 

Woźny  -1 

Robotnik gospodarczy -1 

 

 

Zakończono realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach tego programu otrzymano 

kwotę 80000 zł, którą wykorzystano na modernizację kuchni szkolnej, w tym gruntowny 

remont i zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. 

Od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku realizowany jest program 

,,Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nazwa działania edukacja przedszkolna. 

Głównym założeniem programu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 

dzieci w wieku 3-4 lat, doposażenie placówki (m.in. plac zabaw, tablice interaktywne z 

oprogramowaniem) i prowadzenie zajęć specjalistycznych. Z dobrodziejstw tego 

programu w różnym stopniu korzysta 83 dzieci objętych edukacją przedszkolną. Oprócz 

doposażenia placówki w wartościowe pomoce dydaktyczne, trzy i czterolatki mogą 

korzystać z szerokiego wachlarza zajęć specjalistycznych tj. zajęcia z grafomotoryki, 

zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z sensoplastyki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

Mają zapewnione wsparcie logopedy i psychologa. Mimo tego, że program przeznaczony 

jest dla najmłodszych grup wiekowych (3 i 4 – latków), wszystkie dzieci zostały 

zwolnione z opłat za wyżywienie i czesne.  

W roku 2019 kontynuowana była realizacja Programu SKS. W ramach tego 

programu nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili systematyczne zajęcia 

sportowe dla uczniów. 
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Jesienią 2019 roku przystąpiono do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie 

OSE. To program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do 

szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został stworzony 

przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony został wniosek 

na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do biblioteki szkolnej. Z 

pozyskanych funduszy zakupiono ponad 780 pozycji książkowych. 

Wzbogacono szkołę w nowoczesne pomoce do pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi i wymagającymi wsparcia psychologicznego; 

 

W ZSiP w Tarnawatce funkcjonuje stołówka szkolna i przedszkolna. Dzięki 

stołówce uczniowie mieli możliwość skorzystania z obiadów, a przedszkolaki również z 

drugiego śniadania i podwieczorku. Uczniowie, których rodzice znajdują się w trudnej 

sytuacji materialnej mogli liczyć na pomoc GOPS–u w postaci refundacji posiłków. 

Średnio wydawano 83 II śniadania, 221 dań obiadowych oraz 53 podwieczorki dla 

przedszkolaków. 

W Szkole Podstawowej w Tarnawatce funkcjonuje świetlica szkolna. Opieka 

świetlicowa sprawowana jest w godzinach porannych od 6.45 do 8.00 oraz od 10.45 do 

16.00. Ze świetlicy szkolnej korzystało średnio 75 uczniów. 

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Zajęcia z podstawy programowej 

odbywają się od 7.30 do 12.30. 

Od września 2019 roku 78 uczniów ma zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły, 

9-do przedszkola ze względu na odległość od miejsca zamieszkania. 

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 była zróżnicowana, 

dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów. Obok zajęć planowych, prężnie działał 

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. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone były zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, grupowe zajęcia 

rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, indywidualne spotkania z 

psychologiem, zajęcia logopedy z dziećmi z zaburzeniami mowy. Dodatkowo uczniowie 

mogli uczestniczyć w kole plastycznym, kole matematycznym, konsultacjach 

przedmiotowych, w zajęciach przygotowujących do egzaminów końcowych z języków 

obcych, szlifować swoje talenty aktorsko-dziennikarskie w Radio GT, rozwijać swoją 

aktywność fizyczną na zajęciach w ramach programu Szkolny Klub Sportowy 2019. 

Realizując zadania z doradztwa zawodowego, uczniowie oprócz zagadnień poruszanych 

na godzinach z wychowawcą, mieli 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 uczestniczyli uczniowie klas I-V . W 

ramach programu otrzymywali mleko i jego przetwory oraz określone porcje owoców i 

warzyw. Uczniowie klas I-III brali udział w programie Powszechna Nauka Pływania, w 

ramach którego wyjeżdżali na krytą pływalnię do Zamościa, by pod okiem instruktorów 

zdobyć umiejętności pływackie. 

Realizując zadania wychowawcze, wychowawcy mogą liczyć na wsparcie 

psychologa szkolnego i przedszkolnego. Celem tej współpracy było: rozpoznawanie 



15 

 

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 były poprzez rozmowy 

psychologa z nauczycielami, konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców, 

warsztaty, realizację projektów wychowawczo-profilaktycznych, pogadanek dla 

rodziców. 

W ZSiP w Tarnawatce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną objętych było: 

- 4 uczniów + 1 przedszkolak z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym 

1 uczeń indywidualnie nauczany); 

- 15 uczniów + 1 przedszkolak z opiniami PPP w Tomaszowie Lub. 

- uczniowie i przedszkolaki na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

- inni uczniowie wymagający doraźnego wsparcia. 

Porównywalna liczba dzieci objęta była pomocą psychologiczno-pedagogiczną w II 

semestrze roku szkolnego 2018/2019. 

Dla 3 uczniów powracających z zagranicy zorganizowano dodatkowe lekcje z języka 

polskiego. 

 

W swojej działalności, placówki starają się kształtować wrażliwość na potrzeby 

innych. Podejmowano szereg działań w tym zakresie. Były to: 

- „Gorączka złota”- akcja charytatywna, prowadzona przez PCK, w ramach, której dzieci 

 z grupy 5 latków zbierały monety 1,2 i 5 groszowe . 

- Akcję„ Góra Grosza”- celem była pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną (w domach dziecka czy rodzinach zastępczych). 

 - Akcja charytatywna „Mikołajkowy dar serca” dla Pacjentów Oddziału Hematologii, 

Onkologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi 

w Lublinie. Dary zbierane były w dniach od 1 do 30 listopada 2019 r. przez uczniów 

poszczególnych klas pod nadzorem wychowawców. 30 listopada przyniesione upominki 

zostały dostarczone do szpitala. 

- Loteria fantowa. Fantami były zabawki przyniesione przez dzieci, nauczycieli oraz 

pracowników obsługi. Pieniądze przekazano na konto Fundacji Parasol Roztocza, na 

którym zbierane są środki na zakup sprzętu medycznego dla dziecka z naszej placówki. 

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

zbierane zużyte baterie i plastikowe nakrętki. Nakrętki przekazane zostały do hospicjum 

w Łabuńkach. 

Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje, odnosić sukcesy w 

różnorodnych konkursach, organizowanych przez szkołę jak również tych adresowanych 

do szkoły. 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. 
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Organizowano ciekawe wyjazdy dla uczniów na spektakle, widowiska, wyjazdy o 

charakterze rekreacyjno-sportowym, wycieczki edukacyjne. 

Nauczyciele inicjowali wartościowe spotkania, podejmowali się dodatkowych 

zadań, które uatrakcyjniały proces dydaktyczno-wychowawczy. Na pozytywną wzmiankę 

zasługują spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, spotkania z 

przedstawicielami zawodów, spotkania autorskie. Głównym celem działań była ochrona 

dzieci przed zagrożeniami, wpajanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i 

miejscach, zapobieganie agresji, przestrzeganie przed niewłaściwymi postawami oraz czy 

doradztwo zawodowe. 

 Informacje o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce można 

znaleźć na stronie internetowej: www.zsip.cal.pl. 

 

 

3.2 Informacja o działalności Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej 

za rok 2019 
 

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 od 

stycznia do czerwca 2019 roku uczyło się 58 dzieci, od września 2019 r. do końca 

grudnia 2019r.- 45. 

Na dzień 1 stycznia 2019r.w szkole zatrudniony był 1 pracownik obsługi i 17 nauczycieli: 

Dyplomowanych-5 

Mianowanych-6 

Kontraktowych-5 

Stażystów-1 

Na dzień 1 września 2019r. zatrudnionych było 17 nauczycieli, w tym: 

Dyplomowanych-5 

Mianowanych-9 

Kontraktowych-2 

Stażystów-1 

 

Wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele i pracownicy obsługi) są przeszkoleni z 

bhp, w tym szczególnie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, procedur 

postępowania w razie wypadku, konieczności ewakuacji lub innych sytuacji 

szczególnych. W szkole powołany został koordynator do spraw bezpieczeństwa, który 

koordynuje współpracę z różnymi podmiotami w zakresie profilaktyki, zapobiegania 

przemocy i uzależnieniom. Budynek oraz teren szkolny objęte są obowiązkowymi 

kontrolami służb zewnętrznych (coroczne przeglądy BHP, gaśnic i hydrantów, okresowe 

kontrole budynku, kontrole placów zabaw, przegląd kominiarski). 

Każdego roku w porozumieniu z rodzicami opracowywany jest program 

wychowawczo-profilaktyczny, który konsultowany jest z nimi w kluczowych kwestiach. 

Szkoła działa w oparciu o Statut szkoły i Koncepcję pracy i rozwoju szkoły. Każdego 

roku wybierany jest demokratycznie Samorząd Uczniowski, który podejmuje wiele 

cennych inicjatyw.  

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

Rozwój zawodowy nauczyciela ukierunkowany jest na podnoszenie jakości pracy 

szkoły. W trakcie roku nauczyciele brali udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, które były organizowane przez LSCDN i inne placówki oświatowe. 
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Propozycje doskonalenia wybierali indywidualnie zgodnie z kierunkami rozwoju szkoły 

oraz kierując się własnymi doświadczeniami, zainteresowaniami i potrzebami.  

Grono pedagogiczne uczestniczyło również w zorganizowanych przez dyrektora 

szkoleniach dla Rady Pedagogicznej na temat RODO, „Eksperyment i innowacje 

pedagogiczne w szkole”, ,,Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów’’, ,,Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 

Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz warsztatach prowadzonych przez psychologa z 

PPP w Tomaszowie Lub. ,,Jak budować autorytet nauczyciela w oczach uczniów”. 

Kadra pedagogiczna dzieli się swoim doświadczeniem, pracując w komisjach 

konkursów przedmiotowych o zasięgu gminnym. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej-

P. Łukasiewicz, oraz biorąc udział w pracy zespołu interdyscyplinarnego działającego 

przy GOPS w Tarnawatce- J. Puźniak.  

Na przestrzeni roku 2019 realizowane były następujące programy szkolne, akcje 

oraz przedsięwzięcia: 

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

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

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

4. Ogólnopolska akcja ,,Śniadanie daje moc” 

5. Akcja NARODOWE CZYTANIE 2019: 6 września 2019 roku, odbyło się 

wspólne czytanie noweli ,,Katarynka" Bolesława Prusa.  

6. Ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania na przerwie: 8-15 maja 2019 roku - 

akcja realizowana w ramach kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. 

7. Akcja "Szkolne Przygody Słodziaków" listopad 2019r.-akcja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem dzieci, propagowała ideę wspólnego czytania książek. 

Ważna jest dla nas działalność charytatywna, zorganizowane zostały: Szlachetna Paczka, 

Góra Grosza, zbiórka zakrętek na hospicjum Santa Galla w Łabuniach, zbiórka karmy dla 

bezdomnych piesków, zbiórka na operację dla Lenki podopiecznej Fundacji Parasol 

Roztocza, rozprowadzanie kartek świątecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

kiermasze świąteczne. 

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 2019r. 

 

Nazwa Konkursu Organizator osiągnięcia 
Nauczyciel 

 przygotowujący 

 

 

 Festiwal piosenki 

przedszkolnej ,,Od 

przedszkola do 

gwiazdora” 

Urząd Gminy w 

Tarnawatce, 

Przedszkole Gminne 

w Tarnawatce 

Wyróżnienie: Marcelina 

Antoszak, Oliwia Lizak 
Urszula Romańczuk 

 

Gminny konkurs 

matematyczny ,,Mam 

talent” 

ZSiP w Tarnawatce 

I miejsce Justyna Sochan 

III miejsce Damian Dziura 

III miejsce Patrycja 

Hołojuch 

III miejsce Dominika 

Matwiejszyn 

Karolina Malinowska 
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Ogólnopolski Turniej 

wiedzy Pożarniczej 

ZSiP w Tarnawatce 

OSP w Tarnawatce 

II miejse Paulina Pitura 

III miejsce Justyna Sochan 
Aleksandra Krech 

 

Gminny konkurs j. 

angielskiego 
ZSiP w Tarnawatce 

Wyróżnienie: Patrycja 

Hołojuch,  

Dominika Matwiejszyn 

Paweł Łukasiewicz 
 

Powiatowy konkurs 

plastyczny 

,,wielkanocna 

pisanka” 

Biblioteka Miejska w 

Tomaszowie Lub. 
Marta Galas III miejsce 

Marta Zborowicka-

Antoszak 

 

 

w okresie od września 2019 do grudnia 2019r. 

Rodzaj konkursu Osiągnięcia Organizator 
Nauczyciel 

przygotowujący 

Turniej "Z 

podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku"  

Udział w etapie 

powiatowym-chłopcy 

Polski związek piłki Nożnej Piotr Gozdek 

Otwarte Mistrzostwa 

Powiatu Tomaszów 

Lubelski w Tenisie 

Stołowym  

Wanessa Wąsacz -9 

miejsce 

Wiktoria Kyć, Karolina 

Urbańska 12 miejsce 

TKS Sokół Mechanik Piotr Gozdek 

Powiatowy konkurs 

szopek i stroików 

bożonarodzeniowych 

Marta Galas I miejsce Biblioteka Miejska w 

Tomaszowie Lub. 

Elżbieta Litwin 

Powiatowy Konkurs 

Plastyczny „Kolory 

Niepodległości” 

2.1 Marcelina 

Antoszak  

2.2 III miejsce 

 

 Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Tomasz Zieliński  

Wojewoda Lubelski Lech 

Sprawka  

Lubelski Kurator Oświaty 

Teresa Misiuk 

Elżbieta Litwin,  

Marta Zborowicka-

Antoszak 

 

  

Aby dać możliwość sukcesu każdemu uczniowi, kadra pedagogiczna organizuje 

szkolne zawody, turnieje i konkursy o różnej tematyce. 

 W roku 2019 nauczyciele zorganizowali następujące konkursy, turnieje i zawody: 

1. Całoroczny konkurs matematyczny ,,Mądra główka”; 

2. Szkolny Program Edukacji Polonistycznej ,,Umiem pisać”; 

3. Konkurs ekologiczny dla kl. IV-VIII; 

4. Eliminacje szkolne do Konkursu matematycznego MiMak dla kl. III; 

5. Międzyszkolny Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców o puchar dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej; 

6. Szkolny konkurs plastyczny ,,Kolory Niepodległości”; 

7. Konkurs plastyczny ,,Przygoda z czytaniem Słodziaki; 

8. Szkolny konkurs na plakat o tematyce sportowo-rekreacyjnej; 

9. Szkolny konkurs na najlepszy układ taneczny lub gimnastyczny; 

10. Szkolny Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców; 

11. Szkolny konkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny. 
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W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły chętnie zapraszamy do naszej 

szkoły/ korzystamy z propozycji osób, instytucji, firm itp., których oferta może stanowić 

uzupełnienie lub wzbogacenie programu nauczania. Jedną z najbardziej efektywnych 

form nauki jest ,,uczenie się przez działanie’’ stąd m. in. spotkania z artystami, autorami 

książek, przedstawicielami różnych grup zawodowych, przedstawienia teatralne, w tym 

profilaktyczne, liczne wyjazdy edukacyjne i warsztaty: 

1. Udział w spotkaniu autorskim z pisarką Katarzyną Śpiewak w ZSiP w Tarnawatce 

OP i kl. 0-4. 

2. Wyjazd do strefy wysokich lotów w Lublinie kl. 4-6. 

3. Wyjazd na międzyszkolny turniej dziewcząt i chłopców w piłkę nożną w 

Tarnawatce. 

4. Dni otwarte w tomaszowskich szkołach ponadpodstawowych. 

5. XII Pielgrzymka Bierzmowanych do Tomaszowa Lubelskiego. 

6. Wyjazd ósmoklasistów do Zakładu Usługowo-Produkcyjnego "ROZTOCZE" w 

Tomaszowie Lubelskim. 

7. Wycieczka na farmę iluzji do Trojanowa (kl. IV-VI). 

8. Wycieczka do Sejmu uczestniczki powiatowego konkursu o sejmie.  

9. Wycieczka na Posterunek Policji oraz Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. 

(kl. 0-III). 

10. Wycieczka do Wieliczki i Zakopanego (kl. IV-VIII). 

11. Wyjazd kl. 0-3 na spektakl teatralny pt. " Pinokio" w TDK., zwiedzanie biblioteki 

miejskiej i poczty. 

12. Wycieczka do Tomaszowa Lub. kl. 4-8 

-udział w spektaklu ,,Niespodzianka ”, 

-Poznanie pracy rehabilitantów w Centrum Rehabilitacji ,,Dajemy Zdrowie", 

-wizyta w Studium Sportów Sylwetkowych FABRYKA 

13. Wycieczka kl. 4-8 do Jarosławia, Łańcuta i parku trampolin do Rzeszowa. 

14. Wyjazd do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych oraz Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim. na przedsięwzięcie ,,Zawodowy 

strzał w 10”-wybierz swoją przyszłość w ramach doradztwa zawodowego kl. 7 i 8. 

15. Udział w spotkaniu z podróżnikiem, który przebywał w Amazoni z grupy trzask.pl 

panem Krystianem Pyrzakiem. 

8. Wyjazd na lodowisko do Tomaszowa Lubelskiego (kl. 4-8). 

W szkole gościliśmy: 

1. Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub., którzy poruszali 

problem bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

2. Panią Ewę Monastyrską - autorkę książek dla dzieci (naszą byłą nauczycielkę 

religii). 

3. Grupę Artystyczną Rekonstrukto, która zaprezentowała nam pokaz historyczny 

,,Wrzesień 39.  

4. Aktorów z teatru ,,Kurtyna” -przedstawili spektakl profilaktyczny pt. "Super 

brank".  

5. Panią stomatolog Grażynę Sidorowicz. 

 

Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości pracy szkoły, osiąganie 

wysokich wyników w nauczaniu. W bieżącym roku szkolnym wprowadzone zostały dwie 

innowacje: z wychowania fizycznego innowacja organizacyjno-metodyczna ,,Aktywny 

uczeń na co dzień” oraz innowacja o charakterze metodyczno-organizacyjnym 

,,Niemiecki w grach i zabawach.” skierowana do uczniów klas I-III z możliwością jej 
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kontynuacji w roku szkolnym 2020/2021 również do uczniów klas I-III. Innowacja 

realizowana jest w ramach zajęć świetlicowych po jednej godzinie w tygodniu. 

Szkoła skorzystała z projektu AKTYWNA TABLICA (zakup laptopów, tablic 

interaktywnych i projektorów do 2 sal lekcyjnych). Poczynione zostały również starania 

w znalezieniu dostawcy usług internetowych by zwiększyć przepływność Internetu, 

podjęto działania w związku z doprowadzeniem do szkoły Internetu szerokopasmowego. 

Nauczyciele sukcesywnie się szkolą, m.in. z wykorzystania narzędzi TIK.  

Staramy się także, aby i szkolna biblioteka była systematycznie doposażona w książki w 

ramach Rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - w 2019r. 

zakupiono książki na wartość 3100 zł. 

 

Szkoła współpracuje ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi 

umożliwiając odbycie praktyk uczniowskich oraz studenckich: 

1. Praktyczna nauka zawodu o specjalności Informatyka- uczeń II klasy technikum 

informatycznego Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych i. Macieja Rataja w 

Tomaszowie Lubelskim (30 września-11 października 2019;(opiekun praktyk-Alicja 

Polowiec); 

2. Student studiów podyplomowych- Edukacja dla bezpieczeństwa-studia 

podyplomowe (5 września 2018r.-29 marca 2019r.)Wyższa Szkołą Humanitas Centrum 

Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Sosnowcu;(opiekun praktyk –Marek Czerwonka) 

 Wszystkie uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z planem, przygotowywane 

są na wysokim poziomie, a były to m.in.: wieczornica poświęcona św. JP II, ślubowanie 

uczniów klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, jasełka szkolne, Dzień Matki, Dzień 

Seniora, Choinka szkolna połączona z balem dla ósmoklasistów, dzień książki, msza na 

cmentarzu partyzanckim na Podhuciu. 

 

Działalność opiekuńcza i zdrowotna 

 

W szkole realizowane są programy i akcje prozdrowotne: Akademia 

Bezpiecznego Puchatka dla klasy I, Program dla szkół w ramach którego udostępniane są 

bezpłatnie uczniom kl. I-V przetwory mleczne oraz warzywa i owoce, kontynuujemy 

współpracę z tomaszowską stacją Sanepid realizując kolejne edycje programów dla klas 

młodszych ,,Czyste powietrze wokół nas” oraz dla klas starszych ,,Trzymaj formę”. 

Ponadto realizujemy program szkolny promujący zdrowe nawyki żywieniowe 

,,Witaminka”, uczestniczyliśmy w akcji ogólnopolskiej ,,Śniadanie daje moc” a także 

zorganizowany został ,,Dzień truskawki” przy bardzo dużym wsparciu i zaangażowaniu 

rodziców. 

Propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku, a także 

rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy służą: 

1. Kolejna edycja SKS- systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci są 

prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, w tym w gminnej 

hali sportowej w Tarnawatce, liczne działania w ramach programu ,,Trzymaj formę”. 

2. Organizacja Międzyszkolnego Turnieju piłki nożnej o puchar Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. 

3. Udział uczniów w zawodach sportowych (Turniej "Z podwórka na stadion o 

Puchar Tymbarku", Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tomaszów Lubelski w Tenisie 

Stołowym, Turniej piłki nożnej dziewcząt). 

4. Organizacja konkursów: Szkolny konkurs na plakat o tematyce sportowo-

rekreacyjnej, Szkolny konkurs na najlepszy układ taneczny lub gimnastyczny, Szkolny 

Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. 
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5. Udział uczniów w konkursach: Konkurs plastyczny ,,Bezpieczni na drodze”, 

,,Żyjmy zdrowo i XV Dni Rzucania Palenia w Tomaszowie Lubelskim (wyróżnienia i 

czołowe nagrody). 

6. Organizacja ,,Dnia szkoły bez przemocy” (apel, konkursy towarzyszące) przy 

finansowym wsparciu GOPS w Tarnawatce. 

7. Udział w akcji ,,Dzień bezpiecznego Internetu”. 

 

W szkole 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  

1.  ,,Program dla szkół”  

Uczniowie mają zagwarantowaną opiekę świetlicową przed zajęciami oraz po 

zajęciach, oczekując na odjazd autobusem. Wychowawcy świetlicy dbają o zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów i o uatrakcyjnienie oczekiwania na odjazd do domu.  

Szczególna uwaga skupiona jest na uczniach z opiniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Każdy z potrzebujących szczególnej/dodatkowej pomocy uczniów szkoły/ 

dzieci przedszkolnych ma zapewnione wsparcie, od października 2019r. zatrudniony 

został psycholog.  

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. 

 

Nauczyciele chętnie podejmują 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.  

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.  

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. 

 Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, 

regionalnymi, pozyskujemy kolejnych sprzymierzeńców wspierających nasze 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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Szkoła funkcjonuje w konkretnym środowisku i nie może obejść się bez wsparcia 

i aprobaty lokalnej społeczności. Staramy się, aby była jak najsilniej związana ze swoim 

otoczeniem i aby jej wizerunek był przez nie pozytywnie postrzegany. 

W szkole panują przejrzyste zasady funkcjonowania oraz atmosfera życzliwości i 

wzajemnego wsparcia. 
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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. 

W roku 2019 Gmina Tarnawatka była gospodarzem dożynek powiatowych 

zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 

 

4.1 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Tarnawatce 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Tarnawatce za 2019 rok. 

 

1.Stan bibliotek publicznych 

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tarnawatce mieści się w budynku 

szkoły na drugim piętrze. Dwa istniejące punkty biblioteczne mają swoją siedzibę w 

szkołach. Jeden w Szkole Podstawowej w Tarnawatce, drugi w Szkole Podstawowej w 

Hucie Tarnawackiej. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury. 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła SKONTRUM oraz 

selekcję księgozbioru. 

2.Księgozbiory 

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2019r. liczył 10645 woluminów. 

W tym: lit. piękna dla dzieci - 3240 wol. 

 Lit. piękna dla dorosłych - 5666 wol. 

 Lit. popularnonaukowa - 1739 wol. 

W ciągu roku przybyło bibliotece 306 książek. 

Struktura wpływów: 

Lit. piękna dla dzieci - 66 wol. 

Lit. piękna dla dorosłych - 163 wol. 

Lit. popularnonaukowa - 77 wol. 

Zakup ze środków Ministerialnych – 123 wol. 

Struktura zakupów : 

Lit. piękna dla dzieci - 31 wol. 

Lit. piękna dla dorosłych - 64 wol. 

Lit. popularnonaukowa - 28 wol. 
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Struktura zakupów(własne + ministerialne) - 302 wol.  

Lit. piękna dla dzieci - 66 wol. 

Lit. piękna dla dorosłych - 163 wol. 

Lit. popularnonaukowa - 73 wol. 

Zakupy księgozbioru – porównanie z rokiem ubiegłym. 

Biblioteka w 2019r. zakupiła o 48 książek więcej aniżeli w roku ubiegłym. 

W drodze selekcji w 2019 r. biblioteka wycofała z księgozbioru 552 książki. 

Struktura ubytków: 

Lit. piękna dla dzieci - 156 wol. 

Lit. piękna dla dorosłych - 260 wol. 

Lit. popularnonaukowa - 136 wol. 

Wydatki na zakup księgozbioru: 

Wydano na zakup księgozbioru ogółem w 2019r.(własne + ministerialne) - 7009,89 

zł.(5644,76 zł. w 2018r.). 

Wydano o 1365,13 zł. więcej aniżeli w roku ubiegłym. 

Środki własne wydane na zakup księgozbioru – 4009,89zł.(2418,76zł. w 2018r.) 

- więcej o 1591,26 zł. w stosunku do roku ubiegłego 

Środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -3000,00zł ( 3226,00 zł. w 

2018r.) – mniej o 226,00zł. 

 

3.Czytelnicy, analiza stanu 

 

Czytelnicy zarejestrowani w punktach i bibliotece łącznie – 615 czytelników 

(641 czytelników w 2018r.) o 26 czytelników mniej aniżeli w roku ubiegłym. 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2019r. – 15,6 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców - 7,7 

Czytelnicy wg zajęcia: 

Osoby uczące się – 433 

Pracujące - 103 

Pozostali - 79 

Czytelnicy wg wieku: 

Do 5 lat - 20 

6-12 lat - 272 

13 – 15 lat - 125 

16 - 19 lat - 36 

20 – 24 lat - 13 

25 – 44 lat - 85 

45 – 60 lat - 44 

Powyżej 60 lat - 20  

RAZEM: 615 czytelników 

 

Wypożyczenia książek w bibliotece i punktach bibliotecznych. 

 

 Lit. piękna dla 

dzieci 

Lit. piękna 

dla dorosłych 

Lit. popularno-

naukowa 

Ogółem 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

2010 3282 1234  6526 

Punkty  

biblioteczne 

 884  72  83  1039 
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 2894 3354 1317  7565 

 

 

Liczba wypożyczeń księgozbioru na miejscu – 272 vol. Do wyliczeń zasięgu 

wypożyczeń wliczono wypożyczenia książek na miejscu, czyli 199,4 książek na 100 

mieszkańców. 

Wypożyczono na zewnątrz o 5 książek więcej aniżeli w roku ubiegłym. Można 

więc powiedzieć że czytelnictwo utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku 

poprzednim. Nie zanotowano tendencji spadkowej. 

Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 4116 

Liczba odwiedzin w czytelni/kąciku/ -570 

Liczba miejsc dla czytelników -13 

Liczba tytułów czasopism z prenumeraty – 8 na kwotę 1263,79 zł. 

Liczba udzielonych informacji – 36 

Liczba informacji internetowych -45 

Liczba osób korzystających z Internetu -110 

Liczba udzielonych kwerend -23 

Liczba komputerów ogółem w bibliotece – 4 

Liczba komputerów dostępnych czytelnikom – 2 

4.Zatrudnienie.W bibliotece zatrudniona jest 1 osoba. Średnia płaca brutto 

pracownika – 4074,61 zł. 

5.Budżet biblioteki 

Budżet biblioteki – 122565,17zł. (środki organizatora) 

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3000,00 zł. 

Budżet ogółem - 125565,17 zł.( śr. własne +dotacja z BN ) 

6.Dostępność usług bibliotek w soboty i niedziele 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce w soboty i niedziele jest nieczynna. 

 

7.Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek. 

Biblioteka nie jest architektonicznie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością 

czyli takich ,które poruszają się na wózku ponieważ mieści się na II piętrze i nie posiada 

windy. Biblioteka natomiast corocznie zwiększa księgozbiór z dużą czcionką dla osób z 

umiarkowaną niepełnosprawnością wzrokową. 

8.Digitalizacja i e-usługi bibliotek 

Poprzez stronę biblioteki, czytelnik może korzystać z katalogu biblioteki, zamawiać 

–rezerwować książki oraz współtworzyć księgozbiór biblioteki. 

Biblioteka posiada system MAK+, w systemie jest 10709 rekordów. 

Już ponad rok, bo od 5 października 2018roku biblioteka prowadzi wypożyczenia 

drogą elektroniczną poprzez system MAK+. 

9.Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i 

inwestycje. 

Nie dotyczy 

10.Infrastruktura bibliotek 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce składała wniosek o 

dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na rozbudowę budynku GOK w 

Tarnawatce i zmianę funkcji na GBP w Tarnawatce. Projekt nosił nazwę „Przystanek na 

Kresach –Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce „ 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 
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11.Działalność k-o: 

 

1.Udział w akcji ”Mała książka-wielki człowiek „ 

2.Narodowe czytanie w bibliotece 

3.”Wakacje z książką w bibliotece „ w czasie wakacji i wyjazd do kina do 

Zamościa z grupą młodzieży 

4.Udział w konkursach recytatorskich powiatowych i organizowanie eliminacji 

gminnych  

5.Głośne czytanie książek w bibliotece i dyskusje o książkach z dziećmi 

uczęszczającymi na świetlicę  

6.Konkurs Wielkanocny i konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejsze ozdoby i 

stroiki 

7.Wycieczki do biblioteki grup przedszkolnych i czytanie bajek w bibliotece 

8.Konkursy literackie i plastyczne dla dzieci 

 

 

 

 

4.2 Konkursy w ramach działalność pożytku publicznego i wolontariacie 
 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz w oparciu o 

obowiązujący w 2019 roku „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 

gmina wspierała działalność organizacji pozarządowych.  

W 2019 roku ogłoszone zostały trzy 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). 

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej 

Tytuł zadania „Dzień Sąsiada” - 4 000 zł (przyznana kwota dotacji). 

Gminny Klub Sportowy „TARNAWATKA” 

Tytuł zadania: Festyn kulturalno-oświatowy „Dni Wieprza” - 2 000 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 2019 r.  
Zadania Gminnego 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 2019 

wyniosła 6 6534401,00 zł. 

 Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań 

przedstawia zestawienie poniżej. 

 

Struktura wydatków GOPS w Tarnawatce za 2019 r. w podziale na zadania: 

* Domy pomocy społecznej – 101 973,00 zł 

* Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 731,00 zł 

* Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 774 882,00 zł. 

* Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za świadczeniobiorców ; osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 420,00 zł. 

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

rentowe – 158 652,00 zł 

* Dodatki mieszkaniowe – 370,00 zł 

* Zasiłki stałe – 106 745,00 zł 

* Ośrodki pomocy społecznej – 457 202,00 zł 

* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 438,00,00 zł 

* Specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi - 100 400,00 zł 

* Świadczenie wychowawcze 500+ - 3 438997,00 zł 

* Pomoc materialna dla uczniów – 58 268,00 zł 

* Karta Dużej Rodziny – 430,00 zł 

* Wspieranie rodziny – 37 542,00 zł 

* Pomoc w zakresie dożywiania - 87 553,00 zł 

* Dobry start – 148 800,00 zł 

 Z pomocy społecznej w 2019 r. korzystało 128 rodzin o łącznej liczbie 347 osób, 

w tym wyłącznie z pracy socjalnej 194 rodzin o liczbie 513 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 31.12.2019 r. 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 2019 roku wyniósł 87 554,00 zł, w tym dotacja 70 044,00 zł, środki własne 

17 510,00 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 2019 

wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce 11 wniosków, 

wydano 11 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 01.01.2019 r. - 31.12.2019 roku 

usługami opiekuńczymi objęte były 2 osoby. Łączna wartość udzielonych świadczeń 

wyniosła 25 438,00 zł. 
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 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. 

 Na koniec 2019 roku z terenu gminy w domach pomocy społecznej umieszczone były 4 

osoby. Koszty ponoszone w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w 

domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby do tego zobowiązane w 

roku 2019 wyniosły 101 973,00 zł. 

Średnia miesięczna odpłatność gminy wyniosła 2 125,00 zł za jednego mieszkańca. 

 W roku 2019 pracą socjalną objęto 194 rodziny z 513 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 2019 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 2019 r. wydano 87 skierowań dla 219 osób na paczki żywnościowe 

 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 2019 r. taką 

formą pomocy objętych było 8 rodzin z terenu gminy Tarnawatka. 

  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę 
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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 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. 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 współpracujemy z Lubelskim 

Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej. 

 W roku 2019 złożono 252 wnioski o zasiłek rodzinny, 21 wniosków o zasiłek 

pielęgnacyjny, 8 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, 29 wniosków o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 9 wniosków o świadczenie rodzicielskie oraz 22 

wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy. Łącznie wydano 1465 decyzji administracyjnych 

bądź informacji, w tym: 475 na świadczenia rodzinne, 499 na świadczenie 

wychowawcze, 343 Dobry start, 115 stypendia szkolne, 30 na fundusz alimentacyjny, 3 

na dodatek mieszkaniowy. 

 W powyższym okresie na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

wydatkowano 1.448,976,00 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. 
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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. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w urzędzie odpowiadającym 

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 2019 wydano 30 decyzje przyznające świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wydatkowano 85900,00 zł. 

 W bazie danych Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego figurują 

dłużnicy alimentacyjni. W roku 2019 r. Ośrodek podejmował 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 poszukującego 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 otrzymać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby 

ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni 

dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli 
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wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka). Świadczenie wychowawcze 

przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą 

przepisów. W 2019 r. przyznano 511 świadczeń wychowawczych. Wydatkowano na ten 

cel kwotę 3 393 787,00zł. 

 Od 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministra w sprawie 

realizacji rządowego programu ,,Dobry start”. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i 

przysługiwała z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 r. życia bądź dla dziecka niepełnosprawnego uczącego się w 

szkole do 24 roku życia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce wypłacił 

496 świadczenia. Na kwotę 148800,00 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 2019 roku wydano 3 decyzje 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 2019 r. do dnia 30 

kwietnia 2019 r. miesięcznie wynosiła: 

• 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, 

natomiast od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.: 

• 11,37 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego, 

• 15,80 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób, 

• 18,96 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego. 

 

 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.) 

 W/w świadczenia wypłacane są przez Gminny 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. 528,00 zł. 

 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). 
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W 2019 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 58 268,00 zł, w tym z 

dotacji 46 614,00 zł. Wkład własny na realizację zadania wyniósł 11 654,00 zł, co 

stanowi 20 % całej kwoty wypłaconych świadczeń. 

 

POTRZEBY I PLANY GOPS w TARNAWATCE NA ROK 2020 

 

· 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. 

 

 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 
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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 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 wdrożyć 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 pomogłyby 

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 ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano następujące 

zadania: 

Przeprowadzone zostały wykłady profilaktyczne w grupie dzieci i młodzieży, odnośnie 

negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Wykonano usługę polegająca na zorganizowaniu czasu dla dzieci i młodzieży w 

formie zajęć sportowych na świeżym powietrzu. 

Zakupiono atlas do ćwiczeń dla młodzieży w celu propagowania zdrowego stylu życia. 

Ufundowano nagrodę na „Bal Krwiodawstwa”. 

Wydatki na realizacje zadań to kwota 6 199,60 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 2019 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 2019 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Tarnawatce odbył trzy posiedzenia, których głównymi zagadnieniami były 

następujące sprawy : 

o podsumowanie działalności ZOG ZOSP RP w Tarnawatce za rok 2018, 

o ustalenie terminarza zebrań sprawozdawczych, 

o podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych i wytyczenie kierunków 

działań na rok 2019, w jednostkach OSP, 

o przedstawienie budżetu przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową, 

o ustalenie terminu, miejsca i organizatora Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w 

2019 roku, 

o omówienie spraw związanych z organizacją i przebiegiem Gminnych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych, 

o podział medali i odznaczeń oraz zgłoszenie druhów seniorów do wyróżnienia 

pamiątkową figurką, 

o ustalenie terminu i godziny zbiórki uczestników Gminnych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych, 

o ustalenie, z jakich przeszkód będzie się składał tor przeszkód, 

o ustalenie wysokości ekwiwalentu za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, 

o 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 7 jednostek OSP. Siedem jednostek zarejestrowanych 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 trzydziestu przedstawicieli. Zwycięzcą Turnieju w II grupie wiekowej została 
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przedstawiciel Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. W I grupie wiekowej 

zwyciężył przedstawiciel Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 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 – 1 613,28 

 

Badania lekarskie 

W roku 2019 przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków OSP 

Tarnawatka i OSP Wieprzów w sumie 21 członków. 

 

Dzień strażaka 

Dnia 18 maja 2019 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w SUMINIE połączone z obchodami 25-lecia powstania 

jednostki oraz wręczeniem sztandaru dla jednostki. Przedstawiciele wszystkich jednostek 

OSP z terenu gminy Tarnawatka oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej 

polowej Mszy Świętej w intencji strażaków z jednostki OSP Sumin oraz strażaków z 

terenu gminy Tarnawatka. Po uroczystej Mszy Św. nastąpiła część oficjalna – wręczenia 

sztandaru dokonał Członek Honorowy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP płk. w st. spocz. Mieczysław Skib. Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością: Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP oraz 

przedstawiciele władz samorządu powiatowego i gminnego oraz sympatycy pożarnictwa. 

Po uroczystości wszyscy uczestnicy udali się na wspólny posiłek do budynku świetlicy w 

Suminie. Uroczystości uświetniała strażacka orkiestra. 

 

Zawody sportowo-pożarnicze 

W miesiącu marcu rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji Gminnych 

Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które zaplanowane zostały na dzień 13 lipca 2019 

roku. Zawody odbyły się w miejscowości Pańków. Były one integralną częścią 

uroczystego przekazania do użytku „Stawu Jęzior”. Po zawodach odbyło się uroczyste 

otwarcie wyremontowanego zbiornika wodnego, pokaz sprzętu strażackiego, zabawa 

ludowa oraz pokaz sztucznych ogni . Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie członków 

jednostek OSP w przygotowanie placu w dzień festynu. Jednostka OSP Pańków 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, Wieprzowa i 

Tarnawatki oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Wieprzowa.  

 

Sprzęt i wyposażenie 

 W 2019 roku jednostki OSP z terenu gminy Tarnawatka pozyskały fundusze na 

swoją działalność z funduszy MSWiA 5 000+; FUNDUSZU SKŁADKOWEGO 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW za które jednostki zakupiły, mundury 

koszarowe, bojowe, hełmy strażackie, buty specjalne. 

 

Działania ratowniczo-gaśnicze 

 W roku 2019 jednostki OSP z terenu gminy Tarnawatka uczestniczyły w 

działaniach ratowniczo-gaśniczych członkom OSP wypłacono ekwiwalent w wysokości 

15 667,46 zł. 
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6.2 Działania Urzędu Gminy 
 

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2019 roku 

 

Przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej rocznika 2000 

rozpoczęto z początkiem roku informując Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie o 

ilości kobiet i mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Następnie sporządzony został rejestr 

kobiet i mężczyzn rocznika 2000, który po jednym egzemplarzu został przesłany do 

Wojskowego komendanta Uzupełnień w Zamościu.  

Sporządzono listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika 2000, 

której jeden egzemplarz po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy został przesłany do 

Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim.  

 Do kwalifikacji wojskowej wezwano 22 mężczyzn rocznika 1999 i dwóch 

mężczyzn roczników starszych. Stawiło się 22 mężczyzn rocznika podstawowego 2000 i 

jeden roczników starszych. 

 Przeprowadzono dwa postępowania wyjaśniające przyczyny niestawiennictwa do 

kwalifikacji wojskowej – spisano dwa zeznania świadków wyjaśniające przyczyny 

niestawiennictwa. 
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7 Mienie gminne 
 

7.1 Informacje ogólne dotyczące gruntów 
 

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała 189,80 ha gruntów, z czego 175,54 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 4,37 

ha gruntów oddanych w dzierżawę i najem, z tego 3,68 ha stanowią grunty rolne, 0,69 ha 

działki budowlane. W użytkowaniu wieczystym pozostaje 5,86 ha gruntu. 

Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy to w przeważającej części – 118,07 ha 

działki oznaczone w ewidencji gruntów jako drogowe. 10,65 ha to tereny rekreacyjne, 

3,92 ha działki budowlane, 0,57 ha działki szkolne, 42,39 ha działki rolne. Na terenie 

Gminy 1,49 ha zajmuje park. 

 

7.2 Informacje ogólne dotyczące budynków 
Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała 33 budynki, z czego 27 znajduje się w 

bezpośrednim zarządzie gminy w tym 2 mieszkalne, 1 szkolny, 12 pozostałych obiektów 

użyteczności publicznej. 

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

Hucie Tarnawackiej i Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 4 budynki oddane są w 

najem z czego 1 to budynek mieszkalny, 1 obiekt służby zdrowia i 2 pozostałe obiekty 

użyteczności publicznej. 

 

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

krajowej, 1 przy drodze wojewódzkiej. 

 

7.4 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 rozłożoną na 10 rat. Do 

31.12.2019 r. wpłacono w sumie 31 314,34 zł z tej opłaty z czego 3 000,00 zł to wpłata w 

2019 r. Do spłaty całości pozostało 15 066,86 zł zaległości plus odsetki wynoszące 2 

188,07 zł. Raty o których mowa podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 

procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

Należne odsetki za cały rok spłaty podlegają zapłacie wraz z ostatnią ratą. Termin 

ostatniej raty minął 31.01.2019 r. Wysokość oprocentowania rat wynosi 1 287,08 zł. 

Razem kwota należna do zapłaty wynosi 18 542,01 zł. 

 

7.5 Użytkowanie wieczyste objęte przekształceniem 
Gmina Tarnawatka pod koniec 2018 r. posiadała 27 działek w użytkowaniu 

wieczystym, co stanowi 7,50 ha gruntu. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przekształciło się w prawo własności 

dla 7 działek. 
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Na dzień 31.12.2019 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 

niezabudowanych działek o przeznaczeniu jednorodzinnym, 10 działek o przeznaczeniu 

usługowym, co stanowi 5,86 ha gruntu. 

 

Do 31.12.2019 r. z tytułu przekształcenia wpłynęły opłaty jednorazowe 

przekształceniowe objęte 80% bonifikatą w sumie 4 372,96 zł (dla osób które wystąpiły z 

wnioskiem o wniesienie opłaty jednorazowej przekształceniowej). Te osoby są zwolnione 

z wnoszenia opłat rocznych i nie ciąży na nich zadłużenie wobec gminy. Pozostałe osoby, 

których nieruchomości objęte są przekształceniem powinny uiścić roczną opłatę 

przekształceniową równą dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego do 

dnia 29.02.2020 r. bądź wpłacić jednorazową opłatę przekształceniową z 70% bonifikatą 

do dnia 31.12.2020 r . Z tytułu rocznych opłat przekształceniowych wpłynęło 131,87 zł, 

458,14 zł stanowią należności z terminem do 29.02.2020 r. 

 

Na początku 2019 r. zaległości z poprzednich lat (2016-2018) użytkowników 

wieczystych objętych przekształceniem wynosiły 268,95 zł. Na poczet zaległości 

wniesiono 107,00 zł, w związku z tym kwota 161,95 zł stanowi zaległości (z czego 

117,31 zł stanowią zaległości z 2018 r płatność do 31.03.2018r., 22,32 zł zaległości z 

2017 r. płatność do 31.03.2017r., 22,32 zł zaległości z 2016 r. płatność do 31.03.2016r.). 

 

7.6 Użytkowanie wieczyste nie objęte przekształceniem 
Pozostali użytkownicy wieczyści to właściciele/współwłaściciele nieruchomości 

usługowych lub działek jeszcze niezabudowanych budynkiem mieszkalnym oddanym do 

użytkowania. W związku z tym obowiązują ich wcześniejsze zasady wnoszenia opłat. Na 

dzień 31.12.2019 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 

niezabudowanych działek o przeznaczeniu jednorodzinnym, 10 działek o przeznaczeniu 

usługowym, co stanowi 5,86 ha gruntu. 

 

Na początku 2019 r. zaległości z 2018 roku użytkowników wieczystych nie objętych 

przekształceniem wynosiły 3 682,69 zł. Na poczet zaległości wniesiono 2 477,71 zł, 

związku z tym kwota 1 204,98 zł stanowi zaległość z 2018 r. (płatność do 31.03.2018r.). 

 

Należność z tytułu opłat rocznych za 2019 r. wynosi 9 439,30 zł. Do 31.12.2019 r. 

wpłacono 4 962,20 zł w tym 637,68 zł nadpłaty, w związku z tym kwota 6 319,76zł 

stanowi zaległość z 2019 r. (płatność do 31.03.2019 r.). 

 

7.7 Dzierżawy 
Gmina Tarnawatka na dzień 31.12.2019 r. wydzierżawiała 8 działek, 5 dzierżawcom. 

Suma powierzchni działek rolnych objętych dzierżawą wynosi 3,68 ha. Łączna kwota 

roczna z tytułu dzierżaw za 2019 r. wynosi 1 112,31 zł brutto. Na dzień 30.12.2019 r. 

wpłat z tytułu dzierżawy było 1 112,31 zł brutto. 

 

7.8 Najem 
Gmina na dzień 31.12.2019 r. wynajmowała 4 obiekty i posiadała 10 odrębnych 

umów najmu. Łączna powierzchnia gruntów gminnych oddanych w najem to 0,6938 ha. 
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7.9 Mieszkania 
Gmina Tarnawatka w swoim zasobie posiadała 9 mieszkań w 5 budynkach, 6 z nich 

oddanych było w najem z czego 4 dotyczą mieszkań w szkołach przekazanych w trwały 

zarząd. 

Do 30.12.2019 r. suma należności naliczonych z czynszów najmu oraz opłat za media 

wynosiła 72 374,99 zł suma wpłat to 71 013 zł (413,18 zł stanowi zaległość z płatnością 

do 15.12.2019) 

 

7.10 Najem okazjonalny 
W 2019 r. 7 podmiotów wynajmowało remizo – świetlice gminne. Należność z tego 

tytułu wynosiła 650,51 zł, wpłat było 551,82 zł. Należność pozostała do zapłaty to 98,69 

zł. 

 

7.11 Sprzedaż działek budowlanych 
1.Sprzedaż działki 5/3 położonej w Tarnawatce – Tartaku przy ul. Ogrodowej za kwotę 

39 138,60 zł brutto 

2.Sprzedaż działki 52/45 położonej w Tarnawatce – Tartaku przy ul. Ogrodowej za kwotę 

50 811,30 zł brutto 

3.Sprzedaż działki 101/2 i 102/2 obręb Tarnawatka - Osada stanowiącej część założenia 

dworsko – pałacowego za kwotę 35 405 zł (bez vat) 

 

7.12 Zniesienie współwłasności 
W wyniku ugody sądowej zniesiona została współwłasność nieruchomości 

położonej na terenie gminy Tarnawatka. W efekcie, udział Gminy wynoszący 264/288 w 

działce 456/3 ark. 3, przeszedł na własność drugiego współwłaściciela. Pozostała część 

nieruchomości stała się własnością gminy. Z tytułu zniesienia współwłasności Gmina 

uzyskała dopłatę w wysokości 96 968,67 zł. 

 

7.13 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 
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  16  

 

 

7.14 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 
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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 1 lutego 2019 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 

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 1 lutego 2019 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 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 
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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 607883,30 zł 566746,07 zł 46458,41 zł 

Podatek od 

nieruchomości 

70463,20 zł 58553,40 zł 12263,80 zł 

Podatek leśny 8917,33 zł 8028,59 zł 986,29 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 32871,00 zł (20 decyzji), 

- ulga inwestycyjna na kwotę 5 125,00 zł (1 decyzja). 

 

Umorzenia podatku rolnego: 

- 8 decyzji na kwotę 2663,00 zł. 

 

Wystawiono upomnienia w ilości 203: 

- podatek rolny – 197 upomnień 

- podatek od nieruchomości – 6 upomnień 

 

Wystawiono 36 tytułów wykonawczych. 

 

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych za 2019 rok. 

 

Należności Dochody Zaległości 

26054,00 zł 25 650,00 zł 404,00 zł 

419335,00 zł 412490,00 zł 6845,00 zł 

76050,00 zł 76050,00 zł  - 

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2019 rok. 

 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek od środków 

transportowych 

43481,00 zł 18686,00 zł 24708,00 zł 

 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2019 rok. 

 Należności Dochody Zaległości 

Podatek od środków 

transportowych 

974,00 zł 974,00 zł  -  
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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 w roku 2019 zamknęła 

się kwotą 308 330,22 zł. Złożono 561 wniosków. 

 

Wpłynęło 274 wniosków o wydanie zaświadczeń dotyczących: 

- powierzchni gospodarstwa rolnego, 

- dochodowości z gospodarstwa rolnego, 

- o niezaleganiu w podatkach. 
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10 Inwestycje 
 
Lp. Inwestycja Wartość 

całkowita 

1 „Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody 

ppoż. w miejscowości Pańków, gmina Tarnawatka” – 

inwestycja rozpoczęta w 2018 roku 

Wydano w 2019 

roku 

370 195,31 

Opis: 

Wykonano II etap robót zadania inwestycyjnego pn: „Remont zbiornika wodnego oraz 

wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina Tarnawatka”. II etap 

obejmował następujące roboty: remont zbiornika wraz z przepustem z piętrzeniem, 

wykonanie ujęcia wody ppoż., wykonanie pomostu spacerowego, wykonanie pomostu do 

cumowania, wykonanie dojścia do pomostu z drewna dębowego, zakup tablicy 

informacyjnej. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski 

inspektor nadzoru. Dodatkowy koszt to odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu realizacji 

przedsięwzięcia 

2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta 

Tarnawacka” 

232 738,68 

Opis: 

Wykonano zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta 

Tarnawacka”. W ramach zadania wykonano roboty drogowe: roboty ziemne – 

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa mrozoochronna z piasku 

stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, gr. 15,0 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm, nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej 

gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 4 cm – warstwa wiążąca, chodniki z kostki brukowej gr. 6 

cm, zjazdy do posesji z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe, oznakowanie pionowe i 

poziome. Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim. 

3 „Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej w 

miejscowości Dąbrowa Tarnawacka” 

144 098,26 

Opis: 

Wykonano inwestycję pn. „Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 

Dąbrowa Tarnawacka”. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na 

długości 370,0 m. Wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe na długości 0,370 

km, mechaniczne karczowanie zagajników w ilości 0,2 ha, wyrównanie istniejącej 

podbudowy kruszywem kamiennym wraz z zagęszczeniem średniej grubości 10 cm w 

ilości 123,7 m
3
, podbudowę warstwa dolna z kruszywa kamiennego 20/63 wraz z 

zagęszczeniem gr. 12 cm w ilości 1237,30 m
2
, podbudowę warstwa górna z kruszywa 

kamiennego 0/32 wraz z zagęszczeniem gr. 8 cm w ilości 1237,30 m
2
, nawierzchnię z 

mieszanek mineralno-bitmicznych asfaltowych o gr. 5 cm w ilości 1120,25 m
2
, 

uzupełnienie poboczy ziemią wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w ilości 125,65 m
3
, 

plantowanie skarp i korony nasypów w ilości 200 m
2
, ustawiono oznakowanie pionowe w 

ilości 2 szt. Również na potrzeby tej inwestycji pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów 

dla działki o numerze ewidencyjnym 299 obręb Dąbrowa Tarnawacka, gmina Tarnawatka 

4 „Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w 

miejscowości Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 453/6, 

452/6, 453/7, 453/9” 

195 140,74 

Opis: 

Wykonano inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w 

miejscowości Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 453/6, 452/6, 453/7, 453/9”. W ramach 
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zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych, wykonano 

oznakowanie poziome oraz pionowe, zakupiono kostkę brukową, obrzeża, cement, 

teleskopy do studzienek kanalizacji sanitarnej – 3 szt., środek do rozkładu pni drzew, rury 

osłonowe do wykonania zabezpieczenia światłowodu. 

5 Budowa sieci wodociągowej na ul. Szkolnej i Widokowej 

w Tarnawatce 

67 664,00 

Opis: 

Wykonano inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej na ul. Szkolnej i 

Widokowej w Tarnawatce. Zakupiono dziennik budowy oraz zlecono wykonie 

rozbudowy wyspecjalizowanej firmie. W ramach robót wykonano: wykopy pod wodociąg 

liniowe w umocnieniu, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – piasku, 

montaż rurociągów z rur polietylenowych długości 420,2 m, hydranty pożarowe 

nadziemne – 3 szt., oznakowanie trasy wodociągu zieloną taśmą ostrzegawczą 

sygnalizacyjną, oznakowanie hydrantów, próbę szczelności kanałów rurowych oraz 

dezynfekcję rurociągów sieci wodociągowej, roboty towarzyszące. 

6 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w 

miejscowości Tarnawatka-Tartak 

9 629,44 

Opis: 

Wykonano inwestycję polegającą na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej 

w miejscowości Tarnawatce-Tartak. W ramach robót wykonano: wykopy pod kanalizację 

sanitarną liniowe w umocnieniu, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – 

piasku, montaż rurociągów z rur PVC długości 65,0 m, zasypanie wykopów, studnie PVC 

śr. 315 z teleskopem żeliwnym – 3 szt., roboty towarzyszące. Wykonie robót zlecono 

wyspecjalizowanej firmie. 

7 Wykonanie oznakowania poziomego miejsca 

parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 

80 w obrębie Tarnawatka Osada 

88,35 

Opis: 

Na drodze wewnętrznej w miejscowości Tarnawatka (działka numer 80 obręb 

Tarnawatka Osada) wykonano oznakowanie poziome miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. W tym celu zakupiono farby w kolorze białym i niebieskim 

8 „Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w 

miejscowości Tarnawatka” do realizacji projektu pod 

nazwą „Przedszkolaki z Tarnawatki” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020” 

220.096,20 

Opis: 

W ramach zadania wykonano plac zabaw przy Przedszkolu w Tarnawatce obejmujący:  

a) Budowę bezpiecznej nawierzchni placu zabaw o powierzchni 379 m2 

b) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 106 m 

c) Wykonanie powierzchni projektowanej zieleni – 51,50 m2 wraz z nasadzeniami 

roślin i przygotowaniem nawierzchni trawiastej 

d) Dostawę i montaż elementów placu zabaw i elementów małej architektury 

 Zabawki wielofunkcyjne – bujak – 3 sztuki 

 Zabawki wielofunkcyjne – huśtawka wahadłowa pojedyncza – 2 sztuki 

 Zabawki wielofunkcyjne – huśtawka kubełkowa – 2 sztuki 

 Zabawki wielofunkcyjne - huśtawka równoważna – 2 sztuki 

 Domek – 1 sztuka 

 Zjeżdżalnia – 1 sztuka 
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 Ścianka wspinaczkowa – 1 sztuka 

 Karuzela – 1 sztuka 

 Ławki – 2 sztuki 

 Tablica informacyjna – 1 zestaw 

 Kosze na śmieci – 2 sztuki 

9 Zakup masy asfaltowej na zimno. 495,68 

Opis: 

Na potrzeby wykonania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych zakupiono masę 

asfaltową na zimno. Wykonano remont na drodze gminnej nr 111575L w miejscowości 

Wieprzów Ordynacki 

10 Zakup w ramach podpisanego Porozumienia z Cukrownią 

Werbkowice żużlu wielkopiecowego (szlaki). 

190,40 

Opis: 

W celu wykonywanie bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych z jezdnią z 

kruszywa lub gruntową zakupiono w ramach podpisanego Porozumienia z Cukrownią 

Werbkowice żużel wielkopiecowy (szlaka). 

11 Zakup mapy ewidencyjnej do realizacji zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 111574L w miejscowości 

Podhucie” 

475,68 

Opis: 

Wydatek dotyczył planowanej w 2020 roku do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi gminnej nr 111574L w miejscowości Podhucie”. Dla tej inwestycji niezbędne było 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do tego celu pobrano mapę ewidencyjną, wypis 

z rejestru gruntu oraz dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

12 Projekt podziału działek dla potrzeb inwestycji 

„Przebudowie/Modernizacji drogi gminnej nr 111571L od 

miejscowości Huta Tarnawacka do miejscowości 

Pauczne”  

6 900,00 

Opis: 

Na potrzeby planowanej inwestycji polegającej na „Przebudowie/Modernizacji drogi 

gminnej nr 111571L od miejscowości Huta Tarnawacka do miejscowości Pauczne” 

wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych 

13 Opracowanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego, 

wykonanie obliczenia efektu ekologicznego, zakup 

dziennika budowy oraz opracowanie studium 

wykonalności dla projektu „”Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Tarnawatka” 

12 893,00 

Opis: 

Na potrzeby planowanej w przyszłości inwestycji polegającej na wykonaniu 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka opracowano 

aktualny kosztorys inwestorski, wykonano obliczenia efektu ekologicznego, zakupiono 

dzienniki budowy oraz opracowano studium wykonalności. 

14 Opracowanie map do celów projektowych na potrzeby 

planowanej inwestycji polegającą na rozbudowie 

kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej w Tarnawatce. 

1800,00 

Opis: 

Na potrzeby planowanej inwestycji polegającą na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na ul. 

Szkolnej w Tarnawatce opracowano mapy do celów projektowych. 
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15 Wykonanie map do celów projektowych do realizacji 

inwestycji polegającej na przebudowie rowów 

przydrożnych drogi gminnej nr 111579 L – ul. Topolowa 

w miejscowości Tartak-Tarnawatka. W tym cel wykonano 

mapy do celów projektowych 

900,00 

Opis: 

Zaplanowano przebudowę rowów przydrożnych drogi gminnej nr 111579 L – ul. 

Topolowa w miejscowości Tartak-Tarnawatka. W tym cel wykonano mapy do celów 

projektowych 

16 Wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego, 

opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej do realizacji zadania 

polegającego na rozbudowie drogi gminnej w 

miejscowości Niemirówek-Kolonia na działkach numer 

709 obręb Niemirówek-Kolonia oraz 401 obręb 

Niemirówek.  

7 135,00 

Opis: 

Zaplanowano wykonanie rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Niemirówek-

Kolonia na działkach numer 709 obręb Niemirówek-Kolonia oraz 401 obręb 

Niemirówek. W tym celu dokonano wyznaczenia punktów granicznych pasa drogowego, 

opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową 

planowanej rozbudowy. 

17 Wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji 

projektowej (uzgodnionej przez ZUD) dla inwestycji 

polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na 

odcinku Sumin-Pauczne 

3 050,00 

Opis: 

Zaplanowano inwestycje polegającą na rozbudowie oświetlenia ulicznego na odcinku 

Sumin – Pauczne. W tym celu opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano 

dokumentację projektową rozbudowy. Dokumentację poddano uzgodnieniu w ZUD, 

które podlegało opłacie 

18 Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Klubu 

Seniora w Tarnawatce w ramach projektu „Klub Seniora 

w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 

6000,00 

Opis: 

Zakup dwóch wielofunkcyjnych urządzeń laserowych monochromatycznych A4 

(drukarka, ksero, skaner) 

19 Dostawa 2 zestawów komputerowych na potrzeby Klubu 

Seniora w gminie Tarnawatka w ramach projektu „Klub 

Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020  

7000,00 

Opis: 

Zakup dwóch zestawów komputerowych obejmujących: jednostkę centralną, monitor, 

oprogramowanie biurowe, zestaw głośników oraz akcesoria typu klawiatura i mysz 

komputerowa 

20 Dostawa wraz z montażem piekarnika wolnostojącego na 

potrzeby Klubu Seniora w gminie Tarnawatka w ramach 

520,00 
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projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

Opis: 

Piekarnik wolnostojący wraz z akcesoriami zasilany napięciem 230 V 

21 Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego na potrzeby 

Klubu Seniora w Tarnawatce-Tartak w ramach projektu 

„Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

6979,31 

Opis: 

Dostawa obejmowała: zastawę stołowa dla 12 osób – 2 zestawy; garnitur do herbaty dla 

12 osób – 2 zestawy; sztućce dla 12 osób (nóż, widelec, łyżka, łyżeczka, widelczyk) – 2 

zestawy; zestaw łyżek ze stali nierdzewnej (łyżka wazowa mała i duża, łyżka do sałatek, 

łopatka do ciast) – 2 zestawy; zestaw noży – 2 zestawy; zestaw garnków – 1 zestaw; 

patelnie – 3 sztuki; sitko; cedzak; tłuczek do ziemniaków; tłuczek do mięsa; tarkę; 

chochlę; szczypce; warnik; solniczki; deski do krojenia; patery; pojemniki próżniowe; 

pojemniki na kawę i herbatę; itp. 

22 Remont kuchni w Zespole Szkół i Przedszkola w 

Tarnawatce, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 

wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

73475,75 

Opis: 

Zadanie obejmowało:  

- roboty budowlane związane z posadzkami, układaniem okładzin z płytek, wykonaniem 

tynków wewnętrznych i malowaniu farbami ścian i sufitów, montażem okapu, 

uzupełnieniem ścian i sufitów, okładzinami z płyt kartonowo gipsowych 

- roboty sanitarne związane z demontażem i montażem urządzań sanitarnych, 

rurociągami, wykonaniem podejść dopływowych i odpływowych 

- roboty elektryczne związane z demontażem i montażem połączeń kabelkowych, 

montażem i demontażem puszek, gniazd i włączników elektrycznych, montażem 

skrzynek i aparatów elektrycznych, oświetleniem,  

23 Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w 

gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 

27009,82 

Opis: 

Zadanie obejmowało przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej dla osób 

niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i przystosowaniu 

łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

24 Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Tarnawatka-Tartak 

55499,79  

Opis: 

Zadanie obejmowało:  

- roboty budowlane związane z posadzkami, układaniem okładzin z płytek, wykonaniem 
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tynków wewnętrznych i malowaniu farbami ścian i sufitów, montażem okapu, 

uzupełnieniem ścian i sufitów, okładzinami z płyt kartonowo gipsowych, demontażem i 

montażem skrzydeł drzwiowych  

- roboty sanitarne związane z demontażem i montażem urządzań sanitarnych, 

rurociągami, wykonaniem podejść dopływowych i odpływowych 

- roboty elektryczne związane z demontażem i montażem połączeń kabelkowych, 

montażem i demontażem puszek, gniazd i włączników elektrycznych, montażem 

skrzynek i aparatów elektrycznych, oświetleniem, 

25 Dostawa wraz z montażem wyposażenia Szkoły 

Podstawowej w Hucie Tarnawackiej w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-

2019 – „Aktywna tablica” 

10036,80 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup dwóch zestawów obejmujących: tablice interaktywną o 

przekątnej obrazu minimum 77’’, projektora krótkoogniskowego wraz z uchwytem 

montażowym, zestawu głośników wraz z niezbędnym oprogramowaniem i okablowaniem 

26 Dostawa wraz z montażem urządzeń i sprzętu 

gastronomicznego do Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, 

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w 

latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i 

miejsc spożywania posiłków. 

26572,92 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia kuchni obejmującego: patelnię gastronomiczną, 

obieraczkę do ziemniaków, taborety gazowe, garnki duże (71 l), cedzaki, deski do 

krojenia, wiadra, garnki mniejsze (26 l), patelnie uniwersalne, tace, rondle (2,5 l), 

mieszadła, dzbanki, noże kuchenne, pojemniki na sztućce, sita, ubijaki, łopatki 

gastronomiczne, szufelki gastronomiczne, wyciskacze, tarki, szczypce gastronomiczne, 

stół gastronomiczny, wazy.  

27 „Dostawa sprzętu AGD do przedszkola w ramach 

projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020” 

1734,30 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup: odkurzacza, żelazka i deski do prasowania. 

28 Dostawa wraz z montażem tablicy interaktywnej do 

przedszkola w ramach projektu pod tytułem 

„Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020” 

4969,20 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup jednego zestawu obejmującego: tablice interaktywną o 

przekątnej obrazu minimum 77’’, projektora krótkoogniskowego wraz z uchwytem 

montażowym, zestawu głośników wraz z niezbędnym oprogramowaniem i okablowaniem 

29 „Dostawa wraz z montażem sprzętu RTV do przedszkola 2829,00 
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w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z 

Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020” 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup następujących urządzeń RTV: telewizor 42-43’’, radio z 

odtwarzaczem CD – 2 sztuki.  

30 „Dostawa wraz z montażem sprzętu chłodniczego do 

przedszkola w ramach projektu pod tytułem 

„Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020” 

10515,50 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup: szafy chłodniczej gastronomicznej o pojemności około 900 

litrów oraz lady chłodniczej gastronomicznej o pojemności około 400 litrów 

31 „Dostawa sprzętu fotograficznego do przedszkola w 

ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z 

Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 

1537,50 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup: cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z torba ochronna i 

kartą pamięci 32GB 

32 „Dostawa sprzętu komputerowego do przedszkola w 

ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z 

Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020” 

3960,60 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup: laptopa 15,6’’ oraz urządzenia wielofunkcyjnego 

monochromatycznego (druk, skan , kopiowanie) 

33 „Dostawa zmywarek gastronomicznych do przedszkola w 

ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z 

Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020” 

14679,30 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup: zmywarko-wyparzarki gastronomicznej oraz zmywarki z 

funkcja wyparzania 

34 „Dostawa pieca konwekcyjno-parowego do przedszkola w 

ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z 

Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020” 

9692,40 

Opis: 

Zadanie obejmowało zakup pieca konwekcyjno-parowego o pojemności 6 blach i 

zasilaniu 400V 

35 „System wentylacji nawiewowo-wywiewnej z usługą 

montażu do przedszkola w ramach projektu pod tytułem 

„Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach 

8697,41 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020” 

Opis: 

Zadanie obejmowało: demontaż i montaż okapu kuchennego, wentylatora do okapu, 

wentylatora wyciągowego ściennego wraz z wyrzutnią, wentylatora nawiewnego kratek 

ściennych wewnętrznych i zewnętrznych, wentylatora okiennego i sufitowego oraz 

regulatora wentylatora nawiewnego. 
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10.1 Zamówienia publiczne udzielone przez Gminę Tarnawatka w 2019 

roku 
1. Zamówienia powyżej progów unijnych: 

W 2019 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych powyżej progów unijnych. 

2. Zamówienia do progów unijnych: 

1. Roboty budowlane 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Huta Tarnawacka 

186432,93 229312,5 

2 „Przebudowa drogi dojazdowej i 

zatoki postojowej w miejscowości 

Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 

453/6, 452/6, 453/7, 453/9” 

131690,35 161979,13 

3 „Budowa placu zabaw dla dzieci przy 

przedszkolu w miejscowości 

Tarnawatka” 

178940,00 220096,20 

4 „Modernizacja drogi gminnej 

dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Dąbrowa Tarnawacka” 

113092,68 139104,00 

  RAZEM 610155,96 750491,83 

 

2. Dostawy 
W 2019 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań na dostawy 

3. Usługi 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto Wartość 

brutto 

1 „Odbiór i zagospodarowanie całej 

ilości odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy 

Tarnawatka w 2020 roku” 

473843,05 511750,49 

  RAZEM 473843,05 511750,49 

 

3. Zamówienia do 30000 euro netto 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto Wartość 

brutto 

1 Inspektor Ochrony Danych IOD 

umowa od 11.06.2019 do 10.06.2020 

12000,00 14760,00 
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2 Wydatki z funduszu socjalnego 2019 - 

bilety do kina 

3220,00 3220,00 

3 Wydatki z funduszu socjalnego 2019 - 

wycieczka  

20210,00 20 210,00 

4 Wydatki z funduszu socjalnego 2019 - 

obsługa gastronomiczna 

2789,52 3040,00 

5 Obsługa kotłowni w Urzędzie Gminy 

Tarnawatka w sezonie grzewczym 

2019-2020 

44160,00 44160,00 

6 Koordynacja "Przedszkolaki z 

Tarnawatki" 

28000,00 28000,00 

7 Klub seniora - usługa cateringowa 

duża Część A 

43200,00 43136,00 

8 Klub seniora - usługa cateringowa 

duża Część B 

43200,00 43136,00 

9 Klub seniora - usługa cateringowa 

zajęcia z rękodzieła Część A 

250,00 307,50 

10 Klub seniora - usługa cateringowa 

zajęcia z rękodzieła Część B 

250,00 307,50 

11 Klub seniora - usługa cateringowa 

zajęcia z robótek ręcznych Część A 

400,00 492,00 

12 Klub seniora - usługa cateringowa 

zajęcia z robótek ręcznych Część B 

400,00 492,00 

13 Klub seniora - dowóz na basen 13000,00 14040,00 

14 Klub seniora - papier do drukarki 312,20 384,00 

15 Klub seniora - drukarki 4878,05 6000,00 

16 Klub seniora - komputery 5691,06 7000,00 

17 Klub seniora - zajęcia kulinarne - 

trener Cz. A 

3640,00 3640,00 

18 Klub seniora - zajęcia kulinarne - 

trener Cz. B 

3640,00 3640,00 

19 Klub seniora - prawnik grupowe Cz. A 2760,00 2760,00 

20 Klub seniora - prawnik grupowe Cz. B 2760,00 2760,00 

21 Klub seniora - prawnik indywidualne 

Cz. A 

2760,00 2760,00 

22 Klub seniora - prawnik indywidualne 2760,00 2760,00 
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Cz. B 

23 Klub seniora - zajęcia sportowe - 

trener Cz. A 

4800,00 4800,00 

24 Klub seniora - zajęcia sportowe - 

trener Cz. B 

4800,00 4800,00 

25 Klub seniora - art.. Gastronomiczne 

2019 Cz. A 

1386,65 1464,68 

26 Klub seniora - art.. Gastronomiczne 

2019 Cz. B 

1386,65 1464,68 

27 Klub seniora - kijki do nordic walking 

Cz. A 

796,75 980,00 

28 Klub seniora - kijki do nordic walking 

Cz. B 

796,75 980,00 

29 Klub seniora - drobny sprzęt sportowy 

Cz. A 

1707,32 2100,00 

30 Klub seniora - drobny sprzęt sportowy 

Cz. B 

1707,32 2100,00 

31 Klub seniora - piekarnik do Tartaku 422,77 520,00 

32 Klub seniora - naczynia do Tartaku 5674,24 6979,31 

33 Klub seniora - psycholog prelekcje Cz. 

A 

3680,00 3680,00 

34 Klub seniora - psycholog prelekcje Cz. 

B 

3680,00 3680,00 

35 Klub seniora - psycholog 

indywidualne Cz. A 

21000,00 21000,00 

36 Klub seniora - psycholog 

indywidualne Cz. B 

21000,00 21000,00 

37 Posiłek w domu i szkole 59736,38 73475,75 

38 Klub seniora - remont łazienki i 

podjazd dla niepełnosprawnych w 

Tartaku 

21959,20 27009,82 

39 Remont łazienek - świetlica w Tartaku 45121,78 55499,79 

40 Klub seniora - zajęcia wokalne 1610,00 1610,00 

41 Klub seniora - robótki ręczne - trener 

Cz. A 

2240,00 2240,00 

42 Klub seniora - robótki ręczne - trener 2240,00 2240,00 
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Cz. B 

43 Aktywna tablica - Huta Tarnawacka 8160,00 10036,80 

44 Posiłek w domu i szkole - gary 21604,00 26572,92 

45 Przedszkolaki z Tarnawatki - zajęcia z 

gimnastyki - trener 

5400,00 5400,00 

46 Przedszkolaki z Tarnawatki - zajęcia z 

grafomotoryki - trener 

5400,00 5400,00 

47 Przedszkolaki z Tarnawatki - zajęcia z 

rytmiki - trener 

10800,00 10800,00 

48 Przedszkolaki z Tarnawatki - zajęcia z 

sensoplastyki - trener 

4680,00 4680,00 

49 Wodociąg - ul. Szkolna i Widokowa 55000,00 67650,00 

50 Przedszkolaki z Tarnawatki - żelazko, 

deska do prasowania, odkurzacz 

1410,00 1734,30 

51 Przedszkolaki z Tarnawatki - tablica 

interaktywna 

4040,00 4969,20 

52 Przedszkolaki z Tarnawatki - sprzęt 

RTV 

2300,00 2829,00 

53 Przedszkolaki z Tarnawatki - sprzęt 

chłodniczy 

8550,00 10516,50 

54 Książki - Huta Tarnawacka 2960,00 3108,00 

55 Książki - Tarnawatka 14298,10 15013,00 

56 Obsługa prawna 72000,00 88560,00 

57 Przedszkolaki z Tarnawatki - sprzęt 

fotograficzny 

1250,00 1537,50 

58 Przedszkolaki z Tarnawatki - sprzęt 

komputerowy 

3220,00 3960,60 

59 Przedszkolaki z Tarnawatki - 

zmywarki 

11940,00 14679,30 

60 Przedszkolaki z Tarnawatki - piec 

konwekcyjno-parowy 

7880,00 9692,40 

61 Przedszkolaki z Tarnawatki - 

wentylacja nawiewowo-wywiewna 

8697,41 8697,41 

62 Inspektor nadzoru - plac zabaw przy 

przedszkolu 

1500,00 1500,00 
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63 Inspektor nadzoru - droga Dąbrowa 1000,00 1230,00 

64 Termomodernizacja - aktualizacja 

kosztorysów 

6000,00 7380,00 

65 Projekt - Świetlica Tarnawatka-Tartak 10569,11 13000,00 

66 Projekt - droga Niemirówek-Kolonia 4500,00 5535,00 

67 Inspektor nadzoru - Huta Tarnawacka 

- droga 

2900,00 2900,00 

68 Klub seniora - bilety na basen 16000,00 17280,00 

  RAZEM 738085,26 829290,96 
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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 31.12.2019 r. ilość dróg gminnych wynosiła 56,43 km. W tym odcinki 

utwardzone stanowią długość 28,34 km, a nieutwardzone 28,09 km. Ponadto w gminie 

znajduje się wiele dróg wewnętrznych (nieposiadających kategorii drogi publicznej), z 

których nawierzchnię bitumiczną posiadają odcinki o łącznej długości 4,18 km. 

Długość ścieżek rowerowych wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 3,202 km i nie 

zmieniła się od 2018 r. 

Długość chodników (przy drogach gminnych) wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 

3,245 km i nie zmieniła się od 2018 r. 

W 2019 r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały przebudowę 

dróg gminnych w poniższych lokalizacjach: 

1. Huta Tarnawacka – dł. 0,32 km, koszt: 232 738,68 zł brutto; 

2. Dąbrowa Tarnawacka – dł. 0,370 km, koszt: 144 098,26 zł brutto; 

3. Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w miejscowości Tarnawatka – 

dł. 0,123 km, koszt: 195 140,74 zł brutto. 
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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 2019 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 obowiązywała 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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: 

o pojemnikowy dla odpadów zmieszanych, 

o workowy dla odpadów segregowanych. 

 

Na odpady zebrane selektywnie przeznaczone są worki o następującej kolorystyce: 

o niebieski – papier i tektura, 

o biały – szkło białe, 

o zielony – szkło kolorowe, 

o żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

o brązowy – odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, 

o szary – popiół. 

 

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

o niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

o szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne, 

o papier i tektura, 

o metale, 

o tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

o meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

o popiół, 
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o zużyte opony, 

o przeterminowane leki i chemikalia, 

o odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o zużyte baterie i akumulatory, 

o 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 2019 roku nie dostarczono żadnych 

odpadów do tego punktu. 

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 kwietniu i październiku. 

 

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. W 2019 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 13 zł 

2 12 zł 

3 10 zł 

4 9 zł 

5 i więcej 7 zł 

 

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 
 

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

Miesięczna stawka 

opłaty od osoby 
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1 26 zł 

2 24 zł 

3 20 zł 

4 18 zł 

5 i więcej 14 zł 

 

Stawki opłat w stosunku do roku 2018 wzrosły o ok 44 %. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania 

miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego 

obowiązek ponoszenia opłaty 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: 

o odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

o tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

o obsługi administracyjnej tego systemu, 

o edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

 

Poniesione koszty w 2019 roku, tym: 340 359,35 zł 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych : 291 408,37 zł 

2) koszty administracyjne w tym: 48 950,98 zł 

- wynagrodzenie pracownika (1/2 etatu) wraz z odpisem na ZFŚS 41 851,62 zł 

- szkolenia, badania pracownika 857,00 zł 

- programy komputerowe ( nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa) 1 441,56 zł 

- przesyłki pocztowe 796,40 zł 

- papier 270,60 zł 

- koszty egzekucyjne i komornicze 144,70 zł 

- zakup publikacji książkowych 89,10 zł 

- opłata za prowadzenie rachunku bankowego 3 500,00 zł 

 

 

Miesięczny koszt w odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych w 2019 roku wyniósł : 26 491,67 zł. 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje 

łączna wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w 2019 r. wyniosła 421 700,25 zł. Z tego przypis na 2019 r. - 365 248,00 zł, zaległości z 

poprzednich lat – 57 776,25 zł. Natomiast do budżetu gminy wpłynęło 339 056,09 zł. Z 

tego zaległości – 27 795,95 zł oraz bieżących należności – 311 260,14 zł. Reszta 

należności podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym. 
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Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2019 r- 

wyniosła 4002. Jest ona zazwyczaj wyższa od liczby osób wynikającej z deklaracji. W 

przypadku Gminy Tarnawatka według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2019 r. liczba 

osób zamieszkałych wynosiła 3306. Różnica ta wynosi 696 osób 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 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco: 

liczba mieszkańców zameldowanych – 4002 osób, 

liczba mieszkańców zamieszkałych – 3 306 osób, 

liczba złożonych deklaracji – 1082 szt, 

 

W ramach „uszczelnienia” systemu w 2019 r. wysłano 3 wezwania 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. 

W 2019 roku wysłano 1 wezwanie do usunięcia odpadów składowanych i 

magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Kwota umorzona - 1524,00 zł oraz odsetki – 333,00 zł. 

 

Zgodnie z zapisami uchwał 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 oraz Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Korczowie. 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 Korczowie. 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 2019 r. zebrano łącznie 301,6400 Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych. Z tego 265,6600 Mg z nieruchomości zamieszkałych i 35,9800 

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 2019 r. odebrano 17,7300 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te w 

całości zostały poddane kompostowaniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w 

Korczowie. 

W analizowanym 2019 roku zostały wyodrębnione w ilości 26,1640 Mg odpady będące 

pozostałościami z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady te zostały 
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przekazane do składowania na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Łaskowie. 

 

W 2019 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 

265,6600 

Opakowania z tworzyw sztucznych 55,7400 

Opakowania z papier i tektury 7,3600 

Opakowania ze szkła 47,5200 

Opakowania z metali 9,6200 

Popiół 0 

Odpady ulegające biodegradacji 17,7300 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,1600 

Zużyte opony 16,2500 

Opakowania wielomateriałowe 4,3750 

Odpady wielkogabarytowe 33,0200 

RAZEM: 466,4350 

 

Nadmienić, należy, że mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów komunalnych 

we własnym zakresie, np.: 

o papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna – jako paliwo, 

o odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostownikach i 

do karmienia zwierząt, 

o popiół – do utwardzania i wyrównywania nawierzchni. 

 

W 2019 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości niezamieszkałych odebrano 

następującą ilość odpadów: 

 



64 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych 

(Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

35,9800 

Opakowania z tworzyw sztucznych 0,2000 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,000 

Opakowania z papieru i tektury 0,0800 

Opakowania ze szkła 0,0700 

Odpady wielogabarytowe 0,9600 

RAZEM 37,2900 

 

Z odpadów zmieszanych wysegregowano następujące ilości odpadów (dane na podstawie 

informacji z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie): 

o opakowania z tworzyw sztucznych – 0,0720 Mg, 

o opakowania z papieru i tektury – 0,0270 Mg, 

o opakowania ze szkła – 0,0210 Mg, 

o metale żelazne - 2,7060 Mg, 

o opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone – 0,0160 Mg. 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku wyniósł – 45,43% 
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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 2019 r. ze wszystkich ujęć wody wydobyto 148235 m³ 

wody z tego sprzedano 107000 m³, na własne cele technologiczne zużyto 10000 m³, 

straty wody wyniosły 32700 m³ co stanowi 22,05 % wydobytej wody. Na terenie gminy 

Tarnawatka w 2019 r. wystąpiło 12 awarii sieci wodociągowych. 

Ujęcie wody w Tarnawatce jest największym na terenie gminy. Posiada dwie 

studnie głębinowe oraz zbiornik wyrównawczy ( wierzę ciśnień) o pojemności 200 m³, 

zasila w wodę takie miejscowości jak: Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Pańków, 

Dąbrowa Tarn.,Wieprzów Tarn., Wieprzów Ord., Pauczne, część Huty Tarnawackiej. 

Istnieją techniczne możliwości 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. Wodociąg posiada 

zdalną wizualizację pracy urządzeń oraz ciągłe pomiary ciśnień wody na ujęciu wody 

Tarnawatka, przepompowni wody przy ul. Jasnej w Tarnawatce oraz przy oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Wieprzów Tarnawacki.. 

W przypadku spadku ciśnienia wody o 0,5 bar wysyłany jest komunikat SMS do 

operatora wizualizacji, informujący o tym zdarzeniu. 

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 (wieża ciśnień) o 

pojemności 150 m³. Woda na ujęciu Niemirówek uzdatniana jest przez odżelazianie. 

Zapas wody w przypadku braku zasilania w energię elektryczną szacuje się na 20 godzin 

bez wyraźnego spadku ciśnienia wody. Wodociąg posiada zdalną wizualizację ciśnienia 

wody na sieci wodociągowej przy oczyszczalni w miejscowości Niemirówek Kol.. W 

przypadku spadku ciśnienia wody o 0,5 bar wysyłany jest komunikat SMS do operatora 

wizualizacji, informujący o tym zdarzeniu. 

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 . Wodociąg posiada 

zdalną wizualizację pracy urządzeń w tym ciągły pomiary ciśnienia wody, monitoring 

pracy pompy głębinowej oraz pomp liniowych. 

Jakość wody we wszystkich wodociągach gminnych jest okresowo kontrolowana przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub. , który po 
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analizie wykonanych badań monitoringowych stwierdza przydatność wody do spożycia. 

Badania publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnawatka 

http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/inne-dokumenty/ocena-jakosci-wody 

 

Charakterystyka wodociągów na terenie gminy Tarnawatka 

Nazw

a 

wodoc

iągu 

Lata 

budowy 

wodociągó

w/ lata 

użytkowani

a 

Długość 

sieci 

wodociągo

wych 

 

[km] 

Długość 

przyłączy 

wodociągo

wych 

[km] 

Max 

wydajność 

dobowa 

ujęcia 

wody 

[ m³ /d] 

Wydobycie 

wody w 

2018 r. 

[m³/rok; 

m³/d] 

Rodzaj 

uzdatniania 

Ocena 

ogólnego 

stanu 

techniczne

go  

Tarna

watka 

1990- 

1998/30 

37,7 24,6 630 101197; 

277,26 

Sterylizacja 

lampami 

UV 

Ogólny 

stan 

techniczny 

ujęcia 

wody 

dobry, 

sieci i 

przyłączy 

wodociągo

wych 

dostateczn

y. 

Występują 

częste 

awarie 

aluminiow

ych 

opasek 

przyłączen

iowych. 

Niemi

rówek 

1982-

1986/38 

15,8 13,2 394 41467; 

113,61 

Odżelazian

ie 

Ogólny 

stan 

techniczny 

ujęcia 

wody i 

sieci 

wodociągo

wych 

dobry, 

przyłączy 

wodociągo

wych 

dostateczn

y. 

Postępując

a korozja 

przyłączy 
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wodociągo

wych 

Huta 

Tarn. 

1972-

1978/48 

1,1 0,6 22 3815; 

10,42 

brak Studnia 

głębinowa 

bez rury 

osłonowej 

, sieci i 

przyłącza 

wodociągo

we 

wykonane 

ze stali, 

mocno 

skorodowa

ne, 

Wodociąg 

wymaga 

przebudo

wy. 

Podhu

cie 

1985-

1986/35 

2,3 1,1 18 2156; 5,9 brak Ogólny 

stan 

techniczny 

ujęcia 

wody i 

sieci 

wodociągo

wych 

dobry, 

stan 

przyłączy 

wodociągo

wych 

dostateczn

y. 

Postępując

a korozja 

przyłączy 

wodociągo

wych, 

niewielkie 

mikrowyci

eki trudne 

do 
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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 24,8 km. W 2019 r. gminne 

oczyszczalnie komunalne oczyściły ogółem 53243 m³ ścieków, w tym 232 m³ ścieków 

dowiezionych ze zbiorników bezodpływowych, 184 m³ osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 315 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 528 budynków mieszkalnych w których zamieszkuje ok. 2420 osób 

korzystających z kanalizacji zbiorczej co stanowi około 60% liczby 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 wykazanych jest 188 szt. zbiorników 

bezodpływowych. W 2019 r. wystąpiło 30 awarii kanalizacji sanitarnych, które w 

większości przypadków wynikały z niewłaściwego użytkowania kanalizacji przez 

mieszkańców. Głównymi przyczynami były zatkania wlotów pomp oraz sieci kan. 

odpadami stałymi typu szmaty, środki higieniczne, mopy, włóknina itp. . W załączonej 

tabeli nr 2 w zestawieniu tabelarycznym podano dane dotyczące oczyszczalni ścieków 

oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. 

 

W grudniu 2019 ustalono plan modernizacji oczyszczalni ścieków w Tarnawatce 

oraz przepompowni liniowych wybudowanych w 2005-2006 r. podczas realizacji I i II 

etapu budowy kanalizacji Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak. 

 

1. Modernizacja oczyszczalni Tarnawatka z perspektywą dopływu 140m3/d , 

możliwością oczyszczania osadów dowiezionych o ładunkach ponad dziesięciokrotnie 

większych niż w ściekach dopływających. 

- modernizacja gospodarki osadowej ( z uwzględnieniem osadów dowożonych) 

- wymiana zużytych pomp, urządzeń AKPIA z wizualizacją 

- wymiana skorodowanych rurociągów na oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków 

-wymiana lub naprawa urządzeń technologicznych oczyszczalni 

2. Modernizacja przepompowni P1, P8, ZLEWNA, TECHNOLOGICZNA, ŚCIEKÓW 

OCZYSZCZONYCH, P4, P3, P2A, P2B, PRZYDOMOWA P5. 

 

Charakterystyka kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Tarnawatka 

 

Nazwa 

oczyszcz

alni, 

kanalizac

ji 

Lata 

budowy 

oczyszczal

ni i sieci 

kan./ lata 

użytkowani

Długość 

sieci  

kanalizacyjn

ych 

 

[m] 

Max 

przepustowo

ść dobowa 

kanalizacji 

 

[ m³ /d] 

Oczyszczanie 

ścieków 

w 2018 r. 

[m³/rok; m³/d] 

Rodzaj 

oczyszcza

lni  

Ocena 

ogólnego 

stanu 

techniczne

go  

lokalizacji. 
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a 

Tarnawat

ka; 

Tarnawat

ka, 

Tarnawat

ka-Tartak 

2004- 

2005; 

Kan. II etap 

2006/16 

17096 200 41640; 

113,77 

Mechanic

zno-

biologicz

na z 

osadem  

czynnym 

Stan techn. 

dostateczn

y 

Wymaga 

moderniza

cji 

Pańków 2010/10 3360 30 3275; 

8,95 

Mechanic

zno-

zraszany

m 

biologicz

na ze 

złożem 

Stan techn. 

dobry 

Niemiró

wek- 

Kolonia 

2011/9 1520 30 2796; 

7,64 

Mechanic

zno-

zraszany

m 

biologicz

na ze 

złożem 

zraszany

m 

Stan techn. 

dobry 

Wieprzó

w 

Tarnawac

ki, 

Wieprzó

w 

Ordynack

i 

2013/7 3785 66 5532; 

15,11 

Mechanic

zno-

zraszany

m 

biologicz

na ze 

złożem 

zraszany

m 

Stan techn. 

bardzo 

dobry 
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14 Ochrona przyrody 
 

Na terenie Gminy Tarnawatka ustanowione zostały następujące formy ochrony przyrody: 

  

1. Obszar Natura 2000 – obejmuje południowy 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) 

 

W zakresie wycinki drzew i krzewów zrealizowano następujące zadania  

1. Przyjęto zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew – 42. 

2. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew wydano – 8. 

3. Wniosków do Starosty na zezwolenie na usunięcie drzew sporządzono – 4. 

4. Wniosków do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzono – 2 

 

Ochrona zwierząt  
 

Gmina stale realizuje zadania związane z ochroną zwierząt i zapobieganiem ich  

bezdomności. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 6800,00 zł. 

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
 

1. Złożono 30 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

2. Masa wszystkich wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych, 

unieszkodliwionych oraz pozostających do unieszkodliwienia ujęto w tabeli poniżej : 

 

Masa wszystkich wyrobów w kg 

 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

4 628 

999  
4 428 609  200 390  

726 

852  
716 512  10 340  

3 902 

147  
3 712 097  190 050  

Masa wyrobów wg rodzaju 
 

kod 

wyrobu 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

W01 
1 087 

086 

1 076 

886 
10 200 

260 

856 
260 856 0 

826 

230 
816 030 10 200 

W02 
3 541 

913 

3 351 

723 
190 190 

465 

996 
455 656 10 340 

3 075 

917 

2 896 

067 
179 850 

 

 

Masa wyrobów wg miejscowości 
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miejscowość 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

Dąbrowa 

Tarnawacka 
123 843 123 843 0 16 653 16 653 0 

107 

190 
107 190 0 

Huta 

Tarnawacka 
316 884 297 604 19 280 69 219 66 139 3 080 

247 

665 
231 465 16 200 

Klocówka 246 306 243 006 3 300 36 021 32 721 3 300 
210 

285 
210 285 0 

Kunówka 116 320 116 320 0 38 170 38 170 0 78 150 78 150 0 

Niemirówek 266 502 266 502 0 31 197 31 197 0 
235 

305 
235 305 0 

Niemirówek-

Kolonia 
347 483 347 483 0 54 233 54 233 0 

293 

250 
293 250 0 

Pańków 352 048 352 048 0 70 528 70 528 0 
281 

520 
281 520 0 

Pauczne 331 913 331 913 0 29 976 29 976 0 
301 

937 
301 937 0 

Podhucie 130 536 130 536 0 11 781 11 781 0 
118 

755 
118 755 0 

Sumin 330 678 326 478 4 200 53 103 53 103 0 
277 

575 
273 375 4 200 

Tarnawatka 727 099 562 729 164 370 103 699 102 379 1 320 
623 

400 
460 350 163 050 

Tarnawatka-

Tartak 
270 866 270 866 0 95 246 95 246 0 

175 

620 
175 620 0 

Tymin 379 212 376 572 2 640 21 087 18 447 2 640 
358 

125 
358 125 0 

Wieprzów 

Ordynacki 
399 493 392 893 6 600 58 903 58 903 0 

340 

590 
333 990 6 600 

Wieprzów 

Tarnawacki 
289 816 289 816 0 37 036 37 036 0 

252 

780 
252 780 0 
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15 Pomniki i miejsca pamięci  

 

Na terenie gminy znajdują się następujące 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. 

4. Tablice pamiątkowe w miejscowościach : Niemirówek – Kolonia, Sumin, Tarnawatka, 

Tymin i Podhucie. 

Ogółem na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 

1.509.63 zł. 


