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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  2020  wójt  wydał  59  zarządzeń.  Funkcję  Wójta
Gminy Tarnawatka sprawuje Piotr Pasieczny od początku kadencji, która rozpoczęła się w
roku 2018. 

W związku  z  panującą  sytuacja  epidemiczną,  w  celu  zapewnienia  ciągłości  pracy
urzędu  na  wypadek  dłuższej  nieobecności  wójta  utworzone  zostało  stanowisko  zastępcy
wójta. Funkcję tę od 1 kwietnia 2020 roku pełni Marian Szałapski w 1/8 etatu. W pozostałej
części zatrudniony jest nadal jako sekretarz gminy. 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  gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w
sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje
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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. 

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 2020 roku Rada Gminy Tarnawatka obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na
5 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 36 uchwał:
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2020 rok”
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
udzielenia  pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla  bezdomnych
zwierząt w Zamościu
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członka  ochotniczej  straży  pożarnej  na
terenie gminy Tarnawatka
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”
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Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą
jest Gmina Tarnawatka
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030
Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały 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 XIII/100/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członka  ochotniczej  straży  pożarnej  na
terenie gminy Tarnawatka
Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka
Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania
Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  Wójta
Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030
Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2020/2021
Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała Nr XV/110/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030
Uchwała Nr XV/111/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2021 rok
Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Tarnawatka
Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
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Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze
Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie  uchwalenia  rocznego  „Programu  współpracy  Gminy  Tarnawatka  z  organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na
2021 rok"
Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 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 XV/118/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka
Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Tarnawatka z  dnia 30 października 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały 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 XVI/121/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030
Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
zmiany 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
Podhucie Cisło Alina
Sumin Chacia Krzysztof
Tarnawatka Romańczuk Wiesława
Tarnawatka-Tartak Machlarz Jan
Tymin Hacia Anna
Wieprzów Borowicz Tadeusz
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W 2020 roku w każdym sołectwie odbyły się zebrania mieszkańców, w których uczestniczył
wójt gminy.
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2 Demografia gminy

Liczba mieszkańców gminy na koniec roku 2020 wyniosła 3944 osoby, wykazując z roku
na rok tendencję spadkową. Zjawisko to jest charakterystyczne dla małych miejscowości na
przeważającym  obszarze  kraju,  a  w  szczególności  w  Polsce  południowo-wschodniej.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, dla lepszego zobrazowania zjawiska, w tabeli zamieszczono
dane na wg.  stanu na  dzień 31 grudnia  w kolejnych latach z  rozbiciem na poszczególne
miejscowości wraz z podaniem liczby urodzeń, zgonów, zameldowań, wymeldowań, a także
ilości zawartych związków małżeńskich i rozwodów. 

Nazwa
miejscowoś

ci

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2010

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2011

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2012

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2013

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2014

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2015

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2016

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2017

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2018

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2019

Liczba
mieszk
ańców
31.12.
2020

Dąbrowa 
Tarnawacka

73 74 81 85 86 86 86 83 78 77 78

Huta 
Tarnawacka

197 195 192 188 187 181 182 186 186 186 183

Klocówka 109 107 105 109 108 107 107 114 112 115 117

Kunówka 82 82 78 77 73 72 73 86 86 85 87

Niemirówek 170 168 166 163 154 150 151 151 149 151 150

Niemirówek
-Kolonia

284 273 270 261 270 267 264 260 254 246 244

Pańków 266 268 266 260 253 254 254 248 246 244 240

Pauczne 130 126 122 120 121 122 121 120 114 113 117

Podhucie 89 85 84 83 83 89 88 83 80 77 80

Sumin 225 224 220 222 220 215 210 212 213 213 216

Tarnawatka 973 963 959 956 954 925 912 903 906 879 868

Tarnawatka-
Tartak

754 771 760 759 775 759 766 774 780 779 783

Tymin 290 286 280 276 274 269 271 265 268 262 264

Wieprzów 
Ordynacki

322 327 324 317 311 308 306 303 307 307 308

Wieprzów 
Tarnawacki

231 234 239 233 223 213 216 213 213 217 209

Razem: 4195 4183 4146 4109 4092 4017 4007 4001 3992 3951 3944
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Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Urodzenia 37 33 
( dziew. 14

chłopcy
19)

34
(dziew.14
chłopcy-

20)

39
(dziew.20

chłopcy
19)

38
(dziew.21

chłopcy 17

31
(dziew.14

chłopcy 17

42
(dziew.23

chłopcy 19

Zameldowan
ia

42 31 29 59 31 42 32

Zmarli 38 57 42 43 41 52 48

Wymeldowa
nia

58 82 31 61 37 62 33

Małżeństwo 58 42 41 53 44 28 47

Rozwód 11 11 9 7 15 4 11

Najpopularniejsze
imiona

2016 2017 2018 2019 2020

Dziewczynki Lena,
Magdalena,
Maja

Łucja,
Aleksandra,
Zofia

Amelia,
Antonina, Julia, 
Kornelia, Maja

Hanna, 
Zuzanna

Antonina, Lena, 
Oliwia, Julia

Chłopcy Dawid, 
Antoni,
Adrian

Krzysztof, 
Wiktor

Antoni, Szymon Dominik, 
Adam, 
Grzegorz,
Antoni

Antoni,
Mikołaj,
Natan
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3 Oświata i wychowanie

Gmina  Tarnawatka  w  roku  2020  była  organem  prowadzącym  dla  Zespołu  Szkół  i
Przedszkola w Tarnawatce, w skład którego wchodziły: Publiczne Przedszkole w Tarnawatce,
Szkoła  Podstawowa  w  Tarnawatce  oraz  Szkoły  Podstawowej  w  Hucie  Tarnawackiej.  Ze
względu na panującą sytuację epidemiczną przez większą część roku 2020 nauka w szkołach
odbywała się zdalnie. 

3.1 Informacja o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce za 
rok 2020

Poniższa informacja obejmuje statystyki i działania dotyczące dwóch lat szkolnych: 
roku szkolnego 2019/2020( II semestr) i roku szkolnego 2020/2021 (I semestr).

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

- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa

Przedszkole w Tarnawatce

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało:

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość dzieci
Rok szkolny 2019/2020 4 83
Rok szkolny 2020/2021 4 87

Szkoła Podstawowa w Tarnawatce

Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Tarnawatce realizuje:

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość uczniów
Rok szkolny 2019/2020 13 208
Rok szkolny 2020/2021 13 204

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce zatrudnia łącznie ( stan na 31 grudnia 
2020r.) 40 pracowników pedagogicznych ( w tym psycholog, logopeda i 2 nauczycieli 
wspomagających) oraz 15 pracowników niepedagogicznych.

Nauczyciele w podziale na stopnie awansu:

Stopień awansu Ilość zatrudnionych
Stażysta 1
Kontraktowy 5
Mianowany 10
Dyplomowany 24
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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

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną
i różne wyzwania, z którymi należało się w związku z tym zmierzyć.

 Opracowywanie,  modyfikowanie  i  aktualizowanie  procedur  zapewniających  bezpieczny
pobyt  uczniów  w  szkole  w  reżimie  sanitarnym  stało  się  bardzo  ważnym  elementem
funkcjonowania  ZSiP.  Do  nowych  wymogów  dostosowywano  obowiązujące  regulaminy
szatni,  biblioteki,  świetlicy  szkolnej,  hali  sportowej,  wydawania  i  spożywania  posiłków.
Wprowadzono nowe rozwiązania organizacyjne. Realizacja procedur bezpieczeństwa, w tym
także wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, odbywała się bez
zakłóceń, zgodnie z wytycznymi.

Opracowano procedury z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Planowanie pracy szkoły uwzględniało nową, pandemiczną rzeczywistość. Dotychczasowe,
sprawdzone formy pracy zastąpiono nowymi, dostosowanymi do zasad reżimu sanitarnego. 

Placówki  realizowały  ustawowe  zadania  poprzez  działalność  dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą. W planowaniu działań brane były pod uwagę kierunki polityki
oświatowej  państwa  oraz  wnioski  z  nadzoru.  Oferta  edukacyjna  była  zróżnicowana,
dostosowana do potrzeb i  możliwości uczniów. W związku z sytuacją epidemiologiczną
oferta  ta  uległa  koniecznej  modyfikacji. Od  marca  2020  r.  zrezygnowano  z  organizacji
wyjazdów,  wycieczek,  dyskotek,  udziału  w  zawodach  i  rozgrywkach  sportowych.  Mimo
trudnej  sytuacji  epidemiologicznej  organizowano  konkursy szkolne,  jak  również
uczestniczono w wielu  konkursach proponowanych  przez  instytucje  zewnętrzne.  Niektóre
konkursy  przybrały  inną  formę.  Przedszkolaki  i  uczniowie  odnosili  sukcesy  nie  tylko  na
etapie  szkolnym,  ale  także  powiatowym  i  regionalnym.  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.
Wachlarz konkursów jest szeroki: konkursy wiedzy, plastyczne, recytatorskie, sportowe. Oto
niektóre z nich:

 Wirtualne Mistrzostwa w Skokach Narciarskich (48 uczestników);
 Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Wiersze ks. Pawła Słonopasa (26 uczestników);
 Szkolny etap  Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej (19  uczniów),  gminny

etap – 6 uczniów; kwalifikacja do etapu powiatowego – 1 uczeń;
 XIII  memoriał  Jana  Kostura  w  Jarczowie –  Mistrzostwa  Powiatu  LZS  w Tenisie

Stołowym (11 uczestników). W kategorii wiekowej 2011/2012 chłopców -III miejsce,
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w  kategorii  2009/2010  chłopców  -  II  miejscu,  w  kategorii  wiekowej  2005/2006
dziewcząt - II miejsce. Szkoła – II miejsce;

 konkurs plastyczny Co dymi i dlaczego dla sześciolatków (13 dzieci);
 przedszkolny konkurs plastyczny Bezpiecznie na wsi – nie ryzykujesz, gdy zwierzęta

znasz i szanujesz (20 dzieci) ; wyróżnienie na etapie powiatowym;
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” (30 uczestników); wyróżnienie w

kat. Beniamin i w kat. Kadet);
 V edycja Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego w Tomaszowie Lub. etap szkolny (3

uczniów);
 XXIV Ogólnopolski Konkurs im. I. Kwinto ,,Życie jest bajką” (prace 8 –orga uczniów

kwalifikacja do wystawy);
 Kuratoryjny konkurs polonistyczny -etap wojewódzki - finalistka;
 Kuratoryjny konkurs matematyczny -etap wojewódzki -finalistka);
 Powiatowy Konkurs Matematyczny ,,Szóstka” dla uczniów klas VI; laureat i finalista;
 Regionalny Konkurs Plastyczny „Baczyński jakiego nie znamy” organizowanym przez

Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu – laureat;
 Powiatowy  etap  konkursu  plastycznego  „Kolory  Niepodległości”. W  kategorii 

przedszkole -  II miejsce i  wyróżnienie W kategorii klas I-III -  I miejsce, III miejsce i
wyróżnienie. 

 XI Edycja Konkursu Historycznego- „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o
żołnierzach  SZP-ZWZ-AK  Inspektoratu  Zamość  oraz  ich  powojenne  losy”-
wyróżnienie.

Wymiernym efektem pracy szkoły jest również egzamin ósmoklasisty przeprowadza-
ny na zakończenie edukacji. W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu po szkole podstawo-
wej przystąpiło 21 uczniów. 20 uczniów pisało egzamin na arkuszu A1, jeden uczeń miał ar-
kusz dostosowany do niepełnosprawności. Jedna uczennica miała dostosowane warunki pisa-
nia egzaminu ze względu na dysleksję.
Średni wynik punktowy wyniósł:

Język polski: Średnia szkoły 55 %, średnia powiatu 58%, średnia województwa 60,%, kraju
59%; stanin – 4. 8 uczniów uzyskało wynik procentowy 70 i wyżej;

Matematyka: Średnia szkoły 46%, średnia powiatu 42%, średnia województwa 46%, średnia
kraju 46; stanin – 5. 5 uczniów uzyskało wynik procentowy 70 i wyżej;

Język angielski: Średnia szkoły 45%, średnia powiatu 46%, średnia województwa 52%, śred-
nia kraju 54%; stanin -4. 6 uczniów uzyskało wynik procentowy 70 i wyżej.

Wyniki z egzaminu sytuują naszą szkołę wśród szkół podstawowych z wynikiem śred-
nim. Uczniowie z wysoką średnią ocen potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności wysokimi 
wynikami na egzaminie. Cieszy wyższy niż ubiegłoroczny wynik szkoły z matematyki (2019-
stanin 4)

Realizując  zadania  wychowawcze,  wychowawcy  mogli  liczyć  na  wsparcie
psychologa Celem  tej  współpracy  było: rozpoznawanie  potencjalnych  możliwości  oraz
indywidualnych  potrzeb  ucznia  i  umożliwianie  ich  zaspokojenia;  diagnozowanie  sytuacji
wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych wobec uczniów, rodziców i
nauczycieli;  organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologicznej  dla
uczniów,  rodziców  i  nauczycieli;  zapewnienie  uczniom  doradztwa  w  zakresie  wyboru
kierunku  kolejnego  etapu  nauki;  minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,

12

http://zsip.cal24.pl/index.php/konkursy/3302-xi-edycja-konkursu-historycznego-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy
http://zsip.cal24.pl/index.php/konkursy/3302-xi-edycja-konkursu-historycznego-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy


zapobieganie  zaburzeniom  zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy
wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Oprócz wsparcia psychologicznego
dzieci i uczniowie korzystają z terapii logopedycznej dzięki zatrudnieniu logopedy.

Wszyscy  uczniowie  wymagający  terapii,  wsparcia  są  nią  objęci.  Kwalifikacja  na  zajęcia
odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w momencie dostarczenia przez rodzica opinii
poradni, bądź dostrzeżenia problemu przez nauczyciela przedmiotu czy wychowawcę klasy.
Problemy uczniów są rozwiązywane na bieżąco. Rodzice mają możliwość uzyskania pomocy,
porady czy  wsparcia.  Opieką otoczeni  są  nie  tylko uczniowie mający trudności  w nauce,
sprawiający trudności wychowawcze, ale też uczniowie zdolni.

W zależności od potrzeb uczniowie korzystają z różnorodnych form wsparcia takich jak:

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne,

 dostosowanie wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb,

 dostosowanie form i metod pracy, 

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 zajęcia z psychologiem,

 zajęcia rewalidacyjne,

 zajęcia logopedyczne,

 opieka nauczyciela wspomagającego- 2 dzieci

 pomoc nauczyciela-1 uczeń .

W roku  2020  zostały  zorganizowane  dodatkowe zajęcia  z  języka  polskiego  dla  3
uczniów, którzy powrócili z zagranicy (I semestr roku szkolnego 2019/2020) oraz 1 uczennicy
(II  semestr  roku  szkolnego  2020/2021).  Udział  umożliwił  im  lepszą  komunikację  i
funkcjonowanie w nowym dla nich środowisku szkolnym.

Pomoc  psychologiczno-  pedagogiczna  w  szkole  oraz  przedszkolu  funkcjonuje
prawidłowo, co potwierdziła przeprowadzona w listopadzie kontrola kuratoryjna. 

W  grudniu  2020  roku  zakończono  realizację  wartościowego
programu  ,,Przedszkolaki  z  Tarnawatki”  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  Nazwa działania  edukacja
przedszkolna.  Głównym  założeniem  programu  było  zwiększenie  dostępności  do  edukacji
przedszkolnej  dzieci  w  wieku  3-4  lat,  doposażenie  placówki  i  prowadzenie  zajęć
specjalistycznych.  Z dobrodziejstw tego programu w różnym stopniu korzystało 83 dzieci
objętych  edukacją  przedszkolną.  Oprócz  doposażenia  placówki  w  wartościowe  pomoce
dydaktyczne,  trzy  i  czterolatki  mogli  korzystać  z  szerokiego  wachlarza  zajęć
specjalistycznych  tj.  zajęcia  z  grafomotoryki,  zajęcia  muzyczno-rytmiczne,  zajęcia  z
sensoplastyki,  zajęcia  z  gimnastyki  korekcyjnej.  Mieli  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. 

Jesienią 2020 roku podjęto działania przyczyniające się do wprowadzenia dziennika
elektronicznego. Na początek zabezpieczono środki w budżecie na ten cel. Wybrano dziennik
firmy Librus, między innym ze względu na kompatybilność z programem e-świadectwa, który
szkoła posiada. Zadbano także o dostępność internetową w każdej sali lekcyjnej oraz sprzęt
komputerowy niezbędny do realizacji tego zadania. Udostępnienie e-dziennika dla uczniów i
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rodziców  planowane  jest  na  maj  2021  roku.  Wprowadzenie  dziennika  elektronicznego
poprawi komunikację z rodzicami i uczniami.

Pod  koniec  roku  2020  Rada  Rodziców  działająca  przy  Szkole  Podstawowej  w
Tarnawatce  sfinansowała  rozszerzenie  radiowęzła  szkolnego na  starą  część  Szkoły
Podstawowej oraz świetlicę szkolną.  Koszt  tego przedsięwzięcia  to  ponad 8000 zł.  Radio
działające prężnie od wielu lat, nadaje wartościowe audycje przygotowywane przez młodych
dziennikarzy pod nadzorem nauczycieli. stanowi ono doskonałą formę zastępczą komunikacji
ze wszystkim uczniami, co w czasach pandemii jest dobrą alternatywą dla akademii, apeli ,
spotkań z ciekawymi ludźmi. Dzięki tej inicjatywie cała społeczność szkolna (także młodsze
dzieci) będzie mogła korzystać dobrodziejstw szkolnej rozgłośni radiowej. 

Przystąpienie  do  Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej  oprócz  dostęp  do szybkiego
(100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu, przyniosło inne wymierne korzyści. Szkoła
otrzymała 25 tabletów z dostępem do internetu. Urządzenia zostały udostępnione uczniom
na czas edukacji zdalnej i bardzo dobrze się sprawdzają. 

W roku 2020 z  programu ,,Zdalna Szkoła” otrzymaliśmy komputery stacjonarne i
laptopy, które wzbogaciły narzędzia edukacyjne w naszej szkole i usprawniły pracę zdalną.
Szkoła sukcesywnie, w miarę potrzeb użycza uczniom sprzęt komputerowy, dzięki któremu
wszyscy uczniowie mają wyrównane szanse edukacyjne.

Systematycznie  wzbogacamy  szkołę  w  nowoczesne  pomoce  do  pracy  z  dziećmi
niepełnosprawnymi i wymagającymi wsparcia psychologicznego, w roku 2020 zakupiono,
m.in. tablicę interaktywną do wykorzystania w pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 W ZSiP w Tarnawatce funkcjonuje stołówka szkolna i przedszkolna. Dzięki stołów-
ce uczniowie mieli możliwość skorzystania z obiadów, a przedszkolaki również z drugiego 
śniadania i podwieczorku. Uczniowie, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej mogli liczyć na pomoc GOPS –u w postaci refundacji posiłków. Średnio wydawanych 
było 83 II śniadań, 221 dań obiadowych oraz 55 podwieczorków dla przedszkolaków.

W Szkole Podstawowej w Tarnawatce funkcjonuje świetlica szkolna. Opieka świetli-
cowa sprawowana jest w godzinach porannych od 6.45 do 8.45 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 odbywa-
ją się od 7.30 do 12.30. 

Od września 2020 roku 78 uczniów ma zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły, 9-
do przedszkola ze względu na odległość od miejsca zamieszkania.

Szkoła uczestniczy Programie dla szkół, mającym na celu kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych uczestniczą uczniowie klas I-V .  W ramach programu otrzymują
mleko i jego przetwory oraz określone porcje owoców i warzyw.

Podniesieniu  jakości  pracy  szkoły  służą  realizowane  programy  i  projekty.  Są
to ,,Mądra szkoła czyta dzieciom,’’, Wychowanie dla Wartości’’, Czytanie na dywanie’’, Ko-
dowanie na dywanie’’ ,Mała książka- wielki człowiek’’.

W swojej  działalności  placówki starają się  kształtować wrażliwość na potrzeby
innych. Podejmowano szereg działań w tym zakresie. Były to, m.in.:

 akcja Góra Grosza w Przedszkolu. Jej celem jest pomoc dzieciom, które wychowują
się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim,
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ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – ukazanie najmłodszym,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra in-
nych.

 akcja Razem na święta. W ramach tej akcji przedszkolaki zgromadziły zapasy karmy
dla zwierząt,  którą przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Zwierząt.  Akcja miała na
celu zachęcanie dzieci do niesienia pomocy innym oraz budowania wspólnot i więzi
międzypokoleniowych.  Uczniowie  szkoły  po  kierunkiem  wychowawców  świetlicy
wykonali piękne kartki świąteczne, które zostały przekazane osobom starszym i sa-
motnym. Dostarczyły im wielu wzruszeń, o czym świadczą ciepłe słowa podzięko-
wań.

 ogólnopolska  akcja  Szlachetna  Paczka. Zebrano  znaczną  ilość  długoterminowych  
produktów spożywczych,  środków  czystości,  artykułów szkolnych,  dekoracyjnych,
odzież. Ten piękny dar serca przekazano jednej z rodzin, która znalazła się w trudnej
sytuacji materialnej w związku z m.in. problemami zdrowotnymi. We współpracy z
KGW Tarnawatka zebrano środki finansowe na zakup węgla i kuchenki gazowej dla
tej rodziny.

 W ramach współpracy opiekunów Klubu Wiewiórka z PCK dwoje dzieci otrzymało
Paczkę Marzeń z okazji Mikołajek.

 W szkole prowadzone były działania proekologiczne, pozyskiwane surowce wtórne,
zbierane  zużyte  baterie  i  plastikowe  nakrętki.  Nakrętki  przekazane  zostały  
do hospicjum w Łabuńkach.

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 2020

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 2020 
roku uczyło się 45 dzieci, natomiast od września do końca grudnia 2020r.- 40.
Szkoła funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, zatwierdzonym 
arkuszem organizacyjnym i aneksami do niego oraz Statutem Szkoły.
Na dzień 1 stycznia 2020r.w szkole zatrudniony był 1 pracownik obsługi i 17 nauczycieli (w 
tym 4 nauczycieli uzupełniających etat):
Dyplomowanych-6
Mianowanych-8
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 
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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. 
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze rozpoczynają się o godz. 7:30 a dydaktyczne o godz. 
8:00, kończą się o godz. 14:20 lub 15:15. W ciągu roku szkolnego działa świetlica szkolna, 
która objęła opieką łącznie 25 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2020r. oraz 18 uczniów w 
okresie wrzesień-grudzień 2020r., zajęcia miały charakter indywidualny i grupowy. 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Rozwój zawodowy nauczyciela ukierunkowany jest na podnoszenie jakości pracy szkoły. W 
związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w trakcie roku nauczyciele brali udział w trybie 
zdalnym w różnych formach doskonalenia zawodowego, które były organizowane przez 
LSCDN i inne placówki oświatowe. Propozycje doskonalenia wybierali indywidualnie 
zgodnie z kierunkami rozwoju szkoły oraz kierując się własnymi doświadczeniami, 
zainteresowaniami i potrzebami. Członkowie rady pedagogicznej uczestniczyli w 
zorganizowanych przez dyrektora szkoleniach online na temat ,,Praca w Office 365 oraz 
Microsoft Teams”, platforma została wdrożona w szkole do pracy zdalnej.
Na przestrzeni roku 2020 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. Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego ,,Poczytaj mi przyjacielu”.
6. Ogólnopolski program ,,Fajniaki” (udział uczniów klas I-III).

Ważna jest dla nas działalność charytatywna, zorganizowane zostały: zbiórka zakrętek na 
hospicjum Santa Galla w Łabuniach, zbiórka karmy dla bezdomnych piesków, 
rozprowadzanie kartek świątecznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczniowie pod 
kierunkiem wychowawców świetlicy zaangażowali się w akcję ,,Kartka dla Seniora”, kartki 
świąteczne przesłane zostały do seniorów w domach opieki społecznej.
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. 

Konkursy, turnieje i zawody o zasięgu gminnym i powiatowym w okresie od stycznia do 
grudnia 2020r.
Rodzaj konkursu Osiągnięcia Organizator
Konkurs Matematyczny o nagrodę Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu

udział III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu
Konkurs historyczny 
Cud nad Wisłą. Laureatka Gabriela Domańska Komitet Obchodów 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie 
Delegatura w Zamościu
Projekt ,,Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny-żywa lekcja patriotyzmu” 3 miejsce

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

16



Najpiękniejsze szopki i stroiki bożonarodzeniowe. Finalista Michał Oktaba Biblioteka 
Miejska w Tomaszowie Lub.

Aby dać możliwość sukcesu każdemu uczniowi, kadra pedagogiczna organizuje szkolne 
zawody, turnieje i konkursy o różnej tematyce.
 W roku 2020 nauczyciele zorganizowali następujące konkursy, turnieje i zawody:
1. Szkolny Konkurs Stroików Wielkanocnych.
2. Konkurs plastyczny – Jan Paweł II przyjaciel dzieci.
3. Prezentacja multimedialna – Jan Paweł II.
4. Mix baśniowy, recenzja ciekawej książki oraz ilustracja ulubionej książki-konkursy 
biblioteczne.
5. Konkurs na komputerowy projekt kartki świątecznej.
6. Konkurs sportowy „Pokaż co potrafisz!”. 
7. Szkolny Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.
8. Całoroczny konkurs matematyczny ,,Mądra główka”;
9. Szkolny Program Edukacji Polonistycznej ,,Umiem pisać”;
10. Szkolny konkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny.

Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości pracy szkoły, osiąganie wysokich wyników 
w nauczaniu. 
Szkoła skorzystała z projektu na doposażenie pracowni przyrodniczych, zakupione zostały 
laptopy, monitory interaktywne oraz pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, fizyki i 
geografii na kwotę ponad 45 tys.zł. 
Nauczyciele sukcesywnie się szkolą, m.in. z wykorzystania narzędzi TIK. 
Wszystkie uroczystości szkolne przygotowywane są na wysokim poziomie, a były to m.in.: 
wieczornica poświęcona św. JP II, ślubowanie uczniów klasy I, jasełka szkolne, Dzień Matki. 
Z uwagi na sytuację panującą w kraju w związku z Covid19, większość uroczystości odbywa 
się w trybie zdalnym.

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. Ponadto realizujemy program szkolny promujący zdrowe nawyki 
żywieniowe ,,Witaminka”, uczestniczyliśmy w akcji ogólnopolskiej ,,Śniadanie daje moc”.
Propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku a także rozwijaniu 
zainteresowań i pogłębianiu wiedzy służą:
1. Kolejna edycja SKS- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone w 
różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach (zajęcia prowadzone były w okresie 
nauki stacjonarnej).
2. Organizacja konkursów: konkurs sportowy „Pokaż co potrafisz!”, Szkolny Turniej 
tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.
3. Udział w akcji ,,Dzień bezpiecznego Internetu”.
W okresie pracy stacjonarnej uczniowie mają zagwarantowaną opiekę świetlicową przed 
zajęciami oraz po zajęciach. Wychowawcy świetlicy dbają o zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniów i o uatrakcyjnienie oczekiwania na odjazd do domu. Na zajęcia opiekuńcze 
uczęszczają uczniowie z klas I-VII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Są to dzieci, które 
czekają na autobus kursowy bądź na odbiór przez rodziców. Świetlica dostępna jest dla dzieci 
od godziny 7.30 w czasie oczekiwania na lekcje. Po skończonych lekcjach, w zależności od 
dnia, uczniowie mogą korzystać ze świetlicy do 14.45 lub 15.35.
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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.

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

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, pozyskujemy 
kolejnych sprzymierzeńców wspierających nasze działania, m.in.: z pielęgniarką szkolną, 
policją, strażą pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lub., 
sanepidem, Miejską Biblioteką w Tomaszowie Lub., Przytuliskiem dla zwierząt w 
Tomaszowie Lub., 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.
W szkole panują przejrzyste zasady funkcjonowania oraz atmosfera życzliwości i 
wzajemnego wsparcia.
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4 Kultura, sport, stowarzyszenia

Na terenie Gminy Tarnawatka funkcjonuje 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 prowadziło stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy
Tarnawatka,  który  mecze  rozgrywa  na  boisku  w  Wieprzowie.  Gmina  partycypowała  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.

Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią spowodowały znaczne ograniczenie
dotychczasowej działalności zarówno Biblioteki, jak i stowarzyszeń.

4.1 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce

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.
Gminna Biblioteka Publiczna pomimo pandemii COVID -19 przez cały rok była 
czynna ,pracownik nie podejmował pracy zdalnej.

2. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek:
-biblioteka posiada w swoich zbiorach książki z dużą czcionką dla osób z dysfunkcją wzroku
-pandemia COVID – 19 spowodowała, że duży procent seniorów zrezygnował z wizyt w 
bibliotece z powodu obaw przed zarażeniem. Książki wypożyczone przed pandemią seniorzy 
zwracali poprzez młodszych najbliższych członków rodziny. Duża część czytelników do 
chwili obecnej nie nawiązuje kontaktu z biblioteką.

3. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje.
W 2019 roku bibliotece nie udało się pozyskać środków na budowę biblioteki z Instytutu 
Książki, natomiast w 2020 roku Urząd Gminy w Tarnawatce pozyskał kwotę 2 mln złotych z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Przystanek na 
Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce. Realizacja zadania przewidziana 
została od października 2021 roku do października 2022 roku.

4. Wpływ pandemii COVID – 19 na:
4.1 Zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych
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W wyniku pandemii w GBP w Tarnawatce nie nastąpiło zamknięcie biblioteki, biblioteka nie 
pracowała zdalnie ,przez cały czas biblioteka była czynna tylko nie cały czas była otwarta dla 
czytelnika. Od 12 marca do 5 maja 2020 roku była zamknięta dla czytelnika. Od 5maja do 
końca roku była otwarta dla czytelnika tzn. od tego dnia czytelnik mógł wypożyczyć książki, 
jednak z racji tego, że biblioteka mieści się w budynku Szkoły, to zgodnie z wytycznymi 
Ministra Edukacji i Nauki wejście do budynku jest bardzo ograniczone dla osób z zewnątrz. 
Czytelnik po dotarciu do budynku szkoły –biblioteki zobowiązany jest poinformować o 
przybyciu i bibliotekarz po wcześniejszym telefonie znosi książki każdemu pojawiającemu 
się danego dnia czytelnikowi. Jest to uciążliwe dla obu stron .
Biblioteka żeby zwiększyć ilość wydanych wyprawek dzieciom chcącym wziąć udział w akcji
,,Mała książka – wielki człowiek „ - zdecydowała się raz w tygodniu w czwartki przenieść się
do miejscowego GOK-u. Dorosły czytelnik również w tym dniu mógł zwrócić i wypożyczyć 
książki ,ponieważ literatura dla dorosłych czytelników w bardzo ograniczonym zakresie 
również była dostępna w GOK-u w Tarnawatce. Akcja trwała zaledwie 2 miesiące czyli w 
okresie najmniejszego zachorowania na COVID – 19.Na wiosnę zostanie ponownie 
wznowiona.
4.2 Budżet biblioteki oraz jej finansowanie
Budżet biblioteki w 2020 roku wyniósł 72 296,22 zł./dotacja samorządowa/ + 3000,00 
zł./pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/
Całkowity budżet biblioteki to kwota 75 296,22 zł.
Wydatki na książki – środki własne -3024,29 zł. - zakupiono 129 vol.
Wydatki na książki – MK i DN – 3000,00 zł. - zakupiono 129 vol.
Wydatki na prenumeratę – 1299,40 zł.( 6 tytułów czasopism)

4.3 Liczba czytelników oraz liczba wypożyczeń.
W 2020 roku zarejestrowano w bibliotece i punktach bibliotecznych 509 czytelników i 
wypożyczono 5945 książek.
W stosunku do roku ubiegłego zarejestrowano o 106 czytelników mniej.
Wypożyczono o 1620 książek mniej.

Czytelnicy ogółem w 2020roku - 509 czytelników
Czytelnicy wg. zajęcia w bibliotece i punktach
Uczący się ………..336
Pracujący………….86
Pozostali………….87

Czytelnicy wg wieku zarejestrowani w bibliotece i punktach
Do 5 lat ….. 33
6-12 lat ….  187
13-15 lat ….. 117
16-19 lat  … 32
20-24 lat ….. 10
25-44lat ….. 69
45-60lat  …… 40
Powyżej 60 lat  ..21 
Czytelnicy w punktach bibliotecznych
Wg zajęcia
Pozostali……
Pracujący…..16
Uczący się…….117
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Wg wieku:
1……..
2……90
3……86
4……..
5……..
6…….7
7…….9

  Wypożyczenia książek w bibliotece i punktach bibliotecznych.
Lit. piękna dla 
dzieci

Lit. piękna
dla dorosłych

Lit. popularno-
naukowa

Ogółem

Gminna
Biblioteka
Publiczna

1753 2937 936 5626

Punkty 
biblioteczne

301  -  18  319

2054 2937 954  5945
 
Liczba odwiedzin w wypożyczalni - 2562
Liczba miejsc dla czytelników -13
Liczba informacji internetowych  -8
Liczba osób korzystających z Internetu -29
Liczba udzielonych kwerend -6
Liczba komputerów ogółem w bibliotece - 1
Liczba laptopów dostępnych dla czytelników - 2

5. Księgozbiór
Zakupiono do biblioteki w 2020 roku 258 książek ,o 44 mniej aniżeli w roku ubiegłym
Ze środków własnych zakupiono 129 książek ,o 50 mniej niż w roku 2019
Ze środków ministerialnych zakupiono 129 książek, o 6 więcej aniżeli w roku 2019
W ciągu roku zakupiono do biblioteki 258 książek.
Struktura zakupów: /środki własne + środki z MK i DN/
Lit. piękna dla dzieci - 72 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 154 wol.
Lit. popularnonaukowa -  32 wol.

Zakup ze środków MK i DN – 129 wol.
Struktura zakupów :
Lit. piękna dla dzieci - 38 wol.
Lit. piękna dla dorosłych  - 79 wol.
Lit. popularnonaukowa - 12 wol.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2020r. liczył 10287 woluminów.
W tym: lit. piękna dla dzieci - 3125 wol.
 Lit. piękna dla dorosłych  - 5581 wol.
 Lit. popularnonaukowa - 1581 wol.
6. Zbiory specjalne
7. Kadra
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W bibliotece zatrudniona jest 1 osoba z wykształceniem bibliotekarskim średnim. 
8. Digitalizacja i e-usługi
Poprzez stronę biblioteki czytelnik może korzystać z katalogu biblioteki, zamawiać –
rezerwować książki oraz współtworzyć księgozbiór biblioteki.
Biblioteka posiada system MAK+, w systemie jest 10287 vol.(100% księgozbioru)
Od 5 października 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce prowadzi 
wypożyczenia drogą elektroniczną poprzez system MAK+.
9. Mediateki
10. Zakup nowości
W ciągu roku zakupiono do biblioteki 258 książek.
Struktura zakupów:
Lit. piękna dla dzieci - 72 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 154 wol.
Lit. popularnonaukowa -  32 wol.
11. Skontrum/Selekcja
Wycofano z biblioteki w drodze selekcji w 2020 roku - 588 książek
Struktura ubytków:
Lit. piękna dla dzieci – 167 vol.
Lit. piękna dla dorosłych  – 239 vol.
Lit. Popularnonaukowa -182 vol.

12. Działalność kulturalno - oświatowa
1.Udział w akcji ”Mała książka-wielki człowiek „
2. W związku z pandemią ,,Narodowe czytanie,, odbyło się on –line.
Uczestnicy przeczytali fragmenty ,,Balladyny,, w swoich domach.
 Na stronie biblioteki umieszczono filmik z nagrań w domu .
3.Konkurs plastyczny na plakat promujący Narodowe Czytanie 
„Balladyny „ J.Słowackiego.
4.Konkurs czytelniczy ,,Przeczytałam, przeczytałem ,polecam,, na najlepszą recenzję książki

4.2 Konkursy w ramach działalność pożytku publicznego i wolontariatu

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w oparciu o 
obowiązujący w 2020 roku „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
W 2020 roku ogłoszony został jeden konkurs 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).
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5 Pomoc społeczna

5.1 Raport o stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za 
2020 rok

 
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.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  jest
jednostką organizacyjną i  budżetową Gminy Tarnawatka działającą na podstawie Uchwały
Rady Gminy Nr VII/43 z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnawatce oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/195/2018
Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek Pomocy
Społecznej  w  Tarnawatce,  jest  Ustawa  o  pomocy  Społecznej  z  12  marca  2004  r.  (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.). Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania
wynikające z innych aktów prawnych.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  w  2020  roku  realizował
działalność statutową oraz podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i
poszerzenia świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Tarnawatka. Był inicjatorem
działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska
na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy realizacji zadań
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce współpracuje z Powiatowym Urzędem
Pracy  w  Tomaszowie  Lubelskim,  Powiatowym  centrum  Pomocy  Rodzinie,  Sądem
Rodzinnym, Komendą Policji, Szkołami, placówkami Służby Zdrowia, Prokuraturą, Bankiem
Żywności, Polskim Czerwonym Krzyżem.

Według  stanu  na  dzień  31.12.2020  r.  zatrudnionych  było  ogółem  7  osób,  co  w
przeliczeniu na etaty wynosi 7 etatów.

W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  wszyscy  pracownicy
posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  do  wykonywania  pracy  na  zajmowanych
stanowiskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, pracownicy podnosili
swoje  kwalifikacje,  biorąc  udział  w  specjalistycznych  szkoleniach,  seminariach  i
konferencjach  poświęconych  pomocy  społecznej,  przemocy  w  rodzinie,  świadczeniach
rodzinnych,  świadczeniach  wychowawczych  i  pieczy  zastępczej,  księgowości  i  innych
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, wynikających ze statutu Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce w 2020 roku na realizację zadań
własnych i zleconych wydatkował kwotę 7 094 077,03 zł., z czego:
- ze środków budżetu gminy - 579 510,13 zł
- ze środków budżetu państwa - 6 514 496,90 zł

Celem pomocy  społecznej  jest  umożliwienie  osobom i  rodzinom przezwyciężanie
trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  w  stanie  pokonać  wykorzystując  własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo  do  świadczeń  z  pomocy  społecznej  przysługiwało  w  2020  roku  osobom i
rodzinom, których dochód na osobę nie przekraczał:
a) 701,00 zł -dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
b) 528,00 zł - dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 123 rodzin, w których żyło
323  osób.  Liczba  mieszkańców  zameldowanych  na  terenie  gminy  Tarnawatka  na  dzień
31.12.2020  r.  wynosiła  3944  osoby.  Analizując  ilość  osób  objętych  wsparciem  systemu
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pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Tarnawatka przyjąć należy, iż
pomocą objęto 1,22 % ogółu mieszkańców Gminy Tarnawatka.

W 2020 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
było bezrobocie i ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 67 rodzin, w których żyły 152
osoby. Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje na jakość i
poziom  życia,  a  przez  to  na  zadowolenie  społeczne.  Można  wyróżnić  wiele  przyczyn  i
rodzajów ubóstwa. Są rodziny, które w ubóstwie znalazły się właśnie z powodów takich jak
niepełnosprawność  czy  choroba.  Niestety  są  również  rodziny,  w  których  występuje  duża
bierność i pasywność pozwalająca na utrzymywanie się ze środków pomocy społecznej, bez
refleksji  o  podjęcie  próby  poprawy  własnego  losu.  Warto  podkreślić,  że  ze  zjawiskiem
ubóstwa oraz wspomnianą postawą związane są często patologie społeczne.

Świadczenia z pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter
obligatoryjny,  a  inne  fakultatywny.  Każdy  rodzaj  świadczenia  ma  ustawowo  określone
przesłanki  będące  podstawą  ich  przyznania.  Wyodrębnić  można  świadczenia  pieniężne
pomocy  społecznej  oraz  świadczenia  niepieniężne  pomocy  społecznej,  które  udzielane  są
bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
 Do najczęściej udzielanych świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zaliczamy zasiłek na
zakup żywności wypłacany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Analizując
liczbę  rodzin,  którym  przyznano  zasiłek  celowy  obserwujemy,  iż  z  tej  formy  pomocy
skorzystało 58 rodzin korzystających z pomocy. Powodem wzrostu częstotliwości udzielania
ww. świadczenia była potrzeba zapewnienia pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku
pieniężnego na żywność z powodu pandemii koronawirusa. Drugim najczęściej udzielanym
świadczeniem  jest  zasiłek  okresowy.  Inną  forma  pomocy  jest  zasiłek  stały  przyznawany
osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku
(kobiety -  60 lat,  mężczyźni -  65 lat)  -  w przypadku, gdy nie nabyli  świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 7,2% ogólnej liczby
rodzin  korzystających  z  pomocy.  Inną  forma  pomocy  jest  zasiłek  okresowy  -  354
wypłaconych świadczeń dla 124 rodzin na kwotę 142 736,00 zł.

Drugą kategorię świadczeń pomocy społecznej są świadczenia niepieniężne. Katalog
tych świadczeń jest tak szeroki, że należy przedstawić i opisać szczegółowo krok po kroku
obszar  ich realizacji.  Do świadczeń niepieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek
Pomocy społecznej w Tarnawatce należą:
1. Praca socjalna

Praca  socjalna  prowadzona  jest  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Ma na celu zaspokojenie ich potrzeb,
lepsze  dostosowanie  do  zasad  życia  społecznego,  poprawę  pozycji  społecznej.  Może  być
sposobem przewracania  harmonii  w życiu  jednostki  i  jej  relacjach z  grupą  społeczną lub
metodą  rozwiązywania  problemów  społecznych.  Praca  socjalna  to  także  stały  kontakt  z
rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności jakie napotyka w codziennym życiu. Praca
socjalna  jest  świadczeniem pomocy społecznej  niezależnym od dochodu rodziny.  W roku
2020  pracownicy  socjalni  prowadzili  pracę  socjalną  w  175  rodzinach  korzystających  z
pomocy społecznej.
2. Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności
lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, be względu
na posiadany dochód. Realizacja tego zadania zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka przy
współpracy m.in. pedagogów szkolnych, lekarzy, terapeutów, kuratorów z którymi Ośrodek
współpracuje.
3. Zapewnienie posiłku

Realizacja  świadczenia  polega  głównie  poprzez  prowadzenie  dożywiania  dzieci  i
młodzieży w szkołach i  przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole iw domu”.
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Dożywianiem objęto 69 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnawatka, na co wydatkowano
kwotę  15  709,00  zł.  Z  powodu zamknięcia  szkół  i  przedszkoli  (pandemia  koronawirusa)
świadczenie  to  w  2020  roku  w wypłacane  było  w  formie  zasiłków celowych  w ramach
programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Usługi opiekuńcze

 Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane
są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki  i  pomocy  w  zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  podstawowej  opieki
higienicznej zalecanej przez lekarza czy zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
W 2020 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 3 osoby. Koszt świadczenia
usług wyniósł 17 443,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce zatrudnia
opiekunki na umowę zlecenie.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  są
szczególnym  rodzajem  usług  specjalistycznych  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb
wynikających  z  rodzaju  schorzenia  lub  niepełnosprawności,  świadczone  przez  osoby
posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:
• osób dorosłych,  wykazujących zaburzenia wymienione w art.  3  ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego:
• chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
• upośledzonych umysłowo;
• osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie
ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga
takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
w  wyjątkowych  przypadkach  dla  dzieci  i  młodzieży  z  zaburzeniami  psychicznymi,
pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie
mają  możliwości  uzyskania  dostępu  do  zajęć  świadczonych  przez  inne  zobowiązane
podmioty.
 W 2020 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane decyzją dla 7 dzieci
oraz  1  osoby  dorosłej.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  zatrudnia
specjalistów na umowę zlecenie do realizacji ww. usług. Koszt realizacji tego zadania wyniósł
76 613,00 zł, z czego w całości został pokryty z dotacji celowej budżetu państw.
6. Pobyt w domach pomocy społecznej

 Kierowanie  do  domów  pomocy  społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt
mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
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.  Zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej  koszt  pobytu w domu
pomocy  społecznej  pokrywa  mieszkaniec  domu  w  wysokości  70%  swojego  dochodu.
Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina
i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej.

W  2020  roku  w  domach  pomocy  społecznej  przebywało  4  mieszkańców  gminy
Tarnawatka. Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w
DPS wyniósł 117 452,00 zł.
7. Udzielenie schronienia
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Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie
schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku
dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
W 2020 roku w schronisku dla bezdomnych nie przebywała żadna osoba z gminy Tarnawatka.
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce opłaca składkę na ubezpieczenie
zdrowotne  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
W 2020 roku GOPS w Tarnawatce opłacił składkę zdrowotną w wysokości: 8 836,00 zł za 18
osób pobierających zasiłek stały.
INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  realizuje  zadania  gminy
polegające na ustalaniu uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej,  finansowanej ze
środków publicznych.
Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na 90 dni.
W 2020 roku wydano w tej sprawie 15 decyzji.
2. Organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarnawatka

W 2020 roku na kolonię letnią organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce otrzymał przydział dla 4 dzieci. Kolonie
odbywały się w okresie wakacyjnym.
3. Informowanie  oraz  kierowanie  mieszkańców  gminy  Tarnawatka  do  Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy kierują osoby przewlekle chore,  które nie
mogą z  różnych powodów uzyskać  świadczenia  rentowego,  do Powiatowego Zespołu  ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim w celu ustalenia stopnia
niepełnosprawności.  Na skutek tego działania osoby mogą starać się o uzyskanie pomocy
finansowej w formie zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń opiekuńczych.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami

Współpraca  z  sektorem  pozarządowym  odbywa  się  na  zasadach  partnerstwa,
wzajemnego  wsparcia  w  działaniach,  podejmowania  przedsięwzięć  likwidujących  bariery
społeczne oraz wspierania inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej
solidarności.
REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  przy  współpracy  z  Bankiem
Żywności w Lublinie i  Polskim Czerwonym Krzyżem w Tomaszowie Lubelskim realizuje
Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w działaniach w
ramach środków towarzyszących. Cele szczegółowe, to organizacja i koordynacja dystrybucji
pomocy  żywnościowej  zgodnie  z  zasadami  PO  PŻ  oraz  prowadzenie  działań  w  ramach
środków  towarzyszących  wśród  osób  najbardziej  potrzebujących  zakwalifikowanych  do
objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Podprogram 2019 realizowany był w okresie od stycznia 2020 do września 2020 r.
Pomoc żywnościowa trafiła do 219 osób z gminy Tarnawatka, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. W 2020 r. osoby potrzebujące otrzymały paczki żywnościowe.

Od listopada 2020 roku do nadal prowadzimy we współpracy ze Lubelskim Bankiem
Żywności  i  Polskim  Czerwonym  Krzyżem  formalne  przygotowania  do  kolejnego
Podprogramu  2020.  Złożyliśmy  wnioski  formalne  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami  i
rozpoczęliśmy nabór beneficjentów do których trafią paczki żywnościowe.
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REALIZACJA ZADAŃ  Z  ZAKRESU  WSPIERANIA RODZINY I  SYSTEMU  PIECZY
ZASTĘPCZEJ

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy
zastępczej, Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 r. przyjęto
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2019 – 2021.
W ramach realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce zatrudnia
1  asystenta  rodziny.  Jego  zadaniem  jest  wspomaganie  rodzin,  w  których  pojawiają  się
problemy  wychowawcze.  Bywa  tak,  że  rodzice  z  różnych  przyczyn  nie  radzą  sobie  z
wychowywaniem potomstwa i zapewnieniem mu niezbędnych warunków do prawidłowego
rozwoju  fizycznego,  emocjonalnego  i  psychicznego.  Wtedy  wkracza  do  akcji  asystent
rodziny,  którego  zadaniem  jest  wspieranie  rodzin  niezaradnych  życiowo,  dotkniętych
ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi odebranie dzieci.

W  2020  roku  wsparciem  asystenta  rodziny  było  objętych  rodzin,  w  których
wychowywało się małoletnich dzieci.
Pośród  8  rodzin  objętych  wsparciem  asystenta  1  rodzina  była  zobowiązana  do  pracy  z
asystentem rodziny przez Sąd Rodzinny.
Główne problemy rodzin, z którymi pracował asystent w 2020 roku:
- bezradność w prawach opiekuńczo - wychowawczych,
- bezrobocie dorosłych członków rodziny,
- stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
- nadużywanie alkoholu przez członków rodziny, - trudna sytuacja materialno – bytowa.
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Jednym  z  zadań  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Tarnawatce  jest
przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  poprzez  realizacją  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy w rodzinie  zatwierdzonego uchwała Nr VI/36/2019 z dnia  25
marca  2019  r.  obejmującego  swoim zakresem zadania  mające  na  celu  przede  wszystkim
ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.

Pojęcie  przemocy w rodzinie  obejmuje  wszystkie  odmiany złego traktowania  tych
członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Przemoc w rodzinie to nie
tylko  znęcanie  się  fizyczne  nad  członkami  rodziny,  ale  także  dręczenie  psychiczne,
wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne.

W celu realizacji powyższego zadania Uchwałą VII/46/2011 Rady Gminy Tarnawatka
z  dnia  20  czerwca 2011 r.  powołany  został  Gminny Zespół  Interdyscyplinarny  do spraw
Przeciwdziałania  Przemocy w rodzinie  w Tarnawatce,  który działa  przy Gminny Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tarnawatce.
W  skład  jego  wchodzą:  pracownicy  socjalni,  asystent  rodziny,  przedstawiciele  policji,
pedagodzy szkolni,  kuratorzy  sądowi,  członkowie  organizacji  pozarządowych,  członkowie
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowej.  W  ramach  Zespołu  działają
grupy robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną, zapewniając kompleksową pomoc,
wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizację planu pomocy w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”.

Jednym  z  zadań  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  jest
przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  poprzez  realizację  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka
Nr VII/36/2019 z dnia 25 marca 2019 obejmującego swoim zakresem zadania mające na celu
przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.

W 2020 roku Zespól interdyscyplinarny zbierał się 2 razy zachowując jego ustawowy
termin a Przewodniczący Zespołu powołał 10 grup roboczych, które pracowały w ramach 20
posiedzeń.
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W  2020  roku  do  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wpłynęło  10  ,,Niebieskich  Kart”
dotyczących przemocy w rodzinie oraz kontynuowano procedurę 2 „Niebieskich Kart” z roku
2019. Działaniami Zespołu objętych było 14 rodzin.

Z dokumentacji zgromadzonej w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wynika,
że 14 osób doświadczyło przemocy domowej, z czego 12 osób to kobiety, 1 mężczyzna i 1
dziecko.
Wobec  tych  osób  podejmowano  następujące  działania:  diagnozowano  sytuację  i  potrzeby
osoby,  udzielono  kompleksowych  informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy,  w
szczególności  psychologicznej,  prawnej,  socjalnej  i  pedagogicznej,  świadczono  pracę
socjalną,  w tym pracownicy socjalni i  dzielnicowi odbyli  cykliczne wizyty w środowisku
monitorujące sytuację rodziny.
Wśród 14 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie znalazło się 12 kobiety i 1
mężczyzna.  Wobec  osób  podejrzanych  o  stosowanie  przemocy  podejmowano  następujące
działania:  informowano  o  konsekwencjach  prawnych  stosowania  przemocy  domowej,
przeprowadzono  rozmowy  wspierające,  nakłaniano  do  poradnictwa  psychologicznego,
przeprowadzono cykliczne wizyty w środowisku monitorujące sytuację rodziny. Analizując
powyższe dane zauważyć należy regułę, że osoby stosujące przemoc w rodzinie to najczęściej
mężczyźni, często uzależnienie od alkoholu.
W 2020 roku zakończono 10 ,,Niebieskich Kart”.
KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce realizuje ustawę z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U z 2020 r poz. 1348 ze zm.) .Karta Dużej
Rodziny to ogólnopolski system zniżek, stworzony z myślą o rodzinach wielodzietnych, które
oferowane są zarówno przez instytucje  publiczne,  jak i  firmy prywatne.  Posiadacze KDR
mają  możliwość  tańszego  korzystania  z  oferty  podmiotów  m.in.  z  branży  spożywczej,
paliwowej,  bankowej  czy  rekreacyjnej.  Karta  Dużej  rodziny  wspiera  budżety  rodzin
wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta jest przeznaczona niezależnie od
dochodu  w  rodzinie  i  co  równie  ważne,  wydawana  jest  bezpłatnie,  a  jedynie  wydanie
duplikatu bądź drugiej formy karty/ np. elektronicznej/ podlega opłacie.

Od  1  stycznia  2019  r.  prawo  do  posiadania  Karty  Dużej  Rodziny  przysługuje
wszystkim rodzinom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
co  najmniej  troje  dzieci.  Przez  rodzica  rozumie  się  także  rodzica  zastępczego  lub  osobę
prowadząca rodzinny dom dziecka. Karta Dużej Rodziny wydawana jest każdemu rodzicowi
bezterminowo.  Dzieci  mogą  się  nią  posługiwać  do  skończenia  18  roku  życia  (chyba,  że
kontynuują naukę lub studiują, wtedy mają do tego prawo do ukończenia 25 lat). Dzieciom
niepełnosprawnym prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje tak długo, jak
obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski  o  wydanie  Karty  Dużej  Rodziny  składane  są  w  formie  papierowej  lub
elektronicznej.  W 2020 roku zarejestrowano 76 wnioski  o wydanie Karty Dużej  Rodziny.
Zamówiono  75  kart  tradycyjnych  i  15  elektronicznych  dla  27  rodzin.  Jedną  kartę
unieważniono
Od początku trwania programu tj. od 16 czerwca 2014 r. rodziny z terenu Gminy Tarnawatka
mogą korzystać z przywilejów jakie daje Kart Dużej Rodziny.
Na realizację ww. programu w 2020 roku otrzymano dotację państwa w wysokości 230,70
złotych.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami

Zasiłek  rodzinny  to  świadczenie  mające  na  celu  częściowe  pokrycie  kosztów
wynikających z utrzymania dziecka. Otrzymuje się go do ukończenia przez dziecko 18 roku
życia,  ukończenia przez dziecko 18 roku życia,  ukończenia przez dziecko nauki w szkole
(jednak nie  dłużej  niż  do ukończenia 21 roku życia),  lub do 24 roku życia  dziecka,  jeśli
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kontynuuje  naukę  w  szkole  lub  na  uczelni  wyższej  i  legitymuje  się  orzeczeniem  o
umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00zł
- dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu
wychowawczego w wysokości 400 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej
jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do 5 roku życia
dziecka wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 95 zł
na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
szkoła - 113 zł, zaś na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła - 69 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł.

Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi
faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), osobie
uczącej się (jeśli jest osoba pełnoletnią, niepozostającą pod opieką rodziców w związku z ich
śmiercią  lub  w  związku  z  ustaleniem  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  sądową  prawa  do
alimentów z ich strony), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności kryterium dochodowe jest podwyższone do kwoty 764,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy wymagane kryterium dochodowe ustala
się  prawo  do  zasiłku  rodzinnego  wraz  z  dodatkami  zgodnie  z  art.  5  ust  3  ustawy  o
świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., tzw. „złotówkę za złotówkę”.

Dzięki systemowi ,,złotówka za złotówkę”, rodzice otrzymujący zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami po uzyskaniu  przez  członków rodziny dochodu powodującego przekroczenie
ustawowego kryterium nie tracą prawa do świadczeń i mogą nadal je otrzymywać.
Świadczenia  wypłacane  są  wówczas  w  wysokości  różnicy  między  przysługującą  kwotą
świadczeń,  tzw.  „łączna  kwota  zasiłków  rodzinnych  wraz  z  dodatkami”  a  wysokością
dochodu  rodziny  otrzymywanego  ponad  kryterium dochodowe.  Wysokość  świadczeń  jest
zatem pomniejszona  o  kwotę  „przekroczenia  kryterium  dochodowego”  pomnożoną  przez
liczbę osób w danej rodzinie.

W 2020 roku w ramach zasiłków rodzinnych wypłacono kwotę 722 931,09 zł.
Zauważyć należy, że dodatki do zasiłków rodzinnych stanowią ważną składową wypłacanych
świadczeń.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z dodatkami podlegają zwrotowi. W 2020
roku osoby, które nienależnie pobrały ww. świadczenia dokonały ich zwrotu na kwotę 10
725,73 zł., odsetki stanowiły kwotę 180,73 zł
 Świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek
opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
-  osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymującej  się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
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-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje
-  osobom,  na  których  zgodnie  z  kodeksem  rodzinnym  i  opiekuńczym  ciąży  obowiązek
alimentacyjny oraz małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia
i podjęcia się pracy zarobkowej.
Wysokość  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  wynosi  620  zł  miesięcznie.  Jest  on
przyznawany,  jeśli  łączny  dochód  rodziny  osoby  sprawującej  opiekę  oraz  rodziny  osoby
wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, - innym osobom, na których Kodeks
rodzinny  i  opiekuńczy  nakłada  obowiązek  alimentacyjny,  z  wyjątkiem osób  o  znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie  przysługuje  tylko,  jeśli  opiekunowie  nie  podejmują  lub  rezygnują  z  pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności.
W 2020 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1830,00 zł miesięcznie.
Zasiłek  dla  opiekuna  jest  świadczeniem  będącym  realizacją  wyroku  Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., syg. Akt TK akt K 27/13. Zasiłek dla opiekuna
dotyczy opiekujących się  dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  i
przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 1 lipca 2013
roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie.
Prawo do zasiłku dla  opiekuna ustalone jest  na czas nieokreślony,  chyba że orzeczenie o
niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  zostało  wydane  na  czas
określony. Świadczenie pielęgnacyjne stanowi największą wartość wypłaty wśród świadczeń
związanych z niepełnosprawnością.
Nienależnie pobrane Świadczenia opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna podlegają zwrotowi.
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  przyznawana  jest  matce  lub  ojcu
dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu,  jeśli  dochód  rodziny  w
przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto. Wysokość świadczenia wynosi 1000,00
zł na jedno dziecko.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka dla 24 rodzin w łącznej wysokości 24 000,00 zł.
3. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które
nie  otrzymują  zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego.  Wysokość
świadczenia wynosi 1 000,00 zł.

W 2020 roku wypłacono 121 świadczeń rodzicielskich w łącznej wysokości 11 147,00
zł.
Świadczenie „Za życiem”

Program  „Za  życiem”  ma  na  celu  udzielenie  wsparcia  kobietom  w  ciąży  i  ich
rodzinom,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kobiet  w  ciąży  powikłanej,  w  sytuacji
niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobą  zagrażającą  jego  życiu,  które  powstały  w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
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W 2020  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  nie  wypłacił  żadnego
świadczenia.
4. Ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  opłacane  za  niektóre  osoby  pobierające
świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna opłacane są
składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  od  podstawy  odpowiadającej  wysokości
wypłacanego  świadczenia  przez  okres  niezbędny  do  uzyskania  okresu  ubezpieczenia
( składkowego i  nieskładkowego) odpowiednio 20 -  letniego przez kobietę  i  25 -letniego
przez mężczyznę,jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające ,
świadczenie pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek opiekuńczy i  zasiłek dla opiekuna za łącznej
kwocie 113 280,00zł

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych  na  skutek  upływu  ustawowego  okresu  jego  pobierania  niepodlegające
obowiązkowi  ubezpieczenia  zdrowotnego  z  innego  tytułu  opłacane  są  składki  na
ubezpieczenie zdrowotne.

W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające
świadczenie pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek  opiekuńczy i  zasiłek  dla  opiekuna za łączną
kwotę 11 546,00 zł.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 670 ze zm.). Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie
materialne  dla  osób  uprawnionych  do  alimentów,  które  ich  nie  otrzymują  z  uwagi  na
bezskuteczność egzekucji.
Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
dla osób spełniających kryteria ustawowe.
Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej  do  ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku gdy dochód
rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  kwoty  900,00zł  o  kwotę  nie
wyższą  niż  kwota  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługuje  danej  osobie
uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia,
świadczenie  z  funduszu alimentacyjnego przysługuje  w wysokości  różnicy  między kwotą
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej.

W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyżej niż 500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa
od października danego roku do końca września roku następnego.

W  Gminie  Tarnawatka  ze  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  korzystają
przedstawiciele ustawowi małoletnich osób uprawnionych jak również pełnoletnie uczące się
osoby uprawnione.

W  2020  roku  ogólna  suma  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego
wyniosła 101 330,00 zł.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  września  2007 r.  o  pomocy  osobom uprawnionym do
alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 808 ze zm.) gmina zobowiązana jest do
prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Tarnawatka
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prowadzono działania wobec 25 dłużników z terenu Gminy Tarnawatka i 9 dłużników spoza
naszej gminy.
Działania  podejmowane  wobec  dłużników  alimentacyjnych  w  2020  roku  dotyczyły  w
szczególności:
1. Ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika:
2. Ścisłej współpracy gmin z komornikami:
3. Aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych:
4. Wnioski o podjęcie działań

Przekazania do wszystkich biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu
dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- co miesiąc przekazywane są informacje o wysokości zobowiązań do pięciu biur informacji o
wysokości zobowiązania 38 dłużników;

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  maja  charakter  zwrotny.  Dłużnik
alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w
wysokości świadczeń z Funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej wraz z
odsetkami
Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynosi 1 671 159,64 zł (w tym odsetki 479 715,12 zł.) z czego w 2020 r.
odzyskano kwotę 48 160,20 zł (w tym odsetki 22 888,57zł).
Stan zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi
172 155,73 zł., z czego w 2020 r. odzyskano kwotę 6 345,57zł.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi. W
2020 roku osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonały zwrotu ww. świadczeń na
kwotę 330,00 zł.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - 500 +

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. przysługuje na każde dziecko w wieku
do ukończenia 18 roku życia,  bez względu na dochód w rodzinie.  Wysokość świadczenia
wychowawczego na jedno dziecko wynosi 500,00 zł.

W Gminie Tarnawatka za okres od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. świadczenie
wychowawcze pobrało średnio 300 rodzin .
 Analizując powyższe dane zauważamy, iż ilość wypłacanych świadczeń wychowawczych z
miesiąca  zwiększa  się  nieznacznie.  Wnioskować  można,  że  wprowadzenie  programu  nie
wpływa na zwiększenie liczby urodzeń dzieci w naszej gminie.
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają zwrotowi.
PROGRAM „DOBRY START”

Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu w rodzinie.
Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (szkoła
podstawowa,  szkoła  ponadpodstawowa,  klasy  dotychczasowej  szkoły  ponadgimnazjalnej
prowadzone  w  szkole  ponadpodstawowej,  szkoła  artystyczna,  w  której  jest  realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek
szkolno  -  wychowawczy,  specjalny  ośrodek  wychowawczy,  ośrodek  rewalidacyjno-
wychowawczy), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące
się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia.
W 2020  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  wypłacił  świadczenie
„Dobry Start” Wypłacono 481 świadczeń w łącznej wysokości 144 300,00 zł.
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Program  „Czyste  powietrze”  jest  pierwszą  ogólnokrajową  inicjatywą  walki  ze
smogiem.  Realizowany  przez  Wojewódzkie  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej.  W  jego  ramach  można  przeprowadzić  termomodernizację  budynków,  np.
wykonywać  termoizolację  lub  wymienić  stolarkę  okienną  i  drzwiową  na  bardziej
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energooszczędną.  Z  dofinansowania  można  skorzystać  w  celu  wymiany  starych,  wysoko
emisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii,  np. pompę ciepła, instalację
fotowoltaiczną,  kolektory  słoneczne,  rekuperację  czy  wykonanie  instalacji  centralnego
ogrzewania.  Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt  energetyczny wykazujący
rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), które nakładają na gminy obowiązek
wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na
jednego  członka  gospodarstwa  domowego  dla  potrzeb  uczestnictwa  w  programie  Czyste
Powietrze. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tj. Dz. U. z 2020 r. poz.lll ze
zm./. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce
po uprzednim złożeniu wniosku.
DODATKI MIESZKANIOWE

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.
DODATEK ENERGETYCZNY

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatek energetyczny. Świadczenie
stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Przyznanie  i  wypłatę  pomocy  materialnej  dla  uczniów  reguluje  ustawa  z  dnia  7
września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.)
Od dnia 01 lipca 2015 r. na podstawie uchwały nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tarnawatce z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tarnawatce do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
z  zakresu  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym.  W/w  świadczenia
wypłacane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających  z  trudnej  sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.  1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 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).
W 2020 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 49 020,00 zł, w tym z dotacji
39 216,00 zł.
Wkład  własny  na  realizację  zadania  wyniósł  9  804,00  zł,  co  stanowi  20  % całej  kwoty
wypłaconych świadczeń.
PODSUMOWANIE

Głównym  celem  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tarnawatce  jest
umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W wyniku dokonujących się zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura
klientów  pomocy  społecznej,  ich  oczekiwania  i  potrzeby,  z  których  wynika,  iż  pomoc
finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą
być wielokierunkowe,
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zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mające działać aktywizujące
na lokalną społeczność.

Rok  2021  będzie  dla  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  kontynuacją
realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustawy, przyjętych gminnych
programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych,  które  są  niezbędne,  aby  instytucja  pomocy  społecznej  była  efektywna  i
odpowiadała aktualnym problemom.

5.2 Zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi

W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie zajęć
sportowych  na  świeżym powietrzu  na  temat  zdrowego  stylu  życia  wolnego  od  nałogów.
Została  zakupiona naczepa w celu wykorzystania jej  w trakcie  trwania zajęć i  rozgrywek
sportowych.  Również  została  zakupiona tablica  okulistyczna  i  waga medyczna w ramach
prowadzonych zajęć profilaktycznych odnośnie zdrowego stylu życia.

Wydatki na realizacje zadań to kwota 23 620,54 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  MAN  18.320,  na  wyposażeniu
jednostki OSP Wieprzów Mercedes Benz Atego 1329F. 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 oraz wyposażenia osobistego strażaków itp.

Jednostki te w 2020 roku w swoich szeregach skupiały 174 członków zwyczajnych w
tym mężczyzn 164, 10 kobiet, 4 członków honorowych i 30 członków wspierających. Przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Tarnawackiej działa Strażacka Orkiestra, która skupia w
swoich szeregach dziesięciu muzyków.

Przy  jednostkach  OSP  Sumin,  OSP  Wieprzów,  OSP  Niemirówek-Kolonia,  OSP
Tarnawatka  działają  Młodzieżowe  Drużyny  Pożarnicze  Dziewcząt  i  Chłopców,  które  w
swoich szaragach skupiają 50 członków.

W 2020 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Tarnawatce  odbył  dwa  posiedzenia,  których  głównymi zagadnieniami  były  następujące
sprawy :
- podsumowanie działalności ZOG ZOSP RP w Tarnawatce za rok 2019, - ustalenie 
terminarza zebrań sprawozdawczych, - podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych i 
wytyczenie kierunków działań na rok 2020, w jednostkach OSP, - przedstawienie budżetu 
przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową, - ustalenie terminu, miejsca i organizatora 
Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w 2020 roku,  - omówienie spraw związanych z 
organizacją i przebiegiem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, - podział medali i 
odznaczeń oraz zgłoszenie druhów seniorów do wyróżnienia pamiątkową figurką, - ustalenie 
terminu i godziny zbiórki uczestników Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, - 
ustalenie, z jakich przeszkód będzie się składał tor przeszkód, - ustalenie wysokości 
ekwiwalentu za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, - ustalenie wysokości nagród na 
zawody sportowo-pożarnicze.

W miesiącu styczniu przeprowadziliśmy kampanię zebrań sprawozdawczych w 
jednostkach OSP na terenie naszej gminy tj.: 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 208 członków. Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest 7 jednostek
OSP. Siedem jednostek zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym, 7 jednostek posiada konta
bankowe a 9 posiada nadany numer statystyczny REGON.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce wzorem lat ubiegłych organizuje

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnawatka. 5
marca 2020 roku w finale gminnym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół. W sumie
12 przedstawicieli. Zwycięzcą Turnieju w II grupie wiekowej został przedstawiciel Zespołu
Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.  W I grupie wiekowej zwyciężył przedstawiciel  Szkoły
Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Dla wszystkich uczestników Gminnego Finału Turnieju
Wiedzy Pożarniczej Wójt Gminy Piotr Pasieczny ufundował cenne nagrody. Po zakończonych
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ciężkich zmaganiach finałowych wszyscy uczestnicy i opiekunowie zjedli wspólny posiłek w
szkolnej stołówce. 

DZIEŃ STRAŻAKA, ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Trudna  sytuacja  epidemiologiczna  i  wprowadzone  ograniczenia  dotyczące

zgromadzeń publicznych spowodowały odwołanie wielu imprez strażackich. W 2020 roku nie

odbyły  się  Gminne  Obchody  Dnia  Strażaka,  Gminne  Zawody  Sportowo-Pożarnicze  jak

również jubileusze powstania jednostek OSP.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

W 2020 roku jednostki OSP z terenu gminy Tarnawatka pozyskały fundusze na swoją 

działalność z: 

1. MSWiA   

 OSP SUMIN - /remont magazynu sprzętu OSP/ - 15 000,00

Wykonano – podłogi z kostki brukowej, ściany, sufity obito blachą profilowaną.

2. FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   

ROLNIKÓW  

 OSP KLOCÓWKA /remont pomieszczenia garażowego/ - 14 880,00

Wykonano – nową posadzkę w garażu OSP, z płytki ceramicznej wykonano lamperię,

ściany pomalowano, zamontowano nową bramę segmentową.

3. FUNDACJA ORLEN dla strażaków  

 OSP SUMIN - /zakup wyposażenia osobistego strażaka, pompy szlamowej 10 000,00

Zakupiono – kurtkę ocieplana 3 szt,; hełm strażacki CALISIA VULCAN 8 szt.; 

motopompę półszlamową 1 szt.; rękawice skórzane zimowe 5 par; czapkę zimową Osp

5 szt.; Buty 3 pary; radiotelefon MOTOROLA DP 4600e VHF 2 szt..

 OSP Wieprzów zakup sprzętu łączności, wyposażenia osobistego strażaka 10 000,00

 Zakupiono – Buty strażackie gumowe 8 par; Rękawice strażackie 8 par; pas strażacki 8 szt.; 

kominiarka niepalna strażacka typ KS 8 szt.; kombinezon na szerszenie 2 szt.

4. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY   

ŚRODOWISKA W LUBLINIE
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 OSP Tarnawatka – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 

18.320 - 380 000,00

5. MSWiA /KOMENDANT GŁÓWNY PSP /  

 OSP Tarnawatka – dotacja na KSRG zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego MAN 18.320 - 180 000,00

6.2 Działania Urzędu Gminy

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej rocznika 2001 rozpoczęto z po-

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

urodzonych w 2001 roku. Następnie sporządzony został rejestr kobiet i mężczyzn rocznika

2001, który po jednym egzemplarzu został przesłany do Wojskowego Komendanta Uzupeł-

nień w Zamościu. 

Sporządzono listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika 2001, któ-

rej jeden egzemplarz po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy został przesłany do Starosty To-

maszowskiego w Tomaszowie Lubelskim. 

Do kwalifikacji wojskowej wezwano 29 mężczyzn rocznika podstawowego 2001 i

dwóch mężczyzn roczników starszych. Przed komisją stawiło się 26 mężczyzn rocznika pod-

stawowego 2001 i jeden roczników starszych. Jeden mężczyzna rocznika podstawowego sta-

wił się w miejscu pobytu czasowego. 

Przeprowadzono trzy postępowania wyjaśniające przyczyny niestawiennictwa do

kwalifikacji  wojskowej – spisano trzy zeznania świadków wyjaśniające  przyczyny niesta-

wiennictwa.

Dwie osoby nie stawiły na kwalifikację wojskową z powodu pobytu poza granica-

mi kraju, jedna osoba z powodu przebywania poza miejscem zameldowania.

ZADANIA OBRONNE

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

Obronnego na 2020 rok,
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 Sporządzono i przesłano do Dyrektora WB i ZK LUW w Lublinie Ankietę na potrzeby

Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych wojewódz-

twa lubelskiego 2019 r. NKPPO-19 (stan na dzień 31.12.2019 r.),

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

kontroli wykonywania zadań obronnych za rok 2019,

 Sporządzono i przesłano Dyrektorowi WB i ZK LUW w Lublinie Plan kontroli wyko-

nywania zadań obronnych w gminie Tarnawatka w 2020 roku,

 wykonano aktualizację „ Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu

zbrojnego  i sytuacji kryzysowych” oraz dokonano uzgodnienia z Wojewódzkim Urzę-

dem Ochrony Zabytków, 

 wykonano i przesłano do LUW w Lublinie WB i ZK zestawienie świadczeń osobi-

stych i  zestawienie  świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji  na terenie

gminy Tarnawatka w roku 2020 r.,

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

 sporządzono i przesłano do WKU w Zamościu WYKAZ Posiadaczy samochodów cię-

żarowych o ładowności pow. 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep,

naczep oraz maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz innych urzą-

dzeń.

 wykonano i  przesłano Staroście  Tomaszowskiemu sprawozdanie  z  realizacji  zadań

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

Tarnawatka,

 uczestniczono w szkoleniach i treningach organizowanych przez Starostę Tomaszow-

skiego i Wojewodę Lubelskiego.
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7 Mienie gminne

7.1 Informacje ogólne dotyczące gruntów

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada 187,28 ha gruntów, z czego 173,91 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 3,48 ha gruntów oddanych w 
dzierżawę i najem, 3,11 ha z tego stanowią grunty rolne, 0,37 ha działki budowlane. W  
użytkowaniu wieczystym pozostaje 5,86 ha gruntu.
Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy to w przeważającej części – 119,20 ha działki 
oznaczone w ewidencji gruntów jako drogowe. 10,98 ha to tereny rekreacyjne, 5,73 ha działki
budowlane, 0,57 ha działki szkolne, 37,43 ha działki rolne. Na terenie Gminy 1,49 ha zajmuje
park. 

Lp.
Wyszczeg
ólnienie

Sposób zagospodarowania

31.12.02r.
31.12.202

0r

w
bezpośr.
zarządzie

gminy

w
zarządzie
jednostki
budżetow

ej

dzierż.
najem
leasing

wieczyste
użytkowa

nie

1 3 4 3 5 6 7 8

1.

Grunty
ogółem
(ha) w
tym:

54,07 -0,76 187,28 173,91 4,03 3,48 5,86

- rolne 43,66 -0,76 40,54 37,43 0,00 3,11 0,00
- szkolne 4,60 0,57 4,03 0,00 0,00

-
działki

budowlan
e

2,89 - 11,96 5,73 0,00 0,37 5,86

-
tereny

rekreacyj
ne

- - 10,98 10,98 0,00 0,00 0,00

-

Pozostałe 
/ grunty

oznaczon
e jako dr

7,52 - 119,20 119,20 0,00 0,00 0,00

2. Lasy (ha) - - 0 0 0 0 0
3. Parki (ha) - - 1,4946 1,4946 0 0 0

7.2 Informacje ogólne dotyczące budynków
Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada 32 budynki, z czego 27 znajduje się w bezpośrednim 
zarządzie gminy w tym 2 mieszkalne, 1 szkolny, 12 pozostałych obiektów użyteczności 
publicznej, 12 obiektów innych takich jak gospodarcze.
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2 budynki znajdują się zarządzie jednostki budżetowej tj. Szkoła Podstawowa w Hucie 
Tarnawackiej i Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. 3 budynki oddane są w najem z 
czego 1 obiekt służby zdrowia i 2 pozostałe obiekty użyteczności publicznej. 

Lp.
Wyszczegó

lnienie

Sposób zagospodarowania

31.12.02r.
31.12.2020

r

w bezpośr.
zarządzie

gminy

w
zarządzie
jednostki

budżetowe
j

dzierż.
najem
leasing

wieczyste
użytkowan

ie

1 3 4 3 5 6 7 8

1.

Budynki -
liczba

ogółem w
tym:

41 -3 32 27 2 3 0

- mieszkalne 1 -1 2 2 0 0 0

-
obiekty
szkolne

6 -1 3 1 2 0 0

-
obiekty

kulturalne
- - 0 0 0 0 0

-
obiekty
służby

zdrowia
- - 1 0 0 1 0

-

pozostałe
obiekty

użyt.
publicznej

10 -1 14 12 0 2 0

- inne 24 12 12 0 0 0

40



7.3 Informacje ogólne dotyczące  terenów rekreacyjnych

TERENY REKREACYJNE w bezpośrednim zarządzie Gminy stan na dzień 31.12.2020 
NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ NR DZIAŁKI 

(Gminnej)
POWIERZCHNIA (ha)

park Tarnawatka 92/2; 100; 101/1 1,4946
plac zabaw i siłownia Tarnawatka 343/3 0,1051
Remizo Świetlica Tarnawatka – Tartak 120/1 0,2125
plac zabaw i siłownia Tarnawatka – Tartak 54/4 0,12
Boisko i miejsce 
integracji

Tarnawatka – Tartak 114; 53/2 2,37

Altana i plac zabaw Podhucie 57 0,39
Remizo Świetlica i 
plac zabaw

Niemirówek 489 0,04

Remizo Świetlica i 
plac zabaw

Niemirówek – Kolonia 387/1 0,08

Remizo Świetlica Pauczne 887 0,5
Plac zabaw Pauczne 888 1,81
Świetlica i plac zabaw Sumin 206 2,11
Boisko Sumin 147 0,76
Remizo Świetlica i 
plac zabaw

Klocówka 428/1 0,14

Remizo Świetlica i 
plac zabaw

Tymin 416/2 0,2

działka dla Sołectwa Kunówka 17/3 0,05
Plac zabaw Pańków 189/2 0,3446
Plac zabaw, siłownia i 
wiata 

Huta Tarnawacka 1172/2 2,09

plac zabaw Tarnawatka 458/8 1,17
plac zabaw Tarnawatka 459/8 0,3834
plac zabaw Wieprzów Ordynacki 14 0,57
miejsce edukacyjno – 
rekreacyjne

Tarnawatka 457/5 457/6 0,1377

plac zabaw Tarnawatka 420/3 0,114
SUMA 10,9785

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

7.5 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. Wpłacono w sumie 
31 314,34 zł z tej opłaty. Termin ostatniej raty minął 31.01.2019 r. Ostatnie upomnienie 
pisemne wysłano 17.03.2020 r. 
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7.6 Użytkowanie wieczyste objęte przekształceniem

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).  z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej przekształciło się w prawo własności dla 7 działek. 

Z tytułu przekształcenia właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi mogą wnosić opłaty jednorazowe przekształceniowe, w roku 2020 objęte są 
one 70% bonifikatą. Te osoby są na przyszłość zwolnione z wnoszenia opłat rocznych i nie 
ciąży na nich zadłużenie wobec gminy. 
Pozostałe osoby które nie wpłaciły opłaty przekształceniowej jednorazowej a których 
nieruchomości objęte są przekształceniem będą musiały nadal uiszczać roczną opłatę 
przekształceniową równą dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego przez 20 
lat licząc od 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej jednorazowej wynosiły 601,58 zł. 
Przypis rocznych opłat przekształceniowych wynosił 877,18 zł.
Dochody z tytułu rocznych opłat przekształceniowych wynosiły 62,88 zł. Należności 
pozostałe do zapłaty/zaległości wynoszą 814,30 zł.

Ostatnie wezwania do zapłaty zaległości wysłano 19.03.2020 r.
Termin opłat w związku z sytuacją epiedemiologiczną został przesunięty:
opłaty za 2019 r. można uiścić do 29.02.2020 r.
opłaty za 2020 r. można uiścić do 30.06.2020 r. 

7.7 Użytkowanie wieczyste nie objęte przekształceniem
W użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 niezabudowanych działek o 
przeznaczeniu jednorodzinnym, 10 działek o przeznaczeniu usługowym, co stanowi 5,86 ha 
gruntu. 
Pozostali użytkownicy wieczyści to właściciele / współwłaściciele nieruchomości 
usługowych lub działek jeszcze niezabudowanych budynkiem mieszkalnym. W związku z 
tym obowiązują ich wcześniejsze zasady wnoszenia opłat. 

Łączna wysokość przypisu dla użytkowania wieczystego nie objętego przekształceniem 
wynosiła 15 121,38 zł, do budżetu gminy wpłynęło 8 659,84 zł , należności pozostałe do 
zapłaty wynoszą 6 461,54 zł, z czego 2 409,96 zł to zaległości. 

Ostatnie wezwania do zapłaty zaległości wysłano 19.03.2020 r.
Termin opłat w związku z sytuacją epiedemiologiczną został przesunięty:
opłaty za 2020 r. można uiścić do 31.01.2021 r.

7.8 Opłaty za użytkowanie wieczyste 2018 r., 2017 r., 2016 r.

Łączna wysokość przypisu za opłaty zaległe odnoszące się do lat przed przekształceniem 
prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo 
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własności tego gruntu wynosi 161,95 zł. Dochody z tego tytułu to 58,96 zł. Należności / 
zaległości pozostałe do zapłaty to 102,99 zł. 

7.9 Dzierżawy
Gmina Tarnawatka dzierżawi 7 działek, 5 dzierżawcom. Suma powierzchni działek rolnych 
objętych dzierżawą wynosi 3,11 ha. 

Łączna wysokość przypisu z tytułu dzierżaw wynosiła 1 302,60 zł. Do budżetu wpłynęło 1 
302,60 zł. 

7.10 Najem 
Gmina na dzień 31.12.2020 r. wynajmuje 3 obiekty i posiada 8 odrębnych umów najmu.  
Łączna powierzchnia gruntów gminnych oddanych w najem to 0,3712 ha. 

Łączna wysokość przypisu z tytułu najmów wynosiła 63 892,31 zł, dochody otrzymane to 55 
843,43 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8 048,88 zł z czego 7 411,16 zł to 
zaległości. 

Gmina Tarnawatka w swoim zasobie posiada 7 mieszkań w 4 budynkach, 5 z nich oddanych
jest w najem z czego 4 dotyczą mieszkań w szkołach przekazanych w trwały zarząd. 

7.11 Najem okazjonalny

Łączna wysokość przypisów z tytułu najmów okazjonalnych wynosiła 858,30 zł. Do budżetu
wpłynęło 295,22 zł. Pozostałe do zapłaty należności wynoszą 563,08 zł. 

7.12 Sprzedaż działek / wpływy

1. Sprzedaż  działki  110 położonej  w Tarnawatce  –  Tartaku za  kwotę  20  310 zł.  Do
ustalonej  w  przetargu  ceny  nabycia  działki  zostanie  doliczony  podatek  VAT  w
wysokości 23%.  Łączna cena wynosi 24 981,30 zł.

2. Sprzedaż  działki  52/72 położonej  w Tarnawatce  –  Tartaku przy  ul.  Ogrodowej  za
kwotę  40 400 zł.  Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.  Łączna cena wynosi 49 692 zł. 

3. Sprzedaż  działki  268  obręb  Tarnawatka   za   kwotę  507 730  zł.  Do  ustalonej  w
przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Łączna cena wynosi 624 507,90 zł. 
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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

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 2021 r. poz. 485).
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9 Podatki lokalne

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych za 2020 rok.

Należności Dochody Zaległości

Podatek rolny 641 424,04 zł 565 797,10 zł 85 295,28 zł

Podatek od
nieruchomości

74 873,80 zł 58 882,00 zł 16 124,80 zł

Podatek leśny 8 812,67 zł 7 684,59 zł 1 330,80 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  3677,00 zł ( 4 decyzje ).

Umorzenia podatku rolnego:
 4 decyzje na kwotę 1319,00 zł.

Udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku ze szczególnymi 
rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: - w kwocie 
1023,00zł.

Wystawiono upomnienia w podatku rolnym w ilości 48 szt.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych za 2020 rok.

Należności Dochody Zaległości

Podatek rolny 29 850,00 zł 29 558,00 zł 395,00zł

Podatek od
nieruchomości

433 634,00 zł 428 673,00 zł 4 961,00 zł

Podatek leśny 75 140,00 zł 75 140,00 zł        -

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2020 rok.

Należności Dochody Zaległości

Podatek od środków 
transportowych

22 655,00 zł 13 961,00 zł 8 694,00 zł

Umorzenia podatku od środków transportowych:
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 2 decyzje na kwotę: 18 450,00 zł.

Odroczenie terminu płatności w  podatku od środków transportowych 1 raty w wysokości 
13 503,00 zł.  Należność została w całości uregulowana w odroczonym terminie. 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych 
posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Tarnawatka – rok 2020 – kwota 312 
080,74  zł – (548 wniosków).

Złożono 196 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 „Przebudowa/Modernizacja  drogi  gminnej  nr  111571L  od
miejscowości  Huta  Tarnawacka  do  miejscowości  Pauczne
długości 0,621 km”

266958,23

Opis:
Przebudowa/Modernizacja dr. gm. nr 111571L od msc. Huta Tarnawacka do msc. 
Pauczne 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz pobrano wypis z rejestru
gruntów. Wykonano następujące elementy: roboty pomiarowe – 0,621 km, roboty ziemne
(usunięcie  humusu,  wykonanie  koryta,  plantowanie  skarp),  podbudowa  z  kruszyw
łamanych, warstwa dolna gr. śr. 5 cm, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr.
śr. 15 cm, skropienie podbudowy z kruszyw emulsją, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej
warstwa ścieralna gr.  6 cm, utwardzone pobocza z  kruszywa łamanego gr.  10 cm. Nad
prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski inspektor nadzoru.
Źródła finansowanie:
Dotacja  celowa  z  budżetu  Wojewody  Lubelskiego  związana  na  drogi  dojazdowe  do
gruntów rolnych w kwocie – 100000,00 złotych
Fundusze sołeckie – w kwocie - 10 882, 99 złotych
Środki własne – w kwocie – 156075,24 złotych
2 „Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej

nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km”
1559614,58

Opis:
W ramach zadania  wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz pobrano wypis z
rejestru  gruntów.  Wykonano  również  kopię  rysunków  technicznych  niezbędną  do
dołączenia  do  wniosku  o  dofinansowanie.  Wykonano  następujące  roboty:  roboty
pomiarowe  –  3,574  km;  roboty  ziemne;  przepust  φ  100  cm;  odtworzenie  rowów;
podbudowa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  gr.  10  cm;  podbudowa  z  kruszyw
łamanych, warstwa dolna gr. śr. 15 cm; podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr.
śr.  10  cm;  nawierzchnia  z  mieszanki  bitumicznej  warstwa  wiążąca  gr.  4  cm,  warstwa
ścieralna gr. 3 cm; zjazdy do posesji z kruszywa łamanego; oznakowanie pionowe. Całość
robót objęta była nadzorem inwestorskim.
Źródła finansowania
Państwowy Fundusz Dróg Samorządowych – w kwocie – 767 515, 00 złotych
Fundusze sołeckie – w kwocie - 23 892, 07 złotych
Środki  własne  –  w  kwocie  -   768207,51  złotych  (w  tym  sfinansowane  z  Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 724875,00 złotych + odsetki 7,94 złotych –
łącznie 724882,94 złotych)
3 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

gminie Tarnawatka – budynek Urzędu Gminy Tarnawatka”
W 2020 roku

661138,89

Opis:
W 2020 roku zrealizowano I  etap realizacji  inwestycji  pod nazwą  „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”. 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  V  „Efektywność  energetyczna  i
gospodarka  niskoemisyjna”,  Działanie  5.2  „Efektywność  energetyczna  sektora
publicznego”
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Pierwszy  etap  obejmował  prace  przy  budynku  Urzędu  Gminy  Tarnawatka.  W ramach
zadania wykonano następujące roboty budowlane: 

a) Roboty  budowlane  –  kwalifikowane:  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
roboty dociepleniowe ścian nadziemia,  docieplenie stropodachu wentylowanego,
docieplenie stropodachu łącznika

b) Roboty  sanitarne  –  technologia  kotłowni  –  kwalifikowane:  obieg  kotła,  obieg
grzewczy I, obieg grzewczy II, wentylacja kotłowni, układ napełniania instalacji
ZW,  roboty  towarzyszące,  oznakowanie  i  zabezpieczenia  ppoż.,  roboty
demontażowe

c) Robot sanitarne – instalacja C.O. – kwalifikowane: rurociągi, izolacja, grzejniki,
armatura, roboty budowlane, próby i regulacja, roboty demontażowe, odtworzenie
kanału pod posadzkowego

d) Roboty  elektryczne:  demontaż,  kotłownia  (Rozdzielnica  RK;  Wyłącznik  ppoż.;
WLZ;  Instalacje  technologiczne:  technologiczne  sterowanie,  technologiczne
zasilanie,  instalacja  detekcji  gazu;  Instalacje  elektryczne  wewnętrzne:  instalacja
oświetleniowa,  instalacja  gniazd  wtyczkowych;  Instalacja  uziemień
wyrównawczych)
- Urząd Gminy budynek (Odtworzenie instalacji ochrony odgromowej; Oświetlenie
ogólne;  Instalacja  fotowoltaiczna,  oświetlenia  awaryjnego,  oświetlenia
zewnętrznego:  oświetlenie  awaryjne,  fotowoltaika,  rozdzielnica  TS,  oświetlenie
zewnętrzne  związane  z  instalacja  fotowoltaiczną),  pomiary  elektryczne  i
uruchomienia instalacji

e) Roboty budowlane – niekwalifikowane: docieplenie stropodachu łącznika
f) Roboty sanitarne – technologia kotłowni gazowej – niekwalifikowane: obieg kotła,

odprowadzanie spalin, instalacja gazowa
Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim.
Źródła finansowania
RPO WL na lata 2014-2020 – w kwocie – 432089,42 złotych
Środki własne - w kwocie – 229049,47
4 „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla 
jednostki OSP w Tarnawatce”

Całość 
851160,00

Opis:
W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie porozumienia z Jednostką OSP w Tarnawatce oraz dofinansowano z budżetu
Gminy  Tarnawatka  zakup  fabrycznie  nowego,  średniego  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Tarnawatce”
Źródła finansowania:
Dotacja celowa dla OSP Tarnawatka z budżetu Gminy Tarnawatka w kwocie – 291160,00
złotych

5 „Rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości
Tarnawatka-Tartak – stan surowy otwarty” 

242555,03

Opis:
W  ramach  zadania  wykonano  m.  in.  następujące  elementy:  roboty  rozbiórkowe  –
rozebranie  wieży,  rozebranie  nawierzchni  z  płyt  drogowych;  roboty  fundamentowe  –
wykonanie  fundamentów pod rozbudowę (roboty  ziemne,  ławy fundamentowe,  izolacje
przeciwwilgociowe, ściany fundamentowe z bloczków); roboty murowe (słupy żelbetowe,
ściany,  stropy  gęstożebrowe  Teriva,  belki  i  podciągi);  dach  i  pokrycie  dachowe,
orynnowanie. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim
Źródła finansowania
Środki własne w kwocie – 162555,03 złotych
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Fundusz sołecki – w kwocie 80000,00 złotych
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11 Zamówienia publiczne udzielone przez Gminę Tarnawatka w 
2020 roku

11.1 Zamówienia powyżej progów unijnych:
W 2020 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych powyżej progów unijnych.

11.2 Zamówienia do progów unijnych:
a) Roboty budowlane

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto Wartość 
brutto

1 „Przebudowa/Modernizacja drogi 
gminnej nr 111571L od miejscowości
Huta Tarnawacka do miejscowości 
Pauczne długości 0,621 km”

210908,89 259417,93

2 „Przebudowa drogi gminnej nr 
111574L od drogi powiatowej nr 
3504L do miejscowości Podhucie, 
długości 3,574 km”

1247992,68 1535031,00

3 „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w gminie 
Tarnawatka – budynek Urzędu 
Gminy w Tarnawatce”

499965,95 614958,12

4 „Rozbudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Tarnawatka-Tartak – stan surowy 
otwarty”

139179,30 171190,54

 RAZEM 2098046,82 2580597,59

b) Dostawy
Lp. Wyszczególnienie Wartość netto Wartość 

brutto
1 „Dostawa fabrycznie nowego, 

średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z układem napędowym 4 
x 4 dla jednostki OSP w Tarnawatce”

692000,00 851160,00

 RAZEM 692000,00 851160,00

c) Usługi
W 2020 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na usługi.

11.3 Zamówienia do 30000 euro netto

W 2020 roku przeprowadzono 37 postępowań o wartości netto poniżej 30000 euro
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Kwota zamówień - 1 236 976,16 PLN (netto)
Kwota zamówień – 1 466 987,13 (brutto)
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12 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  31.12.2020 r.  ilość  dróg gminnych wynosiła  56,43  km.  W tym odcinki
utwardzone  stanowią  długość  32,67  km,  a  nieutwardzone  23,76  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 31.12.2020 r. wynosiła 3,202 km
i nie zmieniła się od 2018 r.
Długość chodników (przy drogach gminnych) wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 3,305 km.
W 2020  r.  został  wybudowany  chodnik  w  miejscowości  Tarnawatka  łączący  ul.  Szkolną
(droga gminna nr 111581L) z drogą krajową nr 17 długości 65,00 m.
W  2020  r.  zadania  realizowane  w  infrastrukturze  drogowej  obejmowały  przebudowę
następujących dróg gminnych:
1. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  111574L  od  drogi  powiatowej  nr  3504L  do
miejscowości Podhucie, długości 3,574 km. Całość poniesionych w 2020 roku kosztów to:
1.559.614,58 zł.
2. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  111571L  od  miejscowości  Huta  Tarnawacka  do
miejscowości  Pauczne,  długości  0,621  km.  Koszty  poniesione  w  2020  roku  to  kwota
266.958,23 zł.

Ponadto na bieżące remonty dróg gminnych wydano w 2020 roku kwotę
w wysokości: 26 911,43 zł.
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13 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 2020  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  zajmowała  się  odbieraniem  i  zagospodarowaniem  odpadów
komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka.
Umowa w  zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od
1 stycznia  2020 r.  do  31  grudnia  2020 r.  W ramach powyższej  umowy nieruchomości
zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki i worki na odpady.

Na  terenie  gminy  Tarnawatka  wprowadzony  został  następujący  system  zbiórki
odpadów komunalnych:

a) pojemnikowy dla odpadów  zmieszanych,
b) workowy dla odpadów segregowanych.

Na odpady zebrane selektywnie przeznaczone są worki o następującej 
kolorystyce:

 niebieski – papier i tektura,

 biały – szkło białe,

 zielony – szkło kolorowe,

 żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

 brązowy – bioodpady

 szary – popiół.

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:
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g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
h) szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,

i) papier i tektura,

j) metale,

k) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

n) popiół,

o) zużyte opony,

p) przeterminowane leki i chemikalia,

q) odpady budowlane i rozbiórkowe,

r) zużyte baterie i akumulatory,

s) bioodpady,

t) odpady niebezpieczne,

u) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałe  w  gospodarstwie
domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i
prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w  szczególności  igły  i
strzykawki,

v) odpady tekstyliów i odzieży

Ponadto Gmina Tarnawatka zorganizowała Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnawatce, do którego mieszkańcy
mogli  dostarczyć  odpady  problematyczne.  W  2020  roku  nie  dostarczono  żadnych
odpadów do tego punktu.

Odbiór odpadów komunalnych odbywał się z niżej wymienioną częstotliwością:

1)    zmieszane odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października jeden raz 
na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca jeden raz w miesiącu,

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 2020 roku wprowadzono nowe stawki opłat.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
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Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty
od osoby

1  19 zł

2   18 zł

3   15 zł

4   13 zł

5 i więcej  11 zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty
od osoby

1 38 zł

2 36 zł

3 30 zł

4 26 zł

5 i więcej 22 zł

Stawki opłat w stosunku do roku 2019 wzrosły średnio o ok 67 %.

W 2020 roku wprowadzono uchwałą Rady Gminy Tarnawatka zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne  w  kompostowniku  przydomowym,  w  wysokości  1,00  zł  od  stawki  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość.

Zwolnienie  to  dotyczy  wyłącznie  właścicieli  nieruchomości,  dokonujących
kompostowania  bioodpadów zgodnie  z  wymaganiami  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie Gminy Tarnawatka oraz którzy złożyli informacje dotyczące posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne - w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest  bez wezwania
miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek
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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:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4)  edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego  postępowania z

odpadami      komunalnymi.

Poniesione koszty w 2020 roku, tym:                                                         558 765,45 zł
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych :                               510 890,38 zł

2) koszty administracyjne w tym:                                                                   47 875,07 zł

- wynagrodzenie pracownika (1/2 etatu)  wraz z odpisem na ZFŚS           43 594,41 zł

- programy komputerowe ( nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa)           1 980,30 zł
- przesyłki pocztowe                                                                                      1 599,40 zł
- papier                                                                                                             167,53 zł
- koszty egzekucyjne i komornicze                                                                 236,63 zł
- zakup publikacji książkowych                                                                      211,80 zł
- zakup akumulatorów do UPS                                                                         85,00 zł

W oparciu  o  złożone  przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych   deklaracje
łączna wysokość przypisu z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
2020 r. wyniosła 563 771,00 zł. 

Do budżetu  gminy  wpłynęło  487  414,61  zł  (  w tym:  zaległości  –  47  507,71 zł,
bieżące należności – 439 906,90 zł). 

Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2020 r-
wyniosła 3944.  Jest  ona  zazwyczaj  wyższa  od  liczby  osób  wynikającej  z  deklaracji.
W przypadku Gminy Tarnawatka według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2020 r. liczba
osób zamieszkałych wynosiła 3219. Różnica ta wynosi 725 osoby i może wynikać z faktu,
że część osób zameldowanych na terenie  gminy Tarnawatka  faktycznie  zamieszkuje na
terenie innych gmin bądź za granicą kraju.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od osób 
faktycznie zamieszkujących teren danej gminy.

Dane na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

 liczba mieszkańców zameldowanych – 3944 osób,

 liczba mieszkańców zamieszkałych – 3219 osób,
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 liczba złożonych deklaracji – 1075 szt,

W ramach „uszczelnienia” systemu w 2020 r. wysłano 8 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.

Zgodnie z zapisami uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego gmina Tarnawatka
została  przypisana  do  Regionu  Południowego  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w
województwie lubelskim.

W  naszym  regionie  instalacją  komunalną  do  mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów
komunalnych  frakcji  nadających  się  w  całości  lub  w  części  do  odzysku  jest  Zakład
Zagospodarowania  Odpadów  w  Łaskowie.  Instalacją  do  przetwarzania  selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o
właściwościach  nawozowych  lub  środków  wspomagających  uprawę  roślin  jest  Zakład
Zagospodarowania  Odpadów  w  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 2020 r. zebrano łącznie 308,0200 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.  Z  tego  266,8800  Mg  z  nieruchomości  zamieszkałych  i  41,1400  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 2020 r. odebrano 19,9200 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te w
całości  zostały  poddane  kompostowaniu  w  Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów  w
Korczowie.

W analizowanym 2020 roku zostały  wyodrębnione  w ilości  2,1540 Mg  odpady
będące  pozostałościami  z  sortowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych.   Odpady  te
zostały przekazane do składowania na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne  w  Łaskowie  –  0,1640  Mg  oraz  w  Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów  w
Korczowie - 1,9900 Mg. 

W 2020 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości zamieszkałych odebrano
następującą ilość odpadów:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych
odpadów komunalnych

(Mg)
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 266,8800

Opakowania z tworzyw sztucznych 44,9120

Opakowania z papier i tektury 11,9900

Opakowania ze szkła 45,3300

Opakowania z metali 1,7150

Popiół 44,0620

Bioodpady 19,9200

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 8,1900

Zużyte opony 6,4620

Opakowania wielomateriałowe 0,6130

Odpady wielkogabarytowe 36,9000

RAZEM: 486,9740

Nadmienić, należy, że mieszkańcy gminy zagospodarowali część 

odpadów komunalnych we własnym zakresie, np.:

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

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostownikach i do karmie-

nia zwierząt,

 popiół – do utwardzania i wyrównywania nawierzchni.

W 2020 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości niezamieszkałych 

odebrano następującą ilość odpadów:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych
odpadów

komunalnych (Mg)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 41,1400
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Opakowania z tworzyw sztucznych 3,5900

Odpady wielogabarytowe 0,7000

Opakowania z papieru i tektury 2,9900

Opakowania ze szkła 0,6460

RAZEM          49,0660

Z  odpadów  zmieszanych  wysegregowano  następujące  ilości  odpadów  (dane  na

podstawie informacji z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie):

 opakowania z tworzyw sztucznych – 8,5923 Mg,

 opakowania z papieru i tektury – 2,7234 Mg,

 opakowania ze szkła – 3,4634 Mg,

 metale żelazne – 0,4437 Mg,

 metale nieżelazne – 0,1090 Mg

 opakowania z metali  – 4,7721 Mg.

Osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł w 2020 r. -  0% przy dopuszczalnym
maksymalnym poziomie 35% (wymagany poziom został osiągnięty).

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji  odpadów komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw sztucznych i  szkła  wyniósł  w
2020  r.  -  44,74% przy  minimalnym  poziomie  50% (wymagany  poziom  nie  został
osiągnięty).

W  związku  z  wystąpieniem  na  terenie  gminy  Tarnawatka  potwierdzonych
przypadków  COVID-19  Gmina  Tarnawatka  zobowiązana  była  do  odbioru  odpadów  z
izolatoriów domowych. Odpady te traktowane jako odpady medyczne musiały być odbierane
przez firmę posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów medycznych. Następnie odpady te
trafiały do szpitalnej spalarni. Gmina poniosła w związku z tą sytuacją dodatkowe koszty, na
które składały się:

- zakup specjalnych worków – 281,94 zł

- odbiór odpadów medycznych – 3 775,06 zł

- spalanie odpadów medycznych – 3 536,99 zł

Łączny koszt – 7 593,99 zł 
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14 Gospodarka wodno-ściekowa 

Woda, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni

Rodzaj
należności

Należności Dochody Pobrane 
odsetki

Zaległości

Woda 327 608,96 300 249,99 253,52 27 471,23

Ścieki -
kanalizacja

256 408,96 231 537,02 145,44 24 871,94

Opłata stała 35 245,55 33 014,81 37,02 3 760,42

Wywóz
nieczystości

7 922,40 7 274,40 33,82 324,00

Wywóz osadu 5 676,48 4 548,96 0,79 272,16

Woda:

W  2020 roku wysłano:
1) 45 - wezwań do zapłaty,

Ścieki:

W  2020 roku wysłano:
1) 23 - wezwań do zapłaty,

W 2020 roku wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty oraz umorzenie odsetek należności za
pobór wody i odprowadzanie ścieków, które zostało rozpatrzone pozytywnie. 
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15 Ochrona przyrody

15.1 Ochrona przyrody 

1. Zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew – 55.
2. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew – 3.
3. Wnioski do Starosty zezwalające na usunięcie drzew – 1.
 

15.2 Formy ochrony przyrody 

1. 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)

15.3 Ochrona zwierząt 

Na ochronę zwierząt i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, wydatkowano
środki finansowe  w kwocie 6252.70  zł.

15.4 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. Miejsca pamięci w miejscowościach : Niemirówek – Kolonia, Sumin, Tarnawatka, Tymin i
Podhucie.
Ogółem  na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 2048.69
zł.

15.5 Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

1. Złożono 58 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.
2.  Masę  wszystkich  wyrobów  zawierających  azbest,  zinwentaryzowanych,
unieszkodliwionych oraz pozostających do unieszkodliwienia ujęto w tabeli poniżej :

 Masa wszystkich wyrobów w kg
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Lp.
zinwentaryzowane unieszkodliwione

pozostałe do
unieszkodliwienia

razem
osoby

fizyczne
osoby

prawne
razem

osoby
fizyczne

osoby
prawne

razem
osoby

fizyczne
osoby

prawne

1 
4 628 
999 

4 428 609 200 390 
807 
372  

797 032  10 340 
3 821 
627 

3 631 577 190 050 

Masa wyrobów wg rodzaju

Lp.
kod

wyrobu

zinwentaryzowane unieszkodliwione
pozostałe do

unieszkodliwienia

razem
osoby

fizyczne
osoby

prawne
razem

osoby
fizyczne

osoby
prawne

razem
osoby

fizyczne
osoby

prawne

1 W01
1 087 
086

1 076 
886

10 200
283 
716

283 716 0
803 
370

793 170 10 200

2 W02
3 541 
913

3 351 
723

190 190
523 
656

513 316 10 340
3 018 
257

2 838 
407

179 850

Masa wyrobów wg miejscowości

Lp. miejscowość

zinwentaryzowane unieszkodliwione
pozostałe do

unieszkodliwienia

razem
osoby

fizyczne

osoby
praw

ne
razem

osoby
fizyczne

osoby
prawn

e
razem

osoby
fizyczn

e

osoby
prawn

e

1
Dąbrowa 
Tarnawacka

123 843 123 843 0 19 353 19 353 0 104 490 104 490 0

2
Huta 
Tarnawacka

316 884 297 604
19 
280

69 219 66 139 3 080 247 665 231 465 16 200

3 Klocówka 246 306 243 006 3 300 37 266 33 966 3 300 209 040 209 040 0

4 Kunówka 116 320 116 320 0 43 180 43 180 0 73 140 73 140 0

5 Niemirówek 266 502 266 502 0 38 937 38 937 0 227 565 227 565 0

6
Niemirówek-
Kolonia

347 483 347 483 0 68 888 68 888 0 278 595 278 595 0

7 Pańków 352 048 352 048 0 73 243 73 243 0 278 805 278 805 0

8 Pauczne 331 913 331 913 0 29 976 29 976 0 301 937 301 937 0

9 Podhucie 130 536 130 536 0 18 321 18 321 0 112 215 112 215 0

10 Sumin 330 678 326 478 4 200 61 098 61 098 0 269 580 265 380 4 200

11 Tarnawatka 727 099 562 729
164 
370

116 164 114 844 1 320 610 935 447 885
163 
050

12
Tarnawatka-
Tartak

270 866 270 866 0 101 396 101 396 0 169 470 169 470 0
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Lp. miejscowość

zinwentaryzowane unieszkodliwione
pozostałe do

unieszkodliwienia

razem
osoby

fizyczne

osoby
praw

ne
razem

osoby
fizyczne

osoby
prawn

e
razem

osoby
fizyczn

e

osoby
prawn

e

13 Tymin 379 212 376 572 2 640 24 567 21 927 2 640 354 645 354 645 0

14
Wieprzów 
Ordynacki

399 493 392 893 6 600 62 953 62 953 0 336 540 329 940 6 600

15
Wieprzów 
Tarnawacki

289 816 289 816 0 42 811 42 811 0 247 005 247 005 0

                                              

16 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, Ty-
min i Podhucie.
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