Raport o stanie
Gminy Tarnawatka
za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. 2022 poz. 559) Wójt Gminy Tarnawatka przedstawia raport o stanie gminy
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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 2021 wójt wydał 64 zarządzenia. Funkcję Wójta
Gminy Tarnawatka sprawuje Piotr Pasieczny od początku kadencji, która rozpoczęła się w
roku 2018.
Stanowisko zastępcy wójta od 1 kwietnia 2020 roku pełni Marian Szałapski w 1/8 etatu.
W pozostałej części zatrudniony jest jako sekretarz gminy. Organem pomocniczym wójta jest
Urząd Gminy, którego jest 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.

1.3 Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w
sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje
na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek
obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
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Rada Gminy Tarnawatka składa się z 15 radnych.
Pięcioletnią kadencję od roku 2018 pełnią:
Granice okręgu
Sołectwo Tarnawatka ulice: Kasztanowa, Kniazie, Parkowa
Sołectwo Tarnawatka ulice: Kamienna, Księdza Boguty,
Kościelna, Malownicza, Szkolna, Wichrowa, Wola
Sołectwo Tarnawatka ulice: Jasna, Lubelska, Polna,
Północna
Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Leśna, Ogrodowa,
Widokowa, Zachodnia numery parzyste
Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Łąkowa, Wesoła,
Zachodnia numery nieparzyste, Zielona oraz sołectwo
Dąbrowa Tarnawacka
Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Fabryczna, Nowa,
Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Tomaszowska, Topolowa
Sołectwo Pańków
Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Tarnawacki
oraz miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 1 do nr 10
Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Ordynacki od
nr 11 do nr 161
Sołectwo Tymin
Sołectwo Huta Tarnawacka
Sołectwo Pauczne oraz sołectwo Podhucie
Sołectwo Kunówka oraz sołectwo Sumin
Sołectwo Niemirówek-Kolonia
Sołectwo Klocówka oraz sołectwo Niemirówek

Imię i nazwisk radnego
Stanisław Kopczyński
Janusz Najda
Krzysztof Stefaniak
Kazimiera Mańdziuk
Jan Machlarz

Ryszard Malec
Ryszard Litwińczuk
Stanisław Urbański
Leszek Kamiński
Mariusz Matwiejszyn
Jan Mazurek
Krzysztof Kołodziej
Maria Michałuszko
Jarosław Piasecki
Mirosława Kołtun

W skład Prezydium Rady wchodzą: Kazimiera Mańdziuk – Przewodnicząca, Jan Mazurek –
Wiceprzewodniczący, Janusz Najda – Wiceprzewodniczący.
W 2021 roku Rada Gminy Tarnawatka obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na
11 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 78 uchwał:
Uchwała Nr XVII/126/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie
uznania petycji za bezzasadną.
Uchwała Nr XVII/127/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Zamościu.
Uchwała Nr XVII/128/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XVII/129/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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Uchwała Nr XVII/130/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XVIII/131/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.
Uchwała Nr XVIII/132/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnawatka na lata 20212028.
Uchwała Nr XVIII/133/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XVIII/134/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XIX/135/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnawatka.
Uchwała Nr XIX/136/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021 rok”.
Uchwała Nr XIX/137/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018
roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr XIX/138/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały 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 XIX/139/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
uznania petycji za bezzasadną.
Uchwała Nr XIX/140/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
uznania petycji za bezzasadną.
Uchwała Nr XIX/141/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
uznania petycji za bezzasadną.
Uchwała Nr XIX/142/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XIX/143/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XIX/144/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XIX/145/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnawatka.
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Uchwała Nr XIX/146/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XIX/147/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XX/149/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018
roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XIX/137/2021 z dnia 26 marca 2021 roku.
Uchwała Nr XX/150/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XX/151/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XX/152/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod nazwą
"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od
miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce".
Uchwała Nr XX/153/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XX/154/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XX/155/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXI/156/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowe.
Uchwała Nr XXI/157/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXI/158/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
Uchwała Nr XXI/159/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/160/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania.
Uchwała Nr XXII/161/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2020 rok.
Uchwała Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
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Uchwała Nr XXII/163/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pod nazwą
"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od
miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce".
Uchwała Nr XXII/164/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr XXII/165/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2021/2022.
Uchwała Nr XXII/167/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/168/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
Uchwała Nr XXII/169/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXIII/170/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnawatka.
Uchwała Nr XXIII/171/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnawatka.
Uchwała Nr XXIII/172/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnawatka.
Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Tarnawatka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie zmiany Uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i
warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr XXIV/178/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
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Uchwała Nr XXIV/179/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w
sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Tarnawatka”.
Uchwała Nr XXIV/180/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w
sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Tarnawatka od Skarbu Państwa – Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym
wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S17
Piaski – Hrebenne” (KP, Część 2) znajdujących się na terenie gminy Tarnawatka oraz
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania
drogami.
Uchwała Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnawatka.
Uchwała Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2022 rok".
Uchwała Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2022 rok.
Uchwała Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w
sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Uchwała Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 07 grudnia 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2021-2030.
Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Uchwała Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Tarnawatka".
Uchwała Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/197/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka.
Uchwała Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
Uchwała Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1.4 Sołectwa Gminy Tarnawatka
Gmina Tarnawatka liczy 14 sołectw.
SOŁECTWO
Dąbrowa Tarnawacka
Huta Tarnawacka
Klocówka
Kunówka
Niemirówek
Niemirówek-Kolonia
Pańków
Pauczne
Podhucie
Sumin
Tarnawatka
Tarnawatka-Tartak
Tymin
Wieprzów

NAZWISKO I IMIĘ SOŁTYSA
Zwolak Halina
Samulak Mariusz
Pliżga Mirosław
Pankiewicz Tadeusz
Dumicz Dorota
Oberda Janusz
Bednarczuk Janusz
Danaj Lesław
Cisło Alina
Chacia Krzysztof
Romańczuk Wiesława
Machlarz Jan
Hacia Anna
Borowicz Tadeusz

W 2021 roku, ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyły się zebrania mieszkańców
poszczególnych sołectw.
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2 Demografia gminy
Liczba mieszkańców gminy na koniec roku 2021 wyniosła 3907 osób, wykazując kolejny
rok z rzędu 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
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
miejscowoś mieszka mieszkańc mieszkańc mieszkańc mieszkańc mieszkańc mieszkańc mieszkańc
ci
ńców
ów
ów
ów
ów
ów
ów
ów
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dąbrowa
Tarnawacka

86

86

86

83

78

77

78

77

Huta
Tarnawacka

187

181

182

186

186

186

183

183

Klocówka

108

107

107

114

112

115

117

116

Kunówka

73

72

73

86

86

85

87

92

Niemirówek

154

150

151

151

149

151

150

144

Niemirówek
-Kolonia

270

267

264

260

254

246

244

243

Pańków

253

254

254

248

246

244

240

233

Pauczne

121

122

121

120

114

113

117

118

Podhucie

83

89

88

83

80

77

80

84

Sumin

220

215

210

212

213

213

216

211

Tarnawatka

954

925

912

903

906

879

868

858

TarnawatkaTartak

775

759

766

774

780

779

783

782

Tymin

274

269

271

265

268

262

264

256

Wieprzów
Ordynacki

311

308

306

303

307

307

308

309

Wieprzów
Tarnawacki

223

213

216

213

213

217

209

201

4092

4017

4007

4001

3992

3951

3944

3907

Razem:

(kobiety (kobiety – (kobiety - (kobiety- ( kobiety- ( kobiety- ( kobiety- ( kobiety– 2051
2010
1997
2001
1999
1990
1991
1964
mężcz. - mężcz. mężcz.mężcz.- mężcz. - mężcz. - mężcz. - mężcz. 2041)
2007)
2010)
2000)
1993)
1961)
1953)
1943)
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Urodzenia

37

33

34

39

38

31

42

29

( dziew. (dziew.14 (dziew.20 (dziew.21 (dziew.14 (dziew.23 (dziew.16
14 chłopcychłopcy
chłopcy
chłopcy
chłopcy
chłopcy
chłopcy
20)
19)
17
17
19
13 )
19)
Zameldowa
nia

42

31

29

59

31

42

32

58

Zmarli

38

57

42

43

41

52

48

44

Wymeldowa
nia

58

82

31

61

37

62

33

80

Małżeństwo

58

42

41

53

44

28

47

44

Rozwód

11

11

9

7

15

4

11

11

Najpopularni
ejsze imiona

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dziewczynki Lena,
Magdalena,
Maja

Łucja,
Aleksandra,
Zofia

Amelia,
Antonina,
Julia,
Kornelia,
Maja

Hanna,
Zuzanna

Antonina,
Lena,
Oliwia,
Julia

Gabriela,
Kornelia,
Michalina

Chłopcy

Krzysztof,
Wiktor

Antoni,
Szymon

Dominik,
Adam,
Grzegorz,
Antoni

Antoni,
Mikołaj,
Natan

Julian,
Oliwier

Dawid,
Antoni,
Adrian
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3 Oświata i wychowanie
Gmina Tarnawatka w roku 2021 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 nauka w szkołach odbywała się zarówno
stacjonarnie, jak i zdalnie.

3.1 Informacja o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce za
rok 2021
Poniższa informacja obejmuje statystyki i działania dotyczące dwóch lat szkolnych:
roku szkolnego 2020/2021( II semestr) i roku szkolnego 2021/2022 ( 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
Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2021/2022

Ilość oddziałów
4
5

Ilość dzieci
87
107

Szkoła Podstawowa w Tarnawatce
Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Tarnawatce realizuje:

Rok szkolny
Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2021/2022

Ilość oddziałów
13
13

Ilość uczniów
204
195

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce zatrudnia łącznie ( stan na 31 grudnia
2021r.) 37 pracowników pedagogicznych ( w tym psycholog, logopeda i 2 nauczycieli
wspomagających) oraz 17 pracowników niepedagogicznych.

13

Nauczyciele w podziale na stopnie awansu:
Stopień awansu
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

Ilość zatrudnionych
1
3
10
23

Pracownicy administracyjni i inni pracownicy obsługi:
Stanowisko
Pracownik biurowy
Pomoc nauczyciela
Intendentka
Kucharka
Pomoc kuchenna
Sprzątaczka
Woźny
Robotnik gospodarczy

Ilość osób
1
3
1
2
3 (1-stażystka UP)
5
1
1

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w naszym kraju, rok 2021 był rokiem, który
stał się wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Kierując się
doświadczeniami ubiegłych lat, wszyscy staraliśmy się przygotować na taką sytuację i w
swojej pracy uwzględnić różne warianty- dla stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego trybu
nauczania. Dotychczasowe, sprawdzone formy pracy należało zastąpić nowymi,
dostosowanymi do zasad reżimu sanitarnego. Do nowych wymogów dostosowano
obowiązujące regulaminy szatni, świetlicy szkolnej, biblioteki, hali sportowej oraz stołówki
szkolnej. Szkoła działała inaczej, ale wciąż zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, w tym
także wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Dużym
ułatwieniem i udogodnieniem dla całej społeczności szkolnej jest wprowadzony dziennik
elektroniczny oraz działające prężnie radio szkolne.
Placówki realizowały ustawowe zadania poprzez działalność dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa oraz
wnioski z nadzoru pedagogicznego. Oferta edukacyjna była dostosowana do potrzeb
i możliwości uczniów oraz uwzględniająca sytuację epidemiologiczną w naszym kraju. Od 2
września do 22 grudnia 2021 roku w szkole prowadzone były zajęcia wspomagające dla
uczniów klas IV-VIII. Celem tych zajęć było uzupełnienie braków i utrwalenie wiadomości w
związku z prowadzonym nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowych
realizowanych w szkole. W naszej szkole prowadzone były zajęcia z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego, biologii oraz fizyki. W sumie zrealizowano 135 godzin.
Powyższe zajęcia były dodatkowym wsparciem dla uczniów. Nadal nie organizowaliśmy
wyjazdów, wycieczek, dyskotek. Zrezygnowaliśmy z udziału w zawodach i rozgrywkach
sportowych. Natomiast w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 gdy sytuacja pandemiczna
na to pozwalała, w naszych placówkach organizowano wyjścia i wycieczki na świeżym
powietrzu. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej uczniowie naszej szkoły chętnie brali
udział w konkursach szkolnych oraz konkursach zewnętrznych organizowanych przez inne
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podmioty, postępując zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wynikającymi z
przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się SARS—CoV-2. Konkursy były organizowane na
wszystkich etapach edukacyjnych, od przedszkola do najstarszych uczniów w szkole, czyli
klas ósmych. Cieszy fakt, że uczniowie odnosili sukcesy na każdym etapie konkursów,
przynosząc radość nauczycielom, rodzicom a także sobie samym. Ich sukcesy, szczególnie te
na wyższym szczeblu promują szkołę w środowisku oraz przyczyniają się do zdrowej
rywalizacji między nimi. Zakres konkursów był bardzo szeroki: konkursy wiedzy, plastyczne,
recytatorskie oraz sportowe. Oto niektóre z nich:
1.Gminny Konkurs z Języka Angielskiego.
2.XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „ Zawsze niech będzie”.
3.Gminny Konkurs Matematyczny „ Mam Talent”.
4.Międzynarodowy Kangur Matematyczny.
Konkursy organizowane przez LKO:
1.Konkurs polonistyczny
2.Konkurs języka angielskiego
3.Konkurs historyczny
4.Konkurs matematyczny
5.Konkurs biologiczny
6.Konkurs chemiczny
Konkursy plastyczne:
1.Kolory Niepodległości
2.Ozdoba choinkowa
3.Regionalny Konkurs -Kosmiczna Przygoda
4.Szkolny Konkurs -Komputerowy projekt kartki świątecznej
5.Szkolny Konkurs- Na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową
6.Szkolny Konkurs- Jesień barwą malowana
7.Szkolny Konkurs- Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia
Konkursy recytatorskie:
1.Gminny konkurs recytatorski- Jestem Małym Patriotą
2.Szkolny Konkurs Recytatorski – Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
3.X Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamoyskiego
Inne:
1.Regionalny Konkurs Czytelniczy „ Czy znasz…” (on line)
2.Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Biegach Przełajowych- Łosiniec 2021
3.Szkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej
Konkursy organizowane w przedszkolu:
1.Przedszkolny Konkurs Plastyczny- Kolorowa jesień wokół nas
2.Przedszkolny Konkurs Plastyczny- Kartka świąteczna
Oprócz w/w konkursów, przedszkolaki prezentowały się też w konkursach organizowanych
w szkole, Gminnym Konkursie Recytatorskim- Jestem Małym Patriotą, Gminnym KonkursieNa najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.
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Kontynuując podsumowanie działalności dydaktycznej, należy stwierdzić, że w naszej
szkole oprócz zajęć obowiązkowych nauczyciele proponują jeszcze inne formy zajęć
pozalekcyjnych, prowadzonych społecznie.
1.Koło języka niemieckiego, prowadzone dla uczniów klasy ósmej zdających w tym roku
szkolnym egzamin z tego przedmiotu.
2.Koło języka hiszpańskiego.
3.Zajęcia sportowe w ramach SKS.
4.Indywidualne konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów
uzdolnionych, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych.
Wymiernym efektem pracy szkoły jest również egzamin ósmoklasisty
przeprowadzony na zakończenie edukacji. W dniach 25-27 maja 2021 roku 33 uczniów
przystąpiło do egzaminu po szkole podstawowej.
Średni wynik punktowy wyniósł:
Język polski: średnia; szkoły 52%, gminy 51%, powiatu 56%, województwa 61%,
kraju 60% ; stanin- 3.
Matematyka: średnia; szkoły 37%, gminy 36%, powiatu 42%, województwa 47%,
kraju 47%; stanin- 4.
Język angielski: średnia; szkoły 50%, gminy 47%, powiatu 57%, województwa 63%, kraju
66%; stanin- 3.
Mimo obostrzeń sanitarnych obowiązujących również w naszej szkole, udało się
zorganizować prawie wszystkie imprezy i uroczystości. Niektóre z nich zostały nagrane i
rodzice oraz babcie i dziadkowie mogli je obejrzeć na nagraniu. Informacje z odbytych
uroczystości w szkole i przedszkolu można znaleźć również na stronie internetowej. Oto
niektóre z nich:
1.Dzień Babci i Dziadka
2.Dzień Matki
3.Światowy Dzień Ziemi
4.Narodowe Czytanie słynnego dramatu G. Zapolskiej –„Moralność pani Dulskiej”
5.Akcja – Bieg „fair play” PKOI
6.Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych w Łosińcu
7.Światowy Dzień Przedszkolaka
8.Dzień Chłopaka połączony z Dniem Głośnego Czytania- „ Czytamy z sercem”, fragm..
powieści E. De Amicisa „Serce”
9.Spotkanie przedszkolaków z policjantem
10.Pasowanie uczniów klasy pierwszej
11.Październik miesiącem alternatywnej i wspomagającej komunikacji
12.Dzień Edukacji Narodowej
13.Pasowanie na Przedszkolaka
14.Wycieczki do ZOO, do Lublina
15.Porządkowanie grobów żołnierskich, złożenie wieńców i zapalenie zniczy
16.Kartka dla obrońców granic
17.Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
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18.Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w szkole i w
przedszkolu
19.Szkoła do hymnu
20.Swiatowy Dzień Pluszowego Misia
21.Spotkanie ze Świętym Mikołajem w szkole i przedszkolu
22.O podróżach i pomaganiu- spotkanie z księdzem W. Bednarzem
23.Jasełka w szkole i przedszkolu
24.Akcja społeczna -„Kartka dla Sąsiada”
Ilość i różnorodność działań prowadzonych w naszej placówce świadczy o dużym i
wszechstronnym zaangażowaniu nauczycieli, które jest kontynuowane od wielu lat. Wszyscy
mamy świadomość tego, że chcąc wychować młode pokolenie, zdolne do funkcjonowania w
dzisiejszym świecie musimy stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzać do
kreatywności i umożliwiać każdemu uczniowi odniesienie sukcesu na miarę swoich
możliwości. Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, w październiku nasza szkoła
przystąpiła do Programu- Laboratoria Przyszłości. Celem tego Programu jest budowanie
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach tego Programu nasza
szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych. Laboratoria
Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom
rozwijać zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, lecz także w ramach zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Oprócz powyższych imprez i uroczystości, w tym semestrze w ramach działań
wolontariatu, w które tradycyjnie wpisuje się nasza szkoła i przedszkole zorganizowano kilka
akcji charytatywnych. Poprzez takie działania staramy się kształtować wrażliwość na
potrzeby innych. W przedszkolu i w szkole kontynuowano akcję –„ Góra Grosza”. Udział w
tym przedsięwzięciu pozwala naszym wychowankom zrozumieć, jaką siłę stanowić może
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra innych. W ramach akcji „ Pełna
miska dla schroniska” przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej zbierały karmę dla
bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki współpracy naszej szkoły z
oddziałem PCK w Tomaszowie Lubelskim, troje uczniów otrzymało tzw. „ Paczkę Marzeń”,
która przyniosła wiele radości tym dzieciom. Nie mniej radości przyniosły wręczone Kartki
dla Sąsiada w okresie przedświątecznym. Przygotowane przez wychowanków świetlicy
szkolnej oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego dla mieszkańców Gminy
Tarnawatka. Uczniowie objęci opieką świetlicową zaangażowały się do ogólnopolskiej
kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego przygotowując - Kartkę dla Powstańca.
Realizując zadania wychowawcze w naszej placówce, 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, określania odpowiednich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych wobec uczniów, rodziców i
nauczycieli, zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia
oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym. Poza wsparciem psychologicznym dzieci i uczniowie naszej placówki objęci
są również terapią logopedyczną.
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W zależności od potrzeb dzieci i uczniowie korzystają z różnych form wsparcia:
- dostosowanie wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
- opieka nauczyciela wspomagającego- 2 dzieci,
- pomoc nauczyciela- 1 uczeń.
Ważną rolę w kształtowaniu odpowiednich nawyków wśród uczniów odgrywa
edukacja zdrowotna. Naszym zadaniem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,
w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i
innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu odpowiedzialnego postępowania w
okresie pandemii, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania dystansu, mycia i dezynfekcji
rąk, noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach, zdrowego odżywiania się, korzyści
płynących z aktywności fizycznej. Tym działaniom na pewno służy „ Program dla szkół”,
który ma na celu kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, w którym uczestniczą
uczniowie klas I- V. W ramach tego programu otrzymują mleko i jego przetwory oraz
określone porcje owoców i warzyw. Edukację w tym zakresie prowadzą również
wychowawcy klas stosując się do zapisów w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym
szkoły.
Postawy patriotyczne są kształtowane również dzięki istniejącej Izbie Regionalnej, w
której zgromadzono pamiątki kultury materialnej i niematerialnej regionu. W czasie pandemii
opiekunowie izby prezentowali znajdujące się w niej eksponaty on-line poprzez stronę
internetową zespołu.
Kształtując postawy proekologiczne w naszych wychowankach, zbieramy w naszym
zespole surowce wtórne tj., zużyte baterie oraz plastikowe nakrętki, które przekazujemy na
rzecz hospicjum w Łabuniach.
W ramach działalności opiekuńczej w naszej placówce 86 uczniów ma zapewniony
bezpłatny dojazd do szkoły, 20- do przedszkola. Warunkiem dofinansowania jest odległość
od miejsca zamieszkania. Ze stołówki szkolnej korzysta- 143 uczniów, przy czym 30 z nich
korzysta z dofinansowania dożywiania z GOPS-u; w przedszkolu: śniadanie i obiad spożywa
106 dzieci, w tym 13 ma dofinansowanie z GOPS-u, z podwieczorku korzysta 46
przedszkolaków.
Wszyscy uczniowie otrzymali bezpłatnie podręczniki i materiały
ćwiczeniowe.
W Szkole Podstawowej w Tarnawatce funkcjonuje świetlica szkolna. Opieką
świetlicowa sprawowana jest w godzinach porannych od 6.45 do 8.45 oraz od 10.45 do 16.00.
ze świetlicy szkolnej korzystało średnio 120 uczniów.
Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Zajęcia z podstawy programowej odbywają
się od 7.30 do 12.30.
Informacje o działalności Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce można znaleźć
na stronie internetowej: www.zsip.cal.pl
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3.2 Informacja o działalności Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej za
rok 2021
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 2021 roku uczyło się 40 dzieci (w tym 5 w oddziale przedszkolnym), natomiast
od września do końca grudnia 2021r.- 33, w tym 7 w oddziale przedszkolnym.
Szkoła funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, zatwierdzonym
arkuszem organizacyjnym oraz Statutem Szkoły.
Na dzień 1 stycznia 2021r.w szkole zatrudniony był 1 pracownik obsługi
i 17 nauczycieli (w tym 4 nauczycieli uzupełniających etat):
Dyplomowanych-6
Mianowanych-8
Kontraktowych-3
Od września 2021r. zatrudnionych jest 18 nauczycieli (dyplomowanych-6, mianowanych-9,
kontraktowych-3, w tym 3 uzupełniających etat) i 1 pracownik obsługi.
Wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele i pracownicy obsługi) są przeszkoleni z bhp,
w tym szczególnie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, procedur postępowania w razie wypadku, konieczności ewakuacji lub innych sytuacji szczególnych. W szkole
powołany został koordynator do spraw bezpieczeństwa, który koordynuje współpracę z różnymi podmiotami w zakresie profilaktyki, zapobiegania przemocy i uzależnieniom. Budynek
oraz teren szkolny objęte są obowiązkowymi kontrolami służb zewnętrznych (coroczne przeglądy BHP, gaśnic i hydrantów, okresowe kontrole budynku, kontrole placów zabaw, przegląd
kominiarski).
Każdego roku w porozumieniu z rodzicami opracowywany jest program
wychowawczo-profilaktyczny, który konsultowany jest z nimi w kluczowych kwestiach.
Szkoła działa w oparciu o Statut szkoły i Koncepcję pracy i rozwoju szkoły. Każdego roku
wybierany jest demokratycznie Samorząd Uczniowski, który podejmuje wiele cennych
inicjatyw.
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 15 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2021r. oraz
11 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2021r., zajęcia miały charakter indywidualny i grupowy.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
Rozwój zawodowy nauczyciela ukierunkowany był 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.
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Na przestrzeni roku 2021 realizowane były:
programy szkolne:
1. Program dla szkół w ramach którego udostępniane są bezpłatnie uczniom kl I-V
przetwory mleczne oraz warzywa i owoce.
2. Szkolny program matematyczny dla klas II-VII ,,Mądra główka”.
3. Program polonistyczny ,,Polacy nie gęsi”.
4. Program promujący zdrowe nawyki żywieniowe ,,Witaminka” dla kl I-V.
5. Program ekologiczny ,,Szkolne przygody Gangu Swojaków” dla dzieci z oddziału
przedszkolnego i kl I.
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 w Krasnobrodzie oraz
w Wysocku gm. Laszki.
Akcje i przedsięwzięcia i działania wolontariackie:
a) Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”;
b) Ogólnopolskie akcje ,,Sprzątanie Świata” i ,,Śniadanie daje moc!"
c) „BohaterOn w Twojej Szkole”.
d) Przygotowanie kartek z życzeniami w ramach akcji "Murem za polskim mundurem".
e) Udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w
czytaniu na przerwie ,,Przerwa na czytanie".
f) Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w rocznicę odzyskania niepodległości
o symbolicznej godzinie 11:11 w ramach akcji „Szkoła do hymnu” 2021.
g) Ogólnopolska akcja ekologiczna "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".
h) Akcja społeczno-edukacyjna ,,Łączy nas pamięć”- żonkile upamiętniające 78 rocznicę
powstania w getcie warszawskim.
i) Ogólnopolska akcja organizowana przez Instytut Psychologii UJ ,,Tydzień ulgi”.
j) Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. „Akcja.
Frakcja. Segregacja.”,
k) Kawiarenka, której celem była zbiórka pieniędzy na dary dla rodzin z Ukrainy i
Białorusi.
l) Akcja charytatywna „Kredkobranie”.
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 2021r.
Rodzaj konkursu

Osiągnięcia

Organizator

Konkurs plastyczny „Dzień

Wyróżnienia:

Poradnia Psychologiczno –
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Dziecka”. Możemy na siebie
Dominik Kłos, Natalia Pedagogiczna w Tomaszowie
liczyć – o przyjaźni i wzajemnym Gardzioła,
Lubelskim
wsparciu”
Wojciech Orzechowski
Gminny Konkurs na
Dominik Kłosnajpiękniejszą palmę wielkanocną wyróżnienie

GOK w Tarnawatce, Urząd Gminy w
Tarnawatce

XII Gminny Konkurs
Matematyczny ,,Mam Talent”

Bartosz Maryńczakwyróżnienie

ZSiP w Tarnawatce, Urząd Gminy w
Tarnawatce

Regionalny Konkurs
czytelniczy ,,Czy znasz…”

Marcelina Antoszak,
Hanna Antoszakfinalistki

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Konkurs plastyczny ,,Wąsy
Marszałka Piłsudskiego

Marcelina Antoszak,
Hanna Antoszakwyróżnienie

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim, Muzeum Regionalne w
Tomaszowie Lubelskim

Aby dać możliwość sukcesu każdemu uczniowi, kadra pedagogiczna organizuje
szkolne zawody, turnieje i konkursy o różnej tematyce. W roku 2021 nauczyciele
zorganizowali następujące konkursy, turnieje i zawody:
1. Szkolny Konkurs Stroików Wielkanocnych (udział wzięło: 7 uczniów);
2. Konkurs plastyczny – ,,Dzień Dziecka”. Możemy na siebie liczyć – o przyjaźni
i wzajemnym wsparciu” (8 uczniów);
3. Konkurs czytelniczy ,,Czy znasz…” (2 uczennice)
4. Mini turniej piłki nożnej (12 uczniów);
5. Mini Turniej tenisa stołowego (10 uczniów);
6. Turniej ,,Piłkarska świetlica” (17 uczniów);
7. Konkurs na rymowankę ,,Bezpieczny pieszy”(1 uczeń);
8. Gminny konkurs z języka angielskiego (3 uczniów);
9. Szkolny konkurs Stroików Bożonarodzeniowych.
Nauczanie zdalne
Na przestrzeni 2021roku wiele czasu poświęcono na wdrażanie procedur
bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2. Procedury były aktualizowane i dostosowywane
do panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju zgodnie z rozporządzeniami. Pandemia i
społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i całej społeczności szkolnej, aby
obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o samopoczucie psychiczne
uczniów i nauczycieli po powrocie do nauczania stacjonarnego, szkoła włączyła się do akcji
organizowanej przez Instytut Psychologii UJ ,,Tydzień ulgi” w dniach od 17 do 23 maja
2021r.
Egzamin ósmoklasisty
W dniach od 25 do 27 maja 2021 r. odbywały się w naszej placówce egzaminy
ósmoklasisty.
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Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło sześciu uczniów klasy ósmej. Egzamin składał się z
trzech części. W pierwszym dniu uczniowie zmagali się z językiem polskim, w drugim z
matematyką, a w trzecim z językiem angielskim.
Średnie wyników szkoły z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) plasują się poniżej średnich
gminy, powiatu, województwa i kraju.

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) z JĘZYKA POLSKIEGO:
Oddział Szkoła Powiat
Gmina
Przedmiot
język
47
56
51
polski

Województwo
61

Kraj

Stanin
2
bardzo niski

60

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) z MATEMATYKI:
Oddział Szkoła
Przedmiot
matematyka 27

Powiat
42

Gmina

Województwo

36

47

Kraj
47

Stanin
2
bardzo niski

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Oddział
Szkoła
Przedmiot
język
31
angielski

Powiat Gmina Województwo
57

47

63

Kraj
66

Stanin
1
najniższy

Doradztwo zawodowe
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmował ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru
zawodu i kierunku kształcenia. Stanowił element procesu wychowawczego szkoły.
Zrealizowano szereg działań związanych z doradztwem zawodowym:
1) Uaktualnianie tablicy informacyjnej w holu głównym szkoły prezentującej ofertę
szkół ponadpodstawowych w regionie;
2) Zorganizowanie uczniom klas VII i VIII lekcji online przygotowanej przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu oddz. Tomaszów Lub. pt.”Ja też mogę zostać
bibliotekarzem”;
3) Zapoznanie uczniów z ofertami edukacyjnymi szkół ponadpodstawowych poprzez
udział uczniów w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół
ponadpodstawowych:
- „Zawodowy strzał w 10 – wybierz swoją przyszłość”
- Zespół Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lub.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
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- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu
4) Zorganizowanie uczniom klas VII i VIII lekcji online przygotowanej przez Euro
Direct pt. „Możliwości nauki i pracy na terenie Unii Europejskiej”.
5) Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów o tematyce „Planowanie kariery zawodowej” przez psychologa szkolnego – Annę Jarczak;
6) Zorganizowanie spotkania on-line z panem Robertem Czyżem, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lub., nauczycielem i pasjonatem historii.
Działalność opiekuńcza i zdrowotna
W szkole realizowane były programy i akcje prozdrowotne: Akademia Bezpiecznego
Puchatka dla klasy I, Program dla szkół, kontynuujemy współpracę z tomaszowską stacją
Sanepid, uczestniczyliśmy w akcji ogólnopolskiej ,,Śniadanie daje moc”.
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, zorganizowano Dzień
Truskawki.
Propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku a także rozwijaniu
zainteresowań i pogłębianiu wiedzy służą:
 Organizacja konkursów: konkurs sportowy „Pokaż co potrafisz!”, Szkolny Turniej
tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.
 Udział w akcji ,,Dzień bezpiecznego Internetu”.
 Rajd pieszy: Skrzypny Ostrów, Podhucie, rajd rowerowy dla kl IV-VII
oraz ,,Wakacyjny piknik” dla dzieci klas młodszych.
W okresie pracy stacjonarnej uczniowie mieli zagwarantowaną opiekę świetlicową
przed zajęciami oraz po zajęciach. Wychowawcy świetlicy dbali o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i o uatrakcyjnienie oczekiwania na odjazd do domu. Na zajęcia opiekuńcze
uczęszczali uczniowie z klas I-VII oczekujące na autobus kursowy bądź na odbiór przez rodziców. Świetlica dostępna była dla dzieci od godziny 7.30 w czasie oczekiwania na lekcje.
Po skończonych lekcjach, w zależności od dnia, uczniowie mogli korzystać ze świetlicy do
14.30 lub 15.15.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W szkole zatrudniony jest psycholog (5 godzin w tygodniu) oraz nauczyciel terapeuta (2
godziny w tygodniu od września 2021r.). Dla uczniów klas I-VIII zorganizowane są zajęcia
wyrównawcze z języka polskiego oraz matematyki oraz w kl I zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne.
Od września 2021r. w kl I i oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia korekcyjnokompensacyjne przez nauczyciela specjalistę. Wszystkim potrzebującym wsparcia uczniom,
pomoc udzielana jest w formie dostosowania wymagań edukacyjnych do ich możliwości,
indywidualnego podejścia podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
Zajęcia wspomagające
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Mając na uwadze wsparcie dzieci po długotrwałym okresie kształcenia na odległość,
szkoła przystąpiła do programu MEiN ,,Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia
wspomagające”. Program miał na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W okresie od 06.09. 2022r. do 22.12.2021r. zrealizowano 75 godzin zajęć wspomagających z podziałem na przedmioty: język polski, matematyka,
język angielski.
W celu promowania szkoły istnieje strona internetowa szkoły, na której znajdują się informacje o pracy wychowawczej szkoły a także materiały informacyjne i 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., 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.
Szkoła funkcjonuje w konkretnym środowisku i nie może obejść się bez wsparcia
i aprobaty lokalnej społeczności. Staramy się, aby była jak najsilniej związana ze swoim
otoczeniem i aby jej wizerunek był przez nie pozytywnie postrzegany.
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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.
W Gminie działa kilka stowarzyszeń 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 nieodpłatnie użyczając pomieszczeń, jak
również w formie pomocy organizacyjnej. Zadania te realizuje na podstawie art. 13 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu
o obowiązujący w 2021 roku „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
W 2021 roku nie został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią spowodowały znaczne ograniczenie
dotychczasowej działalności zarówno Biblioteki, jak i stowarzyszeń.

4.1 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnawatce za 2021 rok
1.Stan bibliotek publicznych
Status formalno-prawny: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce posiada status
instytucji kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury)
Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tarnawatce mieści się w budynku szkoły. Dwa
istniejące punkty biblioteczne mają swoją siedzibę w szkołach. Jeden w Szkole Podstawowej
w Tarnawatce, drugi w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.
Biblioteka od poniedziałku do piątku jest otwarta do godz.16 tej.
Adres e-mailowy biblioteki gbptarnawatkao2.pl@o2.pl
Nastąpiła zmiana numeru telefonu .Aktualny numer telefonu do GBP w Tarnawatce 84 307 05
65
2.Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki
Na chwilę obecną osoba na wózku inwalidzkim nie może skorzystać z usług biblioteki ,
ponieważ w pomieszczeniu nie ma windy , a biblioteka mieści się na drugim piętrze. Pod
koniec 2022 roku biblioteka zmieni swoją siedzibę i będzie mieściła się na parterze, wtedy
sytuacja osób dla których bariery architektoniczne stanowią problem ulegnie poprawie.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach księgozbiór dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt dla osób niepełnosprawnych
3.Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje
-biblioteka nie pozyskała dodatkowych środków na działalność biblioteczną
25

4.Czytelnicy
W bibliotece i dwóch punktach bibliotecznych zarejestrowano łącznie 420 czytelników. Na
100 mieszkańców przypada 10,8 czytelnika. Łączna liczba odwiedzin wyniosła 2 790
użytkowników.
Wypożyczenia książek w bibliotece i punktach bibliotecznych.
Lit. piękna dla
Lit. piękna
Lit. popularnodzieci
dla dorosłych
naukowa
Gminna
2 294
3 527
1 050
Biblioteka
Publiczna
Punkty
98
7
biblioteczne
2 392
3 527
1 057

Ogółem
6 871

105
6 976

Czytelnicy wg kategorii wiekowej zarejestrowani w bibliotece i punktach bibliotecznych
L.p.
Grupa wiekowa
Liczba czytelników
1
poniżej 5lat
41
2
6-12 lat
139
3
13-15 lat
79
4
16-19lat
36
5
20-24 lata
11
6
25-44lat
53
7
45-60lat
43
8
powyżej 60 lat
18
Razem:
420
Czytelnicy wg kategorii społecznej
L.p.
Kategoria społeczna
1
Pozostali
2
Pracujący
3
Uczący się
Razem

Liczba czytelników
92
76
252
420

W roku 2021 nastąpił znaczny spadek uczniów korzystających z Gminnej Biblioteki
Publicznej, ponieważ mijający 2021rok szkolny był drugim z kolei ,w którym edukacja– z
uwagi na pandemię koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej.
Gminna Biblioteka Publiczna z racji tego, że mieści się w budynku szkoły ,to zgodnie z
wytycznymi MENiN wejście do budynku szkoły ,a również biblioteki było bardzo
ograniczone. Ogólnie nastąpił spadek o 89 czytelników. Natomiast nastąpił znaczny wzrost
wypożyczeń , ponieważ biblioteka nie ograniczała wypożyczającym czytelnikom ilości
jednorazowych wypożyczeń.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 2 790
Liczba odwiedzin w czytelni/kąciku/ - 39
Liczba miejsc dla czytelników -13
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Liczba tytułów czasopism z prenumeraty – 5 na kwotę 899,90zł.
Liczba udzielonych informacji – 17
Liczba udzielonych kwerend - 8
Liczba komputerów ogółem w bibliotece – 3
Liczba komputerów dostępnych czytelnikom – 2
5.Księgozbiory
Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2021 r. liczył 10 436 woluminów.
W tym: lit. piękna dla dzieci
- 3 219 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 5 700 wol.
Lit. popularnonaukowa
- 1 517 wol.
W ciągu roku przybyło bibliotece 313 książek.
Struktura wpływów:
Lit. piękna dla dzieci
- 96 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 196 wol.
Lit. popularnonaukowa - 21 wol.
Zakup ze środków Ministerialnych – 133 wol.
Struktura zakupów :
Lit. piękna dla dzieci
- 42 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 88 wol.
Lit. popularnonaukowa
- 3 wol.
Struktura zakupów(własne + ministerialne) - 312 wol.
Lit. piękna dla dzieci
- 96 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 196 wol.
Lit. popularnonaukowa
- 20 wol.
Zakupy księgozbioru – porównanie z rokiem ubiegłym.
Biblioteka w 2021 r. zakupiła o 54 książek więcej aniżeli w roku ubiegłym.
W drodze selekcji w 2021 r. biblioteka wycofała z księgozbioru 164 książki.
Struktura ubytków:
Lit. piękna dla dzieci
2 wol.
Lit. piękna dla dorosłych - 77 wol.
Lit. popularnonaukowa - 85 wol.
Wydatki na zakup księgozbioru:
Wydano na zakup księgozbioru ogółem w 2021r.(własne + ministerialne) - 6 928 zł.
Środki własne wydane na zakup księgozbioru –4 008,00zł.
Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka otrzymała 4 000,00zł.
- z czego na zakup księgozbioru wydano -2 920,00zł.
- oraz zakupiono 5 kodów Legimi z dostępem do audiobooków i e-booków na
kwotę 1 080 zł.
6.Zbiory specjalne.
7.Kadra.
W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze
czasu pracy.
8.Digitalizacja –nie dotyczy
9.Infrastruktura bibliotek.
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Gmina Tarnawatka pozyskała środki na budowę biblioteki w kwocie 2 000 000 zł. z
Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu
terytorialnego . Pieniądze pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
na realizację zadania: Przystanek na Kresach-Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce.
Realizacja zadania przewidziana została od października 2021 r. do października 2022r.
10.Działalność k-o
1.Udział w kampanii społecznej ”Mała książka-wielki człowiek „- przez cały rok wydawano
książeczki małym czytelnikom w wieku 3-6 lat, którzy po raz pierwszy przyszli do biblioteki
2. Narodowe czytanie 2021- Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej - Biblioteka po
raz kolejny włączyła się do akcji
3.Inspiracje na wakacje-konkurs ,,Pomieszane tytuły ‘’ polegający na tworzeniu cytatów,
haseł oraz rymowanek
4.Udział w konkursach recytatorskich powiatowych i organizowanie eliminacji gminnych
5.Konkurs Wielkanocny i konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejsze ozdoby i stroiki
6.Konkurs gminny organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Tarnawatce –,,Napisz
list do rodaka”- adresatami listów byli wiecznie żywy w naszej pamięci Mieczysław Kosz i
Jan Tyszkiewicz

4.2 Działalność Urzędu Gminy
Działalność kulturalna Urzędu Gminy w poszczególnych miesiącach przedstawiała się
następująco:
STYCZEŃ
Noworoczne życzenia dla mieszkańców Gminy Tarnawatka- Montaż słowno-muzyczny
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowano dla mieszkańców życzenia
on line, ze względu na ograniczenia nie można było organizować wydarzeń kulturalnych w
GOK dlatego przygotowano program słowno-muzyczny. W odpowiedniej świątecznej
aranżacji życzenia przekazał Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera
Mańdziuk, Dyrekcji Szkół z Tarnawatki i Huty Tarnawackiej. Życzenia przeplatane pięknymi
kolędami i pastorałkami stworzyły piękny noworoczny program, który udostępniono na
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalu społecznościowym gok , więc mogli je
zobaczyć wszyscy mieszkańcy oraz goście.
Koszt oprawy muzycznej 300,00
LUTY:
1. Konkurs on - line na przebranie karnawałowe.
Nagrodzono dzieci które nadesłały fotografie w wykonanych przez siebie bądź z pomocą
rodziców przebraniach. W konkursie zgłosiło się 7 dzieci. Komisja przyznała nagrodę dla
Królowej i Króla Karnawału przyznała także 1 wyróżnienie.
Nagrody rzeczowe w łącznej wysokości : 145,99
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2. W 158 rocznicę wybuchu
promocyjnych 600,00 zł

powstania styczniowego – wydruk materiałów

MARZEC:
Do konkursu na Palmę Wielkanocną zgłaszano prace w dwóch kategoriach: palma mała –
kategoria skierowana do dzieci i młodzieży oraz palma duża – palmy wykonywane grupowo.
25 marca w budynku GOK zebrała się komisja by ocenić prace konkursowe. W skład komisji
powołanej przez Wójta Gminy Piotra Pasiecznego weszli: Jolanta Żdan – przewodnicząca
komisji, Kazimiera Mańdziuk – członek komisji, Marian Szałapski- członek komisji. Biorąc
pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu, przyznano nagrody i
wyróżnienia.
W kategorii Palma Mała nagrody rzeczowe otrzymali:
Dominik Kłos, Karol Czuwara i Krzysztof Czuwara. Uczestnicy tej kategorii otrzymali
nagrody rzeczowe w łącznej wysokości 99,99 zł i pamiątkowe dyplomy.
W kategorii Palma Duża nagrody w wysokości 200 zł otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich
z Klocówki, Tarnawatki, Niemirówka-Kolonii oraz Wieprzowa Ordynackiego. Dodatkowo
KGW z Niemirówka-Kolonii otrzymało nagrodę rzeczową.
Uczestnicy tej kategorii otrzymali nagrody pieniężne w wysokości łącznie 800,00
KWIECIEŃ:
1. Konkurs na kartkę wielkanocną dla sąsiada,
Do konkursu przystąpiło 26 uczestników w 4 kategoriach wiekowych z terenu gminy
Tarnawatka. Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie:
Marian Szałapski przewodniczący komisji, Edyta Furgała członek komisji,
Monika Szczepaniuk członek komisji. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod
uwagę zawartość treści Bożonarodzeniowych, estetykę wykonania, samodzielność
wykonania, różnorodność użytych technik, oryginalność pomysłu.
Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczestnikom biorącym udział
w konkursie. Wszystkie kartki zostały przekazane wraz życzeniami do osób starszych,
samotnych z terenu Gminy Tarnawatka.
komisja nagrodziła nagrodami rzeczowymi w łącznej wysokości: 536,77 zł
( 136 zł, 129 zł, 271,77 zł )
MAJ
Wydruk Karty z życzeniami do przedstawicielek organizacji działających na terenie Gminy
oraz Kobiet aktywnych z terenu Gminy Tarnawatka powędrowały życzenia od Wójta Gminykoszt wydruku kart z życzeniami:
92,25 zł
Konstytucja 3-ego Maja – banery okolicznościowe upamiętniające wydarzenia –
- 600 zł
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CZERWIEC
Organizacja

wydarzenia

„Niedokończone

Msze

Wołyńskie”

–wernisaż

wystawy

„Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar
zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” Jest to wydarzenie
historyczno – społeczno – kulturalne upamiętniające 78-rocznicę banderowskiego
ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce
Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie. Po Mszy Św. Poprzedzającej
wydarzenie odbyła się Prelekcja prof. nadzw. dr. hab. Adama Kulczyckiego – wykładowcy
akademickiego; działacza i publicysty kresowego na temat: „Wołyń’43: Walka o pamięć –
walka Polskę.

Zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku 135, 16 zł
LIPIEC
Organizacja Festynu pt. Piknik Strażacki
Wydarzenie społeczno-kulturalne propagujące sport i zdrową rywalizację wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Podczas wydarzenia można było zobaczyć sprzęt strażacki,
zaprezentowano podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym. Podczas demonstracji
zdarzenia drogowego obserwatorzy pokazu mieli możliwość zaobserwować jak wygląda
praca strażaków oraz
wykorzystanie sprzętu który jest na wyposażeniu jednostki.
Przeprowadzono szereg konkurencji sportowych z nagrodami.
- Promocja wydarzenia: Plakat A3

48,95 zł

- nagrody w konkursach sportowych ( łącznie 337 zł)
272,00 zł
65,00 zł
- woda mineralna

84,96 zł

- artykuły spożywcze( bułki i kiełbasa)

136,53 zł

- oprawa muzyczna z nagłośnieniem

900,00 zł

W ramach działalności GOK i współpracy z organizacjami KGW z terenu gminy Tarnawatka
realizowano zadania ze środków zewnętrznych :
- Plon niesiemy Plon finansowany z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 10 000,00
W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg spotkań promujących zadanie następnie
rekrutację do projektu wśród organizacji KGW z terenu Gminy Tarnawatka. Wyłonione grupy
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wzięły udział w warsztatach wicia wieńców tradycyjnych. Po czym prezentowały się podczas
Tradycyjnych Dożynek podczas których odbył się konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy.
Dzięki realizacja zadania zaproszono do współpracy jedyną w Polsce mobilną wioskę
ginących zawodów która prezentowała zawód garncarza, zielarki, łyżkarza i inne. Po
zakończeniu realizacji zadania powstała promocyjna prezentacja i film.
- Na ludowo i sportowo łączymy pokolenia finansowany z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w wysokości 12 700,00 . Dzięki zadaniu mieszkańcy gminy Tarnawatka mogli
wziąć udział w warsztatach zielarskich i pod okiem zielarza poznawać otaczającą roślinność,
wykorzystywać w kosmetologii, kuchni, medycynie. Na zakończenie cyklu warsztatów
odbyła się impreza plenerowa podczas której organizacje KGW prezentowały swój dorobek
oraz wzięły udział w konkursie kulinarnym z wykorzystaniem ziół.

SIERPIEŃ
Organizacja wydarzenia Dożynki Gminno-Parafialne w Tarnawatce. Wydarzenie
społeczno-kulturalne promujące kulturę ludową , tradycyjne obrzędy dożynkowe, rękodzieło i
kulinarne dziedzictwo Gminy i regionu Roztocza.
Artykuły spożywcze( woda mineralna)
Naczynia jednorazowe

141,60 zł
181,79 zł

Przygotowanie dekoracji sceny podczas dożynek :
-Sztuczne kwiaty

202,87 zł

-Opaski zaciskowe

39,40 zł

- taśma klejąca

13,00 zł

- Banery okolicznościowe

373,25 zł

Atrakcje dla uczestników
- Oprawa muzyczna

400,00 zł

- Dmuchany zamek

640,00 zł

Nagrody dla 10 Kół Gospodyń Wiejskich w ramach przygotowania wieńców
dożynkowych
- 3000,00 zł
WRZESIEŃ
Promocja Gminy Tarnawatka Podczas Dożynek Wojewódzkich w Lubyczy Królewskiej
- Przewóz Chóru Tarna-Vox

400 zł

- Przewóz Kół Gospodyń wraz z wieńcami Dożynkowymi

650 zł

- Delegacje na Dożynki Wojewódzkie dla dwóch organizacji KGW które promowały Gminę
- 600,00 zł

GRUDZIEŃ
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Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu –
- 270,40 zł
- 47,97 zł
100 rocznica pobytu J. Piłsudskiego ( cięcie wodą Łuk Tryumfalny) 9 900,00 zł
Na organizacje festynów i zajęć zawarto następujące umowy zlecenia:
1. Wiesława Grabek Woś Tarna-Wox
2. Krzysztof Chyżyński ( oprawa muzyczna podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w
Tarnawatce) 1 500,00 zł( wypłata+ składki)
3. Gumiela Sylwester ( oprawa muzyczna podczas Pikniku Strażackiego w Tarnawatce
czerwiec 2021 r. ) 1 500,00 zł( wypłata+ składki)
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5 Pomoc społeczna
5.1 Raport o stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za
2021 rok
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 2021 r., poz.2268 z późn. zm.). Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania
wynikające z innych aktów prawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce w 2021 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 31.12.2021 r. zatrudnionych było ogółem 6 osób, co w
przeliczeniu na etaty wynosi 6 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 2021 roku na realizację zadań
własnych i zleconych wydatkował kwotę 6 923 031,94 zł., z czego:
- ze środków budżetu gminy – 984 400,43 zł
- ze środków budżetu państwa – 5 938 631,51 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,
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b) 528,00 zł - dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.
W 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 127 rodzin, w których żyło
342 osób. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Tarnawatka na dzień
31.12.2021 r. wynosiła 3907 osoby. Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu
pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Tarnawatka przyjąć należy, iż
pomocą objęto 1,22 % ogółu mieszkańców Gminy Tarnawatka.
W 2021 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
było bezrobocie i ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 64 rodzin, w których żyły 151
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 z
pomocy społecznej oraz świadczenia niepieniężne, 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 59 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 103 rodzin na kwotę 135 854,95 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 przywracania 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
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2021 pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 127 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, bez
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”.
Dożywianiem objęto 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnawatka, na co wydatkowano
kwotę 69 600,00 zł. Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia koronawirusa)
świadczenie to w 2021 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 2021 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 2 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 2021 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
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84 552,50 zł, z czego w całości został pokryty z dotacji celowej budżetu państwa.
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 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 4 mieszkańców gminy
Tarnawatka. Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w
DPS wyniósł 133 781,56 zł.
7.

Udzielenie schronienia

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 2021 roku w schronisku dla bezdomnych przebywała jedna osoba z gminy Tarnawatka.
Koszt pobytu wyniósł 2 638,86 zł.
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 2021 roku GOPS w Tarnawatce opłacił składkę zdrowotną w wysokości: 10 141,25 zł za
21 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 2021 roku wydano w tej sprawie 7 decyzji.
2.
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.
3.

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
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solidarności.
REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 20142020
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 2021 realizowany był w okresie od stycznia 2021 do września 2021 r.
Pomoc żywnościowa trafiła do 78 rodzin z gminy Tarnawatka, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. W 2021 r. osoby potrzebujące otrzymały paczki żywnościowe.
Od listopada 2021 roku do nadal prowadzimy we współpracy ze Lubelskim Bankiem
Żywności i Polskim Czerwonym Krzyżem formalne przygotowania do kolejnego
Podprogramu 2022. Złożyliśmy wnioski formalne wraz z niezbędnymi dokumentami i
rozpoczęliśmy nabór beneficjentów do których trafią paczki żywnościowe.
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 2021 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 8 rodzin, w których
wychowywało się małoletnich 16 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 2021roku:
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
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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 2021 roku Zespól interdyscyplinarny zbierał się 4 razy zachowując jego ustawowy
termin a Przewodniczący Zespołu powołał 15 grup roboczych, które pracowały w ramach 10
posiedzeń.
W 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 ,,Niebieskich Kart”
dotyczących przemocy w rodzinie oraz kontynuowano procedurę 2 „Niebieskich Kart” z roku
2020. Działaniami Zespołu objętych było 5 rodzin.
Z dokumentacji zgromadzonej w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wynika,
że 5 osób doświadczyło przemocy domowej, z tego 5 osób to kobiety.
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
monitorując sytuację rodziny.
Wśród 5 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie znalazło się 5 kobiet. 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 2021 roku zakończono 5 ,,Niebieskich Kart”.
38

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce realizuje ustawę z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( 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 ukończenia 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 2021 roku zarejestrowano 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Zamówiono 42 karty tradycyjne i 15 elektronicznych dla 14 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 2021 roku otrzymano dotację państwa w wysokości 184,31
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 nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku
życia) lub do 24 roku życia dziecka, jeśli 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
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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 osobą 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 2021 roku w ramach zasiłków rodzinnych wypłacono kwotę 1 978 585,06 zł.
Zauważyć należy, że dodatki do zasiłków rodzinnych stanowią ważną składową wypłacanych
świadczeń.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z dodatkami podlegają zwrotowi. W 2021
roku osoby, które nienależnie pobrały ww. świadczenia dokonały ich zwrotu na kwotę 10
364,69 zł., odsetki stanowiły kwotę 69,99 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 legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-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
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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 2021 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1 917,00 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 1
000,00 zł na jedno dziecko.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka dla 25 rodzin w łącznej wysokości 25 000,00 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 2021 roku wypłacono 189 świadczeń rodzicielskich w łącznej wysokości 176
957,00 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 2021 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 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające ,
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 128
962,00 zł.
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 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za łączną
kwotę 20 599,89 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
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osoby uprawnione.
W 2021 roku ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wyniosła 106
650,00 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
prowadzono działania wobec 13 dłużników z terenu Gminy Tarnawatka.
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 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 31.12.2021 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynosi 1 308 608,00 zł (w tym odsetki 15 656,85 zł.) z czego w 2021 r.
odzyskano kwotę 73 799,00 zł (w tym odsetki 15 656,85zł).
Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi. W
2021 roku osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonały zwrotu ww. świadczeń na
kwotę 2 460,00 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 2021 r. do grudnia 2021 r. świadczenie
wychowawcze pobrało średnio 300 rodzin .
Analizując powyższe dane zauważamy, iż a 2021 roku wypłacano 7 455 świadczeń
wychowawczych na kwotę 3 957 189,00 zł. Wnioskować można, że wprowadzenie programu
nie wpływa na zwiększenie liczby urodzeń dzieci w naszej gminie.
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają zwrotowi. W 2021 roku zwrócono
jeno nienależnie pobraneświadczenie na kwotę 500,00 zł.
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
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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 rewalidacyjnowychowawczy), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące
się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce wypłacił świadczenie
„Dobry Start” Wypłacono 4 świadczeń w łącznej wysokości 1 200,00 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
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.
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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 2021 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 49 020,00 zł, w tym z dotacji
39 216,00 zł.
Wkład własny Gminy 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,
zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mające działać aktywizujące
na lokalną społeczność.
Rok 2022 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 wymienione słupki na placach zabaw dla dzieci i siłowniach na
świeżym powietrzu dla młodzieży w celu możliwości korzystania i propagowania zdrowego
stylu życia wolnego od nałogów. Został również zakupiony komputer.
Wydatki na realizacje zadań to kwota 3 964,05 zł.

5.3 Przeciwdziałanie COVID-19
W ramach zadania realizowano organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych i transport osób na szczepienia. Dodatkowo prowadzone były działania
promocyjne dotyczących szczepień przeciw COVID-19.
W ramach zadania zostały zakupione ulotki, plakaty, kalendarze, baner, pendrive’y oraz
opłacono szkolenie dla lokalnych liderów dotyczące szczepień przeciw COVID-19.
Zorganizowany został mobilny punkt szczepień.
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6 Informacja o stanie mienia komunalnego
6.1 Informacje ogólne dotyczące gruntów
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada 183,312 ha gruntów, z czego 169,115 ha
znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, 4,034 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 jest właścicielem 0,445 ha gruntów na których budynki lub
ich części oddane są w najem oraz 5,122 ha gruntów oddanych w dzierżawę. W
użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,596 ha gruntu.
Grunty gminne to w przeważającej części – 121,835 ha drogi. Gmina dysponuje
7,85 ha działek budowlanych niezabudowanych, 2,348 ha działek usługowych
niezabudowanych, 7,204 ha działek zabudowanych, 1,828 ha stanowią działki z
urządzeniami instalacyjnymi. 13,620 ha powierzchni nieruchomości gminnych
stanowią grunty orne, 1,199 ha lasy, 4,034 ha grunty szkolne, 1,495 ha parki,
11,355 ha tereny rekreacyjne oraz 9,024 ha grunty inne.
Lp.
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6.2 Informacje ogólne dotyczące budynków
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada 32 budynki, z czego 26 znajduje się w
bezpośrednim zarządzie gminy, 2 oddane są w trwały zarząd a 4 objęte są
najmem.
Wśród budynków, których właścicielem jest Gmina jest: 1 budynek mieszkalny,
14 budynków użyteczności publicznej, 1 obiekt służby zdrowia, 1 obiekt
kulturalny, 3 szkoły i 12 obiektów sklasyfikowanych jako inne.

2. Budynki - liczba
ogółem w tym:
- mieszkalne
- użyteczności
publicznej
- SŁUŻBA
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- SZKOŁY
- inne
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6.3 Sprzedaż działek / wpływy
1. Sprzedaż działki 217/5 ark. 3 położonej w Suminie obr. Tarnawatka
niezabudowana nieruchomość budowlana, przeznaczona w MPZP pod budownictwo
zagrodowe WPŁYWY 41 943 zł brutto 34 100 zł netto
2. Sprzedaż działki 52/71 położonej w Tarnawatce – Tartaku obr. Tarnawatka – Tartak
nieruchomość niezabudowana budowlana, przeznaczona w MPZP pod zabudowę
jednorodzinną. WPŁYWY 62 115 zł brutto 50 500 zł netto
3. Sprzedaż działki 52/74 położonej w Tarnawatce – Tartaku obr. Tarnawatka – Tartak
nieruchomość niezabudowana budowlana, przeznaczona w MPZP pod zabudowę
jednorodzinną. WPŁYWY 62 730 zł brutto 51 000 zł netto
4. Sprzedaż działki 827 i 828 ark. 1 położone w Tarnawatce – Tartaku obr. Tarnawatka
niezabudowana nieruchomość, przeznaczona w MPZP jako tereny łąk i pastwisk (RZ).
WPŁYWY 9 090 zł / zwolniona z VAT
5. Sprzedaż działki 897/51 ark. 1 położonej w Paucznem obr. Huta Tarnawacka
nieruchomość niezabudowana przeznaczona w MPZP pod zabudowę zagrodową.
WPŁYWY 3 103,29 zł brutto 2 523 zł netto
6. Sprzedaż działki 326 ark. 1 położonej w Pańkowie obr. Pańków
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nieruchomość zabudowana przeznaczona w MPZP pod zabudowę zagrodową.
WPŁYWY 5 861,33 zł
1 571 zł (do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%) za grunty
budowlane
oraz 3 929 zł (nabywca jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 106
z późn. zm.) za grunty rolne. Łączna kwota wynosi 5 861,33 zł.
7. Sprzedaż 825/ 2 i 826/1 ark. 1 w miejscowości w Tarnawatce – Tartaku obr.
Tarnawatka
nieruchomość niezabudowana stanowiąca łąki i nieużytki. WPŁYWY 3 434 zł /
zwolniona z VAT
8. Sprzedaż 568 ark. 2 w Tarnawatce obr. Tarnawatka
nieruchomość niezabudowana stanowiąca pola uprawne. WPŁYWY 40 000 zł /
zwolniona z VAT
9. Sprzedaż 29 obr. Sumin
niezabudowana nieruchomość przeznaczona w MPZP pod budownictwo zagrodowe.
Działka sprzedana trybem bezprzetargowym. WPŁYWY 2 125 zł netto. Do
wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Łączna cena
nieruchomości brutto
wynosi 2 613,75 zł.
10. Sprzedaż 301, 302, 303, 304 obręb Dąbrowa Tarnawacka
nieruchomości niezabudowane stanowiące las obręb Dąbrowa Tarnawacka.
WPŁYWY
75 665 zł / zwolniona z VAT

6.4 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy
- 54/3 obręb Tarnawatka – Tartak (byłe przedszkole w Tarnawatce - Tartaku)
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości 54/3 zawierała błędy dotyczące podmiotów
ewidencyjnych oraz przypadającym im udziałom. Wyrok zaoczny w imieniu RP I C 194/20 z
dn. 24.02.2021 zasądził na rzecz Gminy Tarnawatka zwrot kosztów postępowania.
Przypis: 1 360 zł
Wpływy: 1 088 zł.

6.5 Sprzedaż samochodu strażackiego
Wpływy: 8 400 zł brutto

6.6 Użytkowanie wieczyste objęte przekształceniem
Z tytułu przekształcenia właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi mogą wnosić opłaty jednorazowe przekształceniowe, w roku 2021 objęte
były one 60% bonifikatą. Te osoby są na przyszłość zwolnione z wnoszenia opłat rocznych i
nie ciąży na nich zadłużenie wobec gminy. W 2021 r. jeden użytkownik wieczysty skorzystał
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z bonifikaty i wniósł opłatę przekształceniową jednorazową w wysokości 161,42 zł. Wpłaty
za zaległości z poprzednich lat wyniosły 44,84 zł.
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. Roczne opłaty przekształceniowe wyniosły 44,64 zł. Zaległość na koniec
roku 2021 wynosi 1 198,19 zł

6.7 Użytkowanie wieczyste nie objęte przekształceniem
Pozostali użytkownicy wieczyści to właściciele / współwłaściciele nieruchomości
usługowych lub działek jeszcze niezabudowanych budynkiem mieszkalnym. W związku z
tym obowiązują ich wcześniejsze zasady wnoszenia opłat.
Wpłaty za użytkowanie wieczyste nie objęte przekształceniem wynoszą 10 156,69 zł, wpłaty
za odsetki z zaległości 439,85 zł. Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 5 744,15 zł.

6.8 Dzierżawy
Gmina Tarnawatka dzierżawi 12 działek, 9 dzierżawcom.
Wpłaty z tytułu dzierżaw wyniosły 1 414 zł. Brak zaległości.

6.9 Najem
Gmina posiada 8 odrębnych umów najmu.
Wpływy z tytułu najmów wyniosły 58 878,97 zł. Zaległość na koniec 2021 r. wynosiła 5
701,12 zł.
Wpłaty z tytułu najmów okazjonalnych wyniosły 1 809,08 zł. Zaległość na koniec 2021 r.
wynosiła 36,16 zł.

6.10 Odszkodowanie za przejęcie działek
Gmina otrzymała odszkodowanie związane z postępowaniem wywłaszczeniowym za
nieruchomości:
- działka nr 59/1 obr. Tarnawatka - Tartak o pow. 0,0002 ha, dla której decyzją wydaną z
upoważnienia Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim nr AB.6740.2.Z.2021 z
dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.3.Z.2020.AK wydano zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej
nr 17 w miejscowości Tarnawatka – Tartak do drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości
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Wieprzów”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność nieruchomości.
Odszkodowanie za przejęcie działek – Decyzja z dnia 11.10.2021 r. GK.683.4.2021.
- działka nr 315/1 obr. Wieprzów Tarnawacki o pow. 0,0001 ha, dla której decyzją wydaną z
upoważnienia Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim nr AB.6740.2.Z.2021 z
dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.3.Z.2020.AK wydano zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej
nr 17 w miejscowości Tarnawatka – Tartak do drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości
Wieprzów”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność nieruchomości.
Odszkodowanie za przejęcie działek – Decyzja z dnia 11.10.2021 r. GK.683.54.2021.
- działka nr 14/1 obr. Wieprzów Ordynacki o pow. 0,0068 ha, dla której decyzją wydaną z
upoważnienia Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim nr AB.6740.2.Z.2021 z
dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.3.Z.2020.AK wydano zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L od drogi krajowej
nr 17 w miejscowości Tarnawatka – Tartak do drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości
Wieprzów”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność nieruchomości.
Odszkodowanie za przejęcie działek – Decyzja z dnia 11.10.2021 r. GK.683.41.2021.
- działka nr 191/1 obr. Wieprzów Ordynacki o pow. 0,0036 ha, na której decyzją wydaną z
upoważnienia Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim nr AB.6740.1.Z.2021 z
dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.2.Z.2020.AK wydano zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3526L od drogi wojewódzkiej nr
850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515L w
miejscowości Podhorce”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność
nieruchomości. Odszkodowanie za przejęcie działek – Decyzja z dnia 16.11.2021 r.
GK.683.61.2021.
- działka nr 449/1 obr. Wieprzów Tarnawacki o pow. 0,0010 ha, na której decyzją wydaną z
upoważnienia Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim nr AB.6740.1.Z.2021 z
dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.2.Z.2020.AK wydano zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3526L od drogi wojewódzkiej nr
850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515L w
miejscowości Podhorce”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność
nieruchomości. Odszkodowanie za przejęcie działek – Decyzja z dnia 16.11.2021 r.
GK.683.66.2021.
Suma odszkodowań za ww. nieruchomości wyniosła: 7 524,00 zł.
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7 Bezpieczeństwo
7.1 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 2021 roku w swoich szeregach skupiały 170 członków zwyczajnych w
tym mężczyzn 160, 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 2021 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 miniony okres,-ustalenie
terminarza zebrań sprawozdawczo-wyborczych,
- ustalenie terminu i odbycie IX Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
- podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych i wytyczenie kierunków
działań na rok 2021, w jednostkach OSP,
- przedstawienie budżetu przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową,
W miesiącu czerwcu i lipcu przeprowadziliśmy kampanię zebrań sprawozdawczowyborczych w jednostkach OSP na terenie naszej gminy tj.: Huta Tarnawacka, Niemirówek
Kolonia, Klocówka, Pańków, Pauczne, Sumin, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Wieprzów.
Kampania zebrań sprawozdawczo-wyborczych przebiegła sprawnie bez żadnych
komplikacji w miłej i przyjemnej atmosferze. Według sprawozdań przekazanych przez
druhów szeregi nasze skupiają 204 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.
10 października 2021 roku w siedzibie jednostki OSP Sumin odbył się IX Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnawatce. Na nowa
pięcioletnią kadencję delegaci poszczególnych jednostek OSP wybrali nowe władze ZOG
ZOSP RP:
- Prezesem został Piotr Pasieczny Wójt Gminy,
- Komendantem Gminnym OSP został Piotr Pankiewicz.
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ, DZIEŃ STRAŻAKA, ZAWODY SPORTOWOPOŻARNICZE
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Trudna sytuacja epidemiologiczna i wprowadzone ograniczenia dotyczące
zgromadzeń publicznych spowodowały odwołanie wielu imprez strażackich. W 2021 roku nie
odbyły się:
- finał Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Gminne Obchody Dnia Strażaka,
-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jak również jubileusze powstania jednostek
OSP.
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE
W 2021 roku jednostki OSP z terenu gminy Tarnawatka pozyskały fundusze na swoją
działalność z:
1. MSWiA /dotacja COVIDOWA/ - hełmy Vulcan 7 szt.
 OSP Klocówka – 5000,
 OSP Niemirówek-Kolonia – 5000,
 OSP Tarnawatka-Tartak – 5000,
 OSP Pańków – 5000,
 OSP Tarnawatka5000 – buty strażackie 5 par.
2. FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ROLNIKÓW
 OSP Tarnawatka 11 700 - zakupiono radiotelefon nasobny Motorola DP 4600E 4 szt.
i pilarkę spalinową STIHL,
3. FUNDACJA ORLEN dla strażaków
 OSP Tarnawatka 7 000 - /zakup ubrań koszarowych 4 kpl., drabina DNW 3080/3
1szt./
4. Starosta Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim
 OSP Tarnawatka – zakup przenośnego reflektora – 1 000,
5. MSWiA /KOMENDANT GŁÓWNY PSP /
 OSP Tarnawatka – dotacja na KSRG-4000/czujnik wielogazowy, kombinezon
ochrony pszczelarskiej/,
 OSP Niemirówek-Kolonia 4000-/pilarka spalinowa, buty strażackie, rękawice
ochronne przyłbica ochronna.

7.2 Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
Przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej rocznika 2002 rozpoczęto
z początkiem roku informując Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie o ilości kobiet i
mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Następnie sporządzony został rejestr kobiet i mężczyzn
rocznika 2002, który po jednym egzemplarzu został przesłany do Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Zamościu.
Sporządzono listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika 2002,
której jeden egzemplarz po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy został przesłany do Starosty
Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
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Do kwalifikacji wojskowej wezwano 28 mężczyzn rocznika podstawowego 2002 i
dwóch mężczyzn roczników starszych. Przed komisją stawiło się 23 mężczyzn rocznika
podstawowego 2002 i jeden roczników starszych. Jeden mężczyzna rocznika podstawowego
stawił się w miejscu pobytu czasowego.
Przeprowadzono pięć postępowań wyjaśniających przyczyny niestawiennictwa
do kwalifikacji wojskowej – spisano pięć zeznań świadków wyjaśniających przyczyny
niestawiennictwa.
Cztery osoby nie stawiły na kwalifikację wojskową z powodu pobytu poza
granicami kraju, jedna osoba z powodu przebywania poza miejscem zameldowania.

7.3 Zadania obronne
 Sporządzono i uzgodniono z Dyrektorem WB i ZK LUW w Lublinie Plan Szkolenia
Obronnego na 2021 rok,
 Sporządzono i przesłano do Dyrektora WB i ZK LUW w Lublinie Ankietę na
potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
województwa lubelskiego 2021 r. NKPPO-20 (stan na dzień 31.12.2020 r.),
 wykonano i przesłano do LUW w Lublinie WB i ZK sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli wykonywania zadań obronnych za rok 2021,
 Sporządzono i przesłano Dyrektorowi WB i ZK LUW w Lublinie Plan kontroli
wykonywania zadań obronnych w gminie Tarnawatka w 2021 roku,
 wykonano aktualizację „ Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz dokonano uzgodnienia z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków,
 wykonano i przesłano do LUW w Lublinie WB i ZK zestawienie świadczeń
osobistych i zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na
terenie gminy Tarnawatka w roku 2021 r.,
 sporządzono i przesłano do WKU w Zamościu sprawozdanie PM-1,
 sporządzono i przesłano do WKU w Zamościu WYKAZ Posiadaczy samochodów
ciężarowych o ładowności pow. 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych oraz
przyczep, naczep oraz maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz
innych urządzeń.
 wykonano i przesłano Staroście Tomaszowskiemu sprawozdanie z realizacji zadań
związanych
z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie
gminy Tarnawatka,
 uczestniczono w szkoleniach i treningach organizowanych przez Starostę
Tomaszowskiego i Wojewodę Lubelskiego.
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8 Podatki lokalne
8.1 Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych za 2021 rok
Należności

Dochody

Zaległości

Podatek rolny

686 015,11 zł

631 020,51 zł

65 038,03 zł

Podatek od
nieruchomości

81 936,80 zł

76 825,80 zł

5 374,00 zł

Podatek leśny

6 228 37 zł

5 493,74 zł

1 003,89 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 22 690,00 zł ( 19
decyzji ),
 inwestycyjne na kwotę 47 305,00 zł (6 decyzji).
Umorzenia podatku rolnego i leśnego:
 4 decyzje na kwotę 1031,00 zł.
Wystawiono 276 zawiadomień o powstałych zaległościach podatkowych.
Wystawiono upomnienia w ilości 107 szt. tj. : 101 szt. w podatku rolnym i leśnym oraz 6 szt.
w podatku od nieruchomości.

8.2 Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych za 2021 rok

Należności

Dochody

Zaległości

Podatek rolny

26 014,00 zł

25 497,00 zł

621,00 zł

Podatek od
nieruchomości

436 477,00 zł

437 866,00 zł

3 080,00 zł

Podatek leśny

76 653,00 zł

76 653,00 zł

-

8.3 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2021 rok

Należności
Podatek od środków
transportowych

31 267,00 zł

Dochody
20 206,00 zł

Zaległości
11 061,00 zł
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8.4 Pomoc publiczna
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 2021 – kwota 316
256,07 zł – (561 wniosków).

Złożono 237 wniosków o wydanie zaświadczeń dotyczących:
- powierzchni gospodarstwa rolnego,
- dochodowości z gospodarstwa rolnego,
- o niezaleganiu w podatkach.
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9 Zamówienia publiczne
9.1 Zamówienia powyżej progów unijnych
W 2021 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień
publicznych powyżej progów unijnych.

9.2 Zamówienia do progów unijnych
9.2.1 Roboty budowlane

Lp
Wyszczególnienie
.
1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolnej i
Widokowej w miejscowości Tarnawatka i TarnawatkaTartak – Etap I”
2 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Tarnawatce”

Wartość
netto
99624,10

Wartość
brutto
122537,64

1249999,37

1537499,22

3 „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna
w Tarnawatce”
4 „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka”

1434263,13

1764143,65

697405,52

857808,78

5 „Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km
2+443 w miejscowości Tarnawatka”

1427032,73

1755250,26

6 „Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 111576L
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wieprzów Ordynacki”

389287,95

478824,18

5297612,80

6516063,73

RAZEM

9.2.2 Dostawy
W 2021 roku Gmina Tarnawatka nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na dostawy.

9.2.3 Usługi

Lp.

Wyszczególnienie

1 „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów

Wartość
netto
439647,87

Wartość
brutto
474819,70
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komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2021
roku”,
RAZEM

439647,87

474819,70

9.3 Zamówienia do 130 000,00 złotych netto
Kwota zamówień – 1 541 367,23 PLN (netto)
Kwota zamówień – 1 768 421,72 PLN (brutto)
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10 Inwestycje
Lp.
1

Inwestycja
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej i Widokowej
w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatce-Tartak – Etap I.

Wartość
całkowita
126 872,64

Opis:
W ramach robót wykonano: wykopy pod kanalizację sanitarną liniowe, podłoże pod kanały
rurowe z materiałów sypkich – piasku, montaż rurociągów z rur PVC długości 364,0 m,
zasypanie wykopów, studnie rewizyjne PVC, roboty towarzyszące. Wykonie robót zlecono
wyspecjalizowanej firmie.. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór
inwestorski inspektor nadzoru.
Źródła finansowanie:
Środki własne – w kwocie – 126 872,64 złotych
2
„Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 111576L
493 301,23
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieprzów
Ordynacki, długości 636,0 m”
Opis:
W ramach zadania wykonano następujące elementy: mapę do celów projektowych,
dokumentację projektową, roboty budowlane: roboty ziemne, podbudowę z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20
cm, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm, roboty wykończeniowe,
oznakowanie pionowe, ustawiono tablicę informacyjną. Całość robót objęta była nadzorem
inwestorskim.
Źródła finansowania
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego związana na drogi dojazdowe do gruntów
rolnych – w kwocie - 100 000,00 złotych
Środki własne – w kwocie - 393 301,23 złotych
3
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
1 753 968,77
gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Tarnawatce”
Opis:
W 2021 roku zrealizowano II etap realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”.
Projekt był 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”
Drugi etap obejmował prace przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Tarnawatce.
W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty budowlane
termomodernizacyjne (ocieplenie, tynki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont
opasek wokół budynku, zadaszenia nad wejściami, remont schodów wejściowych do
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budynku, wymiana pokrycia dachowego), roboty instalacyjne sanitarne (wymiana pieca
grzewczego, przeniesienie kotłowni), roboty instalacyjne elektryczne (oświetlenie awaryjne,
wymiana opraw i żarówek, montaż instalacji fotowoltaicznej, oświetlenie zewnętrzne).
Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim.
Źródła finansowania
RPO WL na lata 2014-2020 – w kwocie – 822 790,73 złotych
Środki własne - w kwocie – 931 178,04 złotych
4
„Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Zachodnia w
14 565,77
miejscowości Tarnawatka-Tartak”
Opis:
W ramach zadania wybudowano sieć o długości 163,00 m bieżących wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi – 5 szt.
Źródła finansowania:
Środki własne – w kwocie – 14 565,77 złotych
5
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3262L w
6 498,67
miejscowości Niemirówek-Kolonia”
Opis:
Wykonano przebudowę chodnika na długości 70,0 m. W ramach zadania wykonano nową
nawierzchnię z kostki brukowej o wymiarach 10cmx20cmx6cm na podsypce cementowopiaskowej, ustawiono nowe krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z oporem. Część
materiałów tj. kostka brukowa w ilości 150 m 2 zostało przekazane przez Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Źródła finansowania
Środki własne w kwocie – 6 498,67 złotych
6
„Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości
1 999 993,84
Tarnawatka od km 1+530,00 do km 2+443,00”
Opis:
Wykonano budowę drogi gminnej nr 111569L o łącznej długości 913,0 m. W ramach
zadania wykonano m. in. następujące elementy: roboty ziemne, wykonanie przepustów pod
koroną drogi φ 60 i 80 cm, wykonanie rowów wraz z umocnieniem skarp, wykonanie
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 22 cm, wykonanie podbudowy z
kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. śr. 14 cm, wykonanie podbudowy z kruszyw
łamanych, warstwa górna gr. śr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej
warstwa wiążąca gr. 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm, wykonanie zjazdów z kruszywa
łamanego wraz przepustami i umocnieniami wlotów i wylotów, wykonanie miejsc
parkingowych z betonowej kostki brukowej, wykonanie oznakowanie pionowego,
wykonanie kanału technologicznego dł. 770 m, wykonanie oświetlenia ulicznego. Roboty
objęte były nadzorem inwestorskim.
Źródła finansowania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 151 036,24 złotych
Fundusz Sołecki – w kwocie – 118 238,69 złotych
Środki własne – w kwocie – 730 718,91 złotych
7
„Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni
868 287,83
ścieków
w miejscowości Huta Tarnawacka”
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Opis:
W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano m. in. następujące elementy: wykonanie
sieci wodociągowej długości 3,41 km, sieć uzbrojono w hydranty p.pożarowe 13 szt. oraz
zasówy żel-wod. kołnierzowe 23 szt., wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej w ilości
44 szt. W ramach zadania wykonano indywidualną biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz
z układem odprowadzającym ścieki oczyszczone – 1 szt.
Źródła finansowania
Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w kwocie 334 257,00 złotych
Fundusz Sołecki – w kwocie – 10 000,00 złotych
Środki własne - w kwocie – 524 030,83 złotych
8
„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w
573 409,60
Tarnawatce”
Opis:
W 2021 roku wykonano następujące roboty: część robót budowlanych: roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany i elementy konstrukcyjne, stropy
i ścianki działowe, więźba dachowa i pokrycie dachowe, część robót sanitarnych: instalacja
c.o., wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Źródła finansowania
Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych – w kwocie – 573 409,60 złotych
9
„Budowa placu zabaw integracyjno-rekreacyjnego dla dzieci,
43 987,60
młodzieży i osób starszych w Tarnawatce-Tartak”
Opis:
W 2021 roku w ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą w celu wykonania projektu,
zlecono wykonanie ogrodzenia oraz wykonano przygotowanie terenu pod plac zabaw
(mulczowanie, plantowanie terenu). Zlecono również wykonanie podziału działek w celu
wyznaczenia i wskazania działki przeznaczonej na inwestycję.
Źródła finansowania
Fundusz Sołecki – w kwocie 43 987,60 złotych
10
"Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w miejscowości
10 000,15
Kunówka"
Opis:
W ramach zadania wykonano plac zabaw składający się zestawu zabawowego, huśtawki
typu ważka, bujaka, ławeczki i kosza na śmieci. Zadanie obejmowało także montaż
urządzeń.
Źródła finansowania
Fundusz Sołecki – w kwocie – 10 000,15 złotych
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11 Ład przestrzenny
11.1 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
1. Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka, opracowana na podstawie art. 32 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została przyjęta
Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka z dnia 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
1. Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka, opracowana na podstawie art. 32 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została przyjęta
Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 r.
Obszar gminy Tarnawatka jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w związku z tym gmina nie posiada programu opracowywania mpzp.

11.2 Zasoby materialne gminy
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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12 Infrastruktura droga
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 31.12.2021 r. ilość dróg gminnych wynosiła 56,50 km. W tym odcinki
utwardzone stanowią długość 34,08 km, a nieutwardzone 22,42 km. Ponadto w gminie
znajduje się wiele dróg wewnętrznych (nieposiadających kategorii drogi publicznej), z
których nawierzchnię bitumiczną posiadają odcinki o łącznej długości 4,52 km.
Długość ścieżek rowerowych
i nie zmieniła się od 2018 r.

wg

stanu

na

31.12.2021

r.

wynosiła

3,202

km

Długość chodników (przy drogach gminnych) wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 3,245 km i
nie zmieniła się od 2018 r.
W 2021 r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały przebudowę
następujących dróg gminnych:
1. Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km 2+443 w miejscowości
Tarnawatka, długości 0,913 km. Całość poniesionych w 2021 roku kosztów to:
1.999.993,84
2. Przebudowa przebudowa drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Wieprzów Ordynacki, długości 636,0 m. Koszty poniesione w 2021
roku to kwota 493.301,23 zł.
Ponadto na bieżące remonty
w wysokości: 77 367,29 zł.

dróg

gminnych

wydano

w

2021

roku

kwotę
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13 Ochrona przyrody
Na terenie gminy występują następujące 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).
W zakresie usuwania drzew zrealizowano poniższe zadania:
1. Zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew – 49.
2. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew – 7.
3. Wnioski do Starosty zezwalające na usunięcie drzew – 3.
Na ochronę zwierząt i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, wydatkowano
środki finansowe w kwocie 5256.09 zł.
W zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest:
1. Złożono 33 wnioski 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
pozostałe do
unieszkodliwienia
Lp.
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
razem
razem
razem
fizyczne prawne
fizyczne prawne
fizyczne prawne
4 628
933
3 695
1
4 428 609 200 390
923 587 10 340
3 505 022 190 050
999
927
072
zinwentaryzowane

unieszkodliwione

Masa wyrobów wg rodzaju
pozostałe do
unieszkodliwienia
kod
Lp.
wyrobu
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
razem
razem
razem
fizyczne prawne
fizyczne prawne
fizyczne prawne
1 087 1 076
321
766
1 W01
10 200
321 036 0
755 850 10 200
086
886
036
050
3 541 3 351
612
2 929 2 749
2 W02
190 190
602 551 10 340
179 850
913
723
891
022
172
zinwentaryzowane

unieszkodliwione

Masa wyrobów wg miejscowości
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pozostałe do
unieszkodliwienia
osoby
osoby osoby
osoby osoby
osoby
razem
prawn razem fizyczn prawn
fizyczne prawne
fizyczne
e
e
e

zinwentaryzowane
Lp. miejscowość
razem
Dąbrowa
Tarnawacka
Huta
2
Tarnawacka
3 Klocówka
4 Kunówka
5 Niemirówek
Niemirówek6
Kolonia
7 Pańków
8 Pauczne
9 Podhucie
10 Sumin
1

11 Tarnawatka
TarnawatkaTartak
13 Tymin
Wieprzów
14
Ordynacki
Wieprzów
15
Tarnawacki
12

unieszkodliwione

123 843 123 843

0

27 693

27 693

0

96 150 96 150 0

316 884 297 604

19 280 78 669

75 589

3 080

238 215 222 015 16 200

246 306 243 006
116 320 116 320
266 502 266 502

3 300
0
0

44 376
43 180
40 692

41 076
43 180
40 692

3 300
0
0

201 930 201 930 0
73 140 73 140 0
225 810 225 810 0

347 483 347 483

0

79 433

79 433

0

268 050 268 050 0

352 048
331 913
130 536
330 678

0
0
0
4 200

74 248
37 071
22 896
66 933

74 248
37 071
22 896
66 933

0
0
0
0

277 800 277 800
294 842 294 842
107 640 107 640
263 745 259 545

352 048
331 913
130 536
326 478

0
0
0
4 200
163
587 025 423 975
050

727 099 562 729

164 370 140 074 138 754 1 320

270 866 270 866

0

110 921 110 921 0

159 945 159 945 0

379 212 376 572

2 640

34 032

31 392

2 640

345 180 345 180 0

399 493 392 893

6 600

72 478

72 478

0

327 015 320 415 6 600

289 816 289 816

0

61 231

61 231

0

228 585 228 585 0
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14 Gospodarowanie odpadami 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 2021 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 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z
o.o. w Tyszowcach 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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:
1.
2.

pojemnikowy dla odpadów zmieszanych,
workowy dla odpadów segregowanych.

Na odpady zebrane selektywnie przeznaczone są worki o następującej
kolorystyce:
1. niebieski – papier i tektura,
2. biały – szkło białe,
3. zielony – szkło kolorowe,
4. żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
5. brązowy – bioodpady
6. szary – popiół.

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
-

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,

-

papier i tektura,

-

metale,

-

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

-

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-

popiół,

-

zużyte opony,

-

przeterminowane leki i chemikalia,

-

odpady budowlane i rozbiórkowe,

-

zużyte baterie i akumulatory,

-

bioodpady,

-

odpady niebezpieczne,

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,
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 2021 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,
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4) odpady problematyczne (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady

wielkogabarytowe, opony itp.) - w miesiącu marcu i listopadzie.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są ponosić na rzecz gminy,
na której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata ta w gminie Tarnawatka stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Rade Gminy.
Stawki te są zróżnicowane w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość. W 2021 roku nie zmieniane były stawki opłat.
Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
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

W 2021 roku obowiązywała na terenie gminy Tarnawatka uchwała Rady Gminy
Tarnawatka w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
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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
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
odpadami
komunalnymi.

prawidłowego postępowania z

Poniesione koszty w 2021 roku, tym:

629 941,84 zł

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych :

576 277,44 zł

2) koszty administracyjne w tym:

53 664,40 zł

- wynagrodzenie pracownika (1/2 etatu) wraz z odpisem na ZFŚS
- programy komputerowe ( nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa)
- przesyłki pocztowe
- papier
- koszty egzekucyjne i komornicze
- dzierżawa ksero
- opłata za prowadzenie rachunku
- szkolenia

45 366,19 zł

2 156,99 zł
2 580,20 zł
333,96 zł
671,96 zł
468,10 zł
1 400,00 zł
687,00 zł

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje
łączna wysokość przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
2021 r. wyniosła 534 012,00 zł.
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Do budżetu gminy wpłynęło 534 598,65 zł ( w tym: zaległości – 77 225,67 zł,
bieżące należności – 457 372,98 zł).
Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.
Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2021 rwyniosła 3907. Jest ona zazwyczaj wyższa od liczby osób wynikającej z deklaracji.
W przypadku Gminy Tarnawatka według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2021 r. liczba
osób zamieszkałych wynosiła 3217. Różnica ta wynosi 690 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 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:


liczba mieszkańców zameldowanych – 3907 osób,



liczba mieszkańców zamieszkałych – 3217 osób,



liczba złożonych deklaracji – 1065 szt,

W ramach „uszczelnienia” systemu w 2021 r. wysłano 12 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 oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Korczowie. Instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub
środków wspomagających uprawę roślin jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Korczowie. Instalacjami do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie
oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.
W 2021 r. zebrano łącznie 338,8000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych. Z tego 287,9400 Mg z nieruchomości zamieszkałych i 50,8600 Mg z
nieruchomości niezamieszkałych. Odpady te w większości zostały poddane przetwarzaniu
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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 oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Korczowie.
W 2021 r. odebrano z nieruchomości zamieszkałych 39,1300 Mg odpadów
ulegających biodegradacji. Odpady te w całości zostały poddane kompostowaniu w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Ilość tych odpadów wzrosła o 97 %
w stosunku do roku 2020. Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych odebrano 0,8000
Mg.
W 2021 roku z terenu gminy Tarnawatka z nieruchomości zamieszkałych odebrano
następującą ilość odpadów:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Masa odebranych
odpadów komunalnych
(Mg)
287,9400

Zmieszane odpady opakowaniowe

47,7400

Opakowania z papier i tektury

6,0400

Opakowania ze szkła

60,4600

Opakowania z metali

0

Popiół

55,7200

Bioodpady

39,1300

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9,1000

Zużyte opony

9,8000

Opakowania wielomateriałowe

0

Odpady wielkogabarytowe

41,6400

Przeterminowane leki

0,0235

Gruz

6,1600
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RAZEM:

563,7535

Nadmienić, należy, że
mieszkańcy
gminy zagospodarowali część
odpadów komunalnych we własnym zakresie, np.:
9.
papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna – jako paliwo,
10.
odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostownikach i do karmienia zwierząt,
11.

popiół – do utwardzania i wyrównywania nawierzchni.

W 2021 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

50,8600

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,6000

Odpady ulegające biodegradacji

0,0800

Opakowania z papieru i tektury

2,1400

Opakowania ze szkła

0,5700

Popiół

0,1600

RAZEM

55,4100

Z odpadów zmieszanych wysegregowano następujące ilości odpadów


opakowania z tworzyw sztucznych – 0,6094 Mg,



papier i opakowania z papieru i tektury – 0,5008 Mg,



opakowania ze szkła – 0,4478 Mg,



metale żelazne – 0,0072 Mg,



opakowania z metali – 0,1845 Mg,



opakowania wielomateriałowe – 0,0190 Mg



meble – 0,0370 Mg
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Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł w 2021 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
2021 r. - 53,98% przy minimalnym poziomie 50% (wymagany poziom 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:
- odbiór odpadów medycznych – 5 675,09 zł
- spalanie odpadów medycznych – 987,86 zł
Łączny koszt – 6 662,95 zł
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15 Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodno-ściekowa pod względem finansowym i egzekucyjnym
w roku 2021 wraz z wywozem nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych
oczyszczalni przedstawiała się następująco:

Rodzaj
należności

Należności

Dochody

Pobrane
odsetki

Zaległości

Woda

329 836,14

313 697,95

1 228,35

16 724,54

Ścieki kanalizacja

251 843,85

235 967,51

1 060,29

16 026,07

Opłata stała

36 231,06

34 414,82

152,77

2 478,70

Wywóz
nieczystości

9 108,00

8 395,20

8,58

64,80

Wywóz osadu

6 065,28

5 365,44

8,04

116,64

WODA
W 2021 roku wysłano:
1) 153 - wezwań do zapłaty,
2) 38 - wezwań ostatecznych do zapłaty,
3) 32- wezwań przedsądowych do zapłaty,
4) 18 - pism w sprawie odcięcia wody.
ŚCIEKI
W 2021 roku wysłano:
1) 94 - wezwań do zapłaty,
2) 25 - wezwań ostatecznych do zapłaty,
3) 22 - wezwań przedsądowych do zapłaty,
4) 12 - pism w sprawie zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

73

W 2021 roku wpłynęło 7 podań o rozłożenie na raty oraz umorzenie odsetek
należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które zostało rozpatrzone
pozytywnie.
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16 Pomniki i miejsca pamięci
Na terenie gminy znajdują się następujące miejsca i pomniki:
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.
Porządek w miejscach pamięci utrzymywany jest przez pracowników Urzędu Gminy.
Ogółem na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 2348.46
zł.
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