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Szanowni Państwo,

na  podstawie  art.  28aa  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  o  samorządzie  gminnym
Burmistrz co roku, do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ostrowa Lubelskiego w 2018
roku,  w  szczególności  realizację  polityk,  programów  i  strategii,  uchwał  Rady  Miejskiej
i budżetu gminy. 

Raport został przygotowany na podstawie danych finansowych i statystycznych zebranych
przez pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. Nie jest monografią
opisującą  w  sposób  szczegółowy  każdą  z  dziedzin  działalności  i  aktywności,  jest  natomiast
opracowaniem pozwalającym spojrzeć w ujęciu całościowym na gminę i jej sytuację w 2018 roku. 

Zakres  działalności  gminy  jest  bardzo  szeroki  i  obejmuje  zadania  od  edukacji,  opieki,
bezpieczeństwa  przez  inwestycje,  ochronę  środowiska,  pomoc  społeczną,  gospodarkę
nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne po kulturę, promocję, sport i rekreację. Suma
wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. 

Zapraszam do lektury

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Józef Gruszczyk
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1. Położenie gminy

Gmina Ostrów Lubelski położona jest w środkowej części województwa lubelskiego,
wchodzi  w  skład  powiatu  lubartowskiego  –  usytuowana  we  wschodniej  jego  części;
bezpośrednio graniczy z następującymi jednostkami samorządowymi: Parczew, Uścimów,
Ludwin, Spiczyn, Serniki i Niedźwiada. 

Gmina podzielona jest na 15 sołectw:

• Sołectwo Ostrów Lubelski Partyzantów,
• Sołectwo Ostrów Lubelski Kościuszki,
• Sołectwo Ostrów Lubelski  Śródmieście,

Zamoście, 
• Sołectwo Bójki,
• Sołectwo Jamy,
• Sołectwo Kaznów,
• Sołectwo Kaznów-Kolonia,
• Sołectwo Kolechowice I,
• Sołectwo Kolechowice II,
• Sołectwo Kolechowice-Folwark,
• Sołectwo Kolechowice-Kolonia,
• Sołectwo Rozkopaczew I, 
• Sołectwo Rozkopaczew II,
• Sołectwo Rudka Kijańska,
• Sołectwo Wólka Stara Kijańska.

 
Miasto i Gmina Ostrów Lubelski liczy 5277 mieszkańców i zajmuje obszar 121,7 km2

(w tym miasto 29,6 km2). Lasy stanowią 18% powierzchni ogółem (około 23 km2). Średnia
gęstość zaludnienia jest relatywnie niska i wynosi około 51 osób/km2. 

Cały obszar  gminy zaliczany jest  do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,  graniczy
z kompleksem  Lasów  Parczewskich,  w  jej  obrębie  znajdują  się  trzy  jeziora:  Miejskie,
Kleszczów i Czarne oraz zbiornik retencyjny Mytycze w Rozkopaczewie. 

Głównym  i  zarazem  centralnym  ośrodkiem  gminy  jest  miasto  Ostrów  Lubelski,
położone w jej północno-wschodniej części. 
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2. Zarządzanie gminą

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne,
zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  zadania  publiczne  powierzone
w drodze zawartych porozumień.

Do zadań własnych gminy należy:  dbałość  o porządek publiczny,  bezpieczeństwo,
oświatę,  kulturę,  infrastrukturę,  pomoc  społeczną,  ochronę  środowiska,
zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową
dotyczą: spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

W  celu  realizacji  swoich  zadań  Gmina  Ostrów  Lubelski  prowadzi  następujące
jednostki organizacyjne:

• Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim,
• Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim, 
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie,
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach, 
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,
• Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Rozkopaczewie,
• Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach, 
• Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim,
• Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim.

2.1 Rada Miejska 

Rada  Miejska  jest  organem  stanowiącym  i  kontrolnym  gminy  wybieranym  na
pięcioletnią kadencję.  Zakres  zadań i  kompetencji  Rady określa  ustawa o samorządzie
gminnym. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania  gminy.  Są  to  m.in.:  uchwalanie  statutu  gminy,  uchwalanie  budżetu  miasta
i gminy,  uchwalanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,
podejmowanie  uchwał  w  sprawach  podatków  i  opłat  w  granicach  określonych
w odrębnych ustawach. 

W  skład  Rady  Miejskiej  wchodzi  15  radnych.  Ze  swojego  grona  Rada  powołuje
przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwołanych
przez Przewodniczącego Rady zgodnie z  planem pracy lub w miarę potrzeb. Termin sesji,
miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
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VII Kadencja Rady Miejskiej 
w Ostrowie Lubelskim w latach 2014-2018

Robert Powałka 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Okręg wyborczy nr 3 - Ostrów Lubelski

Sławomir Miziołek 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Okręg wyborczy nr  13 - Rozkopaczew 

Dariusz Lipski 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Okręg wyborczy nr  8 – Kaznów – Kolonia

Antoni Kamiński
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Okręg wyborczy nr  5 – Ostrów Lubelski

Beata Drabik 
Członek  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego 
Okręg wyborczy nr  10 - Kolechowice

Krzysztof Nawrocki 
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego 
Okręg wyborczy nr  6 – Ostrów Lubelski

Tomasz Szymula 
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Okręg wyborczy nr  2 - Ostrów Lubelski 
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Tadeusz Woźniak 
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Okręg wyborczy nr 9 - Kaznów

Mariola Socha 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
Okręg wyborczy nr 7  - Jamy

Zenon Miąc 
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Okręg wyborczy nr 1 – Ostrów Lubelski
 
Agnieszka Jesionek 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
Okręg wyborczy nr 12 – Rozkopaczew, Rudka Kijańska

Katarzyna Banucha 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Okręg wyborczy nr 11 – Kolechowice - Folwark, Kolechowice – Kolonia

Krzysztof Wójtowicz 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 14 - Rozkopaczew

Dariusz Borzęcki 
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
Okręg wyborczy nr 4 – Ostrów Lubelski

Piotr Puchacz 
Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 15 – Wólka Stara Kijańska
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VIII  Kadencja Rady Miejskiej 
w Ostrowie Lubelskim w latach 2018-2023

Sobich Jerzy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Okręg wyborczy nr  2 - Ostrów Lubelski

Jesionek Agnieszka
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Okręg wyborczy nr 12 – Rozkopaczew, Rudka Kijańska

Lipski Dariusz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Okręg wyborczy nr  8 – Kaznów – Kolonia

Belniak Izabela
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek  Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Okręg wyborczy nr 3 - Ostrów Lubelski

Barszczyk Edward
Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr  10 - Kolechowice
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Gadaj Leszek
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Okręg wyborczy nr 11 – Kolechowice - Folwark, Kolechowice – Kolonia

Janicka Jolanta
Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy nr 9 - Kaznów

Kamiński Antoni
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Okręg wyborczy nr  5 – Ostrów Lubelski

Karwacka  Barbara
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Okręg wyborczy Nr  15 – Wólka Stara Kijańska

Kosiak Kazimierz
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony, Środowiska
Członek Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Okręg wyborczy nr  4 – Ostrów Lubelski

Maleszyk Wiesław
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy nr  6 – Ostrów Lubelski

Siodłowski Marcin
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Okręg wyborczy nr  13 - Rozkopaczew

Smerdel Ryszard
Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Okręg wyborczy nr 1 – Ostrów Lubelski

Socha Mariola
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Okręg wyborczy nr 7  - Jamy

Szalast Janusz
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 14 – Rozkopaczew
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W 2018 r. Rada Miejska obradowała na 12 sesjach w tym: na 1 uroczystej związanej
z 470.  rocznicą  nadania  praw  miejskich  dla  Ostrowa  Lubelskiego,  2  nadzwyczajnych
poświęconych zmianom w budżecie miasta i gminy oraz 9 wynikających z planu pracy.
Frekwencja radnych na sesjach Rady wyniosła 89,4%.

W 2018 r. Rada podjęła łącznie 84 uchwały, w tym m.in.:
• Nr XXXVI/209/18 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Ostrowie Lubelskim,
• Nr XXXVII/213/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  terenów  wolnych  od  zabudowy  Gminy  Ostrów  Lubelski  dla
obszaru części miejscowości Kolechowice,

• Nr  XXXIX/230/18  w  sprawie  nawiązania  współpracy  partnerskiej  pomiędzy
Gminą Ostrów Lubelski a Gminą Palombara Sabina (Włochy),

• Nr  XLI/235/18  w  sprawie  udzielenia  dotacji  Parafii  Niepokalanego  Poczęcia
Najświętszej  Maryi  Panny  w  Ostrowie  Lubelskim  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane,

• Nr XLIV/243/18 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Ostrów
Lubelski,

• Nr XLIV/245/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski,

• Nr XLIV/250/18  - Nr/  XLIV/2564/18  w sprawie  uchwalenia  statutów sołectw
działających na terenie gminy Ostrów Lubelski. Podjęcie tych uchwał poprzedziły
konsultacje społeczne, w których wzięło udział 325 mieszkańców,

• Nr XLV/266/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Lubelski,
• Nr I/9/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia chorągwi, flagi, sztandaru,

pieczęci gminnych oraz zasad używania herbu i symboli Gminy Ostrów Lubelski,
• Nr  II/22/18  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  osłonowego  w  zakresie

dożywiania na lata 2019 – 2023.

W zakończonej w 2018 r. kadencji Rady w jej składzie pracowały 4 komisje stałe:

• komisja  rewizyjna,  która  odbyła  1  posiedzenie,  przeprowadziła  4  kontrole,
frekwencja członków w pracach komisji wyniosła 87% obecności;

• komisja  budżetu,  rozwoju  gospodarczego  i  mienia  komunalnego  -  odbyła
9 posiedzeń z frekwencją 69% obecności;

• komisja  oświaty,  kultury,  sportu  i  spraw  społecznych  -  odbyła  8  posiedzeń
z frekwencją 88% obecności;

• komisja  rolnictwa,  ochrony  środowiska  i  gospodarki  komunalnej  –  odbyła
2 posiedzenia z frekwencją 75% obecności.

Od nowej VIII kadencji w Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim działa 5 komisji
stałych tj.: 

• komisja rewizyjna,
• komisja skarg, wniosków i petycji, 
• komisja budżetu, rozwoju i infrastruktury,
• komisja oświaty i spraw społecznych, 
• komisja rolnictwa i ochrony środowiska. 
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2.2 Burmistrz 

Burmistrz  jest  organem  wykonawczym,  którego  kadencja  trwa  5  lat.  Burmistrz
wykonuje  uchwały  Rady  Miejskiej  i  zadania  określone  przepisami  prawa.  Do  zadań
Burmistrza  należy  w  szczególności:  opracowywanie  strategii,  programów  rozwoju,
gospodarowanie  mieniem  komunalnym;  wykonywanie  budżetu.  Funkcję  Burmistrza
Ostrowa Lubelskiego sprawuje Józef Gruszczyk. 

2.3 Urząd Miejski 

Urząd  Miejski  jest  jednostką  organizacyjną
gminy,  przy  pomocy  której  burmistrz  realizuje
zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz
uchwał  podejmowanych  przez  Radę  Miejską.
Celem  działalności  Urzędu  jest  zapewnienie
profesjonalnej i przyjaznej obsługi. 

Kierownictwo  Urzędu  stanowią:  Zastępca
Burmistrza  –  Andrzej  Bunia,  Sekretarz  Gminy –
Sylwia Szczepańska, Skarbnik Gminy – Agnieszka

Brzyska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Henryk Klementewicz. 

W Urzędzie Miejskim w 2018 zatrudnionych było 25 pracowników. W trakcie roku
6 osób  realizowało  zatrudnienie  w  ramach  robót  publicznych,  prac  interwencyjnych
i staży organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. 

O  działaniach  samorządu  informujemy  na  bieżąco  na  stronie  internetowej  Gminy
http://www.ostrowlubelski.pl,  Biuletynie  Informacji  Publicznej
https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz w wydawanym przez Centrum Kultury
czasopiśmie Głos Ostrowa. 

Sprawy administracyjne w 2018 roku:

• w  dzienniku  korespondencji  przychodzącej  do  Urzędu  Miejskiego  odnotowano

wpływ 3 149 pism,

• ogółem  wysłano  6 230  szt.  dokumentów  w  tym  460  drogą  elektroniczną  za

pośrednictwem skrzynki ePuap,

• do  Urzędu  wpłynęło  60  wniosków o  udostępnienie  informacji  publicznej.

Dotyczyły  one  m.in.  realizacji  budżetu  gminy,  opieki  na  zwierzętami,  stanu

systemów  informatycznych  oraz  pozostałych  rejestrów  i  spisów  prowadzonych

przez Urząd Miejski,

• wydano  652  dowodów  osobistych.  Przeciętny  czas  oczekiwania  na  wydanie

dowodu osobistego wynosił 21 dni,
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• sporządzono 63 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

• sporządzono 59 wzmianek w aktach stanu cywilnego,

• sporządzono  420  odpisów  aktów  stanu  cywilnego  (skróconych,  zupełnych  na

drukach wielojęzycznych),

• zmigrowano 396 aktów do Rejestru Stanu Cywilnego,

• wydano 120 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy,

• wydano 68 decyzji o wycinkę drzew, nadano 25 numerów budynków,

• wydano 39 decyzji  na  zajęcie pasa drogowego,

• sporządzono 5 podziałów nieruchomości,

• wystawiono  73  faktury  z  tytułu  czynszu  dzierżawnego  gruntów  gminnych  na

łączną kwotę 20 275,93 zł,

• wystawiono  24  faktury  za  użytkowanie  wieczyste  gruntu  gminnego  na  łączną

kwotę 11 220,35 zł,

• wystawiono  3  faktury  z  tytułu  udostępnienia  lub  ustanowienie  służebności  na

nieruchomościach gminnych na łączną kwotę 2 566,09 zł,

• wydano  1  zarządzenie  w  sprawie  nieskorzystania  z  prawa  pierwokupu

nieruchomości,

• sporządzono 68 odpowiedzi z wykonania analizy zasobu nieruchomości oddanych

w użytkowanie wieczyste,

• wydano 1 postanowienie w sprawie sprostowania Aktu Własności Ziemi, 

• przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  oraz  przygotowano  dokumentację  i  przekazano  wnioski

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska w Lublinie dla przedsięwzięć polegających na przebudowie

dróg gminnych w Rozkopaczewie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii,

budowie pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

• Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te

dotyczyły:  Stacji  GPZ  Jamy  dz.  911/2,  przebudowy  dróg  gminnych  103626L

i 103627L w Rozkopaczewie.
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3. Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

• Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025,
• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Lubelski,
• Plan Odnowy Miejscowości Wólka Stara Kijańska na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice Kolonia na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Rozkopaczew na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Rudka Kijańska na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Kaznów na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Kaznów – Kolonia na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Bójki  na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Kolechowice Folwark na lata 2013-2020,
• Plan Odnowy Miejscowości Jamy na lata 2013-2020,
• Program opieki nad zwierzętami,
• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
• Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  Gminy  Ostrów

Lubelski, 
• Plan Gospodarki Odpadami.

W ramach powyższych strategii zrealizowano lub realizowane są następujące zadania:

• wymiana  sieci  wodociągowej  z  rur  azbestowo  -  cementowych  w  Ostrowie
Lubelskim,

• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim,
• przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim,
• budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowym na osiedlu Gościniec

w Ostrowie Lubelskim,
• remont placu oraz budynku OSP w Rozkopaczewie, 
• prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP,
• remont mola wraz z zagospodarowaniem plaży przy jeziorze Miejskim w Ostrowie

Lubelskim,
• rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Lubartowska i Żabia,
• przebudowa dróg gminnych w mieście Ostrów Lubelski,
• przebudowa dróg gminnych w gminie Ostrów Lubelski, 
• montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych  na  budynku  Przedszkola

Samorządowego i Biblioteki w Ostrowie Lubelskim,
• budowa nowych obwodów oświetleniowych,
• kolektory  słoneczne  -  przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej  za  pomocą

alternatywnych sposobów pozyskania.
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4. Demografia

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 2 osoby,
przez co na dzień 31 grudnia 2018 r.  wynosiła 5 277 osób,  w tym 2 681 kobiet  i  2 596
mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

• liczba  mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat  i  mniej)  wynosiła  946
osób, w tym 480 kobiet i 466 mężczyzn,

• liczba  mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła  3 230  osób,  w tym 1 470
kobiet (18-60 lat) i 1760 mężczyzn (18-65 lat),

• liczba  mieszkańców  w  wieku  poprodukcyjnym  wynosiła  1 101  osób  ,  w  tym
731 kobiet (61 i więcej lat) i 370 mężczyzn (66 i więcej lat). 

Na począteku  2018  r.  na  terenach  miejskich  mieszkało  2 103  osoby,  a  na  terenach
wiejskich 3 172 osoby. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 

• urodziło się w gminie 57 osób, w tym 30 dziewczynek i 27 chłopców,
• zmarło 69 osób, w tym 28 kobiet i 41 mężczyzn. 

Stan cywilny w 2018 r. zmieniło poprzez:

• małżeństwo - 55 osób, w tym 34 panny i 21 kawalerów,
• rozwód - 4 osoby, w tym 3 rozwódki i 1 rozwodnik,
• zgon współmałżonka - 23 osoby, w tym 18 wdów i 5 wdowców. 

Przyrost naturalny na początek 2018 r. wyniósł „- 29”, zaś na koniec roku „-12”. Saldo
migracji na początku 2018 roku wynosiło „-34”, natomiast na koniec roku „10.”
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5. Lokalny rynek pracy

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni 
zarejestrowani 

(dane półroczne)

stan na końcu czerwca 
2018 roku

mężczyźni 78

do 25 roku życia 29

do 30 roku życia 67

powyżej 50 roku życia 29

długotrwale bezrobotni 112

stan na koniec grudnia
2018 roku

ogółem 175

kobiety 100

mężczyźni 75

do 25 roku życia 31

do 30 roku życia 70

powyżej 50 roku życia 25

długotrwale bezrobotni 111

ogółem 175

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie.
mężczyźni 75

kobiety 100

Źródło: GUS

W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie
naszej  Gminy  zarejestrowanych  jest  177  podmiotów  gospodarczych,  w  tym:  150
aktywnych, 27 zawieszonych, 9 działających w formie spółek.

Ilość wniosków przetworzonych w systemie Centralnej Ewidencji  i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

Rodzaj wniosku Liczba wniosków

założenie 19

zmiana 34

zmiana z zawieszeniem 23

zmiana ze wznowieniem 16

zakończenie 11

Suma: 103
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6. Finanse Gminy

Informacja  dotycząca  finansów  Gminy  Ostrów  Lubelski  sporządzona  została
w oparciu o sprawozdania budżetowe. 

Dochody i wydatki budżetu Gminy Ostrów Lubelski.

Dochody  budżetu  Gminy  Ostrów  Lubelski  w  2018  roku  wyniosły  24 231 566  zł.,
w stosunku do 2017 roku wzrosły o 4 285 075 zł.

Dochodami budżetu gminy są:  dochody własne,  subwencje ogólne,  dotacje celowe.
Szczegółowe  określenie  źródeł  dochodów  gmin  i  powiatów,  zasady  ich  ustalania
i gromadzenia  oraz zasady ustalania  i  przekazywania subwencji  oraz dotacji  celowych
z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki  budżetu  Gminy  Ostrów  Lubelski  w  2018  roku  wyniosły  25 806 714  zł
i zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 6 455 369 zł.

Wydatki  są  odzwierciedleniem  realizacji  zadań  wykonywanych  przez  gminę.
W większości  poszczególnych  rodzajów  wydatków  znajdują  odbicie  kierunki  i  zakres
zadań  powierzonych  gminie  do  wykonania.  W  strukturze  wydatków  bieżących
największą  część  stanowią  wydatki  na  finansowanie  oświaty,  pomocy  społecznej
i rodziny.

Gmina  ponosi  również  wydatki  bieżące  w  zakresie  dróg  publicznych,  gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska, która obejmuje m. in. gospodarkę ściekową i ochronę
wód,  utrzymanie  zieleni,  oświetlenie  uliczne,  dopłaty  do  wody  i  ścieków  oraz
administracji publicznej.
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Wykres 1: Dochody i wydatki budżetu Gminy Ostrów Lubelski w latach 2014-2018
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Wykres powyższy przedstawia wybrane grupy dochodów budżetowych. Porównując rok
2018 do 2017 widoczny jest pozytywny trend wzrostu dochodów z tytułu udziału gminy
w podatku dochodowym PIT. 

Wykres powyższy pokazuje zmiany kwot wydatków w wybranych działach budżetu.
Porównując  rok  2018  do  roku  2017  odnotowujemy  znaczący  wzrost  w  przypadku
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wydatków na drogi, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Świadczy to realizacji
inwestycji w tym zakresie. Wśród nich możemy wymienić budowę i modernizację dróg,
chodników,  budowę  kanalizacji  sanitarnej  oraz  modernizację  oczyszczalni  ścieków.
Wzrost wydatków na administrację publiczną wynika z zakwalifikowania do nich w 2018
roku  kosztów  funkcjonowania  obsługi  oświaty,  które  wcześniej  zawierały  się
w wydatkach na oświatę i wychowanie.

6.1 Pozyskane środki zewnętrzne

W  2018  roku  Gmina  Ostrów  Lubelski  pozyskała  3 237 604  zł  środków  ze  źródeł
zewnętrznych.

Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł
finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co
traktowane  są  one  jako  istotny  czynnik  rozwoju  lokalnego.  Gmina  pozyskiwała
dofinansowania zewnętrzne, w tym środki europejskie,  głównie na działania związane
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, oświatą, infrastrukturą drogową, ochroną
przeciwpożarową oraz szeroko rozumianym społeczeństwem.

Środki europejskie stanowią prawie 57% pozyskanych środków zewnętrznych i jest to
kwota 1 842 003 zł.

6.2 Poziom zadłużenia i jego obsługa

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych gminy
oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia.  Zaciąganie kredytów, pożyczek jest
niezbędne  do  sfinansowania  zamierzeń  rozwojowych  ujętych  w  przedsięwzięciach
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Na początku 2018 roku zadłużenie wynosiło 3 939 794 zł, w trakcie spłacono kredyty
i pożyczkę na łączną kwotę 917 858 zł, w listopadzie uruchomiono kwotę kredytu 500 000
zł  w związku z zawarta umową kredytową, a w miesiącu w grudniu wnioskowano o
uruchomienie transz kredytu w łącznej  kwocie 3 310 000 zł.  Powyższe transze kredytu
zostały  częściowo przeznaczone na zapłaty  zobowiązań wynikających z realizowanych
inwestycji, a częściowo pozostały na rachunku budżetu gminy celem zapłaty w 2019 roku
za  wydatki  dotyczące   inwestycji  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  modernizacja
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”. Roczne koszty obsługi kredytu w
2018 roku wyniosły 101 542 zł. 

6.3 Podatki

Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w
2018 roku zarejestrowanych było 4 636 czynnych pozycji podatkowych.

Wystawiono 284 decyzji administracyjnych dotyczących zmian w posiadaniu gruntów
i  nieruchomości.  Wydano  17  decyzji  dotyczących  ulg  i  zwolnień  w  sprawach
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podatkowych  oraz  440  zaświadczenia  o  stanie  majątkowym  i  dochodzie  rocznym
podatników. Wpływy z podatków za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. od
osób fizycznych wyniosły:

• podatek od nieruchomości: 368 586,20 zł,
• podatek rolny: 531 087,42 zł,
• podatek leśny: 26 692,49 zł,
• podatek od środków transportowych: 67 239,40 zł,

Łącznie wpływy wyniosły: 993 605,51 zł.

Według  stanu  na  31  grudnia  2018  r.  łączne  zaległości  w  zobowiązaniach  osób
fizycznych  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego  i  od  środków
transportowych wynoszą: 87 506,54 zł. Wpływy z podatków za okres 1 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. od osób prawnych wyniosły:

• podatek od nieruchomości: 475 002,33 zł,
• podatek rolny: 5 965,50 zł,
• podatek leśny: 54 857,50 zł,
• podatek od środków transportowych: 5 907,00 zł,

Łącznie wpływy wyniosły: 541 732, 33 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób
prawnych  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego  i  od  środków
transportowych wynoszą: 255 130,24 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 50 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek
od nieruchomości, rolny i leśny.

W  2018  r.  przyjęto  i  skontrolowano  141  deklaracji  na  podatki  od  osób  prawnych
łącznie  z  korektami,  w  tym:  podatek  od  nieruchomości  -  100,  podatek  rolny  -  31,
podatek leśny - 10.

Przyjęto i skontrolowano 31 deklaracji na podatek od środków transportowych wraz
ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 26, od osób prawnych – 5.

6.4 Fundusz sołecki 

Fundusz  sołecki  to  wydzielona  część  budżetu  gminy,  o  przeznaczeniu  którego
decydują sami mieszkańcy.

W  2018  roku  w  ramach  funduszu  sołeckiego  na  łączną  kwotę  27  8116,28  zł
zrealizowano  następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Bójki:
• Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach - 8 416,21 zł,

Sołectwo Jamy:
• Cząstkowy remont dróg dojazdowych do łąk i pól - 2 507,23 zł,
• Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim 

- 5 490,00 zł,
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• Doposażenie placu zabaw i boiska oraz dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej
przy placu zabaw - 7 990,52 zł,

• Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim - 466,99 zł,
Sołectwo Kaznów:

• Montaż zintegrowanego systemu DSP 50 - 6 000,00,
• Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów - 9 491,66 zł,

Sołectwo Kaznów-Kolonia:
• Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kaznów-Kolonia - 17 101,62 zł,

Sołectwo Kolechowice I:
• Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach – 15 097,52 zł,

Sołectwo Kolechowice II:
• Wykonanie  nawierzchni  asfaltowej  na  drodze  gminnej  nr  103621L  na  terenie

sołectwa Kolechowice II - 13 527,65 zł,
Sołectwo Kolechowice-Folwark:

• Wykonanie  nawierzchni  bitumicznej  na  drodze  gminnej  nr  103622L
w Kolechowicach Folwarku - 13 126,83 zł,

Sołectwo Kolechowice-Kolonia:
• Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach-Kolonii -

13 728,06 zł,
Sołectwo Rozkopaczew I:

• Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie - 4 000,00 zł,
• Remonty dróg gminnych w Rozkopaczewie I – 25 894,43 zł,

Sołectwo Rozkopaczew II:
• Remont dróg lokalnych w sołectwie Rozkopaczew II - 17 013,36 zł,
• Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie - 2 000,00 zł,

Sołectwo Rudka Kijańska:
• Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej – 10 822,12 zł,

Sołectwo Wólka Stara Kijańska:
• Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska - 12 949,44 zł,
• Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie - 2 000,00 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski – Partyzantów:
• Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim - 500,00 zł,
• Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim - 32 901,60 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski – Kościuszki:
• Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lub.

- 24 907,50 zł,
• Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim - 485,42 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście:
• Dofinansowanie obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim - 500,00 zł,
• Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim -

31 198,12 zł,
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6.5 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Ostrów Lubelski na 2018 rok
przeznaczono kwotę 69 000 zł. 

Ogłoszono  otwarty  konkurs  na  wykonanie  zadania  publicznego  w  zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na który wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty
spełniały wymogi merytoryczne i formalne zawarte w ogłoszeniu i zostały jednogłośnie
przyjęte, jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.

Pierwsza oferta: Lubelski Klub Karate Kyokushin zadanie: „Upowszechnianie kultury
fizycznej w - KARATE KYOKUSHIN. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu
Gminy w kwocie 10 000 zł.

Druga oferta: Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN " zadanie: „Kultura fizyczna i sport
na  terenie  gminy Ostrów Lubelski.  Zadanie  zostało  dofinansowane  dotacją  z  budżetu
Gminy w kwocie 59 000 zł.
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7. Pomoc publiczna 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu
płatności  podatku  lub   rozłożeniu  jego  płatności  na  raty,  umorzeniu  zaległości
podatkowych w całości lub w części. 

Wpłynęło 8 wniosków o przyznanie ulgi w podatku, w tym:

- 5 wniosków od osób fizycznych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku trzech
wniosków wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia, natomiast w dwóch
sprawach wydano decyzje przyznające ulgi;

-  3  wnioski  od osób  prawnych  o  przyznanie  ulgi  w  podatku.  W przypadku tych
 wniosków wydano decyzje przyznające ulgi.

Ponadto wydano dwie decyzje przyznające ulgę w podatkach, których postępowanie
zostało wszczęte w 2017 r.

Jedno  przedsiębiorstwo  skorzystało  ze  zwolnienia  z  podatku  wprowadzonego
Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie  wprowadzenia  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  w  związku
z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Pomoc publiczna w rolnictwie

W 2018 przyjęto, zweryfikowano i wydano decyzje dla 775 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji
rolnej. Łącznie wypłacono producentom rolnym dotację na kwotę 37 2989,61 zł. 
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8. Oświata i wychowanie

Zadaniem gminy jest  zapewnienie warunków działania szkół  i  przedszkoli,  w tym
bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki,  wychowania i  opieki.  To gmina ustala
sieci  szkół,  powołuje  placówki  oświatowe  i  określa  granice  ich  obwodów.  Na  gminie
również spoczywa obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych  w  tym  zakresie,  zapewnienie  obsługi  administracyjnej,  finansowej
i organizacyjnej a także wyposażenia szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny  do  pełnej  realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczo-
profilaktycznych,  przeprowadzenia  egzaminów  oraz  wykonywania  innych  zadań
statutowych.

 Gmina  Ostrów  Lubelski  jest  organem  prowadzącym  dla  4  szkół  podstawowych
(w tym jedna z włączonym gimnazjum) i 1 przedszkola samorządowego.

Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających dzieci w 2018 roku

Szkoła Liczba dzieci Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 w Ostrowie Lubelskim

249 14

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 w Kaznowie

74 5

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki 
 w Kolechowicach

79 8

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II 
w Rozkopaczewie

167 10

Przedszkole Samorządowe
 w Ostrowie Lubelskim

87 4

Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych w 2018 roku

Szkoła Nauczyciele
Pracownicy

niepedagogiczni

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 w Ostrowie Lubelskim

28,25 9,47

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Kaznowie

8,51 1,86

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Kolechowicach

9,67 2,61

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II 
w Rozkopaczewie

13,99 6,03

Przedszkole Samorządowe 
w Ostrowie Lubelskim

7,04 6,70
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W  2018  roku  placówki  oświatowe  zakończyły  realizację  dotacji  na  wyposażenie
gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej.  Łączna  kwota  otrzymanej  dotacji  wyniosła
26 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kolechowicach realizowała projekt pt.  ”Program rozwojowy
uczniów,  uczennic  i  nauczycieli  w  Szkole  Podstawowej  w  Kolechowicach”.  Wartość
dofinansowania ze  środków Unii  Europejskiej  wyniosła  166 334,50 zł.  W ramach tego
projektu zakupiono m.in. 11 laptopów, tablicę interaktywną, projektory oraz urządzenie
wielofunkcyjne.

Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim realizowała projekt „Program rozwojowy
uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim”.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 331 065,45 zł. W ramach projektu
zakupiono  m.in.  16  laptopów,  projektor,  tablicę  interaktywną,  kserokopiarkę  oraz
urządzenie wielofunkcyjne.

Projekty  realizowane  były  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014  -  2020.  Celem  projektu  było  podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w kontekście potrzeb na rynku pracy oraz
umiejętności nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych oraz
doposażenie pracowni przedmiotowych.

Finansowanie oświaty w 2018 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

subwencja 2 352 865,31 zł

dotacja podręcznikowa 26 345,34 zł

projekt 331 065,45 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

subwencja 520 127,05 zł

dotacja przedszkolna 24 660,00 zł

dotacja podręcznikowa 6 488,25 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

subwencja 611 035,40 zł

dotacja przedszkolna 18 727,90 zł

dotacja podręcznikowa 7 465,95 zł

projekt 166 334,50 zł

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie

subwencja 1 085 022,20 zł

dotacja przedszkolna 35 620,00 zł

dotacja podręcznikowa 13 614,96 zł
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środki z rezerwy – doposażenie pracowni 44 915,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim

subwencja 169 091,62 zł

dotacja przedszkolna 93 160,00 zł

Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim

dotacja celowa na stypendia 68 115,00 zł

Wydatki oświatowe 2018 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

wydatki objęte subwencją 2 489 313,38 zł

wydatki pokryte z dotacji/projektów 357 410,79 zł

wydatki własne gminy 20 100,46 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

wydatki objęte subwencją 618 276,06 zł

wydatki pokryte z dotacji/projektów 31 148,25 zł

wydatki własne gminy 57 608,80 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

wydatki objęte subwencją 760 639,88 zł

wydatki pokryte z dotacji/projektów 192 528,35 zł

wydatki własne gminy 74 964,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie

wydatki objęte subwencją 1 128 526,04 zł

wydatki pokryte z dotacji/projektów 94 149,96 zł

wydatki własne gminy 69 100,95 zł

Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim

wydatki objęte subwencją 119 623,36 zł

wydatki pokryte z dotacji/projektów 90 420,00 zł

wydatki własne gminy 547 082,04 zł

Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim

wydatki własne gminy – dowożenie i obsługa 
administracyjna szkół, stypendia

838 179,98 zł

Gmina  Ostrów  Lubelski  otrzymuje  corocznie  z  budżetu  państwa  subwencję
oświatową  na  finansowanie  zadań  związanych  z  edukacją.  Wysokość  tych  kwot  nie
wystarcza  jednak  na  pokrycie  wszystkich  potrzeb.  Resztę  finansujemy  z  naszych
wspólnych, gminnych pieniędzy. Roczna kwota subwencji ogólnej na oświatę w roku 2018
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wyniosła 4 738 141,58 zł, gmina do subwencji dołożyła 378 237,14 zł, natomiast na zadania
własne związane z oświatą poniosła koszty w wysokości 1 607 036,68 zł.

Łącznie w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostrów Lubelski uczyło się 656
dzieci i młodzieży. Gmina organizuje również dowożenie dzieci do szkół. Łączny koszt
dowozu  uczniów  (amortyzacja,  paliwo,  wynagrodzenia  kierowców,  koszt  dowozu
14 uczniów niepełnosprawnych) w 2018 roku wyniósł 326 352,94 zł. 

Z  dotacji  celowej  na  podręczniki  szkolne  i  materiały  edukacyjne  skorzystało
249 uczniów na łączną kwotę: 54 579,49 zł.

Przyznano  dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników
1 pracodawcy na kwotę: 8 081,00 zł.

Od stycznia  do grudnia 2018 r.  przyznano i  wypłacono pomoc materialną dla  165
uczniów  naszej  gminy  na  kwotę:  86  115,00  zł.  Pomoc  realizowano  w  ramach  dotacji
celowej w kwocie:  68 115,00 zł, pozostała kwota, tj.  18 000,00 zł pochodziła z budżetu
gminy.

Jednostką  obsługującą  placówki  oświatowe  w  zakresie  rachunkowości,
sprawozdawczości,  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej  jest  Zespół
Obsługi Oświaty Samorządowej.
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9. Pomoc społeczna 

Zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

9.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 251 osób, w tym 141
osób w wieku 0-17 lat oraz 110 osób w wieku 18-65 lat i więcej, w tym 213 osób poniżej
kryterium dochodowego  oraz  38  osób  powyżej  kryterium dochodowego  (realizowano
zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, opłata za pobyt w schronisku, sprawienie
pogrzebu, usługi opiekuńcze).

W  2018  r.  9  mieszkańców  gminy  przebywało  w  placówce  stacjonarnej  pomocy
społecznej tj. w domach pomocy społecznej: w tym 1 osoba dla przewlekle psychicznie
chorych,  2 osoby  dla  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie,  6  osób  dla  osób
w podeszłym wieku. Odpłatność gminy za pobyt w DPS wyniosła 192 055,98 zł.

Ze schroniska dla osób bezdomnych skorzystała 1 osoba, koszt 2 208 zł (nasza gmina
była ostatnim miejscem zameldowania tej osoby na pobyt stały).

Środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z których usług skorzystało 30 osób,

Pomoc w formie posiłku w szkole otrzymało 148 dzieci z terenu gminy, w ramach
realizacji Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, koszt programu wyniósł
57 000,00  zł  (w  tym  z  budżetu  Wojewody  Lubelskiego  45 600,00  zł.  udział  gminy
11 400,00 zł).

Na początku 2018 r. - 197 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2018 r. -188 rodzin. Liczba świadczeń, które wypłacono rodzicom z tytułu zasiłku
rodzinnego, wynosiła na początku roku 398, a na koniec roku 471. 

Kwota  świadczeń  rodzinnych  w  2018  r.  wyniosła  1 724 878,61  zł,  w  tym:  kwota
zasiłków pielęgnacyjnych – 290 091,00 zł.

Na początku 2018 r. 343 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na
koniec  roku  324  rodziny.  Liczba  dzieci  uprawnionych,  które  otrzymały  świadczenia
wyniosła 543, wydatkowano 3 509 572,46 zł .

W  ramach  Rządowego  Programu  ,,Dobry  Start”  300+,  wpłynęło  403  wniosków,
wypłacono świadczenia jednorazowe dla 623 dzieci, wydatkowano 192 790,00 zł.

Świadczenia  rodzinne  (w  tym  zasiłki  rodzinne  wraz  z  dodatkami,  świadczenia
opiekuńcze,  świadczenia  rodzicielskie,  jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia
dziecka,  składki  na  ubezpieczenie  emerytalno  -  rentowe)  pobierały  332  rodziny,
wydatkowano 2 095 301,53 zł.
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W  sprawach  o  świadczenie  z  funduszu  alimentacyjnego  przyjęto  18  wniosków,
wydatkowano 171 800,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W ramach Ogólnopolskiej  Karty Dużej Rodziny wydano karty dla 13 rodzin (koszt
obsługi 176,36 zł).

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej  w tym zatrudnienie
asystenta  rodziny,  pobyt  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  gmina  poniosła  koszty  w
wysokości  11 029,34 zł.

Jednorazową  gminną  zapomogę  z  tytułu  urodzenia  dziecka  otrzymało  51  rodzin
wydatkowano  25 500,00  zł.  Zapomoga  przyznawana  jest  na  podstawie  uchwały
Nr II/27/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski (uchwała weszła w życie dnia 5
lutego 2015 r.)

Dofinansowanie  do  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  otrzymało
17 rodzin, wydatkowano 1392,49 zł. Pomoc realizowana jest na podstawie uchwały Nr IV/
36/15  Rady  Miejskiej  w  Ostrowie  Lubelskim  z  dnia  27  lutego  2015  r.  w  sprawie
samorządowego  programu  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  -  pomocy  finansowej
w postaci dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała weszła
w życie dnia 14 kwietnia 2015 r.)

Pomoc przysługuje rodzinom wielodzietnym wychowującym przynajmniej troje dzieci
w wieku szkolnym, jeżeli osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W  ramach  współpracy  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubartowie
dziewięcioro dzieci  z  terenu gminy skierowano na kolonie letnie do miejscowości  Ząb
k. Zakopanego w okresie od 08.08.2018 do 19.08.2018 r.

W  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym  realizowanego  w  Podprogramie  2018,  pomoc
żywnościową otrzymało 595 osób (mieszkańców gminy). Wydano 10 ton 692 kg żywności,
były  to  artykuły  mięsne  (np.  konserwy:  szynka  wieprzowa,  szynka  drobiowa,  filet
z makreli), warzywne (np. fasola biała, koncentrat pomidorowy), skrobiowe (np. makaron
jajeczny, herbatniki) oraz tłuszcze.

Wydatki na składki zdrowotne, które opłacano za niektóre osoby pobierające zasiłek
stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły 19 300,72 zł.
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9.2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Jamach  działa  na  podstawie  Uchwały
Nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelski z dnia 21 października 2011r. w sprawie
utworzenia  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Jamach.  ŚDS  jest  placówką
dziennego pobytu przeznaczoną dla osób:

• chorych psychicznie, 
• wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 
• osób  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym,

a dla  osób  z  lekkim  tylko  w  przypadku,  gdy  poza  niepełnosprawnością
intelektualną  występują  u  nich  inne  sprzężone  zaburzenia,  szczególnie
neurologiczne, mających poważne trudności w życiu codziennym. 

 Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

• wspieranie uczestników i ich rodzin w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego,
• stworzenie  warunków  do  nabycia  umiejętności  wykonywania  podstawowych

czynności życia codziennego, 
• doskonalenie umiejętności nabytych,
• podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom,
• integracja ze środowiskiem,
• rozwój zainteresowań. 

Z usług ŚDS mogą korzystać młodzież oraz osoby dorosłe. W 2018 r. uczęszczało na
zajęcia 25 osób. 

Środki  finansowe  na  działalność  jednostki  z  budżetu  wojewody  lubelskiego
to 449 017,50 zł.

      Środki w wysokości 13 000 zł z budżetu Gminy Ostrów Lubelski, przeznaczone zostały
na wymianę pieca C.O. i remont komina.
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10. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

Na dzień 1 stycznia 2018 r.  20 podmiotów posiadało 44 zezwolenia na sprzedaż
napojów  alkoholowych.  W  rozróżnieniu  na  zawartość  alkoholu  ilość  zezwoleń
przedstawia się następująco: do 4,5% alk: poza miejscem sprzedaży 14 na 20 możliwych
zezwoleń, w miejscu sprzedaży 3 na 6 możliwych, powyżej 4,5% alk. do 18% alk.: poza
miejscem  sprzedaży  12  na  20  możliwych  zezwoleń,  w  miejscu  sprzedaży  0  na
4 możliwych, powyżej 18% alk.: poza miejscem sprzedaży 10 na 15 możliwych zezwoleń,
w miejscu sprzedaży 0 na 4 możliwych.

Środki uzyskane przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
w 2018 r. wynosiły 55 000 zł. Z wpłat sfinansowane zostały następujące wydatki: 

• zorganizowano  zimowiska  i  wypoczynek  w  szkołach  podstawowych,
w Kolechowicach,  Kaznowie,  Rozkopaczewie,  Ostrowie  Lubelskim  i  Centrum
Kultury– 5 400 zł,

• zorganizowano „Dzień  Rodziny”  w szkołach  podstawowych:  w Kolechowicach,
Kaznowie, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim za kwotę - 6 000 zł,

• zorganizowano  dla  uczniów  i  rodziców  Szkoły  Podstawowej  w  Ostrowie
Lubelskim,  Szkoły  Podstawowej  w  Kaznowie,  Szkole  Podstawowej
w Rozkopaczewie  i  Kolechowicach  prelekcje  o  tematyce  uzależnień  (alkohol,
narkomania) – 2000 zł,

• zorganizowano Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 5900 zł,
• „Spotkanie pokoleń” organizowany przez Wojskowe Koło PTTK Nr 3 przy Zespole

Szkół w Ostrowie Lubelskim - 2000 zł,
• zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci  ze świetlicy socjoterapeutycznej  –

1000 zł,
• dofinansowano konkurs „Jestem bezpieczny” – 2000 zł,
• dofinansowano konkurs „Dzieci Dzieciom” - 700 zł,
• dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla dziecka z terenu naszej gminy – 1000 zł,
• dofinansowano biegi uliczne 3-cio Majowe i 11-go Listopada kwotą - 2700 zł,
• zakup odblasków – 2000 zł,
• zorganizowano  dla  dzieci  z  terenu  naszej  gminy  występ  „Małej  Orkiestry  Dni

Naszych” - 3000 zł,
W 2018 roku został przeprowadzony we wszystkich szkołach program profilaktyczny

“Spójrz inaczej”.

Podczas  dyżurów  w  punkcie  konsultacyjno-informacyjnym  udzielono  100  porad
w tym 90 uzależnionych od alkoholu i 10 członków rodzin, łączny koszt - 9 000 zł. 

GKPiRPA  współpracuje  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  oraz  Policją  w  zakresie
przeprowadzania  wywiadów  środowiskowych  i  kierowania  uzależnionych  do  lekarza
biegłego lub dowiezienie na oddział odwykowy. Komisja współpracuje także z zespołem
interdyscyplinarnym  w  przypadku  potrzeby  założenia  “niebieskiej  karty”  rodzinom
dotkniętym przemocą domową, której główną przyczyną jest uzależnienie od alkoholu.
W Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna.

RAPORT O STANIE GMINY OSTRÓW LUBELSKI ZA 2018 ROK 

32



11. Infrastruktura i Inwestycje 

Gmina  Ostrów  Lubelski  stoi  przed  wieloma  wyzwaniami.  Podnoszenie  komfortu
życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną.
Aby przyśpieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji  staramy się pozyskiwać
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

11.1 Inwestycje

Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

W  ramach  inwestycji  na  Przystępie  I  nad
Jeziorem Miejskim rozebrano stare molo i zastąpiono
je  pomostem pływającym. Wykonawcą zadania  był
Floating Platform System Jacek Ziółkowski z siedzibą
w  Mińsku  Mazowieckim.  Wartość  inwestycji:
202 283,00  zł.  Kwota  dofinansowania:  144 220,00  zł.
Wkład własny: 58 063,00 zł.

Do wyłonienia wykonawcy potrzebne były dwa
przetargi. W pierwszym przetargu wykonawca zaoferował cenę: 188 805,00 zł, w drugim:
185 730,00 zł. 

Inwestycja  współfinansowana  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

Budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  modernizacja  oczyszczalni  ścieków
w miejscowości Ostrów Lubelski.

W ramach inwestycji wykonane zostało:
• 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych na osiedlu

Gościniec w Ostrowie Lubelskim -  inwestycje została zakończona;
• przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Ostrowie  Lubelskim  –  inwestycja

zakończy się w 2019 roku. 
Wartość  inwestycji:  8  023  000,00 zł.

Kwota  dofinansowania:  4  079  000  zł.
Wkład własny:  3 944 000,00 zł.

Wykonawcę  na  budowę  kanalizacji
sanitarnej wyłoniono dopiero w drugim
przetargu.  W  pierwszym  przetargu
najtańsza oferta opiewała na 1 082 905,11
zł, w drugim na: 894 210,00 zł. 

Projekt  współfinansowany  jest  ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6
Ochrona  środowiska  i  efektywne  wykorzystanie  zasobów,  Działania  6.4  Gospodarka
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wodno-ściekowa Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na
lata 2014-2020.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim 

20 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie
na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim w ramach Działania
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego  na  lata  2014-2020.  Wartość  inwestycji:  2  000 000 zł.  Kwota
dofinansowania: 1 375 395,00 zł. Wkład własny: 624 605,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  5.2
Efektywność  energetyczna  sektora  publicznego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski

10 maja 2018 roku podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
umowę  o  dofinansowanie  na  realizację  projektu  na  przebudowę  sieci  wodociągowej
(7,5 km)  oraz  rozbudowę  stacji  uzdatniania  wody  w  Ostrowie  Lubelskim.  Realizacja
zadania zaplanowana została na lata 2018-2020. 

Wartość inwestycji: 2 979 000 zł. Kwota dofinansowania: 2 051 000 zł. Wkład własny:
928 000,00 zł.

Do rozbudowy stacji uzdatniania wody wybrano Wykonawcę: PUPH „Benerat i Syn”
s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech z Radomia z ceną ofertową brutto: 924 960,00 zł. 

Dotychczas przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy na
wymianę wodociągu w Ostrowie Lubelskim. Zakończone one zostały  unieważnieniem
postępowania. 

W pierwszym przetargu  wykonawca  zaoferował  cenę  2  351  526,30  zł  brutto  przy
kwocie  1  854  558,00  zł  zabezpieczonej  przez  zamawiającego  na  realizację  zadania.
W drugim przetargu wykonawca zaoferował cenę 2 124 579,00 zł brutto,  jednak został
wykluczony z postępowania z uwagi na niespełnianie warunków udziału.

Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Lubelski 

W ramach inwestycji zostanie zamontowanych:

• 8 kotłów na biomasę – inwestycja została zakończona, 
• 254  zestawów  kolektorów  słonecznych  płaskich  –  inwestycja  zostanie

zakończona w 2019 roku. 
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Wartość inwestycji:  2  731 387,52 zł.  Kwota dofinansowania: 2 025 603,52 zł.  Wkład
własny: 705 784,00 zł.

Wykonawcę  na  dostawę  i  montaż
kolektorów  słonecznych  wyłoniono  dopiero
w drugim przetargu. Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą  ofertę  w  pierwszym
przetargu odmówił podpisania umowy. 

Projekt  współfinansowany  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski

Celem projektu jest  poprawa dostępu do edukacji  przedszkolnej  w gminie Ostrów
Lubelski  poprzez  trwałe  zwiększenie  o  45  liczby  miejsc  edukacji  przedszkolnej  dla  45
dzieci  w  wieku  3-4  lata  (21  chłopców,  24  dziewczynek),  podniesienie  kompetencji
3 nauczycielek  m.in.  z  pedagogiki  specjalnej,  poszerzenie  oferty  zajęć  dodatkowych
o zajęcia logopedyczne,  gimnastykę korekcyjną i  zajęcia psychoedukacyjne oraz wzrost
wiedzy  45  rodziców  z  zakresu  wyrównywania  deficytów  u  dzieci  poprzez  udział
w warsztatach. Projekt realizowany będzie w roku 2019. 

Wartość  projektu:  896  715,00  zł.  Kwota  dofinansowania:   762  208  zł.  Wkładem
własnym jest wkład rzeczowy.

Projektu  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

Utworzenie i wyposażenie  Klubu „Senior+" w Kolechowicach Folwarku

W  grudniu  2018  roku  złożono  do  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Lublinie  wniosek
o dofinansowanie  na  utworzenie  i  wyposażenie  Klubu  “Senior+”  w  Kolechowicach
Folwarku.

Wartość projektu: 208 180,86 zł.

Kwota dotacji: 149 900,00 zł. 

Wkład własny:  58 281,85 zł.

Inwestycja  zostanie  zrealizowana  w  2019  roku  w  ramach  programu  wieloletniego
„SENIOR+”  na  lata  2015-2020,  edycja  2019,  Moduł  1  „Utworzenie  lub  wyposażenie
placówki „Senior+”.
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Wymiana kotła co w Szkole Podstawowej w Kaznowie

W ramach zadania  w Szkole Podstawowej  w Kaznowie  wymieniono kocioł  co.  na
nowy o mocy 50 kW.  Wartość zadania: 48 565,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2018
roku.

Wykonanie utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie. 

W  ramach  zadania  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Ostrowie
Lubelskim wykonał  utwardzenie kruszywem kamiennym parkingu dla pojazdów przy
Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie. 

Wartość zadania: 11 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostało w 2018 roku.

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie 

W  ramach  zadania  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Ostrowie
Lubelskim wykonał modernizację Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie:

• ocieplenie ścian  budynku styropianem o grubości 10 cm technologią lekko-mokrą,

• likwidacja drzwi garażowych;

• wykonanie obróbek dekarskich.

Wartość zadania: 27 164,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w 2018 roku.

11.2 Drogownictwo i energetyka 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 456 km dróg. Na
dzień  31  grudnia  2018  r.  długość  dróg  w  gminie  nie  uległa  zmianie.  Długości  dróg
z podziałem na rodzaj nawierzchni na początku i na koniec 2018 r. były następujące:

Data
Długość
ogółem

/km/

Nawierzchnia
bitumiczna

/km/

Nawierzchnia 
z kostki

brukowej 
/km/

Nawierzchnia
tłuczniowa

/km/

Nawierzchnia
gruntowa /km/

01.01.2018 r. 456,0 15,0 8,7 16,1 416,2
31.12.2018 r. 456,0 17,4 9,0 13,7 415,9

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
10995 m2, natomiast na 31 grudnia 2018 r. 12022 m2.

W 2018 r. na terenie miasta i gminy Ostrów Lubelski prowadzone były następujące
inwestycje drogowe:
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1. „Przebudowa drogi  wojewódzkiej  nr 813 Międzyrzec Podl.  -  Parczew -  Ostrów
Lub. - Łęczna w m. Jamy w zakresie wykonania prawostronnego chodnika od km
67+662 do km 67+882". Wartość odebranych robót wyniosła 164240,73 zł. udział
finansowy Gminy Ostrów Lubelski  to  98 544,44 zł  a  Województwa Lubelskiego
65 696,29 zł.

2. „Modernizacja drogi gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark” Wykonano
odcinek drogi  o  nawierzchni bitumicznej  szerokości  4  m.b.  o   długości  307 mb.
Wartość odebranych robót wyniosła 107 523,72 zł - brutto. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach" o długości 1475 m.b.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Parczew
Spółka  Akcyjna  z  Parczewa.  Wynagrodzenie  wykonawcy  robót  wyniosło  1119
347,50 zł. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem rządowego programu
na  rzecz  rozwoju  oraz  konkurencyjności  regionów  poprzez  wsparcie  lokalnej

infrastruktury  drogowej.
Otrzymana  kwota
dofinansowania  z  dotacji
celowej  z budżetu  państwa
wyniosła  769435,00  zł.
Procentowy  udział
otrzymanej  dotacji  w
kosztach  kwalifikowalnych
zadania to 70%. 19 listopada
2018 r. odbyło się uroczyste
otwarcie  drogi  z  udziałem
Wojewody  Lubelskiego
Przemysława Czarnka.

4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 w miejscowości Rozkopaczew w zakresie
wykonania  lewostronnego  chodnika  wraz  z  zatokami  autobusowymi  od  km
79+458 do km 80+585". Wartość odebranych robót wyniosła   791305,09 zł., udział
finansowy Gminy Ostrów Lubelski to 48 3906,09 zł, a Województwa Lubelskiego
307 399,00 zł.

5. „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  103597L  (ul.  Polna)  w  Ostrowie  Lubelskim”.
Wartość odebranych robót wyniosła   1124 383,72 zł. Inwestycja realizowana była
ramach „Programu Rozwoju Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury Drogowej  na
Lata 2016-2019”. Kwota dofinansowania - 543 552,00 zł.

6. Przebudowa  ulicy  Błotnej  i  Leśnej  w  Ostrowie  Lubelskim  o  długości  143 m
(572 m2).  Przebudowa polegała  na  wykonaniu  nowej  nawierzchni  ulic  z  kostki
brukowej.  Wartość  robót  wyniosła  92 901,00  zł.  Wykonawcą  robót  był  Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim.
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7. Przebudowa ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim o długości 150 m (880 m2).
Przebudowa polegała na wykonaniu nowej  nawierzchni ulic z kostki brukowej.
Wartość robót wyniosła 111 198,12 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska -
do  dr.  pow.  nr  1563  L)  w  miejscowości  Wólka  Stara  Kijańska.  Wykonano
nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,5 m wraz z mijankami na długości 628 m.
Łączny koszt inwestycji  wyniósł  503345,82 zł.  Udział  finansowy Gminy Ostrów
Lubelski  w  kosztach  inwestycji  wyniósł  150000  zł.  Wykonawcą  robót  było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Łączna wartość przyrostów z inwestycji na sieci dróg gminnych w roku 2018 wyniosła
258 4800 zł.  Finansowanie  zewnętrzne,  pochodzące  ze  środków  budżetu  państwa
wyniosło 1 312 987,00 zł, w tym:

- 543552,00 zł z „Programu Rozwoju Gminnej i |Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na Lata 2016-2019” 

- 769435,00  zł  z  „Rządowego  Programu  na  Rzecz  Rozwoju  oraz  Konkurencyjności
Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 

11.3 Utrzymanie dróg gminnych.

Naprawa  polegała  na  uzupełnieniu  ubytków  w  drodze  gruzem,  pospółką  oraz
klińcem drogowym. 

• ul. Nowy Świat, Wileńska, Świerkowa, Królewska, Sarmacka, Szlachecka, Niecała
w Ostrowie Lubelskim,

• naprawa drogi nr 1238, 2865, 3103, 1188, 3232 w Ostrowie Lubelskim,;
• naprawa drogi 1730 w Rozkopaczewie,
• naprawa drogi nr 1225, 1348 w Jamach,
• naprawa drogi nr 216 Kaznów Kol i 417 Kolechowice,
• naprawa drogi 481, 433, 272,1 w Kaznowie-Koloni,
• równanie równiarką dróg gminnych,
• rekultywacja  terenu przy  budynku Szkoły  Podstawowej  w Ostrowie  Lubelskim

polegająca na uzupełnieniu ubytków kamieniem i wyrównaniu terenu,
• wykonanie remontu parkingu przy ul. Czerwonego Krzyża w Ostrowie Lubelskim

polegająca na rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki, uzupełnieniu ubytków
oraz ponownym ułożeniu,

• odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych mieszanką solną,
• wykonanie przebudowy ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim z kostki brukowej,
• wykonanie utwardzenia gruzem betonowym i klińcem drogowym o frakcji  4-31

mm parkingu dla pojazdów przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie (działka
nr 949 oraz 947),

• utwardzenie  działki  gminnej  nr  662  przy  ul.  Czerwonego  Krzyża/Żabiej
w Ostrowie  Lubelskim  (obok  przystanku  autobusowego),  polegające  na
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uzupełnieniu  ubytków  w  działce  gruzem  oraz  klińcem  drogowym  o  frakcji
0 - 31,5 mm,

• wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej nr 103628 L w Rozkopaczewie na
wysokości  byłej  „wodomistrzówki”  polegającego  na  rozebraniu  istniejącej
nawierzchni z trylinki, uzupełnieniu ubytków oraz ponownym jej ułożeniu, w ten
sposób, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia pojazdów. 

• wykonanie  remontu  cząstkowego  dróg  gminnych  o  nawierzchni  asfaltowej
i z kruszywa drogowego na terenie miasta i gminy Ostrów Lubelski – uzupełnienie
ubytków  w  jezdni  klińcem  drogowym  o  frakcji  0-31,5  mm,  kruszywem
dolomitowym,  a  na  wybranych  drogach  (Rozkopaczew  Las),  po  uprzednim
wymieszaniu kruszywa emulsją asfaltową, spełniającą rolę lepiszcza,

• wykonanie przebudowy ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim z kostki brukowej,
• wykonanie  przebudowy  ulicy  Błotnej  i  Leśnej  w  Ostrowie  Lubelskim  z  kostki

brukowej.
Powyższe  zadania  zostały  wykonane  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim.

11.4 Oświetlenie uliczne i energetyka

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 414 punktów oświetleniowych 

Wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w 2018 r. wyniosły łącznie
181  216,  55  zł,  w  tym  konserwacja  48  885,96  zł,  energia  66  539,27  zł,  dystrybucja
65 791, 32 zł. 

24  lipca  2018  r.  rozstrzygnięte  zostało  postępowanie  przetargowe  o  udzielenie
 zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej
Gminy Ostrów Lubelski” na lata 2019-2020. W skład grupy zakupowej wchodzą: Gmina
Ostrów Lubelski  - lider, oraz Gmina Uścimów, Gmina Kamionka, Gmina Serniki, Gmina
Michów,  Gmina  Ostrówek  i  Gmina  Firlej.  Spośród  siedmiu  złożonych  ofert  wybrana
została  oferta  firmy:  Innogy  Polska  S.A.  ul.  Wybrzeże  Kościuszkowskie  41,  00-347
Warszawa. Cena brutto oferty: 2 559 044,98 zł przy stawce jednostkowej 0,26270 zł/kWh
netto.  Cena  jednostkowa  energii  w  latach  2017-2018  wynosiła  0,21660  zł/kWh  netto.
Oznacza to, że cena jednostkowa wzrosła o 21,24%.

3  października  2018  r.  odebrano  roboty  na  zadaniu  pn.  „Budowa linii  kablowych
oświetlenia  drogowego  wraz  ze  słupami  oświetleniowymi  na  ulicach  Poniatowskiego
i Oleśnickiego  w  Ostrowie  Lubelskim”  polegającego  na  rozbudowie  istniejącego
oświetlenia ulicznego, tj. budowie linii kablowej, postawieniu 4 szt. słupów stalowych na
fundamencie betonowym, z oprawami typu LED w ilości 4 szt., w tym:

• 1 słup na ul. Poniatowskiego o numerze 10/O;
• 3 słupy na ul. Biskupa Oleśnickiego o numerach 13/O, 14/O i 15/O.
Wykonawcą robót była firma GEO-TERM Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna

z Lubartowa. Wartość robót wyniosła 24 907,50 zł  brutto.
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12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 100,000 km, a na
koniec 100,100 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:
29,300 km na początku oraz 32,900 km na koniec roku.  Dostęp do sieci wodociągowej
w gminie  posiada  99,75%  gospodarstw  domowych,  przypadku  sieci  kanalizacyjnej
33,71 % gospodarstw.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 29,300 km,
natomiast 31 grudnia 2018 r. 32,900 km. 1 stycznia 2018 r. istniało 479 przyłączy do sieci
kanalizacyjnej, a na koniec roku 2018 491 przyłączy.

W 2018 r. doszło do 2 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zapchanie się
sieci kanalizacji. W 2018 r. doszło do 34 awarii sieci wodociągowej, których powodem było
rozszczelnienie kielichów rur wodociągowych żeliwnych. 

12.2 Gospodarka odpadami

 Na terenie Gminy Ostrów Lubelski  gospodarkę odpadami w całkowitym zakresie
prowadzi Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W 2018 r. z terenu Gminy Ostrów Lubelski zebrano następujące ilości odpadów:

• odpady niesegregowane - 453,96 Mg
• szkło - 51,43 Mg
• tworzywa sztuczne i metale - 58,046 Mg
• papier 9,494 Mg 
• bioodpady - 74,595 Mg
• popiół - 127,46 Mg
• wielkogabarytowe 30,95 Mg
• opony - 19,66 Mg
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 9,375 Mg
• inne - 3,74 Mg

Razem: 838,71 Mg

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W 2018 r. z terenu Gminy Ostrów Lubelski usunięto 91,81 Mg wyrobów zawierających
 azbest. Azbest usunięto z 37 posesji.

12.3 Gospodarka komunalna

Prace porządkowe i  naprawcze na terenie gminy Ostrów Lubelski wykonywane są
przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  oraz  przez  pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W 2018 roku utrzymanie
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zieleni miejskiej, czystości dróg, ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na terenie
gminy polegało na:

• trzykrotnym oczyszczeniu ulic w mieście,
• systematycznym oczyszczaniu chodników i placów gminnych,
• dwukrotnym opryskaniu ulic gminnych preparatem zwalczającym chwasty,
• koszeniu działek gminnych oraz pasów zieleni przy chodnikach i ulicach,
• zbieraniu i wywożeniu odpadów gromadzonych w koszach ulicznych,
• uprzątaniu  nielegalnych wysypisk śmieci,
• realizowaniu obowiązków usuwania padłej zwierzyny z terenów gminy poprzez

zlecanie  odbioru   i  utylizacji  ww.  odpadów  firmie  posiadającej  odpowiednie
uprawnienia

• utrzymywaniu klombów i rabat,
• dokonywaniu nasadzeń krzewów i kwiatów w gazonach i rabatach,
• opryskiwaniu roślin ozdobnych, 
• wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim
• konserwacji  ławostołów  przy  placu  zabaw  przy  ul.  Królewskiej  w  Ostrowie

Lubelskim,
• przesunięciu  i  konserwacji  masztów  przy  Urzędzie  Miejskim  w  Ostrowie

Lubelskim,
• naprawie, konserwacji ławek na przystanku PKS w Ostrowie Lubelskim,
• sprzątaniu śmieci na przystępach Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,
• rozebrano  pomost  na  I  przystępie  Jeziora  Miejskiego  w  Ostrowie  Lubelskim

(działka nr 2244),
• wykonaniu  odnowy  przystanków  autobusowych  na  terenie  Gminy  Ostrów

Lubelski, polegającej na pomalowaniu oraz wymianie zniszczonych elementów na
 podstawie zlecenia nr 3/BID/2018 z dnia 2018.04.03,

• wycince zakrzaczeń przy drodze gminnej nr 272/1 w Kaznowie-Kolonii,
• wykonaniu i  ustawieniu konstrukcji  dwóch wiat  przystankowych przy  drogach

gminnych nr 103620 L i 103623 L w sołectwie Rozkopaczew II z przeznaczeniem dla
uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie,

• wykonaniu ogrodzenia  z  siatki  ogrodzeniowej  –  dojście  do Placu Zabaw Nivea
w Kolechowicach-Kolonii,

• naprawie instalacji solarnych zamontowanych na terenie gminy Ostrów Lubelski.
• wykonanie konstrukcji wiaty przystankowej i montażu w pasie drogowym drogi

wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna
w kilometrze 80 + 852 strona „P” w  miejscowości Rozkopaczew.
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13. Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

13.1 Planowanie przestrzenne

W 2018 r.  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było
39,7% powierzchni gminy, a na koniec roku – 39,28 %. 

Realizując  uchwałę  nr  XLIV/245/18  z  dnia  27  września  2018  r.  Rady  Miejskiej
w Ostrowie  Lubelskim,  Burmistrz  Ostrowa  Lubelskiego  w  dniu  13  listopada  2018  r.
przystąpił  do  opracowania  nowego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Ostrów  Lubelski.  Szacowany  termin
zakończenia prac - koniec roku 2019 r.

W  2018  roku  rozpoczęto  opracowywanie  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania  Ostrowa Lubelskiego  dotyczącego  terenów wolnych od zabudowy.
Szacowany termin zakończenia prac - koniec roku 2019 r. 

W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrów Lubelski dla części działek nr; 38, 39, 40, 41 i 52 (były Fruktopol). Opracowanie
dotyczy  wyznaczenia  terenów  inwestycyjnych,  szacowany  termin  zakończenia  prac  -
koniec roku 2019 r.

13.2 Nieruchomości

Gmina jest właścicielem 491 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali socjalnych,
5 obiektów  szkolnych,  5  remiz  OSP,  1  przychodni  służby  zdrowia  oraz  18  innych
budynków.

Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności
nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

W 2018 roku  zostały zorganizowane i  przeprowadzone dwa przetargi  na sprzedaż
gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Lubelskim za łączną kwotę
37 023,00 zł,

• podpisanych  zostało  6  umów  dzierżaw  nieruchomości  gminnych  położonych
w Ostrowie Lubelskim o łącznej powierzchni 48,8295 ha,

• ustanowiono na nieruchomościach będących własnością Gminy Ostrów Lubelski
dwie odpłatne służebności przesyłu na łączna kwotę 2 316,09 zł.
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14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych  zadań

własnych  jednostek  samorządu  terytorialnego.  W zakresie  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego obsługę prewencyjną zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie.
Natomiast bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia 8 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych  działających  na  terenie  gminy.  Skupiają  one  375  strażaków  będących
w jednostkach  operacyjno  –  taktycznych,  czyli  mogących  brać  czynny  udział
w działaniach  ratowniczo  –  gaśniczych.  Czterdziestu  z  nich  posiada  zaświadczenie
ukończenia  szkolenia  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy.  Dzięki  tym  kwalifikacjom
niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielają pierwszej pomocy.  

Aktywności OSP:

• w dniach 16-18 luty odbyło się m. Lubartów szkolenie kierowców-konserwatorów
sprzętu ratowniczego, które ukończył  członek OSP Kaznów,

• w dniu 15  marca  2018  r.  w m.  Rozkopaczew odbyły  się  ćwiczenia  na  obiekcie
w  których  uczestniczyli  członkowie  OSP  Jamy,  Kaznów,  Kolechowice-Folwark,
Ostrów Lubelski i Rozkopaczew I,

• 23  marca  2018  r.  w  Lubartowie  odbyła  się  część  teoretyczna  oraz  w  dniu  22
kwietnia  2018  r.  w  Kamionce  -  część  praktyczna  szkolenia  doskonalącego  ze
współdziałania  z  SP  ZOZ  (Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe)  -  uczestniczyli
druhowie z OSP Jamy i Ostrów Lubelski,

• w  dniu  15  września  2018  w  m.  Chlewiska  odbyły  się  ćwiczenia  zgrywające
w których  uczestniczyli druhowie z OSP Jamy i Ostrów Lubelski,

• w ramach dotacji z budżetu państwa tj.: MSWiA dla jednostek OSP należących do
Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  zostało  zakupione  wyposażenie
osobiste strażaków. Na ten cel wydano pozyskaną dotację w kwocie 7 300 zł przez
OSP Ostrów Lubelski  i  ponad 6 000  zł  przez  OSP Jamy.   Z  dotacji  z  Komendy
Powiatowej  PSP  w  Lubartowie  korzystała  również  OSP  Kolechowice-Kolonia.
Pozyskała środki finansowe na zakup i montaż bramy garażowej w kwocie 9 000 zł.
Koszt zadania  wyniósł  ponad 11 000 zł.  Dofinansowanie gminy to  kwota ponad
2000 zł,

• w  2018  roku  zrealizowana  została  w  części  umowa   OSP  Rozkopaczew I 
z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Lubelskiego  na  dofinansowanie
w kwocie  181 749 zł  projektu:  „Modernizacja  i  doposażenie  świetlicy  wiejskiej
w budynku OSP  w Rozkopaczewie”.  Na  modernizację  części  garażowej  zostały
wydatkowane środki finansowe własne z budżetu gminy w kwocie 30 000 zł.

• pozyskano środki finansowe na cele inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego dla
OSP Rozkopaczew I  –  całość  zadania  14 200 zł  w tym dofinansowanie  11 366 zł
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a wkład własny z budżetu gminy to kwota 2 834 zł. W ramach zadania wykonano:
ocieplenie  garażu  bojowego,  skucie,  obniżenie  i  wylanie  nowej  posadzki  oraz
zasypanie kanału roboczego w garażu bojowym,

• zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP w ramach współfinansowania z Funduszu
Ministerstwa Sprawiedliwości  za kwotę 35 297,40 zł w tym koszt własny z budżetu
gminy  1%  tj.  kwota  352,97 zł.  Pozyskany  sprzęt  to:  OSP  Ostrów  Lubelski  -
automatyczny  defibrylator,  zestaw  uniwersalnych  podpór  i  klinów,  pilarka  do
drewna, sprzęt do oznakowania terenu, parawan do osłony miejsca wypadku; OSP
Jamy  -  automatyczny  defibrylator,  agregat  trójfazowy;  OSP  Kaznów,
Kolechowice - Kolonia i Rozkopaczew II - pilarka do drewna; OSP Rozkopaczew I -
agregat trójfazowy; OSP Kolechowice Folwark - agregat jednofazowy; OSP Wólka
Stara - latarki akumulatorowe.

Na terenie  naszego  powiatu  zgodnie  z  informacją  PSP  w Lubartowie  w 2018  r.
powstało 982 zdarzeń, z czego 386 to pożary, 578 to miejscowe zagrożenia, odnotowano
również 18 alarmów fałszywych. 

W  stosunku  do  roku  2017  ilość  odnotowanych  zdarzeń  zwiększyła  się  o  jedno
zdarzenie  i  wynosiła  981.  Zwiększyła  się  ilość  pożarów  o  38  tj.  10,9%,  zanotowano
natomiast  spadek  miejscowych  zagrożeń  o  37  tj.  o  6%.  Liczba  fałszywych  alarmów
pozostała na tym samym poziomie.

W  2018  r.  największą  ilość  zdarzeń  zanotowano  w  Mieście  Lubartów  –  219  oraz
w gminach: Lubartów - 157 , Firlej - 78, Kamionka - 75, Kock - 71 i Ostrów Lubelski - 69. 

Wyjazdy do zdarzeń zanotowało 59 jednostek OSP. Łącznie wyjeżdżały one 958 razy
w 2018 r.

Zestawienie zdarzeń w Gminie Ostrów Lubelski przedstawia się następująco:

Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe

rok rok rok rok

Lp. Powiat/
Gmina

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Powiat 981 982 348 386 615 578 18 18

 Stos. % do 2017 r. +0,1% +10,9% -6,01% 0%

2 Ostrów Lub. 78 69 25 28 53 41 0 0

 Stos. % do 2017 r. - -11,53% +12,0% -22,64% 0%

W naszej gminie w 2018 roku w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się ilość zdarzeń
z 78 do 69 tj.  o 11,53%, w tym pożarów zwiększyła się z 25 do 28 tj.  o 12% natomiast
zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń z 53 do 41 tj. o 22,64%.
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Zestawienie wyjazdów jednostek OSP terenu Gminy Ostrów Lubelski przedstawia się
następująco:

 Rok 2017 Rok 2018 Stos. %

Jednostka KSRG P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem

OSP Ostrów Lubelski TAK 41 44 0 85 33 43 0 76 -19,5 -2,27 0 -10,6

OSP Jamy TAK 11 16 0 27 13 9 0 22
+18,1
8 -43,75 0 -18,5

OSP Kaznów NIE 8 7 0 15 9 2 0 11 +12,5 -71,4 0 -26,66

OSP Rozkopaczew I NIE 5 4 0 9 4 6 0 10 -20 +150 0 +11,1

OSP Rozkopaczew II NIE 1 0 0 1 0 0 0 0 -100 0 0 -50

OSP Kolechowice Folwark NIE 1 0 0 1 2 0 0 2 +200 0 0 +200

OSP Kolechowice Kol. NIE 1 1 0 2 3 0 0 3 +150 0 0 +150

OSP Wólka Stara NIE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 +100 0 +100

PODSUMOWANIE: X 68 72 0 140 64 61 0 125 -5,88 -15,3 x -10,71

Zgodnie  z  informacją  PSP  w  Lubartowie  nie  wyjeżdżała  do  zdarzeń  OSP:
Bójki i Rudka Kijańska ponieważ nie posiadają na wyposażeniu samochodów.

W 2018 roku na terenie naszej gminy wystąpiły pożary małe i średnie, miały też
miejsce burze z gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem powodujące łamanie
i powalanie drzew na drogi  i  inne obiekty użyteczności  publicznej.  Ponadto wystąpiły
miejscowe zagrożenia (wypadki i kolizje samochodowe) wynikające z natężonego ruchu
pojazdów lub nieostrożności, nietrzeźwości kierowców. Po opadach deszczu zdarzały się
również  lokalne  podtopienia,  do  których  wzywani  byli  strażacy  do  wypompowania
wody, a także nietypowe zachowanie się zwierząt domowych i owadów (osy, szerszenie).

Miały  miejsce  samozapalenia  sadzy  kominowej  w  gospodarstwach  domowych,
głównie wynikające z niedrożności kanałów dymnych lub innych nieustalonych przyczyn.
Zdarzały  się  również  pożary  kurników,  głównie  z  indykami  w  Gminie  Uścimów.
Przyczynami  tych  zdarzeń  były:  niekontrolowane  zaprószenia  ognia  oraz  wadliwa
instalacja elektryczna. 

W związku z  występowaniem pożarów i  innych miejscowych  zagrożeń w 2018  r.
łącznie na akcje ratownicze z ćwiczeniami i szkoleniami wydano 20 539,27 zł przy stawce
10 zł/godz. za udział w akcji i 2 zł/godz. za szkolenia i ćwiczenia. Porównując to do 2017
r., w którym na ten cel wydano 12 926,64 zł przy takich samych stawkach, nastąpił wzrost
kosztów o prawie 59%. 

4 maja 2018 r. odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, które rozpoczęły się
przemarszem strażaków wraz z orkiestrą spod budynku remizy do kościoła parafialnego.
Następnie została złożona ofiara Mszy św. dziękczynnej za strażaków celebrowana przez
ks.  Kapelana  Jana  Orłowskiego.  Na  zakończenie  odbyło  się  wspólne  spotkanie
integracyjne  zaproszonych  gości  i  wszystkich  przybyłych  strażaków  nad  Jeziorem
Miejskim w Ostrowie Lubelskim.
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15. Rolnictwo i turystyka

W  okresie  kwiecień  -  czerwiec  2018  r.  w  uprawach  polowych  na  terenie  gminy
wystąpiła susza. Szacowanie strat przeprowadziła komisja powołana przez  Wojewodę
Lubelskiego.  Straty  w gospodarstwach  wywołane  suszą  zgłosiło  63  rolników na  pow.
894,79  ha.  Wartości  oszacowanych  strat  to  14 255 097,37  zł.  Pomoc  poszkodowanym
rolnikom udzielana była przez Biuro Powiatowe  ARiMR w Lubartowie.   

W  miejscowości  Kolechowice   odnotowany  został  pierwszy  przypadek  zarażenia
wirusem ASF trzody chlewnej w gospodarstwie indywidualnym. Gmina miała obowiązek
oznakowania tablicami stref  uznanych za zagrożone i  zapowietrzone wirusem. Tablice
ustawione były w miejscach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Weterynarii
w Lubartowie.

Wczesną  jesienią  na  terenie  Rozkopaczewa,  Rudki  Kijańskiej  i  Wólki  Starej
przeprowadzone zostały dwie akcje poszukiwania padłych dzików przez służby leśne,
weterynarię  i  koło  łowieckie  przy  współpracy  z  Urzędem  Miejskim  w  Ostrowie
Lubelskim. 

W  związku  z  realizacją  Programu  Opieki  Nad  Zwierzętami  Bezdomnymi,  pomoc
została  udzielona   dla  7  szt.  psów  bezdomnych,  z  czego  1  szt  odłowiła  firma
specjalistyczna, trzy trafiły do adopcji  a pozostałe  3 oczekują na adopcję w tymczasowym
miejscu przetrzymywania zwierząt.

Przed  rozpoczęciem  sezonu  turystycznego  2018  wykonano  roboty  remontowo-
porządkowe na przystępach Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim

Ponadto w czerwcu 2018 r. wykonano konserwację cieku wodnego na całym odcinku
od „Przygaliny” do rzeki Tyśmienicy. Zakres prac obejmował udrożnienie koryta rowu
poprzez koszenie na skarpach, usunięcie krzaków i odmulenie dna. Prace prowadzone
były systemem gospodarczym i nie generowały kosztów. 

W  maju  gminę  Ostrów  Lubelski  zaszczyciła  delegacja  samorządowców
i przedsiębiorców z włoskiej gminy Palombara Sabina. Włosi spotkali się z miejscowymi
rolnikami  bezpośrednio  w  ich  gospodarstwach,  w  celu  poznania  potencjału
produkcyjnego  naszej  gminy  oraz  możliwości  nawiązania  współpracy  gospodarczo-
kulturalnej.
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16. Promocja i kultura

16.1 Centrum Kultury

Ostrów Lubelski posiada szeroką i bogata ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy.

Zajęcia stałe:

• zajęcia manualne,
• świetlica socjoterapeutyczna, 
• zajęcia teatralne, 
• zajęcia umuzykalniające, 
• pracownia orange,    
• nauka gry na instrumentach,  
• orkiestra dęta,    
• zajęcia proobronne „Wataha”,    
• klub rozwiń skrzydła, 
• zajęcia taneczne: taniec nowoczesny, taniec ludowy, balet.

W  Centrum  Kultury  swoją  siedzibę  ma  redakcja
biuletynu  „Głos  Ostrowa”  zarejestrowanego  pod  nr
ISN1507-4315. W skład redakcji wchodzi:

• Iwona Drozd,
• Joanna Gołębiowska,
• Beata Bójko,
• Izabela Marzęda
• Marcin Skrzypek

W  2018  r.  wydanych  zostało  sześć  numerów  GŁOSU
OSTROWA.  Koszt  nakładów  wyniósł  7 200  zł.  Gazeta  jest
bezpłatna dla mieszkańców. 

16.2 Kalendarz wydarzeń kulturalnych

W  2018  r.  w  Gminie  Ostrów  Lubelski
zorganizowano następujące wydarzenia:

XXVII  OSTROWSKIE  SPOTKANIA
Z KOLĘDĄ 6 stycznia  w Ostrowie Lubelskim
odbył się Orszak Trzech Króli, który wyruszył
spod Urzędu Miejskiego i udał się do Kościoła
Parafialnego.  Następnie  w  Centrum  Kultury
odbył  się  koncert  kolęd  i  pastorałek
w wykonaniu  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,
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solistów, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej a także Orkiestry Dętej OSP i Chóru
Parafialnego. 

470 LECIE OSTROWA LUBELSKIEGO 

28 stycznia mieszkańcy Ostrowa obchodzili
470  lecie  swojego  miasta.  Uroczystości
rozpoczęły  się  mszą  świętą  w  kościele  pw.
Niepokalanego  Poczęcia  NMP.  Podczas
uroczystej  XXXVI  Sesji  Rady  Miejskiej
wzorowanej na tej sprzed lat, radni przebrani
byli w stroje z epoki. Ważnym punktem było
wręczenie pamiątkowych medali dla instytucji
oraz osób za wieloletnią współpracę na rzecz
miasta i gminy Ostrów Lubelski. 

KOLĘDOWANIE 

7 stycznia  w Kościele  Parafialnym w Rozkopaczewie oraz w Brzostówce Orkiestra
Dęta  z Ostrowa Lubelskiego kolędowała na bardzo szczytny cel  dla Moniki  i  Mileny
Kozieł.   Podczas  koncertów wolontariuszki  Koła Caritas ze SP w Ostrowie Lubelskim
zebrały blisko sześć tysięcy złotych. 

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

2  marca  w  Centrum  Kultury  jak  co  roku
odbyły  się  uroczystości  upamiętniające
Żołnierzy  Wyklętych.  Gościem  honorowym
uroczystości  był  Marek  Franczak  -  syn
legendarnego  ostatniego  żołnierza  podziemia
Józefa Franczak ps. „Laluś”. 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 

9  marca  odbyła  się  cykliczna  impreza
dedykowana  wszystkim  Paniom.  Na  Panie
czekała  wspólna  zabawa  występy
artystyczne,  upominki,  tort,  oraz niezwykła
atmosfera. 
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JARMARK ZYGMUNTOWSKI

13 maja odbył się Jarmark Zygmuntowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
po której mieszkańcy w korowodzie ruszyli do centrum miasta na dalszą część imprezy.
Przygotowano szereg atrakcji,  dzięki  którym można było  odczuć  klimat  prawdziwego

Jarmarku.  Były  pokazy  walk  rycerskich,
ścinanie głów kapuścianych, a także wioski
rycerskie. 

Najważniejszym  punktem  uroczystości
było  podpisanie  porozumienia  między
Ostrowem  Lubelskim  a  Palombara  Sabina.
Pakt o współpracy w imieniu mieszkańców
obydwu  miejscowości  podpisali  Burmistrz
Ostrowa  Lubelskiego  Józef  Gruszczyk
i Burmistrz  Palombara  Sabina  Alessandro
Palombi 

WIZYTA W MIEŚCIE PARTNERSKIM PALOMBARA SABINA

Palombara  Sabina  to  miasto
położone  na  jednym  z  włoskich
wzgórz.  Lacjum  –  region,  w  którym
znajduje  się  Palombara,  jest  uważany
za kolebkę państwa rzymskiego.   

W  to  właśnie  miejsce  wybrała  się
delegacja  z  naszej  gminy   na
zaproszenie  burmistrza  Palombary  –
Alessandro  Palombi  w  ramach
podpisanego  podczas  Jarmarku

Zygmuntowskiego  porozumienia  o współpracy  pomiędzy  naszymi  gminami.  Razem
z Orkiestrą  Strażacką,  zespołami:  Ostrowianki  –  Polesianki,  Rozkopaczewianki,
Kaznowianki  i  chórem  Pojezierze,  przedstawicielami  gminy  reprezentowaliśmy  nasz
region podczas największego święta Palombary – Święta Czereśni. 

OBCHODY  POBYTU  27  WOŁYŃSKIEJ
DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

17  czerwca  obchodziliśmy  74.  rocznicę
pobytu  i  walk  27  Wołyńskiej  Dywizji
Piechoty  AK  na  Lubelszczyźnie.
Uroczystości  przypominające  fragment
historii  dywizji  zorganizowało  lubelskie
środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK. 
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VI  MIĘDZYNARODOWY   MOTO  –
PIKNIK

4  sierpni  po  raz  kolejny  odbył  się
Motozłaz  Lubartowski  –  Mistrzostwa
Polski Motocykli Zabytkowych. Już po raz
trzeci Gmina Ostrów Lubelski przyłączyła
się do organizacji imprezy. 

FESTYN RODZINNY

5 sierpnia  nad Jeziorem Miejskim odbył
się  Festyn  Rodzinny.  Plaża  nad  Jeziorem
Miejskim  po  brzegi  była  wypełniona
uczestnikami  festynu.  Organizatorzy
zapewnili wiele atrakcji dla rodzin. Dużym
powodzeniem  cieszyła  się  prezentacja
sprzętu  ratowniczo  -  gaśniczego
przeprowadzona  przez  OSP  w Ostrowie
Lubelskim.

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE

Jak co roku 8 września odbyły się dożynki gmino-parafialne. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą po której barwny korowód przeszedł parku miejskiego. Tradycyjnie odbył
się konkurs wieńców dożynkowych, były występy zespołów ludowych, a także koncert
kapeli góralskiej Ciupaga. 
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PRZEKAZANIE OGNIA NIEPODLEGŁOŚCI – KONCERT MUZYCZNY

8 listopada podczas  koncertu patriotycznego w wykonaniu Orkiestry  Dni  Naszych
w Centrum  Kultury   przekazano  burmistrzowi  Ostrowa  Lubelskiego  Ogień
Niepodległości.   Ogień  z cmentarza w Kostiuchnówce pobrany został przez Lubelskie
Środowisko 27 WDP AK.

WIECZORNICA – WIGILIA 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10  listopada  rozpoczęła  się
wieczornica  patriotyczna.  Ogień
Niepodległości zapłonął na parkingu przy
Kościele  pw.  Niepokalanego  Poczęcia
NMP w Ostrowie Lubelskim. Rozpalił  go
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.
Na  scenie  zaprezentowali  się
przedstawiciele  szkół  gminnych
z Rozkopaczewa,  Kolechowic,  Kaznowa
oraz  Ostrowa  Lubelskiego.  Nie  zabrakło
także chóru Parafialnego, Chóru Męskiego

„Pojezierze” z Uścimowa, zespołu śpiewaczego „Ostrowianki – Polesianki” oraz  uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Jedlance Nowej. 

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

7 listopada swoje święto obchodził Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki – Polesianki”. Z tej
okazji  odbył  się  VIII  Koncert  Pieśni  Patriotycznej,  który  uroczyście  zakończył  gminne
obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie zaprezentowali się
soliści, zespoły gminne a także zaprzyjaźnione z okolicznych miejscowości.

19 AKCJA POLACY RODAKOM 

Już po raz 19. odbyła się akcja „Polacy Rodakom”. 
W  akcji  uczestniczyli  również  mieszkańcy  Gminy
Ostrów Lubelski. Przekazali oni w tym roku 52 paczki.
Zbiórka  prowadzona  była  w  szkołach,  przedszkolu,
jednostkach  organizacyjnych  gminy  i  okolicznych
sklepach Zebrane paczki  trafiły do naszych rodaków
na Białorusi i Ukrainie. 
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MIKOŁAJKI Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY - KONCERT CHARYTATYWNY
„DZIECI-DZIECIOM”

Tradycją dla mieszkańców naszej gminy
jest  coroczny  koncert  charytatywny,  który
odbywa  się  zawsze  w  okresie
przedświątecznym.  Za  każdym  razem
wyciągamy  pomocną  dłoń  do  drugiego
człowieka.  Tym  razem  zbieraliśmy  datki
pieniężne  dla  Igi  Tarasińskiej  oraz  Mileny
i  Moniki  Koziej.  Koncert  wzbogacony  był
wręczeniem  nagród  w  konkursie
plastycznym „Co zagraża dzieciom na wsi?”

organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie oraz KRUS w Lubartowie.
Biletem  wstępu  były  datki  pieniężne  zbierane  dla  mieszkanek  naszej  gminy  -  Igi
Tarasińskiej oraz Mileny i Moniki Koziej na dalsze leczenie i rehabilitację. 

22  lutego  2018  r.  odbyły  się  eliminacje  gminne  Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy
Pożarniczej  ”Młodzież  Zapobiega  Pożarom”  w  trzech  grupach  wiekowych  tj.  szkoły
podstawowe, starsze klasy szkoły podstawowej i pozostałe klasy gimnazjum oraz szkoły
średnie. Łącznie uczestniczyło 50 uczniów. 

27  maja  2018  roku
w Niedźwiadzie  odbyły  się
strefowe zawody sportowo-
pożarnicze  części  powiatu
lubartowskiego,  w  których
wystąpiły  jednostki  OSP
z gminy  Lubartów,
Niedźwiada,  Ostrówek,
Ostrów  Lubelski,  Serniki
i Uścimów.  Ogółem
startowało  44  drużyny
w tym  35  męskich  i  9
żeńskich.  Generalna
klasyfikacja w naszej gminie
przedstawiała  się

następująco: I miejsce zdobyła OSP Kaznów, II miejsce - OSP Ostrów Lubelski, III miejsce -
OSP Rozkopaczew I.  Pozostałe  miejsca  uzyskały  drużyny  wg  kolejności:  Kolechowice
Kolonia, Wólka Stara, Jamy, Kolechowice Folwark i Rozkopaczew II,. W kategorii drużyn
żeńskich zwyciężyła OSP Kaznów przed OSP Kolechowice Kolonia i OSP Jamy.
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JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Złote  Gody  to  wyjątkowe  święto,  które
obchodzi  się  po  50-ciu  latach  wspólnego
pożycia  małżeńskiego.  W  naszej  Gminie
w dniu  23  września  2018  r.  ten  Jubileusz
świętowało 34 pary małżeńskie, które zawarły
ślub w latach 1967-1968. Z tej okazji otrzymali
medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudę. 

Uroczystość  poprzedziła  specjalna  Msza  Święta  dziękczynno-błagalna  w  intencji
Jubilatów w ostrowskim kościele parafialnym, a następnie świętujące pary i ich rodziny
spotkały się z władzami wojewódzkimi i miejskimi w budynku remizy ochotniczej straży

pożarnej.  Na uroczystości  swoją  obecnością
zaszczycił  Pan  Przemysław  Czarnek  -
Wojewoda  Lubelski.  Przemówienie  do
Dostojnych  Jubilatów  wygłosił  gospodarz
uroczystości  Józef  Gruszczyk  –  Burmistrz
Ostrowa  Lubelskiego.  Wiele  ciepłych  słów
uznania  i  wdzięczności  przekazali:
Przemysław Czarnek -  Wojewoda Lubelski,
Robert  Powałka  -  Przewodniczący  Rady
Miejskiej oraz obecny na uroczystości ks. Jan

Orłowski – proboszcz Parafii  Ostrów Lubelski.  Aktu dekoracji  przyznanymi medalami
dokonali Pan Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Pan Józef Gruszczyk - Burmistrz
Ostrowa Lubelskiego oraz Pan Robert Powałka - Przewodniczący Rady Miejskiej. 
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16.3 Biblioteka 

W  gminie  Ostrów  Lubelski  jest  jedna  biblioteka  główna  oraz  dwie  filie
w Rozkopaczewie i Kolechowicach.

Zbiory  biblioteczne  biblioteki  głównej
wraz z filiami to – 23 032 tytułów książek.
W 2018 roku biblioteka zarejestrowała 1266
czytelników: w Ostrowie Lubelskim – 785 
w Rozkopaczewie – 287 w Kolechowicach
– 194

Wypożyczonych  zostało  24  433
książek oraz 3 363 czasopism na zewnątrz.
Na  miejscu  udostępnionych zostało  2 790
książek oraz 2 792 czasopism, z Internetu
skorzystało 1098 osób.

W 2018 roku zakupionych zostało 844
sztuk  książek  na  kwotę  1 3195,66  zł,  z  czego  ze  środków  budżetowych  na  zakup
przeznaczono 7 979,66 zł . 

Biblioteka realizuje coroczne zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych”.  Jest  to  program  realizowany  przez  Bibliotekę  Narodową  w ramach
Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa.  Na  realizację  tego  zadania  biblioteka
otrzymała  dotację  w  wysokości  5 216,00  zł  z  czego  zakupionych  zostało  317  tytułów
książek – są to nowości wydawnicze.
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