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Wstęp 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 
przedstawia Raport o Stanie Gminy Kamionka. Dla właściwego zobrazowania przemian 
społeczno-gospodarczych zachodzących na terenie Gminy dokument obejmuje lata 2015-2018. 

 Celem przygotowania raportu o stanie gminy było uzyskanie dokładnego wglądu                              
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Kamionka. Zgromadzone zostały szczegółowe dane                  
o aspektach funkcjonowania gminy według stanu za lata 2015-2018. Dzięki temu zaistniała 
możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.  
 

Niniejszy dokument służy zarówno analizie dokonań władz samorządu gminnego,                         
jak również stanowi zbiór informacji o przeobrażeniach społeczno-gospodarczych gminy 
Kamionka. Wskazuje między innymi na tendencje przemian społecznych, demograficznych,                     
w zakresie zatrudnienia, poziomu inwestycji infrastrukturalnych. 

 
Raport jest źródłem aktualnych danych i informacji, które mogą zostać wykorzystane                      

do sporządzania planów i programów rozwojowych w kolejnych latach. Służy on także 
mieszkańcom, którzy mogą uzyskać informację o rzeczywistym kształcie i funkcjach samorządu 
Gminy Kamionka.  
 

W raporcie dokonano także analizy gospodarki finansowej gminy, której celem jest 
ukazanie potencjału finansowego niezbędnego dla realizacji dalszych przedsięwzięć rozwojowych. 
Raport zatem prezentuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 
oceny możliwości dalszego kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.  
 
 Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 
Gminy i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących                               
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również 
dane udostępnione przez Urząd Statystyczny.   
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Słowo od Wójta 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamionka 

 

 Przedkładam Państwu pierwszy w historii gminy Kamionka raport o jej stanie. Nasza gmina                       

jest w przededniu podejmowania ważnych decyzji, które ostatecznie wprowadzą gminę na właściwe tory 

rozwoju. W poprzedniej kadencji samorząd gminy Kamionka położył nacisk na inwestowanie w sfery 

społeczne, budowanie zdrowych więzi i relacji pomiędzy władzą, a mieszkańcami.  

 Drugim aspektem rozwoju gminy jest jej infrastruktura, w głównej mierze w sferze oświatowej,       

ale i w sferze usług komunalnych. Rekordowa w skali jednej kadencji wielkość pozyskanych środków 

zewnętrznych dobitnie świadczy o Naszej skuteczności.  

 Wyzwaniem jednakże dla Naszego samorządu na kolejne lata jest określenie jakim samorządem 

chce być gmina Kamionka, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, tak aby gmina nie błądziła i nie 

rozwijała się po omacku. Dlatego należy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy Nasza gmina powinna stać się 

liderem w regionie pod względem atrakcyjności turystycznej i na tym zbudować jej markę?  

 O podjętych już działaniach w sferze oferty turystycznej oraz o działaniach na rzecz stworzenia                          

z gminy terenu atrakcyjnego i czystego ekologicznie piszę poniżej. Wierzę, że kierunki już wyznaczone, 

być może z czasem modyfikowane, nadal będą popierane tak przez Radę Gminy Kamionka, ale i przez 

Naszą społeczność. 

 Wyrażam przekonanie, że razem skutecznie zmienimy Naszą gminę na lepsze, dla wspólnego 

dobra jej mieszkańców.  

 

                       Karol Ługowski 

               Wójt Gminy Kamionka 

 



4 

 

Spis treści 

1. Zarządzanie gminą – organy gminy i urząd ....................................................................................... 5 

2. Przestrzeń gminy – zagospodarowanie ............................................................................................ 16 

3. Ludność – demografia – zatrudnienie ............................................................................................. 19 

4. Pomoc społeczna i rodzina ............................................................................................................. 24 

5. Bezpieczeństwo publiczne .............................................................................................................. 29 

6. Kultura i pielęgnowanie tradycji ...................................................................................................... 30 

7. Sport i rekreacja .............................................................................................................................. 34 

8. Edukacja i wychowanie ................................................................................................................... 35 

9. Finanse gminy Kamionka w latach 2015 – 2018 .............................................................................. 41 

10. Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w latach 2015-2018.......................................................... 49 

11. Wsparcie gminy dla innych ......................................................................................................... 53 

12. Aktywność projektowa – projekty UE ........................................................................................ 55 

13. Partycypacja społeczna - spotkania, konsultacje .......................................................................... 59 

14. Promocja gminy .......................................................................................................................... 60 

15. Innowacje w zarządzaniu lokalnym ............................................................................................. 64 

16. Plany na najbliższe lata ................................................................................................................ 69 

Zestawienie tabel: ................................................................................................................................... 71 

Zestawienie wykresów: ........................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Zarządzanie gminą – organy gminy i urząd 

 

Zgodnie z Ustawą z 1990 roku o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.                     
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej; 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk                         
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz; 

• działalności w zakresie telekomunikacji; 

• lokalnego transportu zbiorowego; 

• ochrony zdrowia;  

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

• edukacji publicznej;  

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków                     
i opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

• targowisk i hal targowych; 

• zieleni gminnej i zadrzewień; 

• cmentarzy gminnych; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                        
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej                    
i prawnej; 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków                              
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej; 

• promocji gminy;  

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Organami gminy są: Rada Gminy oraz Wójt, jako organ wykonawczy. Od 2014 roku Wójtem 

Gminy Kamionka jest Karol Marek Ługowski. W skład Kierownictwa Gminy wchodzą także: 

 Zastępca Wójta – Grzegorz Szymanek 

 Sekretarz Gminy – Tadeusz Zwoliński 

 Skarbnik Gminy – Jolanta Szymanek 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Andrzej Jezior  
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Rada Gminy jest organem uchwałodawczym oraz kontrolnym. W analizowanym okresie radę 

tworzyli następujące osoby: 

Skład Rady gminy w kadencji 2014 – 2018: 

• Przewodniczący Rady Gminy Kamionka – Sławomir Struski, 

• Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka – Marian Smolarz, 

• Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka – Ewa Grymuza, 

• Radny Gminy Kamionka – Ryszard Mitrus, 

• Radny Gminy Kamionka – Jarosław Łukasiewicz, 

• Radny Gminy Kamionka – Andrzej Hunek, 

• Radna Gminy Kamionka – Krystyna Robak, 

• Radny Gminy Kamionka – Grzegorz Kanar, 

• Radny Gminy Kamionka – Zbigniew Janczara, 

• Radny Gminy Kamionka – Henryk Mitrus, 

• Radny Gminy Kamionka – Zbigniew Daniewski, 

• Radna Gminy Kamionka – Ewa Powałka, 

• Radna Gminy Kamionka – Katarzyna Wójtowicz, 

• Radna Gminy Kamionka – Justyna Bogusz, 

• Radny Gminy Kamionka – Michał Michałowski. 

Skład Rady gminy w kadencji 2018 – 2022: 

• Przewodnicząca Rady Gminy Kamionka – Ewa Grymuza, 

• Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Anna Białek, 

• Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Ryszard Patrzylas, 

• Radny Gminy Kamionka – Sławomir Barszcz, 

• Radny Gminy Kamionka – Marek Bielak, 

• Radny Gminy Kamionka – Sylwester Bogusz, 

• Radny Gminy Kamionka – Michał Cieszko, 

• Radny Gminy Kamionka – Michał Michałowski, 

• Radny Gminy Kamionka – Sławomir Mitaszka, 

• Radny Gminy Kamionka – Henryk Mitrus, 

• Radny Gminy Kamionka – Ryszard Mitrus, 

• Radna Gminy Kamionka – Ewa Powałka, 

• Radna Gminy Kamionka – Krystyna Robak, 

• Radny Gminy Kamionka – Jerzy Zbiciak, 

• Radna Gminy Kamionka – Gabriela Zbita. 

Komisje Rady Gminy w latach 2014-2018 

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Mitrus 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Andrzej Hunek 
Członkowie Komisji - Jarosław Łukasiewicz, Krystyna Robak, Grzegorz Kanar 
 
Komisja Gospodarcza  
Przewodniczący Komisji Gospodarczej – Marian Smolarz 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej – Zbigniew Janczara 
Członkowie Komisji - Henryk Mitrus, Zbigniew Daniewski, Sławomir Struski 
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 
Przewodnicząca Komisji – Ewa Grymuza 
Zastępca Przewodniczącej – Ewa Powałka 
Członkowie Komisji - Katarzyna Wójtowicz, Justyna Bogusz, Michał Michałowski 
 
Komisje Rady Gminy w latach 2018-2023 
 
Komisja Rewizyjna  
Przewodniczący Komisji – Sylwester Bogusz 
Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Robak 
Członek Komisji – Sławomir Barszcz, Jerzy Zbiciak, Henryk Mitrus 
 
Komisja Gospodarcza  
Przewodniczący Komisji – Michał Michałowski 
Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Patrzylas 
Członkowie Komisji - Ewa Grymuza, Anna Białek, Gabriela Zbita 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 
Przewodnicząca Komisji – Gabriela Zbita 
Zastępca Przewodniczącej – Ewa Powałka 
Członkowie Komisji – Marek Bielak, Sławomir Mitaszka, Jerzy Zbiciak 
 
Jednostki pomocnicze gminy – sołectwa 
Tabela 1. Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2014 - 2018 

Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2014 - 2018 

L.p. Sołectwo Sołtys 

1 Amelin Mariusz Słaby 

2 Biadaczka Ewa Kula 

3 Bratnik Jacek Bigoraj 

4 Ciemno 
Małgorzata Furtak / Krzysztof Zdunek od 
24.04.2018 

5 Dąbrówka Edyta Drozd 

6 Kierzkówka Ryszard Patrzylas 

7 Kierzkówka Kolonia Wiesława Bielińska 

8 Kamionka I Danuta Stępień 

9 Kamionka II Henryka Dudzik 

10 Kamionka III Agnieszka Szabelska 

11 Kozłówka Mirosław Michalak 

12 Rudka Gołębska Tomasz Zieliński 

13 Samoklęski Danuta Bednarczyk 

14 Samoklęski Kolonia Pierwsza Aneta Janek 

15 Siedliska Zbigniew Daniewski 

16 Starościn Sylwester Bogusz 

17 Stanisławów Duży Beata Kozak 

18 Syry Agata Misztal 
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19 Wólka Krasienińska Stanisław Janiak 

20 Zofian Beata Grzesik 
Źródło: UG Kamionka 

 

Tabela 2. Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2018 - 2022 

Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2018 - 2022 

L.p. Sołectwo Sołtys 

1 Amelin Mariusz Słaby 

2 Biadaczka Ewa Kula 

3 Bratnik Jacek Bigoraj 

4 Ciemno Marcin Kanar 

5 Dąbrówka Edyta Drozd 

6 Kierzkówka Ryszard Patrzylas 

7 Kierzkówka Kolonia Wiesława Bielińska 

8 Kamionka I Danuta Stępień  

9 Kamionka II Henryka Dudzik  

10 Kamionka III Agnieszka Szabelska 

11 Kozłówka Mirosław Michalak  

12 Rudka Gołębska Monika Zielińska 

13 Samoklęski Danuta Bednarczyk 

14 Samoklęski Kolonia Pierwsza Aneta Janek 

15 Siedliska Zbigniew Daniewski 

16 Starościn Marta Tarka 

17 Stanisławów Duży Beata Kozak 

18 Syry Agata Misztal 

19 Wólka Krasienińska Magdalena Surmacz 

20 Zofian Ewelina Szczurowska 
Źródło: UG Kamionka 
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Wykres 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kamionka 

Źródło: UG Kamionka
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Zestawienie dokumentów programowych przyjętych przez Radę Gminy w latach 2015-2018 

  

 W okresie 2015 – 2018 Rada Gminy przyjęła 11 dokumentów programowych. Szczegółowe zestawienie wraz z opisem oraz okresem 

obowiązywania przedstawia poniższa tabela nr 3. 

Tabela 3. Zestawienie dokumentów programowych przyjętych przez Radę Gminy w latach 2015-2018 

l.p. 
Nazwa strategii, 
programu, planu 

Nazwa aktu 
wprowadzającego 

Czas 
obowiązyw

ania 

1 
Strategia Rozwoju 

Gminy Kamionka na lata 
2007-2020 

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020  
oraz Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.  
w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka  
na lata 2009-2020.” 

2007 - 2020 

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 
28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020.” 

Uchwała Nr XI/70/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia  27 stycznia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 
28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020”. 

2 

Wieloletni Plan 
Inwestycyjny Gminy 

Kamionka na lata 2014-
2020 

 

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 
28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2009-2020” 

2014 - 2020 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 26 marca 2015r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 26 marca 2015r. 

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2015 roku 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 
2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz 
Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka 
na lata 2009-2020.” 

 

Uchwała Nr XI/70/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia  27 stycznia 2016 roku 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 
2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz 
Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka 
na lata 2009-2020.” 

Uchwała XVI/110/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 24 sierpnia 2016 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 2014 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 
XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 
2009-2020" 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. 

3 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 
Kamionka  

w zakresie terenów 
urbanizowanych 

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych 

2015 - 2020 

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych  dla obrębu Dąbrówka 

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2015 roku 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 czerwca 
2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka  na lata 2014-2020 oraz 
Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy 
Kamionka na lata 2009-2020.” 



12 

 

Uchwała Nr XII/82/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 16 marca  2016 roku 
w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych  dla obrębu Dąbrówka 

U c h w a ł a Nr XII/83/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 16 marca 2016 roku 
w sprawie: przystąpienia  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 
dla obrębu Dąbrówka 

Uchwała  Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia   8 czerwca 2016 roku 
w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 
czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamionka na lata 2014-2020 oraz 
Uchwały Nr XXIII/139/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka 
na lata 2009-2020 

U c h w a ł a Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w 
zakresie terenów urbanizowanych. 

Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Kamionka 
z dnia  7 czerwca 2017 roku w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 

Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia 19 lipiec 2017 roku 
w sprawie: stwierdzenia, iż zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w 
zakresie terenów urbanizowanych dla obrębu Dąbrówka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 

Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  19 lipiec 2017 roku 
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie 
terenów urbanizowanych dla obrębu Dąbrówka 

Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  19 lipiec 2017 roku 
w sprawie: stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka dla obrębu 
Dąbrówka, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamionka 

Uchwała Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  19 lipiec 2017 roku 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka dla obrębu 
Dąbrówka 

Uchwała Nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  11 października 2017 roku w sprawie: zmieniająca 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamionka. 
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Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  11 października 2017 roku w sprawie: zmieniająca 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych. 

Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: stwierdzenia że 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka - I etap. 

Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka I - etap. 

Uchwała Nr XXXI/207/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 23 marzec 2018 roku w sprawie: stwierdzenia, że 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych 
- I etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka 

Uchwała Nr XXXI/208/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 23 marzec 2018 roku w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych 

4 
Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy 
Kamionka 

Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 października  2017 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka 

2017  
– w trakcie 

5 
Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 
Gminy Kamionka 

UCHWAŁA Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 3 listopada 2015 r. 
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamionka", 

2015 
 – w trakcie 

Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 3 listopada 2015 roku 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamionka” 

6 

 
 

Gminny Program 
Profilaktyki  

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 

Narkomanii 

U c h w a ł a Nr X/64/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2015 roku 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

2015 
 – w trakcie 

U c h w a ł a Nr XX/131/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Załącznik do uchwały Nr XX/131/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 22 luty 2018 roku 
w sprawie: Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kamionka 
na 2018 rok 

Uchwała Nr III/14/2018  Rady Gminy Kamionka z dnia 28 grudzień  2018 roku 
w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 
Gminie Kamionka na 2019 rok 
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7 

Program 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar 

przemocy w Gminie 
Kamionka  

na lata 2018-2023 

Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia  30 maja 2018 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia 
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Kamionka na lata 2018-
2023 

2018 – 2023 

8 

Gminna Strategia 
Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 
na lata 2016 – 2025 

Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia  16 marca 2016 roku 
w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025  

2016 - 2025 

9 
Gminny Program 

Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020 

Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia  30 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

2018-2020 

10 

Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kamionka 

w 2016 roku 

Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 16 marca 2016 roku 
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kamionka w 2016 roku”. 

2016 
 – w trakcie 

Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Kamionka z dnia  15 luty 2017 roku 
w sprawie:  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kamionka w 2017 roku" 

Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 22 luty 2018 roku 
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kamionka w 2018 roku" 

11 

Program współpracy 
gminy Kamionka z 

organizacjami 
pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 

prowadzącymi 
działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia  2018 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy 
gminy Kamionka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 

2018 -2019 

Źródło: UG Kamionka
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Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Tabela 4. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Sporządzone akty urodzenia 2 11 10 2 

Sporządzone akty małżeństwa 
w tym: 

28 43 39 19 

- konkordatowe 23 32 32 15 

- cywilne 5 7 4 3 

- zagraniczne 0 4 3 1 

Sporządzone akty zgonu 29 28 35 28 

Ilość par małżeńskich 
odznaczonych medalami 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie 

14 9 8 7 

Ilość wyroków rozwodowych 
wpisanych do 
ksiąg małżeństw 

1 2 1 7 

 Źródło: UG Kamionka 

 Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego przedstawiają dane odnośnie sporządzonych akt 
urodzeń, sporządzonych akt małżeństw z podziałem na małżeństwa konkordatowe, cywilne oraz 
zagraniczne. Urząd prowadzi również zestawienie liczby zgonów, ilość par małżeńskich 
odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz liczbę rozwodów.  
 W roku 2018 Urząd Stanu Cywilnego sporządził tylko 2 akty urodzenia. Jest to ogromny 
spadek w stosunku do lat 2017 oraz 2016, wtedy było to kolejno 10 i 11 sporządzonych akt 
urodzeń. Rok 2018 jest jednak identyczny jak rok 2015 pod względem ilości sporządzonych 
aktów urodzeń wtedy liczba aktów wyniosła również 2. 
 W roku 2018 liczba sporządzonych akt małżeństw wyniosła 19. W stosunku  
do lat poprzednich liczba ta spadła drastycznie ponieważ w latach 2015, 2016 i 2017 wyniosła 
kolejno 28, 43, 39. Wartość w roku 2018 była mniejsza około 50% w stosunku do lat 
poprzednich. 
 Liczba sporządzonych aktów zgonu w roku 2018 wyniosła 28. Wartość  
ta spadła w stosunku do lat poprzednich gdzie w latach 2015, 2016 oraz 2017 wyniosła kolejno 
29, 28 oraz 35. 
 Z tendencją spadkową mamy również do czynienia w związku z liczbą przyznanych 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W 2015 roku liczba ta wyniosła 14 jednak z każdym 
kolejnym rokiem wartość ta spadała dla porównania w 2016 wyniosła już tylko 9 co daje około 
55% spadek. W roku 2017 i 2018 liczba medali za długoletnie pożycie małżeńskie wynosi                         
już tylko kolejno 8 oraz 7. 
 Z całkowicie inną tendencją mamy do czynienia w sprawie ilości wyroków rozwodowych. 
W roku 2015 był tylko jeden rozwód, jednak wartość ta wzrosła do 2 w roku 2016. W roku 2017 
liczba rozwodów wyniosła ponownie 1. Jednak ogromny wzrost liczby rozwodów nastąpił                     
w 2018 roku gdzie wartość ta wyniosła 7. W związku z tym mamy do czynienia z tendencją 
wzrostową tej wartości. 
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2. Przestrzeń gminy – zagospodarowanie 

  
 Zgodnie z obowiązującą ustawą z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa 
miejscowego, który zawiera m.in. regulacje dotyczące sposobu wykonywania prawa własności. 
Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem tych działań jest 
ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. 
Polityka przestrzenna gminy zostaje określona w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy do realizacji, której służy opracowanie planistycznie zw. 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań stanowi jeden  
z dokumentów, w którym należy określić zasięg obszarów, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie planu miejscowego. Plan ten zawiera zapisy o sposobie przeznaczenia oraz zasadach 
zagospodarowania terenów. W przypadku braku planu miejscowego polityka przestrzenna 
prowadzona jest poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego2.  
 Powierzchnia gminy wynosi 11 135 ha, z tego 8 549 ha zajmują użytki rolne, 1 617 ha 
zajmują lasy, a 969 ha pozostałe grunty i nieużytki. Z znajdujących się w gminie użytków rolnych 
6 392 ha zajmują grunty orne (57,4%), a pozostałe grunty zajmują sady (1,4%), łąki  
i pastwiska (17,9%). 54% powierzchni obszaru Gminy Kamionka zostało objęte miejscowymi 
planami zagospodarowania.  
W 2015 r. Rada Gminy Kamionka przystąpiła do zmiany oraz uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Podjęto łącznie 4 uchwały. Zakres uchwał obejmował tereny 
już objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2005 r., jak 
również obszary bez opracowanego planu. Z uwagi na fakt, że Dąbrówka w całości 
zlokalizowana jest w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, została wyłączona z procedury 
dotyczącej całej gminy. Dlatego też zamiana oraz uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka zostały przeprowadzone 
oddzielnie. W trakcie opracowywania projektu zarówno miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak i zmiany, okazało się, że na część gruntów planowanych do przekształcenia 
pod m. in. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będzie potrzebna zgoda Ministra Rolnictwa                    
i Rozwoju Wsi. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 
roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z uwagi na powyższe w 2017 roku rada Gminy 
Kamionka podjęła uchwały zmieniające uchwały intencyjne. Dopuszczono tym samym w ramach 
prowadzonych procedur formalnoprawnych możliwość etapowania przedmiotowych opracowań. 
Wprowadzenie wspomnianego podziału pozwoliło uniknąć zbędnego wydłużenia procedury,                       
a także pozwoliło na szybsze zakończenie prac i uchwalenie wspomnianych dokumentów 
planistycznych. Zarówno przy zmianie, jaki i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, procedury zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap związany jest                          
z opracowaniem zmiany oraz planu dla tych obszarów, na których nie występują grunty rolne 
stanowiące użytki rolne klas I-III. Drugi etap to sporządzenie opracowań obejmujących obszary 
wymienione we wspomnianym art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze lub leśnych stanowiących 
własność Skarbu Państwa, wymaga przekazania przez Wójta Gminy wniosku o wyrażanie takiej 
zgody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa 
Lubelskiego. W takich przypadkach postępowanie administracyjne może trwać wiele miesięcy,                   
a jednocześnie wiąże się z ryzykiem uzyskania odmownej decyzji.  
 
  

                                                           
1  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). 
2 Cymerman R, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, wyd. Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn , 2011. 
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Tabela 5. Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi i uchwalonymi mpzp w latach 
2015-2018                         

 2015 2016 2017 2018 

Powierzchnia 
gminy objęta 
mpzp (w ha)  

6 031 6 031 6 033 6036 

Udział mpzp  
w powierzchni 
gminy (w %)  

53,92 53,92 53,93 53,96 

Źródło: UG Kamionka 

  
 W roku 2015 powierzchnia gminy objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wyniosła 6031 ha i obejmowała 53,92% całkowitej powierzchni gminy. W roku 
2016 wartość wynosiła tyle samo co w roku 2015. W 2017 Powierzchnia gminy objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyniosła 6033 ha i obejmowała 53,93% 
powierzchni gminy. W roku 2018 wartość wzrosła o 3 hektary w stosunku do roku 2017  
i wyniosła 6036 ha. Powierzchnia gminy objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęła 53,96% powierzchni całkowitej.  
 
 

 Szczegółowe dane odnośnie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu wydane w latach 2015 – 2018 przedstawia poniższa tabela nr 6. 

Tabela 6. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydane w latach 
2015 - 2018 

Rodzaj inwestycji 2015 2016 2017 2018 

Budynki jednorodzinne 2 4 7 1 

Obiekty usług 
publicznych 

- 1 - - 

Obiekty usług 
komercyjnych 

- - - - 

Obiekty przemysłowe 1 - - 1 

Garaże - - - - 

Sieci uzbrojenia i 
przyłącza 

- 11 1 - 

Inne (przebudowy, 
nadbudowy, 
rozbudowy, budynki 
gospodarcze, 
ogrodzenia itp.) 
 
 

2 
 

1 2 - 

 
inne  
 
 

2 2 1 2 

Źródło: UG Kamionka 
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 Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę w Gminie Kamionka w roku 2015 wyniosła 48. 
W roku 2016 nastąpił wzrost ilości wydanych pozwoleń i w roku tym liczba ta wyniosła 54.  
W roku 2017 nastąpił wzrost o 2 w stosunku do roku 2016. Liczba zezwoleń w roku 2017 
wyniosła 56. W roku 2018 liczba ta wyniosła 61. W każdym z kolejnym badanym rokiem liczba 
decyzji o pozwoleniu na budowę wzrasta. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 7. 

Tabela 7. Decyzje o pozwoleniu na budowę w latach 2015 - 2018 

Rodzaj inwestycji 2015 2016 2017 2018 

Budynki jednorodzinne 33 30 31 34 

Obiekty usług publicznych 0 3 0 0 

Obiekty usług komercyjnych 0 0 3 1 

Obiekty przemysłowe 1 1 0 0 

Garaże 0 0 0 0 

Sieci uzbrojenia i przyłącza 6 0 6 7 

Inne (przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, 
budynki gospodarcze, ogrodzenia itp.) 

15 16 9 18 

inne  3 4 7 1 

Razem 48 54 56 61 
Źródło: UG Kamionka 

 

Rewitalizacja gminy Kamionka w okresie 2015 -2018 

 Gmina Kamionka prowadziła w badanym okresie działania rewitalizacyjne polegające  
na poprawie infrastruktury drogowej, infrastruktury edukacyjnej, gospodarki zarządzania 
odpadami oraz gospodarki energetycznej. Działania rewitalizacyjne podejmowane przez władze 
Gminy Kamionka były realizowane przez inwestycje takie jak:  

 zakup i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy 
ulicznych, 

 modernizacja drogi w miejscowości Amelin, 

 przebudowę drogi ul. Litewska w Kamionce, 

 przebudowa drogi osiedlowej w Samoklęskach PGR, 

 modernizacja drogi gminnej w Kierzkówka i Kierzkówka Kol., 

 modernizacja drogi gminnej 600 – lecia w Kamionce, 

 modernizacja drogi ul. 3-go maja w Kamionce, 

 modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stanisławów Duży, 

 modernizacja drogi gminnej relacji Rudka Gołębska – Kamionka, 

 modernizacja drogi w Biadaczce, 

 przebudowa drogi w Siedliskach, 

 przebudowa drogi w miejscowości Syry, 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratnik, 

 przebudowa drogi gminnej w Kozłówce, 

 udział finansowy gminy w modernizacji kilku odcinków dróg powiatowych                                
w miejscowościach: Kozłówka, Samoklęski, Starościn i Zofian. 

 budowa kanalizacji sanitarnej, 

 termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach oraz Zespołu Szkół  
w Kamionce,  
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 budowa nowego obiektu dla Przedszkola Samorządowego w Kamionce, 

 kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, 

 montaż instalacji solarnych, piecy na biomasę oraz pomp ciepła w kilkuset 
gospodarstwach na terenie gminy, 

 budowa 216 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, 

 pozyskanie środków na utworzenie podstawowej infrastruktury turystycznej: parking dla 
autokarów przy ul. Browarnej w Kamionce, utworzenie nowoczesnego Centrum Tradycji 
w Kamionce, stworzenie infrastruktury dla turystyki aktywnej – gminna wypożyczalnia 
rowerów w Kozłówce, 

 szereg inwestycji realizowanych mocą decyzji zebrań wiejskich z funduszu sołeckiego. 

3. Ludność – demografia – zatrudnienie 

 
Na podstawie danych z GUS w dniu 31 grudnia 2018 na terenie gminy zamieszkiwało 6458 

osób.  Liczba mieszkańców Gminy Kamionka w analizowanym okresie od 2015 do 2018 roku 
utrzymywała się na podobnym poziomie. W roku 2015 liczba ta wynosiła 6448 osób  
w tym 3324 kobiet oraz 3124 mężczyzn. W roku 2016 liczba mieszkańców gminy nieznacznie 
wzrosła do roku poprzedniego o 21 i wyniosła 6469 osób w tym 3336 kobiet oraz 3133 
mężczyzn. W roku 2017 liczba mieszkańców wynosiła 6455 osób w tym 3326 kobiet  
oraz 3129 mężczyzn i w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 14 mieszkańców. Dane 
liczbowe dotyczące liczby ludności w Gminie Kamionka przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 8. Ludność w Gminie Kamionka wg. faktycznego miejsca zamieszkania, ogółem    
i w podziale na płeć w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie Ludność faktycznie zamieszkała w Gminie 
Kamionka (osoby) z podziałem na płeć w 

latach 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

ogółem 6 448 6 469  6 455  6458 

kobiety 3 324 3 336 3 326  3327 

mężczyźni 3 124  3 133  3 129 3131 
      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl 

 
 
 Kolejnym badanym zjawiskiem jest wskaźnik przyrostu naturalnego. W badanym okresie 
wartość wskaźnika przyrostu naturalnego spada i przyjmuje wartości ujemne.  
Do tego stanu przyczynia się nadwyżka liczby zgonów w gminie nad ilością urodzeń.  
W każdym z badanych okresów liczba urodzeń jest mniejsza niż liczba zgonów. Taka tendencja 
może świadczyć o starzeniu się społeczności Kamionka. Istotnym czynnikiem wpływającym                        
na liczbę mieszkańców jest saldo migracji wewnętrznych. Z roku na rok wskaźnik ten jednak 
zmniejsza się co jest niestety niepokojącym zjawiskiem świadczącym o wyludnianiu                                
się społeczności w gminie Kamionka. 
 
 Podsumowując ujemna wartość wskaźnika przyrostu naturalnego, spadek wartości 
wskaźnika migracji wewnętrznej świadczy o zmniejszaniu się liczby ludności gminy  
w badanym okresie. Jednak spadek liczby mieszkańców nie jest duży.  Optymizmem napawa 
coraz większe zainteresowanie inwestowaniem w gminie mieszkańców Lublina oraz gmin 
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leżących pomiędzy gminą Kamionka. Niewielka odległość od miasta wojewódzkiego                                          
i stosunkowo niższe ceny za grunt w porównaniu do takich gmin jak Niemce czy Garbów 
sprawiają, że coraz więcej przyjezdnych inwestorów interesuje się gminą Kamionka. Dane 
liczbowe dotyczące powyższych zagadnień opisuje poniższa tabela.  
 
 
Tabela 9. Ruch naturalny ludności oraz saldo migracji ludności, w wartościach 
bezwzględnych, w Gminie Kamionka w latach 2015 – 2018 

 

Wyszczególnienie Ruch naturalny, saldo migracji ludności  
w Gminie Kamionka 

(w wartościach bezwzględnych)  

2015 2016 2017 2018 

zgony 73 64 89 72 

przyrost naturalny -10 -5 -18 -4 

urodzenia żywe 63 59 71 68 

małżeństwa zawarte w 
ciągu roku 

24 31 30 19 

saldo migracji gminnych 
wewnętrznych 

41 9 33 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl 

 

 W badanym okresie liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wzrosła nieznacznie                     
w stosunku do lat poprzednich. W roku 2018 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 
1083. Dla lat 2015, 2016 oraz 2017 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła kolejno 
1071, 1060 oraz 1059. Całkowicie odwrotną tendencję możemy zaobserwować dla liczby 
ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2018 liczba ta wynosi 4156. W porównaniu do lat 
poprzednich następuje tutaj tendencja spadkowa. W roku 2015 wartość ta wynosiła 4215 osób                       
w wieku produkcyjnym, w roku 2016 wyniosła 4198 oraz w roku 2017 wyniosła 4176 osób  
w wieku produkcyjnym. Obserwujemy tutaj spadek ludności w wieku produkcyjnym.  

 

 Z kolei liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w badanym okresie wzrasta. W roku 
2018 liczba ta wynosi 1219 osób. W latach 2015, 2016 oraz 2017 wartość ta wynosiła kolejno 
1162, 1211 oraz 1220. Można zaobserwować w tym zakresie tendencję wzrostową liczby 
mieszkańców w gminie Kamionka w wieku poprodukcyjnym. 
 
 
Powyższe dane w sposób szczegółowy przestawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
Gminy Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  
i poprodukcyjnym Gminy Kamionka w latach  

2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

Ludność ogółem 6 448 6 469 6 455 6458 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

1 071 1 060 1 059 1083 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

4 215 4 198 4 176 4156 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym  

1 162 1 211 1 220 1219 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl 

 

 Kolejnym badanym zjawiskiem są wskaźniki obciążenia demograficznego. Wskaźniki                       
te pozwalają określić poziom demografii w badanym obszarze. W analizowanym okresie liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym ulega 
wahaniom z tendencją zwyżkową. Jest to zjawisko negatywne świadczące o spadku możliwości 
rozwojowych gminy. Niekorzystna sytuacja demograficzna w Gminie wynika z odpływu młodych 
ludzi w wieku produkcyjnym z tego terenu oraz starzeniu się społeczeństwa. Przyczyną odpływu 
młodych ludzi są słabe perspektywy znalezienia pracy. Dlatego też należy podjąć skuteczne 
działania dla zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy.  
  
 
Tabela 11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Kamionka w latach 2015 – 
2018 

 

Wyszczególnienie Wskaźniki obciążenia demograficznego w 
Gminie Kamionka w latach 2015-2018 (%) 

2015 2016 2017 2018 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

60,6 62,4 62,8 57,2 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

91,5 95,0 96,0 106,9 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

28,9 30,4 30,8 29,5 

     Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl 

 

http://www.stat.gov.pl/bdl
http://www.stat.gov.pl/bdl
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Ludność w Gminie Kamionka z podziałem na sołectwa 

Tabela 12. Liczba ludności w Gminie Kamionka w roku 2018 z podziałem                                          
na miejscowości statystyczne gminy 

Miejscowość 
statystyczna 

Ludność (2018) 

ogółem w tym 
kobiety 

z liczby ogółem w wieku 

przedproduk-
cyjnym 

produkcyjnym poproduk-
cyjnym 

1 Amelin 95 44 17 53 25 

2 Biadaczka 99 49 15 55 29 

3  Bratnik 116 52 23 74 19 

4 Ciemno 263 137 61 153 49 

5 Dąbrówka 128 66 24 78 26 

6 Kierzkówka 417 214 99 247 71 

7 Kierzkówka 
Kol. 

86 39 21 51 14 

8 Kamionka I 1065 574 219 632 214 

9 Kamionka II  688 352 139 429 120 

10 Kamionka III 143 65 31 74 38 

11 Kozłówka 789 394 167 501 121 

12 Rudka 
Gołębska 

95 54 19 57 19 

13 Samoklęski 589 307 119 355 115 

14 Samoklęski Kol. 
I 

69 33 24 26 19 

15 Siedliska 663 347 124 428 111 

16 Starościn 486 248 98 291 97 

17 Stanisławów 
Duży 

117 59 23 67 27 

18 Syry 330 164 75 187 68 

19 Wólka 
Krasienińska 

107 61 14 64 29 

20 Zofian 113 63 25 67 21 
Źródło: UG Kamionka 
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Zatrudnienie  

 W 2018 roku liczba zatrudnionych osób na terenie gminy wyniosła 673 osoby w tym 321 
mężczyzn oraz 352 kobiet. Jednym z podstawowych obszarów zatrudnienia ludności w gminie 
jest rolnictwo, jednak większość mieszkańców zatrudnionych jest w pozarolniczym sektorze 
głównie w branży usługowej oraz produkcyjnej. Oprócz wyżej wymienionych sektorów 
mieszkańcy gminy zatrudnieni są w administracji gminnej, oświacie oraz służbie zdrowia. 
Szczegółowe dane na temat liczby zatrudnionych w Gminie Kamionka prezentuje poniższa 
tabela nr 13. 
 
    Tabela 13 - Liczba i struktura pracujących w podziale na płeć w Gminie Kamionka                   
w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie 
 
 

Liczba osób pracujących w latach 
2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

ogółem osoba 572  572 651  673 

mężczyźni osoba 254  260  314 321 

kobiety osoba 318 312  337 352 
     Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl    

 
 
 Według stanu na dzień 31.12.2018r.  bezrobociem objętych było 264 mieszkańców 
Gminy, w tym 161 kobiet i 103 mężczyzn. W porównaniu do roku 2015, w roku 2018 bezrobocie 
było niższe o 70 osób. W badanych latach nastąpił również spadek udziału bezrobotnych 
zarejestrowanych w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym. Dane liczbowe dotyczące 
rejestrowanego bezrobocia w latach 2015 - 2018 w Gminie Kamionka w podziale na płeć oraz 
udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym prezentuje 
poniższa tabela. 
 

Tabela 14 - Liczba i struktura bezrobotnych oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie Liczba i struktura bezrobotnych  
oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych                      

w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym w Gminie Kamionka  

w latach 2015-2018 

Bezrobotni zarejestrowani 
 

2015 2016 2017 2018 

ogółem osoba 334 320  289  264 

mężczyźni osoba 154  145 124 103 

kobiety osoba 180  175  165 161 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

ogółem % 8,3 8,0 7,3 6,4 

kobiety % 9,6 9,5  9,0  8,7 

mężczyźni % 7,2  6,8 5,8 5,6 
      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

 

http://www.stat.gov.pl/bdl
http://www.stat.gov.pl/bdl
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4. Pomoc społeczna i rodzina 

 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie 
korzystając z własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej                           
w Kamionce znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka.  W Ośrodku zatrudnionych jest 
dziesięć osób. Kierownikiem jednostki jest Pani Barbara Mundzik. 

     Teren gminy podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze. Do każdego rejonu przydzielony został 

pracownik socjalny. Bardziej szczegółowe informacje zawiera tabela zamieszczona poniżej.  

 

Tabela 15 - Pracownicy GOPS w Kamionce wraz z podziałem na rejony 

Dane personalne pracownika 
socjalnego  

oraz stopień 

Przydzielone rejony  

Józefa Górna  
Starszy pracownik socjalny  

Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, 
Dąbrówka, Rudka Gołębska, Starościn, 
Syry, Wólka Krasienińska, Zofian 

Zdzisława Fit  
Starszy pracownik socjalny  

Kamionka II, Kamionka Stare Pole, 
Kamionka Polny Młyn, Kierzkówka 
Kolonia, Kierzkówka, Kozłówka  

Barbara Mundzik  
Pracownik socjalny / kierownik 

Kamionka I, Kamionka Nowy Skrobów, 
Kamionka Grabowy Las, Kamionka 
Krzywy Dąb, Siedliska 

Agnieszka Bednarczyk  
Pracownik socjalny  / referent  

Samoklęski – Kolonia Pierwsza, Samoklęski 
– Kolonia Druga, Samoklęski, Stanisławów 
Duży  

Źródło: Witryna internetowa GOPS 

Od 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół 
Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie. Od tego roku rozpoczął funkcjonowanie „Punkt Porad Psychologicznych”. 
Zlokalizowany został w budynku Centrum Kultury i Integracji Społecznej. Wsparcie  
w tej formie skierowane jest przede wszystkim do klientów pomocy społecznej,  
a także do osób uzależnionych, które nie podjęły terapii, a także tych, którzy utrzymują 
abstynencję, osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi czy dotkniętych 
przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej i członków ich rodzin.  

Tabela 16. Rodziny/osoby korzystające z pomocy społecznej w Gminie Kamionka                    
w latach 2015 -2018 

Wyszczególnienie LICZBA RODZIN  
objętych pomocą i wsparciem w Gminie Kamionka  

w latach 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

Ogólna liczba osób/rodzin 811/341 1408/295 
 

1457/270 
 

1981/254 
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Rodziny objęte wyłącznie pracą 
socjalną 

70 76 71 161 

Kontrakty socjalne 0 1 4 4 

LICZBA ŚWIADCZEŃ wg 
rodzaju:, w tym: 

    

Zasiłki okresowe 77 62 45 47 

Zasiłek stały 15 17 20 20 

Posiłek 210 184 163 142 

Zasiłki celowe: 70 79 87 83 

w tym specjalne zasiłki celowe 8 6 4 9 

Usługi opiekuńcze /zadania 
własne/: 

0 0 0 0 

w tym specjalistyczne 0 0 0 0 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
/zadania zlecone/ 

1 1 2 2 

Ubóstwo 145 159 105 93 

Sieroctwo 0 0 0 2 

Bezdomność 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

36 41 31 26 

W tym: wielodzietność 27 27 22 21 

Bezrobocie 107 116 77 74 

Niepełnosprawność 60 67 52 54 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

44 41 44 45 

Bezradność w sprawach 
opiek.-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem 

66 67 59 59 

W tym: rodziny niepełne 24 24 21 19 

Rodziny wielodzietne 22 22 20 21 

Przemoc w rodzinie 5 7 6 2 

Potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi 

0 0 0 0 

Alkoholizm 25 21 20 19 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego 

1 3 2 2 

Zdarzenie losowe 2 1 0 2 
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Interwencja kryzysowa 0 0 0 0 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 

Fundusz Alimentacyjny  
(liczba osób/rodzin) 

58/44 60/46 51/40 40/30 

Świadczenie wychowawcze 
„Rodzina 500+” 
(liczba osób/rodzin) 

0 8 032/556 10 654/523 10 256/505 

Jednorazowe wsparcie z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego  
„Dobry start” 

0 0 0 892 

Zasiłek rodzinny 
(liczba osób/rodzin) 

11 194/470 12 245/521 12 442/549 12 609/532 

Dodatek z tytułu urodzenia się 
dziecka 

 
28/28 

 
31/31 

 
30/30 

 
29/29 

Dodatek z tytułu podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

 
149/115 

 
149/117 

 
155/128 

 
154/119 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego 

 
403/227 

 
484/281 

 
457/278 

 
493/292 

Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

19/13 19/12 25/16 28/19 

Dodatek z tytułu 
wychowywania dziecka  
w rodzinie wielodzietnej 

 
99/75 

 
103/78 

 
103/82 

 
107/85 

Dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

 
34/28 

 
36/32 

 
35/29 

 
41/37 

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka 
(tzw. becikowe) 

50 
 

57 64 53 

Świadczenie rodzicielskie  0 186 221 232 

Zasiłek pielęgnacyjny   
115/110 

 
120/113 

 
122/118 

 
126/120 

Świadczenie pielęgnacyjne  
15/15 

 
19/19 

 
19/19 

 
20/21 

Specjalny zasiłek opiekuńczy   
7/7 

 
12/12 

 
16/16 

 
10/11 

Źródło: Dane z GOPS w Kamionce 

 

 W 2015 r. z pomocy społecznej korzystało 314 rodzin. Chociaż w kolejnych latach coraz 
mniej rodzin objętych było wsparciem, częściej po pomoc zwracały się rodziny w skład, których 
wchodziła większa liczba osób. Skutkowało to wzrostem ogólnej liczby beneficjentów 
korzystających z różnego typu świadczeń. W 2016 r. było to 295 rodzin (1408 osób), w 2017r. 
270 rodzin (1457 osób), pod koniec 2018r. liczba ta zmniejszyła się do 254 (1981 osób). W latach 
2015-2018 coraz więcej rodzin objętych zostało wyłącznie pomocą socjalną. Kontrakty socjalne 
zawarto z 4 rodzinami tak w 2017r., jak i w 2018r. (w 2016r. była to tylko jedna rodzina,                            
zaś w 2015r. z żadną z rodzin nie podpisano kontraktu). W coraz mniejszym stopniu mieszkańcy 
gminy Kamionka korzystają z zasiłków okresowych. Jednak przybyło osób, którym przysługuje 
prawo do pobierania zasiłku stałego. Zasiłek ten może zostać przyznany wówczas, gdy klient 
pomocy społecznej jest całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 
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a dochód na osobę w rodzinie jest niższy od tzw. kryterium dochodowego. Z roku na rok liczba 
osób zamieszkujących tereny gminy dotkniętych ubóstwem i korzystających z pomocy społecznej 
ulegała zmniejszeniu. W 2015 r. było to 145 osób, w 2016 r. wsparciem objęto o 14 osób więcej, 
ale w 2017 r. poprawie uległa sytuacja, aż u 54 osób. W 2018 r. problem ubóstwa dotyczył                           
już tylko 93 osób. Należy wspomnieć, że w ubóstwie żyje każda rodzina, w której dochód                      
na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 514,00 zł przypadające 
na każdą osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł. Kryterium ulega 
zmianom wysokości, co 3 lata i np. w 2015 roku wynosiło 456,00 zł na osobę w rodzinie i 542,00 
zł dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku zasiłków rodzinnych próg uprawniający                    
do otrzymania świadczenia zawsze był wyższy, a zmiany jego wysokości nie są ustalane co 3 lata. 
Od dnia 1 listopada 2015r. obowiązuje kwota kryterium dochodowego dla osoby uczącej                              
się w wysokości 674,00 zł. W przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem                                      
o niepełnosprawności jest to 764,00 zł.   

 Aby uzyskać pomoc społeczną w postaci np. zasiłku okresowego, oprócz ubóstwa  
w sytuacji życiowej wnioskodawcy musi wystąpić również co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                           
i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudność w integracji cudzoziemców, trudność                           
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna lub inne okoliczności. 
Między 2015 a 2018 rokiem problem uzależnienia od narkotyków nie wystąpił wśród 
mieszkańców gminy Kamionka. W 2016 roku rozpoczęto wypłacanie środków finansowych                       
w ramach programu „Rodzina 500+”. Do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko uprawnia 
otrzymywanie przez rodzinę dochodu, który nie przekracza kryterium przeciętnego miesięcznego 
dochodu 800,00 zł netto lub 1200,00 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego. W pierwszym roku funkcjonowania programu przyznano 8 032 świadczeń 
wychowawczych (556 rodzin), rok później liczba ta wzrosła do 10 654 (523 rodzin), a w 2018r. 
10 256 (505 rodzin).  

  Ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego w 2015r. skorzystało  
44 rodziny (wypłacano środki na rzecz 58 dzieci), a w 2016r. 46 rodzin (60 dzieci).                                  
W 2017r. wypłacono mniej świadczeń z funduszu – 40 rodzin (51 dzieci).  Podobna sytuacja 
wystąpiła rok później. W 2018r. rozpatrzono pozytywnie 30 wniosków i przyznano świadczenia 
na rzecz 40 dzieci z 30 rodzin. Był to również rok rozpoczęcia realizacji programu „Dobry Start”3  
w ramach, którego możliwe jest otrzymanie jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w 
szkole do ukończenia 20, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia. Świadczeń tych 
wypłacono 892.  

Świadczeń rodzicielskich4 przyznano w 2016r. na rzecz 186 osób, w 2017 – 221, a w 2018r. 
otrzymały je 232 osoby. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

                                                           
3 Świadczenie wypłacane jest w wysokości 300,00 zł.  
4 Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie. 
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 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia 
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Gdy wystąpi zbieg 
uprawnień do świadczeń: rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie  
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wówczas przysługuje 
jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.  

 W katalogu dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się świadczenie wypłacane  
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.  W latach 2015-2018 można 
zaobserwować systematyczny wzrost liczby rodzin korzystających z tej formy wpierania rodziny 
(2015r. – 75 rodzin, 2016r.–78 rodzin, 2017r. – 82 rodziny, 2018r. – 85 rodzin).  
Jest to dodatek pobierany przez rodziców lub opiekunów na rzecz dzieci wychowywanych  
w rodzinie wielodzietnej (więcej niż dwoje dzieci).  

 Dodatkiem, który przysługuje do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego 
roku życia. Aby go otrzymać należy spełnić warunki niezbędne do uzyskania zasiłku, a więc  
nie przekroczyć kryterium dochodowego.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem samodzielnym                   
i przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1922,00 zł 
netto. Kolejnym warunkiem jest, aby matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną                          
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa                                
do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie                         
od lekarza prowadzącego ciąże. Oba świadczenia są wypłacane jednorazowo. W przypadku 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wsparcie uzyskało w 2016r. 57 osób 
(96,61%                               z wszystkich urodzonych dzieci). 

   Tabela 17. Liczba świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w gminie Kamionka w latach 

2015 - 2018 

Rok Jednorazowa 
zapomoga  

z tytułu urodzenia się 
dziecka  

(tzw. becikowe) 

Dodatek do zasiłku  
z tytułu urodzenia 

dziecka 

Liczba urodzonych 
dzieci 

N % N % N 

2015 50 79,36 28 44,44 63 

2016 57 96,61 31 52,42 59 

2017 64 90,14 30 42,25 71 

2018 53 77,94 29 42,65 68 

Łącznie 224 śr. 85,82 118 śr. 45,44 261 
    Opracowanie własne na podstawie danych GOPS. 
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 W ramach świadczeń rodzinnych, poza dodatkami do nich, realizowane są trzy rodzaje 
świadczeń opiekuńczych:  

1. Zasiłek pielęgnacyjny5 – przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i osoby,  
a przyznawany jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności. Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych 
niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w niektórych przypadkach również  
w stopniu umiarkowanym) oraz dla osób, które ukończyły 75 lat (z wyłączeniem osób 
pobierających dodatek pielęgnacyjny wypłacany przy emeryturze lub rencie z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych). 

2. Świadczenie pielęgnacyjne6 – przyznawane osobom, na których ciąży obowiązek 
alimentacyjny (tj. rodzice dziecka, krewni w linii prostej, rodzeństwo, rodzina zastępcza 
spokrewniona z dzieckiem, a także opiekunowi faktycznemu dziecka), które rezygnują lub 
nie podejmuje pracy zawodowej , gdyż opiekuje się niepełnosprawnym wymagającym 
szczególnej opieki lub osobą dorosłą niepełnosprawną w stopniu znacznym, jeśli jest 
zobowiązany wobec niej do alimentacji, jednak niepełnosprawność musiała powstać 
przed ukończeniem 18 roku życia lub w sytuacji kontynuacji nauki w szkole lub szkole 
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.  

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy7 – przyznawany osobom, na których ciąży obowiązek 
alimentacyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny                                 
i opiekuńczy.  Jednak prawo do tego świadczenia jest uzależnione od kryterium 
dochodowe (takie samo jak przy zasiłku rodzinnym), a przy jego ustalaniu brane są pod 
uwagę dochody rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę.  
Nie ma wymogu rezygnacji z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej. Specjalny zasiłek 
opiekuńczy przysługuje osobom, które nie spełniają warunków otrzymywania świadczenia 
pielęgnacyjnego, w tym m.in. z powodu daty powstania niepełnosprawności osoby 
wymagającej opieki. 

   
W latach 2015-2018 zasiłek pielęgnacyjny otrzymywało średnio 115 rodzin, świadczenie 
pielęgnacyjne 19 rodzin, a specjalny zasiłek opiekuńczy 12 rodzin zamieszkałych na obszarze 
gminy Kamionka.  

5. Bezpieczeństwo publiczne 

 

 W 2018 roku liczba przestępstw na terenie gminy Kamionka wyniosła 64.                                   
Była to największa wartość w badanym okresie. Tożsamą liczbę odnotowano również w 2016 
roku. Najmniejszą liczbę przestępstw zaobserwowano w 2015 roku - 46. Powyższe wartości 
potwierdza tabela nr 18. 

Tabela 18. Charakterystyka stanu przestępczości w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie  2015 2016 2017 2018 

Kradzieże mienia 3 6 3 2 

                                                           
5 Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1 listopada 2019 r. - 
215,84 zł miesięcznie. 
6 Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1477 zł w związku z przeprowadzoną waloryzacją. 
7 Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie. 
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Kradzieże z 
włamaniem  

5 9 8 6 

Przestępstwa 
przeciwko życiu  

0 0 0 0 

Przestępstwo 
przeciwko rodzinie  

3 2 11 32 

Narkotykowe 3 3 3 1 

Wykroczenia 
przeciwko ładowi i 
porządkowi  

1 2 0 1 

Inne 31 42 36 22 

Ogółem 46 64 61 64 

     Dane: Posterunek Policji w Kamionce  

6. Kultura i pielęgnowanie tradycji  

 

 Kultura lokalna jest kulturą nierozerwalnie związaną z daną społecznością lokalną,  
w której ona powstaje. Zazwyczaj jest tworzona na bazie międzyosobowych kontaktów ludzi 
pozostających względem siebie w terytorialnej bliskości.  Uczestnicząc w kulturze, bierzemy 
udział w kreowaniu życia społecznego i otrzymujemy możliwość oddziaływania na rozwój 
społeczny, jak i nadawania mu wyznaczanego wspólnie kierunku w duchu dialogu  
i wzajemnego zrozumienia. Kultura stanowi pole odkrywania przez każdego z nas własnego 
potencjału, pozwala na doświadczanie osobistej sprawczości. Sprzyja kształtowaniu się więzi 
społecznych, wpływając w ten sposób na zwiększenie spójności lokalnej społeczności  
i formowanie się jej tożsamości.  
 Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w największym stopniu realizuje funkcje kulturalne 
gminy. Na uwagę zasługują również inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę Publiczną, które                      
w ten sposób wspierają działalności tej Instytucji. Gminna Biblioteka Publiczna  
im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce posiada 3 filie biblioteczne (w Kozłówce, Samoklęskach,  
oraz Starościnie).  Powstała ona na przełomie 1948-1949 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się  
23 stycznia 1949 roku. Pamiątką tego wydarzenia jest zachowany do dziś oryginalny akt  
z tego otwarcia. W pierwszych latach swego funkcjonowania biblioteka mieściła się kątem 
budynku Gminnej Rady Narodowej, a pierwszą bibliotekarką była Pani Maria Radomska. 
Zakończyła ona pracę w 1971 roku. Biblioteka w swojej historii zmieniała lokal wielokrotnie.                          
W 1996 roku biblioteka została przeniesiona do budynku po Szkole Podstawowej, gdzie  
do dziś prężnie funkcjonuje. W ramach oferty kulturalnej prowadzone są różne formy pracy  
z czytelnikiem np. konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, wieczory poezji, festyny, wycieczki, 
zajęcia z dziećmi itp. 8 
 W 2017 roku Pan Zbigniew Krzysztof Sienkiewicz wyszedł z inicjatywą utworzenia 
„Fototeki Kamionki i Okolic”. Współpracując z miejscowym społecznikiem i fotografem Panem 
Januszem Cyfrowiczem przy podobnych projektach, inspirując się nimi postanowił dokończyć 
przedsięwzięcie, w którego realizację niegdyś byli wspólnie zaangażowani. Mieszkańcy gminy 
przekazali kilkaset fotografii zabierając Nas w sentymentalną podróż po dawnej Kamionce                          

                                                           
8 https://gbpkamionka.naszabiblioteka.com/historia-biblioteki-1 [dostęp dnia 10.04.2019r.] 
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i innych miejscowościach gminy, by przybliżyć przeszłość, miejsca oraz ludzi, którzy tworzyli 
lokalną historię. Zbiory nadal są powiększane o kolejne fotografie.  

W 2016 roku 21 grudnia w lubartowskim szpitalu odbyła się uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Janusza Karola Cyfrowicza. Człowiek ten był 
fotografem i społecznikiem, a także animatorem higieny na wsi, pasjonatem turystyki rowerowej 
oraz II Wojny Światowej. Uroczystość była hołdem dla Człowieka i postawy wobec 
społeczeństwa godnej popularyzowania, bowiem potrafił stanąć naprzeciw, w czasach, kiedy 
mamy do czynienia z kryzysem idei, postaw i szacunku do przeszłości i człowieka. Pracownicy 
biblioteki, jak i jej poszczególnych filii w latach 2015-2018 zorganizowali liczne konkursy oraz 
wystawy fotograficzne.  Jedna z wystaw („Zapisane w pamięci”) obyła się dnia 11 października 
2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce przy okazji 
zorganizowanego kolejnego już spotkania z profesorem Juliuszem C. Chojnackim z jego 
kolegami i koleżankami z lat dziecięcych (rocznik 1943) oraz czytelnikami biblioteki. Pod koniec 
roku miejscowi pasjonaci fotografii i czytelnictwa mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie 
„Jesień z książką”. Organizowane są również konkursy recytatorskie (np. w 2015 r. konkurs pt. 
„Brzechwa dzieciom” dla klas I-III zorganizowanego z okazji 115 rocznicy urodzin Jana 
Brzechwy, czy pt. „Idzie niebo ciemną nocą” z okazji 30 rocznicy śmierci Ewy Szelburg-
Zarębiny, „Dorota Gellner dzieciom”) oraz plastyczne, a także podwieczorki literackie (m.in. 
„Podwieczorek z Szekspirem”, który odbył się 27 kwietnia 2016 roku i stanowił wspólną 
inicjatywę z Zespołem Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce), czy 
inne wydarzenia, jak „Dzień głośnego czytania”, „Dzień Mamy”, kiermasze (np. kiermasz ozdób 
świątecznych w 2015 r.) itp. Każdego roku dzieci w wieku szkolnym mają możliwość 
uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach w ramach „Ferii w Bibliotece”.  Biblioteka nawiązuję 
współpracę również z organizacjami pozarządowymi by wspólnie zorganizować w sposób 
produktywny czas wolny dla miejscowej ludności. W 2015r. wraz z Fundacją Animacji Lokalnej 
Fraktal umożliwiono osobom chętnym udział w bezpłatnych warsztatach tworzenia kartek 
świątecznych.  Do wspólnych inicjatyw włączył się również teatr profilaktyki i edukacji Maska  
z Krakowa. Zaprezentowano spektakl promujący czytelnictwo skierowany do najmłodszych pt. 
„Skradzione mądrości”. W 2015 r. uczestniczono w konkursie dotacyjnym Instytutu Książki 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”, a złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
Zakupiono 3 zestawy komputerowe, z czego 2 komputery udostępniono czytelnikom, a jeden 
przeznaczono na potrzeby pracowników biblioteki (służy do tworzenia katalogowej bazy książek 
dostępnej on-line).  

 Jak wspomniano, Gminy Ośrodek Kultury jest jedną z dwóch instytucji kultury 
działających na terenie gminy Kamionka. Dyrektorem instytucji jest Pan Mikołaj Lazor. 
Podejmowane działania przeważnie nie posiadają charakteru jednorazowych wydarzeń, lecz 
dotyczą dłuższego okresu realizacji. W GOK funkcjonuje Dziecięcy Zespół Ludowy 
„Kamioneczka” dzięki, któremu dzieci mogą rozpocząć lub kontynuować naukę tańca. Zespół 
pracuje w trzech grupach wiekowych – przedszkolnej, wczesnoszkolnej i młodzieżowej. Zespół 
na stałe współpracuje z Kapelą Ludową „To i Owo” z Kamionki, z którą uświetnia ważne 
uroczystości lokalne. Poszczególne grupy taneczne „Kamioneczki” prezentują tańce, przyśpiewki, 
gry i zabawy z różnych regionów Polski. Zespół powstał w celu zainteresowania dzieci                             
i młodzieży bogatym folklorem poszczególnych regionów Polski i upowszechniania naszej 
pięknej kultury. Na terenie gminy działają również trzy zespoły śpiewacze przy Kołach 
Gospodyń Wiejskich w Kozłówce, Samoklęskach i Starościnie. Miłośnicy teatru mają możliwość 
uczestnictwa w zajęciach Koła Teatralnego. Jest to oferta skierowana do lokalnej młodzieży, zaś 
dla dzieci w wieku przedszkolnym są organizowane spektakle teatralne np. „Kozucha 
Kłamczuch” (wystawiany przez Studio Teatralne „ART-RE” z Krakowa oraz GOK                                 
w Kamionce). 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce również organizuje zajęcia w okresie ferii 
zimowych, jak i umożliwia nieodpłatne korzystanie z gier planszowych, ping ponga, bilardu, 
siłowni w bardzo dogodnych godzinach od 9.00 do 22.00.  W 2016 roku  
za symboliczną opłatą chętne osoby mogły skorzystać z zajęć („Animacyjna Fabryka Ruchu”) 
prowadzonych przez absolwentki kierunku animacji kultury o specjalizacji  
teatralno-tanecznej na UMCS w Lublinie. Były one przeznaczone dla dzieci i młodzieży  
i odznaczały się bogatym wachlarzem oferty i szerokim zakresem poruszanej tematyki,  
od tajników pracy aktorów, tancerzy, artystów do animatorów i innych twórców sztuki. Inne 
przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców gminy to m.in. turnieje szachowe („No cóż,  
że ze Szwecji”), konkursy, festyny itp. GOK często nawiązuje na tym polu współpracę  
z organizacjami pozarządowymi, czy instytucjami, służbami itp. Na uwagę zasługuje 
przedsięwzięcie pn. „Impreza integracyjno-promocyjna w Kamionce”, która się odbyła w dniu                   
21 czerwca 2015 r., a przeprowadzona została przez Gminę Kamionka we współpracy                              
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na terenie 
parku w Kamionce. Głównym celem imprezy było zaprezentowanie mieszkańcom gminy oraz 
przebywającym w tym okresie turystom walorów gminy. Zapoznano uczestników                                     
z możliwościami ciekawego spędzania czasu wolnego na terenie gminy, ukazano efekty 
aktywności mieszkańców działających w sformalizowanych oraz niesformalizowanych grupach, 
zaproponowano skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji z lekarzami 
wielu specjalności. Działalność GOK to też podejmowanie się większych wyzwań. Dla przykładu 
w dniu 24 września 2016r. mieszkańcy gminy mogli odpocząć i wyśmienicie się bawić przy 
świetnej muzyce („Wesołe Nuty z Samoklęsk”, „Opium”, Zespół „Korona”), jak odprężyć 
zażywając dawki śmiechu dzięki występowi kabaretu KiH. Wieczorem odbyły się pokazy                              
z ogniem (Fireshow „Antares”). Impreza odbyła się pod nazwą ”Bratnikoland Dance & Fun”.                       
Z kolei Urząd Gminy w Kamionce był organizatorem imprezy integracyjno-promocyjnej 
„Powitanie Lata w Kamionce”, która miała miejsce 2 lipca 2018 r. I w tym przypadku                               
dla mieszkańców gminy przygotowano liczne atrakcje m.in. sztafetę biegową, występ dzieci                            
z Zespołu Szkół w Kamionce, Szkoły Podstawowej w Samoklęskach, zespołu „Kamioneczka” 
wraz z Kapelą „To i Owo”, chóru „Boże Słowiki” z Kamionki, ”Wesołych Nutek” z Samoklęsk, 
pokazy taneczne oraz konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci. Na najbardziej wytrwałych 
uczestników czekał seans filmowy w kinie letnim zlokalizowanym na placu przy Bibliotece 
Publicznej w Kamionce.  

Poza festynami dla lokalnej społeczności organizowane są letnie pikniki rodzinne. 
Wydarzeniom tym zawsze towarzyszy obcowanie z kulturą poprzez obecność części artystycznej.  
Corocznie z okazji Święta Plonów odbywają się dożynki gminno-parafialne. Rozpoczynają się 
Mszą Świętą, następnie w repertuarze są zaplanowane występy różnych artystów i zespołów, 
turnieje czy pokazy np. fajerwerków, zabawy taneczne. W styczniu 2016 roku po raz pierwszy 
zorganizowano Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej, podczas którego zbierano artykuły 
spożywcze, chemiczne, higieniczne itp. Dary przekazano osobom potrzebującym zamieszkującym  
na terenie gminy. 

 W 2015 roku po otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Narodowego 
Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, zrealizowano własny projekt  
pt. „Inicjatywa Gmina”. Ze zgłoszonych wniosków w konkursie „Weźmy się i zróbmy”  
12 wnioskodawców otrzymało fundusze. Łączna wysokość środków przeznaczona na ten cel 
wyniosła 49 988,85 zł.  

Na terenie gminy znajduje się jedno z najpopularniejszych muzeów w kraju – Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, a także aż 176 obiektów objętych nadzorem konserwatorskim m.in.: 

 Kompleks parkowo-pałacowy w Kozłówce ( I poł XVIII w.); 
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 Zespół pałacowy w Samoklęskach (wybudowany 1800 roku wg. Projektu Ch.P. Aignera) 

 Zespół urbanistyczny Kamionki (XV-XVI wiek) jedno z najstarszych założeń 
urbanistycznych powiatu lubartowskiego 

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła – jeden z najstarszych kościołów                  
w województwie lubelskim.  

 Kaplica grobowa rodziny Zamoyskich na cmentarzu w Kamionce z początku XX wieku. 

 

Wiejski Dom Kultury w Samoklęskach  

W 2015 roku zostały zakończone prace remontowo-modernizacyjne w ramach projektu 
pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Kolonii Pierwszej  
z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury” współfinansowanego przez Unię Europejską  
z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Wartość 
całkowita projektu to kwota 80 437,72 zł. Dofinansowanie z EFRROW wyniosło 43 482,00 zł.  
Umieszczone poniżej fotografie prezentują rezultat prac oraz aktywność kulturalną lokalnej 
społeczności. 

 
 Fot. Wiejski Dom Kultury w Samoklęskach 

 
 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Witryna Urzędu Gminy Kamionka9 

Aktywność kulturalna to nie tylko dbałość o odpowiednie zagospodarowanie czasu 
wolnego mieszkańców gminy, ale także pielęgnowanie tradycji i pamięci o przodkach.  
W tym celu z należytą starannością podchodzi się do organizacji wydarzeń związanych  
z obchodami rocznic i świąt państwowych. Przykładem ciekawej inicjatywy jest rajd rowerowy 
poświęcony upamiętnieniu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odbywający się  
dnia 22 lipca w dzień wyzwolenia Kamionki spod okupacji niemieckiej . Inicjatorem rajdu był 
nieżyjący już Pan Janusz Cyfrowicz.  

 W 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci  
i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Celem programu jest zaangażowanie w opiekę  
nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak najszerszego grona podmiotów,  
co wpłynie na zwiększenie wiedzy o historii naszego kraju, dzięki czemu wzmocnieniu ulegnie 

                                                           
9 https://www.kamionka.pl/aktualnosci/n,68489,gminny-dzien-kobiet-2019.html 
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świadomość obywatelska społeczeństwa, a także postawy patriotyczne. Gmina Kamionka jako 
wnioskodawca uzyskała środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem                             
na realizację projektu pt. „Prace remontowo-konserwatorskie przy pomniku upamiętniającym   
10-lecie niepodległości Polski” 

7. Sport i rekreacja 

 

 Wydarzenia sportowe są ważnym elementem aktywności społeczności w gminie 
Kamionka. Organizując imprezy sportowe gmina przyczynia się do rozwoju integracji 
mieszkańców, ich aktywnego spędzania czasu oraz promowaniu zdrowego trybu życia. 
Głównymi organizatorami wydarzeń sportowych w gminie są jednostki LKS Kamionka, Zespół 
Szkół w Kamionce, Gminny Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Wydarzenia 
organizowane są najczęściej w okresie wiosenno – letnim. Najczęściej wykorzystywanym 
miejscem realizacji imprez oraz zawodów o charakterze sportowym jest „Stadion Leśny”                           
w Kamionce. 

Ludowy Klub Sportowy Kamionka 

 LKS Kamionka powstał 10 marca 1965 roku. W roku 1980 klub został zgłoszony do 
rozgrywek organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Początkowo zespół 
występował w „B” klasie, następnie awansował do „A” klasy. LKS Kamionka w 1994 roku 
awansował do rozgrywek na poziomie klasy Wojewódzkiej. Rok 1997                to kolejny awans 
do ligi Okręgowej w której klub był rewelacją rozgrywek pokonując takich przeciwników jak 
Górnik Łęczna i Wisła Puławy, Stal Poniatowa, Lewart Lubartów  
czy w meczu sparingowym II ligowy Motor Lublin. W Pucharze Polski LKS Kamionka dotarł  
do ćwierćfinału wojewódzkiego. Obecnie klub występuje w rozgrywkach „B” klasy w III grupie.  

Prezes klubu: Janusz Drzewiecki 

Sekcja piłki nożnej 

1. Drużyna Juniorów  
2. Drużyna Seniorów  

 W okresie zimowym organizowane są turnieje halowe dla wszystkich chętnych  
z terenu Gminy. 

Infrastruktura sportowa klubu – Stadion Leśny 

 Ludowy Klub Sportowy Kamionka swoje mecze rozgrywa na „Stadionie Leśnym”. 
Obiekt sportowy jest typowym obiektem dla drużyn występujących w B – klasie. Problemem 
stadionu jest murawa, która przy intensywniejszych opadach deszczu uniemożliwia rozgrywanie 
zawodów sportowych. Kolejnym problemem stadionu jest zbyt mała szatnia oraz brak 
ogrodzenia całego boiska. W celu poprawy warunków oraz bezpieczeństwa gmina pracuje nad 
projektem budowy nowego stadionu z zapleczem lekkoatletycznym i technicznym w nowej 
lokalizacji. 
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Aktywność sportowa Zespołu Szkół w Kamionce 

 Szkoła posiada tradycje sportowe ukierunkowane na takie dyscypliny jak: piłka ręczna, 
piłka nożna, tenis stołowy oraz rekreacyjne formy aktywności. Jako jednostka oświaty, szkoła 
współpracuje z rodzicami organizując wspólne imprezy, festyny, wycieczki sportowe, obozy 
rekreacyjno – sportowe, których celem jest popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci                           
i młodzieży. Poprzez organizowane zajęcia szkoła stara się rozwinąć wrażliwość i empatię 
sportową oraz zasady fair play wśród dzieci i młodzieży. Szkoła pełni rolę koordynatora 
wszelkich działań edukacyjnych i sportowych. W szkole znajduje się sala gimnastyczna                              
z widownią, mała sala do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, sala  
do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z programu MEN „Radosna Szkoła”  
dla uczniów edukacji wczesnoszkolnych. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone  
są również na terenie przyszkolnym, gdzie zlokalizowane jest wielofunkcyjne boisko sportowe                     
i plac zabaw. 
 
Aktywność sportowa w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Samoklęskach  
 
 Aktywność sportowa w Szkole Podstawowej w Samoklęskach organizowana jest                         
za pomocą wydarzeń sportowych oraz poprzez ofertę edukacyjną. Szkoła jako jednostka oświaty 
prowadzi zajęcia dla dzieci w postaci lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych                     
w formie różnych dyscyplin sportowych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze szkoła prowadzi 
zajęcia oraz organizuje wydarzenia z użyciem nowoczesnej sali gimnastycznej. Szkoła posiada 
również plac zabaw dzięki któremu najmłodsi mieszkańcy gminy mogą spędzać swój czas wolny. 
 

8. Edukacja i wychowanie 

 

Edukacja przedszkolna w Gminie Kamionka 

 Opieka przedszkolna na terenie gminy Kamionka realizowana jest za pośrednictwem 
Przedszkola Samorządowego. Przedszkole Samorządowe w Kamionce działa nieprzerwanie  
od 1955 roku. Na przestrzeni lat swoją siedzibę miało w wielu miejscach na terenie Kamionki. 
W ostatnich 20 latach mieściło się w obecnej lokalizacji, w dosyć wiekowym budynku 
pamiętającym czasy carskie. W roku 2015 samorząd gminy Kamionka podjął decyzję o budowie 
nowego budynku przedszkola, by już w 2018 oddać do użytku obiekt mieszczący 4 sale 
dydaktyczne - do których uczęszcza około 100 dzieci. Sale wyposażone są w nowoczesne 
pomoce naukowe. Choć budynek jest tradycyjny w bryle, to posiada nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, takie jak: geotermalna pompa ciepła zapewniająca całkowicie ekologiczne ciepło 
dla budynku oraz inteligentny system wentylacji, tzw. rekuperacja. Dodatkowo obiekt 
wyposażony jest we własną kuchnię wraz z systemem wind dostarczającym posiłki na piętro 
budynku. Dyrektorem jednostki jest Pani Joanna Podleśna. Przedszkole składa się z 4 oddziałów. 
Do każdego z nich przydzielonych jest 25 dzieci. Dyrektorem jednostki jest Pani Joanna 
Podleśna. 
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Źródło: UG Kamionka 

 Przedszkole organizuje też uroczystości dla rodzin przedszkolaków (Dzień Babci i 
Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca), dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola (zabawa 
choinkowa, Dzień Dziecka), dla byłych pracowników przedszkola (Dzień Edukacji Narodowej, 
Dzień Kobiet).  

Poniższa tabela prezentuje liczbę dzieci korzystających z oddziałów przedszkolnych  
w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018. 

 

Tabela 19. Liczba dzieci korzystających z przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych                  
w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wyszczególnienie Liczba dzieci korzystających  
z oddziałów przedszkolnych w Gminie 
Kamionka w latach 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

Oddziały przedszkolne 
przy szkołach 
podstawowych 

osoba 71 94 94 24 

Przedszkola osoba 50 50 50 144 

                Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

 

 

Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa  

 W Gminie Kamionka funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum (w związku  
z reformą systemu oświaty w 2017 roku rozpoczęto proces wygaszania gimnazjum). Wg. stanu  
na dzień 31.12.2018 do szkoły podstawowej uczęszczało 472 uczniów, zaś do gimnazjum  
139 uczniów (tabela 20). 

http://www.stat.gov.pl/bdl
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Tabela 20. Liczba dzieci korzystających ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie 
Kamionka w latach 2015 - 2018 

 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Liczba dzieci 
korzystających ze szkół 

podstawowych i 
gimnazjum w Gminie 

Kamionka w latach 2015-
2018 

 2015 2016 2017 2018 

szkoły podstawowe ogółem - uczniowie osoba 472 408 470 472 

gimnazja ogółem  
- uczniowie 

osoba 191 208 138 139 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

 

Wskaźnik skolaryzacji10 w gminie Kamionka w latach 2015-2018 utrzymywał                                          
się na podobnym poziomie dla szkół podstawowych od 92,19% w 2015 roku do 89,30%  
w 2018 roku. Dla gimnazjum wskaźnik ten wyniósł 87,61% w 2015 roku oraz 89,01%  
w 2018 roku (tabela 21). 
 

Tabela 21. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych i gimnazjum                     
w latach 2015 - 2018 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Współczynnik skolaryzacji brutto szkołach 
podstawowych i gimnazjum  - lata 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

szkoły 
podstawowe 

% 92,19 91,89 89,35 89,30 

szkoły 
gimnazjalne 

% 87,61 87,76 89,03 89,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

 Gmina posiada bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Większość nauczycieli 
posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Organ prowadzący dba                        
o rozwój zawodowy nauczycieli przeznaczając na ten cel w budżecie gminy co roku odpowiednie 
środki finansowe. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Wskaźnik skolaryzacji - Stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w 
określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia. 

http://www.stat.gov.pl/bdl
http://www.stat.gov.pl/bdl
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Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce  

Historia szkoły 
 

 17.05.1987 r. – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły 
w Kamionce.  

 02.1994 r. – uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Kamionce powstałej  
z połączenia ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kamionce i Szkoły Podstawowej  
w Kozłówce.  

 09.1994 r. – utworzenie Zespołu Szkół w Kamionce.  

 09.1999 r. – utworzenie Gimnazjum w Zespole Szkół w Kamionce.  

 16.10.2000 r. – otwarcie hali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół  
w Kamionce.  

 11.2001 r. – nadanie Zespołowi Szkół w Kamionce imienia Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.  

 25.09.2002 r. – otwarcie pracowni komputerowej w ramach programu ,,Internet  
w szkołach - Projekt Prezydenta RP”.  

 30.04.2009 r. – otwarcie wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży.  

 25.01.2010 r. - otwarcie nowo wyposażonej sali zabaw w Szkole Podstawowej Zespołu 
Szkół w Kamionce, w ramach programu ,,Radosna Szkoła”.  

 04.11.2010 r. – otwarcie pracowni językowej w Zespole Szkół w Kamionce (finansowana 
przez MEN oraz Radę Rodziców).  

 10.11.2010 r. – otwarcie nowego szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół  
w Kamionce, wybudowanego w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
,,Radosna Szkoła”.  

 09.2013 r. – utworzenie pierwszej klasy sportowej w Szkole Podstawowej  
w Kamionce.  

 09.2014 r. – utworzenie pierwszej klasy sportowej w Gimnazjum w Kamionce. 

 09.2017 r. – na skutek wprowadzenia nowej Ustawy następuje wygaszanie Gimnazjum. 
 
 
Dane ogólne szkoły 
 
 W skład Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce 
wchodzą:  
 

 Odziały przedszkolne, 

 Szkoła podstawowa, 

 Branżowa szkoła I stopnia, 

 Technikum. 
 
 W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wynosiła około 600. Uczniowie podzieleni 
są na 24 klasy.  
 
 Dyrektorem Zespołu Szkół w Kamionce jest Pani Urszula Wałejko. 
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Wyposażenie Zespołu Szkół w Kamionce 
 
 Zespół Szkół w Kamionce zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku. Dysponuje  
32 salami lekcyjnymi,  3 pracownie komputerowe wyposażone odpowiednio 12 stanowiskami,                            
15 stanowiskami oraz 10 stanowiskami komputerowymi oraz Centrum multimedialnym dla grona 
pedagogicznego. Szkoła posiada również pracownię językową oraz 7 sal wyposażonych w tablice 
interaktywne z komputerami i rzutnikami. Szkoła posiada stałe połączenie z Internetem i własną 
stronę internetową. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli w budynku znajduje się biblioteka, 
stołówka, 3 świetlice, gabinet pedagoga, pielęgniarki i stomatologa. W szkole znajduje się sala 
gimnastyczna z widownią, mała sala pomocnicza do prowadzenia zajęć                                 
z wychowania fizycznego, sala do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z programu MEN 
„Radosna szkoła” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia wychowania fizycznego 
prowadzone są również na terenie przyszkolnym, gdzie zlokalizowane jest wielofunkcyjne boisko 
sportowe i plac zabaw również z programu MEN „Radosna szkoła”. Techniczne i dydaktyczne 
wyposażenie szkoły jest stale wzbogacane i modernizowane. 
 
Projekty realizowane przez Zespół Szkół w Kamionce w latach 2015 - 2018 
 

 CYBERNAUCI – Kompleksowy projekt kształcenia bezpiecznych 
zachowań w sieci Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji 
Narodowej. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju 
Edukacji. 
 

 PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ" 
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest 
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów 
Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej 
diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
 

 Europejski Tydzień Sportu „Be Active” 
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą 
promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten miał 
zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych 
przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive  
ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia 
oraz przez cały rok. 

 

 Projekt z Klasą 
Ogólnopolski Program wydawnictwa ,,Nowa era”.  
 

 Program Uczenie Się Przez Całe Życie 
międzynarodowy projekt Comenius „Śpiewająca Europa” w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie” ze środków Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji. Wymiana międzynarodowa młodzieży  
z Belgii, Bułgarii, Anglii, Francji, Polski, Rumunii i Hiszpanii. Maj 2015 r. - wizyta 
wszystkich uczestników projektu w Zespole Szkół w Kamionce  
na podsumowaniu projektu i ogromny sukces finalnego Musicalu „Singing 
Europe”.  
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 Szkoła Współpracy  
uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, 

 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy  
pod patronatem MEN- KIK /34 pt. ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości  
oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie 
żywienia i aktywności fizycznej".  
 

 Akcje charytatywne: m.in. ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, ,,Góra 
grosza”, ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.  
 

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 
 
 Budowa Szkoły Podstawowej w Samoklęskach rozpoczęła się w 1969r. Oficjalne 
przekazanie szkoły do użytku nastąpiło 6 stycznia 1972 roku. W maju 2003r. rozpoczęto budowę 
sali gimnastycznej, której otwarcie odbyło się 10 listopada 2004 r.  
 Baza szkoły obejmuje: budynek dydaktyczny, salę gimnastyczną, trawiaste boisko szkolne, 
plac zabaw dla dzieci. W budynku dydaktycznym znajduje się: 9 sal lekcyjnych, pracownia 
komputerowa, biblioteka, świetlica, kuchnia i stołówka.  

Grono pedagogiczne tworzy 23 nauczycieli. Dyrektorem placówki jest Pani Anna 
Marciniak.  
 
 
 
Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową w Samoklęskach w latach 2015-2018 
 

• „ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 
Organizatorem konkursu jest STENA RECYCLING SP. z o.o. Konkurs ekologiczny 
„Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” ma na celu kształtowanie ekologicznej 
świadomości dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie pozytywnych postaw  
i wzorców zachowania dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
 

• „Z Niemieckim w Drogę” 
„Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę” to projekt realizowany  
przez Goethe-Institut we współpracy z Wydawnictwem Lektor Klett. Skierowany                          
jest do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej, którzy stoją przed wyborem drugiego 
języka obcego. 
 

• „Służba Ojczyźnie jest Moim Prawem”, 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja BO WARTO. 

 

• Akcja „Góra Grosza” 
Głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, 
rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej 
potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
 
 

• Akcja „Tysiąc Powodów By Czytać” 
Organizatorem akcji jest EMPIK. 
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• Akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich V” 
Organizatorem akcji edukacyjnej, współfinansowanej ze środków Funduszy 
Europejskich, jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
 

• Konkurs ,,25 na piątkę  z plusem ‘’ 
W dniu 17 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu ,,25 na piątkę z plusem’’. 
Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu ukazującego w sposób 
kreatywny działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska. Szkoła 
znalazła się na liście laureatów i otrzymała nagrodę główną, czyli wyposażenie pracowni 
biologicznej o wartości 35 000 złotych. Film promujący działania podejmowane w szkole 
powstał dzięki zaangażowaniu Pana Bartłomieja Dudzika i ucznia klasy VII Mateusza 
Adamczyka. 
 

9. Finanse gminy Kamionka w latach 2015 – 2018 

 
 Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, czyli 
wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi działalność 
finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. Działalność                              
ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet ma charakter wieloaspektowy                                      
i wielokierunkowy. Złożoność działalności gminy generuje powstawanie problemów, które gmina 
musi rozwiązywać przy ograniczonych zasobach i wielu potrzebach społeczno-gospodarczych. 
Samodzielność gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona. 
Wynika to z faktu, iż gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych 
z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i opłaty, zaciąga 
pożyczki i kredyty. Działalność finansowa jest prowadzona według określonych zasad, które                         
są wyznaczone przez ogólne, powszechnie obowiązujące reguły postępowania, bez naruszenia 
konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności gminy jako podmiotu publiczno-prawnego.  
 
 Wysokość dochodów w roku 2018 wyniosła 29 301 423,50 zł, jest to wzrost w stosunku 
do roku 2015 o 44%. W badanym okresie w każdym kolejnym roku wartość dochodów gminy 
wzrastała. Największy wzrost odnotowano w roku 2018, gdzie wysokość dochodów w stosunku 
do roku 2017 wzrosła o 14%. 
 
 Wysokość wydatków w roku 2018 wyniosła 33 734 361,63 zł, wartość ta wzrosła                          
w stosunku do roku 2015 o 71%. Największy wzrost wartości wydatków nastąpił również w 2018 
roku. Wartość wydatków wzrosła w stosunku do roku 2017 o 35%.  
 
 Dochody oraz wydatki gminy są ze sobą silnie powiązane. Wzrost wartości dochodów 
oznacza wzrost wartości wydatków. Powyższe dane potwierdza poniższy wykres oraz tabela.  
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Wykres 2. Wysokość dochodów i wydatków ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 -
2018 

 
Źródło: Dane z UG Kamionka 

 
 

 

Tabela 22 - Wynik budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

  2015 2016 2017 2018 

Dochody bieżące 18 618 093,91 22 937 230,52 25 518 555,43 27 205 591,76 

Wydatki bieżące 16 472 040,61 21 183 873,98 22 943 362,91 24 043 283,01 

Nadwyżka operacyjna  2 146 053,30 1 753 356,54 2 575 192,52 3 162 308,75 

Dochody majątkowe 1 694 727,04 414 210,35 137 247,43 2 095 831,74 

Wydatki majątkowe  3 256 999,21 728 039,41 2 027 935,92 9 691 078,62 

Bilans majątkowy  -1 562 272,17 -313 829,06 -1 890 688,49 -7 595 246,88 

Dochody ogółem 20 312 820,95 23 351 440,87 25 655 802,86 29 301 423,50 

Wydatki ogółem 19 729 039,82 21 911 913,39 24 971 298,83 33 734 361,63 

Nadwyżka 583 781,13 1 439 527,48 684 504,03 -4 432 938,13 

Przychody 1 135 191,93 1 086 770,06 2 398 137,54 7 185 204,44 

Rozchody 1 621 203,00 128 160,00 324 499,00 340 000,00 

Finansowanie  -486 011,07 958 610,06 2 073 638,54 6 845 204,44 

Wyniki budżetu  97 770,06 2 398 137,54 2 758 142,57 2 412 266,31 
Źródło: Dane z UG Kamionka 

 
 Pomimo wzrostu wydatków wynik budżetu w badanym okresie przyjmował wartości 
dodatnie. Jest to pozytywna informacja świadcząca o powstałej nadwyżce na koniec każdego 
badanego roku. Największą nadwyżkę w gminie Kamionka odnotowano w roku 2017, wynik 
budżetu wyniósł wtedy 2 758 142,57 zł. Najmniejszą nadwyżkę odnotowano natomiast w 2015 
roku wyniosła ona wtedy 97 770,06 zł. 
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Wykres 3. Wyniki budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

 
 

Źródło  Dane Urząd Gminy Kamionka 

 
 
Zadłużenie gminy Kamionka w latach 2015 - 2018 
 
 Gmina Kamionka posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dłużnych.                                
Są to przede wszystkim zobowiązania długoterminowe. Wartość zadłużenia w roku 2015 
wyniosła 4 919 722,00 zł. W roku 2016 wartość zadłużenia wyniosła 4 791 562,00 zł. W roku 
2017 zadłużenie wyniosło 4 435 580,00 zł. W roku 2018 nastąpił znaczący wzrost wartości 
zadłużenia w stosunku do lat poprzednich. W 2018 roku zadłużenie wyniosło 8 695 580,00 zł. 
 Jak możemy zaobserwować, wartość zadłużenia malała od roku 2015 do 2017. Jednak                     
w roku 2018 nastąpił wzrost wartości zadłużenia gminy Kamionka z tytułu wyemitowanych 
obligacji komunalnych na realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej.   
 Zwiększenie zadłużenia gminy związane były bezpośrednio z koniecznością 
sfinansowania wkładu własnego samorządu na rekordowo wysokie zadania realizowane                           
z udziałem środków unijnych, która łączna wartość osiągnęła niespotykaną dotąd wysokość                      
16 mln zł. 
 Samorząd ma możliwość samodzielnego podejmowania decyzji związanymi                                  
z pozyskiwaniem środków na swoją działalność oraz ich wydatkowaniem. Efektem tych decyzji 
jest wielkość ponoszonych wydatków i wygenerowanych dochodów oraz stopień i zakres 
realizacji zadań przez jednostki gminne. Do prawidłowego i efektywnego zarządzania finansami 
niezbędna jest informacja jaki wpływ na sytuację finansową w jakiej znajduje się samorząd 
terytorialny mają poszczególne czynniki. Związki i zależności pomiędzy różnymi składnikami 
sprawozdania finansowego są badane za pomocą wskaźników.  
 Analiza wskaźnikowa jest składową analizy finansowej stanowiąca uzupełnienie badania 
podstawowych dokumentów finansowych. W ramach tego badania tworzy się szereg wskaźników 
będących relacją poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i pomagających ocenić 
działalność danej jednostki. Analiza dostarcza informacji na temat sytuacji finansowej w gminie,   
a także wspomaga proces planowania budżetowego i rozwój inwestycji. Do oceny sytuacji 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywany jest zestaw powiązanych ze sobą 
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logicznie wskaźników. Ministerstwo Finansów przygotowuje cyklicznie wskaźniki dla jednostek 
samorządu terytorialnego, mogących stanowić podstawę do określania możliwości kredytowych 
jednostek oraz do podejmowania decyzji związanych z ich rozwojem. Najbardziej przydatną 
grupą są wskaźniki budżetowe. Dotyczą one struktury dochodów i wydatków a także relacji 
pomiędzy dochodem a nadwyżką operacyjną. Odnoszą się także do samofinansowania jednostki. 
 Zestawienie wskaźników budżetowych dla Gminy Kamionka w latach 2015 – 2018 
przedstawia poniższa tabela nr 23.  
 
Tabela 23. Zestawienie Wskaźników budżetowych dla gminy Kamionka w latach 2015 - 
2018 

  2015 2016 2017 2018 

Średnia krajowa dla 
gmin wiejskich 

Udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem 29,32% 24,66% 24,40% 25,70% 

38,50% 

Udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem 16,51% 3,32% 8,12% 28,73% 

18,10% 

Udział dochodów bieżących w 
dochodach ogółem 91,66% 98,23% 99,47% 92,85% 

92,00% 

Udział wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem 16,51% 3,32% 8,12% 28,73% 

16,60% 

Udział nadwyżki operacyjnej w 
dochodach ogółem 10,57% 7,51% 10,04% 10,79% 

9,40% 

Wskaźnik samofinansowania 117,92% 297,73% 133,75% 54,26% 112,60% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kamionka 

 Najbardziej przydatną grupą są wskaźniki budżetowe. Dotyczą one struktury dochodów                   
i wydatków a także relacji pomiędzy dochodem a nadwyżką operacyjną. Odnoszą się także                     
do samofinansowania jednostki. Dla oceny sytuacji finansów w gminie Kamionka obliczone 
zostały podstawowe wskaźniki budżetowe wraz z podaniem średnich krajowych dla tych 
wskaźników: 

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 

• Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, 

• Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 

• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 

• Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 

• Wskaźnik samofinansowania. 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem dla badanego okresu utrzymywał                    

się na podobnym poziomie. Dla roku 2015 wartość wskaźnika wyniosła 29,32%. Kolejno dla 
następnych okresów dla roku 2016, 2017 oraz 2018 wartość wskaźnika wyniosła odpowiednio 
24,66%, 24,40% oraz 25,70%. Wskaźnik ten informuje jaką część dochodów ogółem stanowią 
dochody własne. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większa niezależność jednostki                        
od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Wartość oraz tendencję tego wskaźnika 
przedstawia wykres nr 5. Spadek wskaźnika od roku 2015 związany jest z przekazywaniem 
środków z tytułu świadczeń 500+. 
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Wykres 4. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminie Kamionka                         
w latach 2015 - 2018 

 
Źródło  Dane Urząd Gminy Kamionka 

 

 

 

 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla roku 2018 wyniósł 28,73%.                        
Dla lat 2015, 2016 oraz 2017 wartość tego wskaźnika wynosiła kolejno 16,51%, 3,32% oraz 
8,12%. Największe wartości wskaźnik przyjmował dla 2018 oraz 2015 roku. Udział wydatków 
majątkowych określa jaki procent stanowią wydatki majątkowe w wydatkach ogółem. Powyższe 
wartości przestawia wykres nr 6. 

Wykres 5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015 - 2018 

 
Źródło  Dane Urząd Gminy Kamionka 

 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem dla badanego okresu utrzymuje się na 
wysokim poziomie. W roku 2015 wartość tego wskaźnika wyniosła 91,66%. W roku 2016 
nastąpił wzrost wartości wskaźnika do poziomu 98,23%. W roku 2017 wartość wskaźnika była 
największa i wyniosła 99,47%. W roku 2018 nastąpił nieznaczny spadek do poziomu 92,85%. 
Wskaźnik ten uwidacznia jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Przyjmuje się, 
że im wyższa wartość tego wskaźnika tym bardziej stabilna sytuacja finansowa w gminie.                        
W gminie Kamionka w latach 2015 – 2018 wartość wskaźnika utrzymywała się na wysokim 
poziomie co oznacza względną stabilność finansową gminy. Wartość oraz tendencję tego 
wskaźnika przedstawia wykres nr 7. 
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Wykres 6. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w Gminie Kamionka 
w latach 2015 -2018 

 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem pozwala określić jaką część 
stanowią wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem. Dla roku 2015 wartość tego wskaźnika 
wyniosła 16,51%. W roku 2016 nastąpił spadek wartości tego wskaźnika do poziomu 3,32%.                 
W roku 2017 nastąpił wzrost wartości wskaźnika do poziomu 8,12%. Największą wartość 
wskaźnik ten uzyskał w roku 2018, gdzie wzrósł do poziomu 28,73%. Powyższe wielkości 
przedstawia wykres nr 8. 

Wykres 7. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminie 
Kamionka w latach 2015 - 2018 

 

 Kolejnym badanym wskaźnikiem jest wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej                                
w dochodach ogółem. Dla roku 2015 wartość tego wskaźnika przyjęła poziom 10,57%.                             
W roku 2016 wartość wskaźnika spadła do poziomu 7,51%. W roku 2017 wartość wskaźnika 
wzrosła do poziomu 10,04%. W 2018 wskaźnik osiągnął największą wartość 10,79%. Wskaźnik 
udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem informuje jaką część dochodu ogółem 
stanowi nadwyżka, będąca dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik budżetu finansowego bardzo 
wiele mówi o kondycji finansowej gminy. Jeśli jednostka osiągnie nadwyżkę operacyjną oznacza 
to, że ma ona możliwości inwestycyjne, rozwojowe, posiada środki na obsługę i spłatę 
zadłużenia. Deficyt finansowy natomiast świadczy o tym, że wydatki są wyższe od dochodów, 
zatem zadania jednostki są wykonywane kosztem sprzedaży majątku lub na skutek powiększania 
długu. Wartości wskaźnika udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem utrzymują                             
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się na wysokim i stabilnym poziomie dla gminy Kamionka. Świadczy to o dobrej kondycji 
finansowej gminy. Powyższe dane przedstawia wykres nr 9. 

Wykres 8. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w gminie Kamionka                        
w latach 2015 -2018 

 

 

 Ostatnim badanym wskaźnikiem budżetowym jest wskaźnik samofinansowania.                           
W roku 2015 wartość wskaźnika osiągnęła 117,92%. Dla roku 2016 wartość tego wskaźnika 
wzrosła do poziomu 297,73%. W roku 2017 nastąpił spadek wartości tego wskaźnika                              
do poziomu 133,75%. W roku 2018 wskaźnik przyjął najmniejszą wartość w badanym okresie                      
i wyniósł 54,26%. Wskaźnik samofinansowania daje odpowiedź na ile jednostka jest w stanie 
finansować inwestycje środkami własnymi. Wartość wskaźnika dla gminy Kamionka osiąga duże 
wartości w związku z tym jednostka nie musi martwić się ryzykiem utraty płynności finansowej. 
Wysoka wartość wskaźnika samofinansowania oznacza, że gmina ma niewykorzystane 
możliwości inwestycyjne. Powyższe dane przedstawia wykres nr 10. 

Wykres 9. Wskaźnik samofinansowania w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 
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Zestawienie obejmujące wartość uzyskanego dofinansowania unijnego  

przez gminy powiatu lubartowskiego  

w kadencji samorządowej 2014-2018 

 

 

 

Lp. 

 

Gmina powiatu 

lubartowskiego 

 

Ilość dofinansowanych 

projektów (szt) 

 

Suma pozyskanych 

środków (zł) 

1 Gmina Lubartów 16 30 317 691,72 zł 

2 GMINA KAMIONKA 10 11 651 751,62 zł 

3 Gmina Ostrów Lubelski 7 10 028 398,88 zł 

4 Gmina Jeziorzany 4 8 148 145,77 zł 

5 Gmina Serniki 5 7 979 423,57 zł 

6 Gmina Michów 5 7 409 145,57 zł 

7 Gmina Kock 8 7 271 081,05 zł 

8 Gmina Uścimów 4 7 135 507,73 zł 

9 Gmina Niedźwiada 10 5 583 554,03 zł 

10 Gmina Firlej 2 5 073 108,70 zł 

11 Gmina Ostrówek 3 4 616 259,08 zł 

12 Gmina Abramów 3 4 784 582,00 zł 

 

Opracowanie:   referat ds. inwestycji Urzędu Gminy Kamionka
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10. Wykaz inwestycji w gminie Kamionka w latach 2015-2018 

 

   W latach 2015-2018 zrealizowano lub rozpoczęto realizację inwestycji na łączną kwotę prawie 16 milionów złotych. Większość z nich była 

współfinansowana ze środków zewnętrznych. Wykaz inwestycji w analizowanym okresie zaprezentowano poniżej. 

Tabela 24. Wykaz najważniejszych inwestycji w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

l.p. Nazwa inwestycji Opis - cele Data 
realizacji 
(ukończenie 
inwestycji) 

Wartość 
inwestycji 

Kwota i źródło 
dofinansowania 
zewnętrznego 

1 Zakup i dostawa 
fabrycznie nowych 
pojemników do 
selektywnej zbiórki 
odpadów w Gminie 
Kamionka oraz 
koszy ulicznych 

Przedmiotem inwestycji jest zamówienie wraz z dostawą pojemników na 
odpady o pojemności 120 litrów - 1.500 szt., pojemników na odpady o 
pojemności 240 litrów - 400 szt., koszy ulicznych o pojemności 35 litrów - 20 
szt. Celem inwestycji jest ochrona środowiska poprzez skuteczniejsze 
zbieranie i  segregowanie odpadów, oraz poprawa gospodarowania odpadami 
na terenie gminy. 

 02.09.2015 157 415,40 zł - 

2 Modernizacja drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych nr 
103259L we wsi 
Amelin 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych nr 103259L we wsi Amelin. Celem inwestycji jest poprawa 
infrastruktury drogowej oraz ochrona gruntów rolnych. 
 

15.09.2015 139 827,97 zł - 

3 Przebudowa dróg 
ul. Litewska w m. 
Kamionka  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg ul. Litewska odc. 01 od km 
0+003,00 do km 0+313,00 i ul. Litewska odc. 02 od km 0+002,50 do km 
0+302,35 w miejscowości Kamionka łączących dwie drogi powiatowej. Celem 
inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa. 

Do 15.10.2015 376 101,45 zł - 

4 Przebudowa drogi 
osiedlowej w 
granicy działki nr 
120/2 w obrębie 
Samoklęski PGR 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi osiedlowej od km rob.0+004,00 do 
km rob. 0+161,00 stanowiącej dojazd do zabudowy mieszkalnej w granicy 
działki o numerze ewidencyjnym 120/2 w obrębie Samoklęski PGR. Celem 
inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie. 

 Do 27.05.2015 105 809,03 zł - 
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5 Modernizacja drogi 
gminnej nr 
103265L w 
miejscowości 
Kierzkówka, 
Kierzkówka 
Kolonia 

Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na: modernizacji drogi 
gminnej nr 103265L od km 0+006,10 do km 0+706,10 w miejscowości 
Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na 
działce 1059 położonej w obrębie Kierzkówka oraz na działkach 314 i 316 
położonych w obrębie Kierzkówka Kol. w gminie Kamionka, przy drodze 
powiatowej nr 1528L. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej 
oraz poprawa bezpieczeństwa. 

31.10.2016 195 083,35 zł - 

6 Modernizacja drogi 
gminnej 600 – lecia 
w Kamionce 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej ulicy 600 – lecia w 
Kamionce. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działkach 1445 
położonych w obrębie Kamionka. Celem inwestycji jest  poprawa 
infrastruktury drogowej w gminie. 

27.05.2017 68 876,80 zł - 
 

7 Modernizacja drogi 
gminnej nr 103249 
relacji Rudka 
Gołębska - 
Kamionka 
 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej nr 103249 relacji 
Rudka Gołębska – Kamionka od km 0 +000,00 do km 0+610,00. Celem 
inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej. 

26.06.2017 275 146,20 zł - 

8 Budowa 
przedszkola 
samorządowego w 
Kamionce 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola samorządowego w 
Kamionce. Zakres inwestycji to: rozbiórka starego budynku przedszkola i 
budynku gospodarczego, usunięcie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja, 
budowę budynku przedszkola, oddanie do użytku budynku. Celem inwestycji 
jest poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie. 

29.07.2018 2 623 912,65 zł 849 814,15 zł  
Kwota 
dofinansowania 
ze wsparcia 
finansowego, 
pochodzącego z 
działania 13.5 
"Infrastruktura 
przedszkolna" 

9 Modernizacja drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych nr 
103252L we wsi 
Biadaczka 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi  dojazdowej do gruntów 
rolnych nr 103252L we wsi Biadaczka.  Celem inwestycji jest poprawa 
infrastruktury drogowej oraz ochrona gruntów. 
 

30.09.2017 250 651,91 zł - 
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10 Przebudowa drogi 
gminnej Nr 
103271L w 
Siedliskach 

Przedmiotem inwestycji jest robota budowlana polegająca na przebudowie 
drogi gminnej Nr 103271L w Siedliskach. Celem inwestycji jest poprawa 
infrastruktury drogowej na terenie gminy. 
 

30.06.2018 262 409,04 zł - 

11 Przebudowa drogi 
gminnej nr 
103260L w 
miejscowości Syry 

Przedmiotem inwestycji jest robota budowlana polegająca na przebudowie 
drogi gminnej Nr 103260L w miejscowości Syry. Celem inwestycji jest 
poprawa infrastruktury drogowej. 

30.06.2018 349 813,39 zł - 

12 Budowa kanalizacji 
sanitarnej z dwoma 
przepompowniami 
w Kamionce – etap 
IV 

Inwestycja zakłada prace budowlane określone jako IV etap rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i obejmie swym zasięgiem 106 podłączeń posesji 
prywatnych, zlokalizowanych na następujących ulicach: Grobelna, 
Nadrzeczna, Wesoła, Łąkowa, Cicha, Lubelska, Zielona, Lipowa. W ramach 
inwestycji wybudowanych zostanie 4,67 km sieci kanalizacji, w tym 4510,5 m 
kanałów ściekowych grawitacyjnych, 163 m kanalizacji ciśnieniowych oraz 
dwóch przepompowni ścieków P7 i P8. Szacowana liczba mieszkańców 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej obejmie blisko 450 osób. 
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji w gminie. 

30.09.2018 2 423 100,00 zł 1 788 980,00 zł 
Dofinansowanie 
z PO WL na lata 
2014-2020 
(działanie 6.4 
Gospodarka 
wodno-
ściekowa" EFRR 

13 Przebudowa drogi 
gminnej w 
Kozłówce na dz. 
ewid. Nr 1028 

Przedmiotem inwestycji jest robota budowlana polegająca na przebudowie 
drogi gminnej w Kozłówce na dz. ewid. Nr 1028. Celem inwestycji jest 
poprawa infrastruktury drogowej w gminie. 

30.08.2018 599 836,42 zł - 

14 Termomodernizacja 
z przebudową 
wewnętrznej 
instalacji c. o. w 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 
Samoklęskach 

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Samoklęskach. Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność 
energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem inwestycji jest  
modernizacja placówki edukacyjnej. 

30.09.2018 
 

1 346 850,00 zł 727 067,71 zł 
Działanie 5.2 
"Efektywność 
energetyczna 
sektora 
publicznego" 
RPO WL na lata 
2014-2020 
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15 Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego na terenie 
gminy 

Wymiana wszystkich 488 szt. istniejących opraw oświetlenia ulicznego na 
oświetlenie ledowe w miejscowościach: 
Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kierzkówka, 
Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski 
Kol I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry, Wólka 
Kraśnieńska, Zofian.  
Celem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie. 
 

30.11.2018 1 521 510,00 zł 900 382,11 zł 
dofinansowanie  
z Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego  
w ramach RPO 
WL na lata 2014-
2020 

16 Przebudowa drogi 
gminnej w Bratniku 
Nr 103248L na 
odcinku ok. 630m 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: w ramach zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 103248L na odcinku ok. 630 m”. Celem 
inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej. 

30.11.2018 262 701,86 zł - 

17 Termomodernizacja 
Zespołu Szkół w 
Kamionce 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce. 
Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem inwestycji jest  modernizacja placówki 
edukacyjnej. 

30.09.2019 
 

2 238 000,00 zł 1 565 321,94 zł  
 
Działanie 5.2 
"Efektywność 
energetyczna 
sektora 
publicznego" 
RPO WL na lata 
2014-2020 

Dane: Urząd Gminy Kamionka 
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11.  Wsparcie gminy dla innych 

 

Gmina Kamionka aktywnie wspiera podmioty społeczne oraz mieszkańców, którzy 
podejmują się realizacji ciekawych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnej 
społeczności. Poniżej w tabeli 25 zaprezentowano rodzaje wsparcia udzielonego w tym zakresie. 

Tabela 25. Rodzaje wsparcia (pomocy) udzielonego przez gminę Kamionka na rzecz 
podmiotów trzecich w latach 2015 -2018 

l.p. Nazwa/opis wsparcia Odbiorca 
wsparcia 

Wartość 
udzielonego 
wsparcia 

Data  

Wsparcie finansowe 

 Dotacja  
Przeznaczenie: pokrycie 
kosztów związanych z 
prowadzeniem świetlicy 
integracyjnej dla dzieci 
 w wieku przedszkolnym (3-4 
letnich) z terenu gminy 
Kamionka11 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców  

i Przyjaciół Gminy 
Kamionka 

 „Innym i Sobie” 

45 000,00 zł 
 
 
50 000,00 zł  
 
 
55 000,00 zł 
 
 
49 000,00 zł  

2015-01-01 
/2015-12-31 
 
2016-01-01 
/2016-12-31 
 
2017-01-01 
/2017-12-31 
 
2018-01-01 
/2018-12-31 

 Zwrot kosztów wyżywienia 
dzieci oraz czesnego  

Stowarzyszenie 
Mieszkańców  

i Przyjaciół Gminy 
Kamionka 

 „Innym i Sobie” 

 
 
 
28 741,50 zł 
 
 
25 583,00 zł 
 
 
12 965,00 zł 

2015-01-01 
/2015-12-31 
 
2016-01-01 
/2016-12-31 
 
2017-01-01 
/2017-12-31 
 
2018-01-01 
/2018-12-31 

 Pokrycie kosztów związanych  
z funkcjonowaniem  
i działalnością12 
  

Ochotnicza Straż 
Pożarna  

(9 jednostek 
działających  

na terenie gminy) 

165 093,17 zł  
 
 
41 689,81 zł 
 
 
210 269,17 zł 
 
 
248 594,50 zł  

2015-01-01 
/2015-12-31 
 
2016-01-01 
/2016-12-31 
 
2017-01-01 
/2017-12-31 
 
2018-01-01 
/2018-12-31 

 Dotacja 
Przeznaczenie: 

Fundacja Animacji 
Lokalnej „Fraktal” 

3 480,00 zł 2016-09-15 
/2016-11-18 

                                                           
11 Działania podejmowane w ramach realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Kamionka z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2014-2018”.  Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 
2015/2016/2017/2018 https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=182&p1=szczegoly&p2=1059307. 
12 Ibidem 
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częściowe pokrycie kosztów 
związanych z realizacją 
zadania publicznego13 
 
 
 

Wsparcie rzeczowe 

 Użyczenie nieruchomości  
Budynek o powierzchni 
253,09 m2 położony na 
działce 420/1 o powierzchni 
ogólnej 0,1700 ha w obrębie 
geodezyjnym Kierzkówka14 

Stowarzyszenie  
na rzecz promocji  

i rozwoju  
w Kierzkówce 

„Działajmy Razem” 

Nieodpłatna 
pomoc w zakresie 
użyczenia 
nieruchomości 

2015-01-01 
/2015-12-31 
 
2016-01-01 
/2016-12-31 
 
2017-01-01 
/2017-12-31 
 
2018-014-01 
/2018-12-31 

Wsparcie informacyjno-doradcze 

 Wsparcie doradcze udzielone 
przez Wójta gminy Kamionka  
oraz pracowników referatu 
ds. Inwestycji Urzędu Gminy  
w Kamionce  

Stowarzyszenie 
„Innym i Sobie” 

Nieodpłatna 
pomoc  
w zakresie 
opracowania  
i aplikacji wniosków 

2018-09-04 

 Wsparcie informacyjne  
-polegające na m.in. 
systematycznym 
zamieszczaniu ogłoszeń, 
komunikatów  
na stronie Urzędu Gminy. 

Mieszkańcy gminy 
oraz inne osoby 
zainteresowane 

Bezpłatne  Działalność 
stała  

    Dane: Urząd  Gminy Kamionka 

                                                           
13 Ibidem 
14Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 
2015/2016/2017/2018 
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12.  Aktywność projektowa – projekty UE 

 

Tabela 26. Aktywność projektowa w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

Numer  
umowy 
/decyzji 

 

Nazwa/rodzaj 
projektu 

Krótki opis zakresu  
i celów 

Wartość 
projektu/ 

dofinansowania 

Data realizacji 

Projekty zakończone 

RPLU.13.05.00-06-
0018/15 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Działanie:  
13.5. Infrastruktura 
przedszkolna  
Obszar: nauka i edukacja 
 

Projekt 
inwestycyjny 
 
Budowa 
Przedszkola 
Samorządowego  
w Kamionce 
 
 

Przedmiotem projektu była budowa Przedszkola Samorządowego  
w Kamionce o powierzchni użytkowej 678,53 m2 (wraz z zagospodarowaniem jego 
otoczenia), przy ul. Kościelnej 6. Celem projektu jest zapewnienie dostępności do 
usług edukacji przedszkolnej, dla dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez między innymi 
poprawę warunków lokalowych, zwiększenie liczby miejsc dla dzieci (zwiększono z 
50 do 100 ) oraz stworzenie nowych miejsc pracy (zatrudniono 6 osób). 
W ramach projektu zrealizowano zadania: 
 – opracowanie ekspertyz technicznych i dokumentacji projektowej (wraz z 
kosztorysami) budowy przedszkola oraz rozbiórki starego budynku przedszkola i 
gospodarczego oraz studium wykonalności 
– rozbiórka starego budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego oraz 
sprawowanie nadzoru budowlanego 
– budowa Przedszkola Samorządowego - roboty budowlane, branża sanitarna, 
instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, maszynownia pompy ciepła z dolnym 
źródłem, instalowanie wentylacji. 

2 743 398.74 zł 
/849 814.15 zł 

2015-06-11 
/2018-10-3015 

Projekty w trakcie realizacji 

RPLU.04.01.00-06-
0165/16 
 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  

Projekt 
inwestycyjny 
 
Wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii na 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 283 zestawów solarnych systemów 
grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 
obiektach prywatnych w Gminie Kamionka. Dodatkowo projekt przewiduje zakup i 
instalację 21 kotłów na biomasę oraz  40 pomp aerotermalnych i jednej pompy 
gruntowej Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. 
zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych 

3 893 380.82 zł 
/3 035 704.30 zł 

2016-04-27 
/2019-10-30 

                                                           
15 Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się ukończenie etapu sprawozdawczego (końcowe rozliczenie projektu). 
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Działanie:  
4.1. Wsparcie 
wykorzystania OZE  
dziedzina: energetyka 

terenie Gminy 
Kamionka. 
 
 

wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków 
życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska 
naturalnego. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu 
zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla 
klientów końcowych. 

RPLU.06.04.00-06-
0042/17 
 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Działanie:  
6.4. Gospodarka wodno-
ściekowa  
Dziedzina: ochrona 
środowiska 

Projekt 
inwestycyjny 
 
Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
z dwoma 
przepompowniami 
ścieków w 
Kamionce - etap IV 
 
 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka, 
na terenie aglomeracji Kamionka. Projekt ma charakter kolejnego etapu prac 
związanych z rozbudową kanalizacji w aglomeracji Kamionka. Wybudowana 
zostanie sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 4673,5 m z dwiema 
przepompowniami ścieków (długość kanalizacji w aglomeracji = 3730 m, długość 
sieci poza aglomeracją - 943,5m). W projekcie zaplanowano 106 podłączeń, co 
umożliwi korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej 498 osobom.  
Celem projektu jest poprawa proporcji pomiędzy siecią wodociągową, a 
kanalizacyjną, co doprowadzi do zapewnienia właściwej gospodarki wodno-
ściekowej na terenie aglomeracji Kamionka.  
Zadania zaplanowane w projekcie mają charakter prac budowlanych związanych z 
budową kanalizacji. Zadania podzielone są na prace dotyczące sieci i przepompowni 
ścieków. 

2 952 708.85 zł 
/ 1 788 890.67 zł 

2017-07-30 
/2019-07-30 

RPLU.05.02.00-06-
0031/16 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Działanie:  
5.2. Efektywność 
energetyczna sektora 
publicznego  
Dziedzina: energetyka 

Projekt 
inwestycyjny 
 
Termomodernizacja 
Zespołu Szkół w 
Kamionce 
 
 

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu 
Szkół w Kamionce - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o. Wszystkie 
koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Roczne 
zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z 
audytu energetycznego wynosi 45,17 %.  
Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania 
wykorzystaniem energii w budynku. Pozostały zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
studium wykonalności, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, promocję 
projektu, zarządzanie projektem. 

2 535 908.77 zł 
/ 1 565 321.94 zł 

2016-09-07 
/2019-10-30 

RPLU.05.05.00-06-
0019/16 
 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Działanie:  
5.5. Promocja 

Projekt 
inwestycyjny 
 
Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego na terenie 
Gminy Kamionka 
 

Przedmiotem projektu jest montaż 488 opraw oświetlenia zewnętrznego dodatkowo 
zostaną zamontowane 4 nowe lampy na ul. Spacerowej w Kamionce oraz 2 w 
miejscowości Bratnik. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni 
lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Kamionka oraz 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, 
zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Zakres projektu obejmuje: Modernizację 
łącznie 488 wymian ""oprawa za oprawę""  
w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, 

1 287 495.89 zł 
/ 900 382.11 zł 

2016-11-21 
/2019-10-30 
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niskoemisyjności  
 

 Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, 
Samoklęski Kol I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry, 
Wólka Krasienińska, Zofian 2) montaż 4 nowych lamp na ul. Spacerowej w 
Kamionce oraz 2 w Bratniku (słupy i oprawy LED). W ramach zadania nastąpi 
wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED. Moc po adaptacji systemu do 
świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie: P = 24,984 kW. W 
procesie adaptacji systemu oświetleniowego zostaną zmodernizowane punkty 
sterowania oświetleniem ulicznym oraz w całości przebudowane linie zasilające - 
nastąpi demontaż istniejących linii nieizolowanych typu ALY skojarzonych z liniami 
abonenckimi, odłączenie przewodu izolowanego typu AsXSn 1 x 25 w formie 
doplotu do linii abonenckiej typu AsXSn4x oraz montaż przewodów izolowanych 
typu AsXSn 2x25 na całej długości linii oświetleniowych. W szafkach sterowania 
oświetleniem zostaną również zainstalowane nowoczesne zegary astronomiczne z 
synchronizacją czasu w technologii GPS. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy 
Kamionka. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej 
przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2016r. nr XIII/87/2016. 
Projekt zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku 
jego realizacji (montaż 58 szt. zegarów sterujących) 

RPLU.05.02.00-06-
0032/16 
 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Działanie:  
5.2. Efektywność 
energetyczna sektora 
publicznego  
Dziedzina: energetyka 

Projekt 
inwestycyjny 
 
Termomodernizacja 
Szkoły 
Podstawowej w 
Samoklęskach 
 
 

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły 
Podstawowej w Samoklęskach - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, 
docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji 
c.o. i kotłowni, wraz z montażem kotła na pellet o mocy 200kW, modernizacja 
instalacji elektrycznej. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z 
audytu energetycznego. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej 
modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 72,54 %. 
Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł 
energii (kocioł na pellet) opisano w audycie energetycznym. Projekt obejmuje 
również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem 
energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Pozostały zakres rzeczowy 
projektu obejmuje: studium wykonalności, dokumentację techniczną, nadzór 
inwestorski, promocję projektu, zarządzanie projektem. 

1 128 214.64 zł 
/ 727 067.71 zł 

2016-09-07 
/2019-04-30 

RPLU.12.01.00-06-
0026/17 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  

 
Edukacja malucha 
 
 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia 
usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez 
utworzenie 50 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu Samorządowym 
w Kamionce oraz objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 100 dzieci (54 
dz. i 46 chł.) w okresie do 31.08.2019 r. 

655 703.13 zł 
/ 557 347.66 zł 

2018-08-01 
/2019-08-31 
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Działanie:  
12.1. Edukacja 
przedszkolna  
Dziedzina: edukacja i 
nauka 

Realizowane zadania:  
1. Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w 
Przedszkolu Samorządowym w Kamionce 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o 
zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe 
zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 
Realizacja projektu komplementarna jest z projektem inwestycyjnym „Budowa 
Przedszkola Samorządowego w Kamionce” (w ramach Działania 13.5 RPO WL). 

Nr  063031836 
Program:  
RPO WL na lata 2014-
2020  
Operacja:  
Gospodarka  
wodno-ściekowa 
Działanie: 
Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach 
wiejskich 
Poddziałanie: 
7.2  

Projekt 
inwestycyjny  
Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków na terenie 
gminy Kamionka 
 
 

Projekt zakłada wykonie  
216 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka. Odbiorcami 
wsparcia udzielanego przez gminę stali się mieszkańcy miejscowości: Amelin, 
Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kozłówka, Kierzkówka, 
Kierzkówka Kolonia, Samoklęski, Samoklęski kol. I i II, Rudka Gołębska, Siedliska, 
Starościn, Starościn Kolonia, Wólka Krasienińska i Zofian. 

2 842 052, 11 zł. 
/1 808 396 zł 

2016-12-16 
 

LGD-
DWiLS/III/5/1.2.1TIT/
2017 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 

Gmina Kamionka 
kołem się toczy 

Utworzenie mobilnej wypożyczalni rowerów. 70 000,00 zł 
/44 541,00 zł 
 

 

LGD-
DWiLS/III/12/1.2.1TIT
/2017 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  
na lata 
2014-2020 

Budowa 
infrastruktury 
turystycznej  
w miejscowości 
Kamionka 

Budowa parkingu  dla autokarów na ulicy Browarnej 81 459,00 zł 
/51 832,00 zł 

 

     Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kamionka 
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13.  Partycypacja społeczna - spotkania, konsultacje 

  

 Partycypacja społeczna jest aktywnym uczestnictwem obywateli w podejmowaniu decyzji, 
mających bezpośredni związek z funkcjonowaniem całej społeczności, której są członkami. 
Partycypacja społeczna jest zatem czynnym udziałem w procesach inicjowania oraz realizacji 
funkcji publicznych mieszkańców, grup obywatelskich oraz organizacji pozarządowych.  

 W gminie Kamionka aktywność społeczna w procesie partycypacji miała formę głownie  
konsultacji, składania wniosków oraz wypełniania ankiet. Dzięki partycypacji społecznej w gminie 
Kamionka obywatele mogli wpływać na kształt oraz charakter działań władz gminy. Działania 
partycypacyjne w analizowanym okresie opisuje poniższa tabela. 

Tabela 27. Partycypacja społeczna w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Lp. Działanie Opis działania 

1 Opracowanie 
zmiany planów 
miejscowego 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
gminie Kamionka 

W ramach działania mieszkańcy składali wnioski oraz 
uczestniczyli w dyskusjach dotyczących zmian w obecnym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  

2 Spotkanie w sprawie 
omówienia 
gospodarki 
łowieckiej na terenie 
gminy 

W dniu 29.04.2015 odbyło się spotkanie w sprawie omówienia 
gospodarki łowieckiej na terenie gminy. Celem spotkania było 
zapoznanie uczestników z zasadami wypłacania odszkodowań  
za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, z działalnością 
Kół Łowieckich oraz wypracowanie płaszczyzny porozumienia 
pomiędzy stronami w kwestiach konfliktowych. 

3 Konsultacje 
społeczne w sprawie 
opracowywania 
dokumentu 
„Strategii Rozwoju 
Gminy Kamionka w 
latach 2015-2030” 
oraz „Programu 
Rozwoju Gminy 
Kamionka na lata 
2015-2020” 

W terminach 13.05.2015 oraz 25.08.2015 odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie zidentyfikowania problemów oraz 
wypracowania i sformułowania wizji rozwoju gminy. 
Przedstawione zostały również priorytety oraz kierunki 
podejmowanych działań na najbliższe lata. Tematem konsultacji 
było również opracowanie listy inwestycji będących 
realizowanych w najbliższym okresie czasu. Konsultacje miały na 
celu skuteczne opracowanie dokumentów „Strategii Rozwoju 
Gminy Kamionka w latach 2015-2030” oraz „Programu 
Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2015-2020”. 

4 Konsultacje 
społeczne w sprawie 
uchwalenia Planu 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej w 
gminie Kamionka 
oraz konferencja na 
temat odnawialnych 
źródeł energii 

W dniu 02.07.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy odbyły się 
konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w gminie Kamionka. W tym samym dniu odbyła 
się również konferencja pn. „OZE dla domu i gospodarstwa 
rolnego”, dotycząca aspektów technicznych i dofinansowania 
odnawialnych źródeł energii. 
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5 Konsultacje 
społeczne dotyczące 
opracowania 
Lokalnej Strategii 
Rozwoju obszarów 
zależnych od 
rybactwa 

W dniu 27.08.2015 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce odbyły 
się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju obszarów zależnych od rybactwa 
organizowane przez Lokalną Grupę Rybacką „W dolinie 
Tyśmienicy i Wieprza”. 

 
 
6 

Konsultacje 
społeczne nad 
pracami dla 
Lokalnej Strategii 
Rozwoju obszaru 
Lokalnej Grupy 
Działania „Doliną 
Wieprza i Leśnym 
Szlakiem”   

W dniu 15.09.2015 roku odbyły się konsultacje dla mieszkańców 
gminy w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Mieszkańcy gminy mogli przekazać swoje uwagi oraz zdanie za 
pomocą ankiety internetowej oraz podczas spotkania. Celem 
konsultacji społecznych było jak najlepsze i najefektywniejsze 
wykorzystanie środków przyznanych w formie dotacji. 

7 Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Kamionka Na Lata 
2017-2023 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy, Samorząd 
Gminy Kamionka przystąpił do opracowania „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka na lata 2017-2023”.  W 
celu identyfikacji najważniejszych problemów Urząd Gminy 
udostępnił ankietę dla mieszkańców, aby umożliwić każdemu 
mieszkańcowi podzielenia się swoimi uwagami. W dniach 
07.08.2017 oraz 18.10.2017 roku odbyły się spotkania dla 
mieszkańców w sprawie opracowania „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Kamionka na Lata 2017-2023” 

Dane:  Urząd Gminy Kamionka 

14.  Promocja gminy 

 

Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni marketing 
przekłada się na mniejsze bezrobocie w regionie, zwiększa wpływy z turystyki, jednak przede 
wszystkim zwiększa szansę na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Idealna promocja 
gminy musi opierać się na realnych przesłankach, ukazywać atuty, cechy i zalety gminy. Bez 
mocnej i skutecznej promocji gmina nie przyciągnie ani inwestorów, ani turystów. Promocja 
gminy powinna być narzędziem informowania i zachęcania do aktywności gospodarczej                            
i turystycznej. 

 

Promocja jest przedsięwzięciem gospodarczym, pociąga za sobą koszty, które musimy 
zaakceptować, aby przyniosła oczekiwane rezultaty. Promocja to także cierpliwe kształtowanie 
wizerunku gminy jako miejsca właściwego dla odpowiednich działań. Nakłady finansowe na 
promocję w gminie Kamionka od 2015 roku mają tendencję wzrostową i w analizowanym okresie 
wynoszą: 
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Tabela 28 Wysokość wydatków na promocję  

Wysokość wydatków na promocję (w zł) 

2015 2016 2017 2018 

30 074,81 78 344,39 86 524,63 87 356,47 
 Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kamionce 

 
 
Gmina Kamionka nie posiada opracowanej strategii promocyjnej. Promocja odbywa się 

poprzez imprezy promocyjno – integracyjne, wydarzenia kulturalne, konkursy oraz publikacje 
materiałów reklamowych.  
 W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Kamionka funkcjonuje samodzielne 
Stanowisko ds. Promocji. Najważniejsze działania promocyjne w okresie 2015 – 2018 
realizowane przez gminę Kamionka opisuje poniższa tabela. 
 
 
Tabela 29. Działania promocyjne podejmowane przez gminę Kamionka w latach 2015 - 
2018 

Lp. Działanie Opis działania 
 

1 Coroczne Gminne 
zawody Sportowo – 
Pożarnicze 

Każdego roku na Stadionie Leśnym w Kamionce odbywają się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Powiatu 
Lubartowskiego. 

2 Impreza integracyjno  
– promocyjna 

W dniu 21 czerwca 2015 roku na terenie Parku w Kamionce 
odbyła się impreza integracyjno – promocyjna. Gmina 
Kamionka we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
przeprowadziła imprezę integracyjno – promocyjno – 
zdrowotną. Głównym celem wydarzenia było 
zaprezentowanie mieszkańcom gminy oraz przebywającym 
turystom walory gminy we wszystkich aspektach jej 
funkcjonowania. 

3 Lubelskie Święto 
Smaków w Kozłówce 
pn. „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo” 

19 lipca 2015 roku, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
odbył się lubelski finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Organizatorami 
imprezy byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego  
i Lokalnego. 

4 Konkursy coroczne 
pn. „Najpiękniejszy 
Ogród W Gminie 
Kamionka” 

Każdego roku wójt gminy Kamionka ogłasza konkurs na 
najpiękniejszy ogród w gminie.  

5 Coroczne Dożynki 
Gminno – Parafialne 

Każdego roku gmina organizuje Dożynki. Impreza ma 
charakter kulturalno – promocyjny.  

6 II Kongres Sołtysów  W dniu 28 listopada 2015 roku na terenie Muzeum Wsi 
Lubelskiej odbył się „II Kongres Sołtysów” zorganizowany 
przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Lubelskiego. Podczas kongresu 
przeprowadzona została konferencja na temat sołectw we 
wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 
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2020. Podczas konkursów kulinarnych gminę Kamionka 
reprezentowały dwie Panie, Agata Misztal oraz Beata Kozak.  

7 Pierwszy 
Noworoczny 
Charytatywny Turniej 
Piłki Nożnej  

W dniu 31 stycznia 2016 pod patronatem Wójta Gminy 
Kamionka odbył się charytatywny turniej halowej piłki 
nożnej. Celem imprezy było zebranie artykułów dla 
najbardziej potrzebujących. W turnieju uczestniczyło 14 
drużyn a w zawodach wzięło udział 120 zawodników. 

8 Jarmark Talentów  
w Dąbrówce 

W dniu 28 maja 2016 w Dąbrówce odbył się Jarmark 
Talentów. Impreza miała charakter promocyjno – 
integracyjny.  

9 Marsz NORDIC 
WALKING  

W dniu 26 czerwca 2016 roku gmina Kamionka w ramach 
promocji walorów turystyczno–krajoznawczych 
zorganizowała rekreacyjny marsz NORDIC WALKING.  

10 Bieg mieszkańców  
i sympatyków gminy 
Kamionka 

W dniu 26 czerwca 2016 roku gmina zorganizowała bieg 
mieszkańców i sympatyków gminy Kamionka. Impreza miała 
na celu promocje gminy poprzez popularyzację biegania, 
aktywnego oraz zdrowego stylu życia. Bieg miał również na 
celu zwrócenia uwagi na problem wyrzucania śmieci do lasu. 

11 Festyn w Kozłówce W dniu 03 lipca 2016 roku w Kozłówce odbył się II Piknik 
Rodzinny – Bezpieczne Wakacje zorganizowany przez lokalną 
społeczność. 

12 Coroczny Rajd 
Rowerowy „Szlakiem 
27 W.D.P. A.K. po 
ziemi Lubartowskiej” 

Co roku w gminie Kamionka odbywa się rajd rowerowy o 
nazwie „Szlakiem 27 W.D.P. A.K. po ziemi Lubartowskiej”. 
Wydarzenie ma na celu odbudować pamięć o bohaterach 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 

13 Wizyta w Gourin  
we Francji 

W dniach 29 – 31 lipca br., przedstawiciele gminy Kamionka 
brali udział w wyjeździe studyjnym do naszego partnerskiego 
miasta Gourin w Bretanii we Francji. W skład delegacji weszli: 
Beata Kozak – sołtys wsi Stanisławów Duży, Magdalena 
Kabała – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej  
w Samoklęskach, Michał Olejnik, reprezentujący 
Stowarzyszenie historyczne ze Starościna oraz Wójt gminy 
Kamionka Karol Ługowski. Celem wizyty było osobiste 
zapoznanie się z władzami Gourin. Celem wizyty była 
promocja oraz zacieśnienie więzi partnerskich  
z zaprzyjaźnionym miastem.  

14 III Kongres Sołtysów  W dniu 2 października 2016 roku na terenie Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie odbył się „III Kongres Sołtysów” 
zorganizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. Podczas 
kongresu przeprowadzona została konferencja na temat roli 
sołectw we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Gminę Kamionka reprezentowali: Pani 
Beata Kozak sołtys wsi Stanisławów Duży, Pani Ewa Kula 
sołtys wsi Biadaczka, Pani Edyta Drozd sołtys wsi Dąbrówka, 
Pan Mirosław Michalak sołtys wsi Kozłówka. 

15 Dzień Otwarty w 
Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce 

W dniu 06 listopada 2016 roku odbył się dzień otwarty  
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Wydarzenie 
umożliwiało bezpłatne zwiedzanie Muzeum. Wydarzenie 
miało charakter promocyjny i przyciągnęło sporo 
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zainteresowanych spoza gminy Kamionka. 

16 II Charytatywny 
Turniej Halowej Piłki 
Nożnej  

W dniu 05 lutego 2017 roku odbył się charytatywny turniej 
piłki nożnej. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w 
Kamionce. Akcja zadedykowana była zwierzętom ze 
schroniska w Nowodworze. W wyniku przeprowadzonej 
zbiórki organizatorzy zebrali ponad 200 kg karmy dla 
zwierząt, jak również innych akcesoriów, które tego samego 
dnia przekazane zostały w ręce obecnych Wolontariuszek 

17 Rodzinna „Majówka” 
w Kierzkówce 

28 maja 2017 roku odbyła się rodzinna Majówka. Impreza 
miała charakter promocyjno – integracyjny.  

18 Marsz NORDIC 
WALKING 

W dniu 11 czerwca 2017 roku w gminie Kamionka odbył się 
marsz NORDIC WALKING. Impreza miała na celu 
podkreślenie walorów turystyczno – krajoznawczych gminy 
Kamionka. 

19 Lato w Kozłówce W dniu 24 czerwca 2017 roku odbył się festyn na który 
przybyło ok. 140 dzieci z różnych miejscowości i gmin.  

20 Spotkanie 
Historyczne w 
Kozłówce 

W dniu 07 kwietnia 2018 roku w Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce odbyło się spotkanie wpisujące się w obchody 100- 
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem 
spotkania była Pani Ewa Kozdraj, natomiast patronat nad 
wydarzeniem objęli Wójt Gminy Kamionka Karol Ługowski 
oraz Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Pani Anna 
Fic-Lazor. Szczególnymi gośćmi zaproszonymi na spotkanie 
byli: prof. Krystyna Rowecka Trzebnicka córka brata gen. 
Stefana Grota Roweckiego oraz prof. Andrzej Paczkowski, 
znany historyk Polski okresu XX wieku. Spotkanie 
poprowadziła red. Czesława Borowik z Radia Lublin. Pani 
profesor Trzebnicka miała wykład zatytułowany "Udział 
Stefana Grota Roweckiego w walce o niepodległość" 
natomiast Pan profesor Paczkowski zaprezentował wykład 
pod tytułem "Jak powstała II Rzeczpospolita". W spotkaniu 
uczestniczyło sporo młodzieży ze szkół średnich, która 
wcześniej przygotowała dla wykładowców pytania związane z 
tematami wykładów przez co jeszcze ciekawszymi stały się 
wykłady, albowiem pytania zadawali laureaci olimpiad 
historycznych.  

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kamionka 
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15.  Innowacje w zarządzaniu lokalnym 

 

Okres między 2015 a 2018 rokiem to czas podejmowania nowych przedsięwzięć 
 dotychczas nierealizowanych. To jak w przyszłości będzie wyglądać nasze otoczenie w znacznej 
mierze zależy od tego jakie działania są obecnie podejmowane. W dzisiejszych czasach efektywne 
korzystanie z darmowego źródła energii w postaci słońca umożliwia odpowiednio 
zaprojektowany i zainstalowany układ solarny. Przyczynia się on nie tylko do obniżenia kosztów 
pozyskania ciepła, ale co najważniejsze zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery 
wywiera pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Kolektory słoneczne są dobrą inwestycją w 
przyszłość, za którą przemawiają oszczędność i ochrona środowiska, z tego też powodu Gmina 
Kamionka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Kamionka” w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
Przewidziano m.in. budowę instalacji solarnych w 283 gospodarstwach domowych, instalację 41 
pomp ciepła oraz 21 kotłów na biomasę.  Całkowity koszt inwestycji to kwota 3 893 380,82 zł, z 
czego 3 035 704,31 zł to środki pozyskane z funduszu.   Nie są to jedyne działania mające na celu 
podniesienie jakości życia mieszkańców i dbałość o środowisko. Gmina Kamionka podjęła kroki 
ku zdobyciu dofinansowania projektów mających na celu obniżenie poziomu zanieczyszczeń 
powietrza, czy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wymianę oświetlenia 
ulicznego i zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.  

 

Oczyszczalnie przydomowe 

„Jasnym jest fakt, że większość gminy nie może być w przewidywalnym czasie skanalizowana. Wiedzieli o tym 

samorządowcy z naszej gminy od lat. Ale nikt nie podjął odważnych kroków, aby zaproponować naszym 

mieszkańcom wsparcie przy budowie indywidualnych oczyszczalni przydomowych. Dlatego, naprawiając to 

zaniechanie, zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. I to był strzał w dziesiątkę. Odpowiedź naszych mieszkańców przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę oczyszczalni przydomowych dla 

naszych mieszkańców w ilości 216 oczyszczalni, najwięcej w województwie. Świadczy   

to o potrzebach i znakomitej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców”.  
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Inwestycje w oświetlenie uliczne  

„Jako jedna z 22 gmin na 213 w województwie lubelskim, zdecydowaliśmy się na modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie całej gminy na energooszczędne ledowe. Gmina Kamionka była pierwszą gminą prowadzącą 

rozmowy z PGE Dystrybucja Oddział Lublin Teren w kwestii podpisania umowy na możliwość wykorzystania 

infrastruktury oświetleniowej należącej do PGE na własne cele. Ostatecznie pracami objęte zostały wszystkie 

istniejące oprawy. Zostaną wymienione na energooszczędne ledowe, włączając w to wymianę linii zasilających dla 

tych opraw jak również wymianę i wyniesienie układów sterujących poszczególnych obwodów. Oszczędności z 

tytułu samego zużycia energii osiągną poziom min. 40%, do tego należy doliczyć brak kosztów opłat 

abonentowych przez najbliższe 5 lat, wynoszących około 4 tyś zł miesięcznie. W efekcie przeprowadzenia 

projektu, gmina uzyska nowoczesne oświetlenie uliczne, z poprawionymi parametrami i mniejszym zużyciem 

energii. Zaoszczędzone środki finansowe pozwolą na stopniową rozbudowę oświetlenia ulicznego w Naszej gminie, 

poprzez założenie nowych obwodów w miejscach, gdzie do tej pory oświetlenie uliczne nie docierało”.  

  Wypowiedź Wójta Gminy Kamionka Pana Karola Ługowskiego 

 

Wśród przedsięwzięć podejmowanych w Gminie Kamionka znajdują się te, które 
zasługują na miano Pereł. Jednym z nich jest projekt „Przebudowa, rewitalizacja  
i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, 
teatralia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” na realizację,  którego środki pozyskało 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 
priorytet 8 ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (POIS.08.01.00-00-
0016/17) w wysokości 24 790 574,25 zł. Łączna wartość projektu wynosi 36 394 226,50 zł.  
Celem ogólnym projektu jest zakończenie procesu rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego 
w Kozłówce – siedziby Muzeum wraz ze zwiększeniem przestrzeni kulturowej dostępnej dla 
turystów i zwiedzających. Przedmiotowy projekt wpisuje się w Główny Typ Projektu I – 
Infrastruktura zabytkowa. W ramach Głównego Typu Projektu I realizowane będą następujące 
typy projektów:  

• prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach  
i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu, 

• rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności 
kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich, 

• zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji 
artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich,  

• tworzenie i modernizacja wystaw stałych,  

• zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem,  

• rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem  
na magazyny studyjne.  

Źródło: https://www.muzeumzamoyskich.pl/ 

Władze gminy zadbały również o rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej korzystając z możliwości pozyskania funduszy w konkursie organizowanym przez 

działającą na obszarze gminy Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
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oraz finansowanym z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. Na realizację projektu „Gmina Kamionka kołem się toczy” przeznaczono 

70 000,00 zł (kwota otrzymanego wsparcia wyniosła 44 541 zł). Umożliwiło to stworzenie 

mobilnej wypożyczalni rowerów.  

 

A tak o podjętych działaniach wypowiada się Wójt Gminy:  

 „W ciągu tych kilu lat określone zostały priorytety rozwoju turystycznego gminy Kamionka. Nawiązana została 

znakomita współpraca z Pałacem Zamoyskich w Kozłówce, które rocznie odwiedzają setki tysięcy zwiedzających 

nie tylko z kraju, ale i zagranicy. Dzięki temu oraz w porozumieniu z tutejszą parafią przygotowaliśmy kilka 

przedsięwzięć, które zmienią oblicze gminu w ciągu kilku lat. Po pierwsze postawiliśmy na rozwój tak popularnej 

aktywnej turystki aktywnej. Pierwsza w tej części województwa gminna wypożyczalnia rowerów. Dzięki tej 

inicjatywie powstanie baza, za pośrednictwem której całe grupy turystów będą miały pretekst, aby zwiedzić  

to co jest najpiękniejsze w naszej gminie i dzięki temu zostać tu na dłużej w przyszłości.  Drugi to projekt 

turystyki biernej – w postaci Centrum Tradycji w Kamionce. Nowoczesne pomieszczenia z pomieszczeniem 

multimedialnym prezentować będzie nasze historyczne dziedzictwo. Wystawy tematyczne, czasowe. Będzie  

to zalążek muzeum regionalnego w tej części powiatu. W ramach projektu zakupimy Meleks elektryczny  

do przewozu osób z Muzeum Zamoyskich. 

Osoby te będą mogły również odwiedzić najstarszy Kościół w powiecie, odnowioną kaplicę grobową – rotundę, przy 

kościele oraz najpiękniejszą w województwie Kaplicę cmentarną, grobowiec Zamoyskich w Kamionce, zbudowaną 

zresztą na osi pałacu Zamoyskich w Kozłówce.  

Trzeci element to w ramach infrastruktury turystycznej w Kamionce powstanie parking dla autokarów na ulicy 

Browarnej,  w miejscu byłej mleczarni.  

Wszystko to kompleksowo przygotowane nowe otwarcie rzucone jako kamień węgielny dla utworzenia ruchu 

turystycznego w gminie.” 

 

Wójt Gminy wraz pracownikami referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy  

w Kamionce zaangażował się w pomoc w zakresie opracowania i aplikacji wniosków złożonych 

przez Stowarzyszenie „Innym i Sobie”, dzięki czemu przyznano dotacje na projekty inwestycyjne, 

które ze względu na fakt, iż beneficjentem wsparcia jest organizacja pozarządowa zostały 

refundowane w całości. Łączna kwota pozyskanych środków to blisko 140 000,00 zł, które 

zostaną przeznaczone na budowę placów rekreacyjnych w Kamionce  

przy ul. 3-go maja, jak również w Starościnie na placu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej. 

Dodatkowo Gmina Kamionka zgłosiła swój udział w konkursie pn. „Podwórko NIVEA”, 

którego organizatorem jest GPD Agency Sp. z o.o. Celem konkursu było wyłonienie  

40 zwycięskich lokalizacji spośród zgłoszonych z terenu całego kraju. Zwycięzcy byli wyłonieni w 

drodze głosowania. W 2016 roku Gmina Kamionka znalazła się w gronie zwycięzców zajmując 

18 miejsce w II turze konkursu. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców gminy udało się osiągnąć cel. 

 

 



67 

 

Fot: Plac zabaw w Kamionce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UG Kamionka 

 

Budowa centralnego placu zabaw i sportu 

„Kiedy za stacją paliw w Kamionce sytuowaliśmy wygrany przez gminną społeczność plac zabaw znanej marki, 

wielu pukało się w głowę, dlaczego na końcu Kamionki robimy to. A to właśnie dlatego, że w tym miejscu 

niebawem powstanie miejsce, z którego dumni będą nasi mieszkańcy. Piękny obiekt sportowy, służący Zespołowi 

Szkół w Kamionce, dzieciom i młodzieży, ale również naszemu gminnemu klubowi sportowemu. Pierwszy krok 

wykonany. Kupiliśmy działkę pod tę inwestycję. Boiska, bieżnia, zaplecze lekkoatletyczne  

z prawdziwego zdarzenia oraz szatnie i pomieszczenia gospodarcze. To stanie się faktem. A jeszcze w tym 

miejscu 4 lata temu pasły się krowy i zbierano siano”.  

Wypowiedź Wójta Gminy Kamionka Pana Karola Ługowskiego 

 

W gminie Kamionka innowacyjne rozwiązania nie ograniczają się do technologii,  
a obejmują także działania ze sfery społecznej. Innowacje społeczne to „działania oparte  
na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów […] w celu rozwiązania istotnych  
dla danej społeczności problemów16”. Podejmowane przedsięwzięcia prowadzą do zmian 
korzystnych dla pojedynczej jednostki, jak i całej społeczności oraz odpowiadają  
na społeczne potrzeby. Taką innowacją w tej sferze jest każde nowe rozwiązanie (np. usługa, 
produkt, model działania, forma organizacji, a także proces), które odpowiada  
na pojawiające się potrzeby społeczne w sposób bardziej efektywny niż dotychczas stosowane. 
Innowacje społeczne odpowiadają w dużym stopniu za odczuwalny komfort życia, a ważną ich 
cechą jest to, że wzmacniają relacje i więzi społeczne i mogą prowadzić  
do powstania całkiem nowych powiązań. Dodatkową korzyścią generowaną przy udziale 

                                                           
16  Pełka W., Rola „banków czasu” w rozwoju wspólnot lokalnych, „Polityka Społeczna” , Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, 2012, nr 3, s.2 
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innowacji jest wzmacnianie zdolności społeczności do rozwoju17.  Umacnia się umiejętność 
współdziałania, a po zrealizowanym wspólnie kolejnym przedsięwzięciu pozostaje wiara  
we własne możliwości. 

Na terenie gminy funkcjonuje m.in. Klub Seniora, GOK-owski Klub Malucha, klub filmowy  
i wiele innych. Okoliczni mieszkańcy mają zapewnioną możliwość wspólnego spędzania czasu, 
rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.   

Źródło: UG Kamionka  

 

 

 

 

 

 

Klub malucha to przykład prawdziwie oddolnej inicjatywy, kiedy mieszkańcy łączą siły                       
w wspólnym działaniu by razem zrealizować cel. Przeznaczony jest dla dzieci do 3 lat i ich 
rodziców. 8 maja 2019 roku planowane jest pierwsze spotkanie warsztatowe klubowiczów.                     
W planach przewiduje się spotkania co dwa tygodnie, podczas których będą odbywały się 
warsztaty m.in. sensoryczne, kreatywności. W zajęciach będą wykorzystywane materiały 
pochodzące z recyklingu.  

 

Innowacje pojawiają się również w kontekście zmian w sposobie zarządzania. Polegają 
one na zwiększeniu udziału obywateli w procesie zarządzania, czego efektem jest lepsze 
dopasowanie decyzji podejmowanych na szczeblu gminy, gminnych usług i warunków życia                     
do oczekiwań mieszkańców. Przykładem włączenia mieszkańców gminy w proces 
współrządzenia jest wyodrębnienie środków z przeznaczeniem na Fundusz sołecki (m.in. 
Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Kamionka z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2016), a także powołanie Młodzieżowej Rady Gminy w Kamionce 
(Uchwała Rady Gminy Kamionka Nr X/68/2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Kamionka i nadania jej statutu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego w dniu 1.03.2016r poz. 980).  

Pierwsza uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Kamionce miała miejsce w dniu  
18 listopada 2016 roku. Powstanie Rady jest rezultatem współpracy Urzędu Gminy  
w Kamionce oraz Fundacji Animacji Lokalnej Fraktal. W wyborach, które się odbyły  
w październiku wybrano 12 młodzieżowych radnych, którzy stali się pośrednikami pomiędzy 
Samorządem Gminy Kamionka, a najmłodszymi członkami lokalnej społeczności. Rada pełni 
funkcje organu doradczego dla Wójta oraz Rady Gminy Kamionka w sprawach dotyczących 
dzieci i młodzieży, a Radni posiadają także prawo inicjowania przedsięwzięć skierowanych                      
do swoich rówieśników, aby skutecznie motywować najmłodszych mieszkańców do aktywności. 
Przykładem takiej działalności jest organizacja Biegu Patrolowego.  

                                                           
17 Morawska-Jancelewicz, Innowacje społeczne w miastach europejskich. Przykłady dobrych praktyk, Studia 
Miejskie, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, tom 23, s. 66-70 
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W 2018 roku powołano Gminną Radę Seniorów w Kamionce. Rada jest reprezentacją 
seniorów, a w jej składzie znajdzie się 20 radnych. Kadencja trwać będzie 2 lata. Przez ten okres 
Radni świadczyć będą pracę społeczną za, którą nie będą otrzymywać wynagrodzenia oraz diet. 
Radnym przyznane zostało prawo do otrzymywania pomocy merytorycznej udzielanej przez 
wójta gminy Kamionka oraz członków Rady Gminy. Rada nie rozpoczęła jeszcze swojej 
działalności, wybory są dopiero w planach. (Uchwała Rady Gminy Kamionka Nr 
XXX/196/2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kamionce i nadania jej statutu 
z dnia 22.02.2018 opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 
14.03.2018 poz. 1112). 

16. Plany na najbliższe lata 

 

Rok 2019 rozpoczęto od urzeczywistniania planów. Dnia 31 stycznia 2019r.  
w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą projektu 
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce”. Dzięki wykorzystaniu dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 565 321,94 zł możliwa stanie 
się realizacja projektu inwestycyjnego o łącznej wartości 2 535 908,77 zł. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie pod koniec 2016 roku. Zadanie obejmuje głęboką termomodernizację 
obiektów Zespołu Szkół w Kamionce,  w tym izolację fundamentów, ścian, wymianę części 
stolarki okiennej, ocieplenie sali gimnastycznej, wymianę całości instalacji grzewczej wraz ze 
źródłem ciepła oraz remont kotłowni. 28 luty 2019r. był dniem złożenia do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie 2 wniosków w celu pozyskania środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć w ramach działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2020r. W przypadku przyznania dotacji 
rozpocznie się realizacja dwóch przedsięwzięć w kwocie 403 012,97 zł oraz 341 202,49 zł. Oba 
wnioski dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kamionce (strażnica 
OSP KSRG, Gminny Ośrodek Kultury) oraz w Samoklęskach (strażnica OSP KRSG, Wiejski 
Dom Kultury).  

Obecnie trwa realizacja projektów na dofinansowanie, których wnioskowano w latach 
poprzednich m.in. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kamionka”, 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków w Kamionce - etap 
IV”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka”, czy „Edukacja 
malucha”. Znajdują się one na różnych etapach realizacji. Zarząd Województwa Lubelskiego w 
2017 roku podjął decyzję dotyczącą przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach pod działania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. Złożony wniosek przez Gminę Kamionka o udzielenie dofinansowania 
projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka” został 
zakwalifikowanych do współfinansowania. Inwestycja ta wyniesie 2 842 052,11 zł. Otrzymano 
dofinansowanie w wysokości 1 808 369 zł. Projekt zakłada wykonie 283 przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka. Odbiorcami wsparcia udzielanego przez gminę 
stali się mieszkańcy miejscowości: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, 
Kozłówka, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Samoklęski, Samoklęski kol. I i II, Rudka 
Gołębska, Siedliska, Starościn, Starościn Kolonia, Wólka Krasienińska i Zofian. Żadna inna 
gmina z terenu województwa lubelskiego nie złożyła wniosku z taką ilością gospodarstw 
domowych chętnych do zamontowania tej jakże ważnej i nowoczesnej infrastruktury.   
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Dnia 11 marca 2019 roku Wójt Gminy Kamionka Pan Karol Ługowski odebrał Promesę, 
zgodnie z którą gminie Kamionka przyznano wstępnie dotację w wysokości 780 000 zł w ramach 
podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki będą przeznaczone                           
na przebudowę drogi gminnej (nr 103249L) w miejscowości Kamionka, która została uszkodzona 
w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. To już trzecia rządowa promesa dla 
gminy Kamionka odebrana na podobny cel. Łączna ich wartość wyniosła 1,3 mln zł. 

W kolejnych latach będą podejmowane nowe działania w celu pozyskania nowych źródeł 
finansowania, a więc zdobycia dofinasowania na realizację przyszłych projektów, które będą 
opracowywane. Głównym wyzwaniem będzie przeprowadzeniem procedury projektowej,                          
a następnie pozyskaniem finansowania dla budowy nowoczesnego stadionu – kompleksu 
sportowego w gminie. 

Kolejną dziewiczą dotąd sferą, jaką gmina Kamionka zamierza wypełnić to gazyfikacja 
gminy. W związku z szeregiem zapytań mieszkańców dotyczących możliwości dostarczenia gazu 
do indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców gmina rozpoczęła rozmowy z lokalnym 
operatorem sieci gazowej – Polską Grupą Gazownictwa w Lublinie. W wyniku tego jeszcze                      
w roku 2019 mieszkańcy części gminy, tj. Kamionki i części Siedlisk i Kozłówki w pierwszym 
etapie będą mieli okazję wypowiedzieć czy są zainteresowani korzystaniem z sieci gazu ziemnego. 
W przypadku zdecydowanego zainteresowania mieszkańców i instytucji taką ofertą, jeszcze w tej 
kadencji samorządowej pierwszy etap gazyfikacji mógłby stać się faktem. 

Planowane jest umacnianie współpracy z obecnymi partnerami Gminy Kamionka. Nadal 
będzie kontynuowane udzielanie bezpłatnego doradztwa, dla partnerów gminy, w tym doradztwa 
prawnego dla mieszkańców gminy. 

Corocznie w kwietniu z inicjatywy Urzędu Gminy mieszkańcy gminy Kamionka uzyskują 
możliwość otrzymania pomocy w wypełnianiu wniosków do Agencji Restrukturyzacji                    
i Modernizacji Rolnictwa. Prawidłowe wypełnienie wniosku jest niezbędne do pozyskania 
płatności obszarowych.  

Wszystkie wytyczone kierunki i realizowane działania służyć mają wzmocnieniu więzi 
wspólnotowych oraz pobudzać zarówno społeczność, jak i cały obszar gminny do rozwoju. 
Kierunek wyznaczonych zmian jest modyfikowany zaistniałymi okolicznościami, aby możliwe 
stało się dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności, a pojawiające się 
trudności oraz przeszkody nie stanowiły bariery nie do pokonania.   
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Zestawienie tabel: 

Tabela 1. Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2014 - 2018 

Tabela 2. Wykaz sołectw i sołtysów w kadencji 2018 - 2022 

Tabela 3. Zestawienie dokumentów programowych przyjętych przez Radę Gminy w latach 2015-2018 

Tabela 4. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Tabela 5. Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi i uchwalonymi mpzp w latach 2015-2018 

Tabela 6. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydane w latach 2015 - 2018 

Tabela 7. Decyzje o pozwoleniu na budowę w latach 2015 - 2018 

Tabela 8. Ludność w Gminie Kamionka wg. faktycznego miejsca zamieszkania, ogółem i w podziale na 

płeć w latach 2015 - 2018 

Tabela 9. Ruch naturalny ludności oraz saldo migracji ludności, w wartościach bezwzględnych, w Gminie 

Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 10. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym Gminy Kamionka w 

latach 2015 - 2018 

Tabela 11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 12. Liczba ludności w Gminie Kamionka w roku 2018 z podziałem na miejscowości statystyczne 

gminy 

Tabela 13 - Liczba i struktura pracujących w podziale na płeć w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 14 - Liczba i struktura bezrobotnych oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym w Gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 15 - Pracownicy GOPS w Kamionce wraz z podziałem na rejony 

Tabela 16. Rodziny/osoby korzystające z pomocy społecznej w Gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

Tabela 17. Liczba świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 18. Charakterystyka stanu przestępczości w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 19. Liczba dzieci korzystających z przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w Gminie 

Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 20. Liczba dzieci korzystających ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kamionka w 

latach 2015 - 2018 

Tabela 21. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych i gimnazjum w latach 2015 - 2018 

Tabela 22 - Wynik budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 23. Zestawienie Wskaźników budżetowych dla gminy Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 24. Wykaz najważniejszych inwestycji w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 25. Rodzaje wsparcia (pomocy) udzielonego przez gminę Kamionka na rzecz podmiotów trzecich 

w latach 2015 -2018 

Tabela 26. Aktywność projektowa w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

Tabela 27. Partycypacja społeczna w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Tabela 28 Wysokość wydatków na promocję 

Tabela 29. Działania promocyjne podejmowane przez gminę Kamionka w latach 2015 - 2018 

 

 

 

 



72 

 

Zestawienie wykresów: 

Wykres 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kamionka 

Wykres 2. Wysokość dochodów i wydatków ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

Wykres 3. Wyniki budżetu w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wykres 5. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 - 2018 

Wykres 6. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015 - 2018 

Wykres 7. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w Gminie Kamionka w latach 2015 -2018 46 

Wykres 8. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 - 

2018 

Wykres 9. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

Wykres 10. Wskaźnik samofinansowania w gminie Kamionka w latach 2015 -2018 

 


