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1. Informacje ogólne 

 

Raport o stanie gminy Abramów opracowano zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku 

nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).  

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Abramów do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania Gminy Abramów. 

 

1.1 Rada Gminy 

 

Rada Gminy Abramow liczy  15 radnych.  

Przy Radzie Gminy Abramów kadencji 2014-2018 działały w 2018 r.  3 stałe komisje oraz 

Komisja Rewizyjna. 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Komunalnej  - 5 radnych, 

Komisja  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Ochrony Środowiska i Gospodarki  Komunalnej  

działa w zakresie:  

a) opiniowania projektu budżetu gminy i zmian w budżecie, 

b) dotowania działalności jednostek organizacyjnych gminy, 

c) tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów i jednostek budżetowych, 

d) inwestycji gminnych i zaciągania zobowiązań w zakresie realizowanych inwestycji, 

e) emitowania obligacji, 

f) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

g) podatków i opłat lokalnych, 

h) gospodarki terenami i lokalami komunalnymi, 

i) infrastruktury – zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, wodociągi, kanalizację, 

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

j) utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, 

k) gospodarowania  mieniem komunalnym, 

l) planowania przestrzennego, 

m) programów gospodarczych, 

n) współpracy z innymi jednostkami samorządu i organizacjami pozarządowymi, 

o) ochrony przed odpadami niebezpiecznymi, 

p) opiniowania projektów inwestycyjnych mających na celu ochronę środowiska, 



 

str. 4 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

q) opiniowania projektów określających zasady odpłatności za korzystanie z urządzeń 

komunalnych, 

r) wspierania inicjatyw na rzecz: rozwoju  przedsiębiorczości i działalności 

pozarolniczej. 

 

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego – 5 radnych. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

działa w zakresie: 

a) opiniowania projektów dotyczących scalenia, wymiany i pozarolniczego 

wykorzystania gruntów, 

b) zapobiegania degradacji gruntów rolnych i ochrony roślinnych materiałów 

hodowlanych i upraw nasiennych, 

c) współpracy z Izbą Rolniczą, 

d) stanu bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego, 

e) ochrony zwierząt, 

f) ochrony przeciwpowodziowej, 

g) zapobiegania niszczeniu terenów zielonych, drzew i krzewów, 

h) ochrony przyrody, 

i) opiniowania prac geologicznych, wydobywania kopalin na potrzeby organu 

koncesyjnego, 

ł)   oceny przestrzegania prawa i porządku. 

 

 Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych    

–  5 radnych. 

Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych działa w zakresie: 

a) funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum i administracji szkolnej, 

b) organizacji sieci szkolnej, 

c) opiniowania projektów dotyczących organizacji placówek oświatowych, 

d) opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących placówek oświatowych, 

e) organizacji kultury fizycznej – opinie w sprawie przetargów na działalność sportową. 

f) rozwoju turystyki, 
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g) utrzymania urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych, 

h) promocji i ochrony zdrowia, 

i) zapobiegania zagrożeniom zdrowia i środowiska naturalnego, 

j) pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych oraz znajdujących się  

w trudnych warunkach socjalno – bytowych, 

k) opiniowania programów przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy rodzinom  

i osobom wychodzącym z uzależnień, 

l) funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy. 

  

 Komisja Rewizyjna – 4 radnych. 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli.  

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej jest działalność Wójta i jednostek 

organizacyjnych    w zakresie: 

a) gospodarki finansowo – ekonomicznej, 

b) gospodarowania mieniem komunalnym, 

c) wykonywania uchwał Rady Gminy, 

d) przestrzegania postanowień statutu gminy, 

e) realizacji bieżących zadań gminy. 

Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji, powołana została 

piąta komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło  4 radnych. 

Do zadań Komisja Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie  skarg na działania Wójta 

i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywanie  wniosków i  petycji składanych  

przez obywateli.  

 

1.2 Gminne jednostki organizacyjne 

1. Urząd Gminy w Abramowie 

2. Centrum Usług Wspólnych w Abramowie 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie 

5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie 



 

str. 6 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie 

7. Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie 

8. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem 

1.3 Sołectwa 

W skład Gminy Abramów wchodzi 11 sołectw:  

1. Sołectwo Abramów 

2. Sołectwo Ciotcza  

3. Sołectwo Dębiny 

4. Sołectwo Glinnik 

5. Sołectwo Izabelmont 

6. Sołectwo Marcinów 

7. Sołectwo Michałówka 

8. Sołectwo Sosnówka 

9. Sołectwo Wielkie 

10. Sołectwo Wielkolas 

11. Sołectwo Wolica 

 

Tabela nr 1. Powierzchnia sołectw w 2018 roku 

Sołectwo Powierzchnia w ha 

Abramów 1518,7958 

Ciotcza 701,0477 

Dębiny 883,8500 

Glinnik 1042,6640 

Izabelmont 382,9043 

Marcinów 386,9140 

Michałówka 368,7650 

Sosnówka 504,5935 

Wielkie 801,1052 

Wielkolas 1026,5984 

Wolica 832,1285 
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RAZEM 8449,3664 

Wykres nr 1. Powierzchnia sołectw w hektarach – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 

1518,7958

701,0477

883,85

1042,664

382,9043
386,914

368,765

504,5935

801,1052

1026,5984

832,1285 Abramów

Ciotcza

Dębiny

Glinnik

Izabelmont

Marcinów

Michałówka

Sosnówka

Wielkie

Wielkolas

Wolica

 

 

 

1.4 Mieszkańcy gminy 

 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 8 osób, przez 

co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4136 osób, w tym 2057 kobiet i 2079 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 304 osób,  

a liczba mieszkańców – 314, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1191 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1498, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 453, a liczba mieszkańców: 

267. 

W 2018 r. urodziło się w gminie 43 osoby, w tym 18 dziewczynek i 25 chłopców, a zmarło 56 

osób, w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 

minus 13.  

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Abramów, według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała się 

następująco: 
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Tabela 2. Mieszkańcy gminy Abramów 

Miejscowość Liczba osób 

zameldowanych na 

pobyt stały i 

czasowy 

Pobyt stały Pobyt 

czasowy 

Abramów 628 627 1 

Ciotcza 377 376 1 

Dębiny 286 286 0 

Glinnik 431 431 0 

Izabelmont 111 111 0 

Marcinów 242 242 0 

Michałówka 225 225 0 

Sosnówka 296 296 0 

Wielkie 476 474 2 

Wielkolas 588 588 0 

Wolica 476 476 0 

RAZEM 4136 4132 4 
 

Wykres nr 2. Liczba mieszkańców sołectw gminy Abramów – wg stanu na dzień 31 grudnia 

2018r. 
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Abramów; 628

Ciotcza; 377

Dębiny; 286

Glinnik; 431
Izabelmont; 

111

Marcinów; 242

Michałówka; 
225

Sosnówka; 296

Wielkie; 476

Wielkolas; 588

Wolica; 476

 

 

1.5 Gospodarstwa rolne 

W gminie Abramów w 2018 roku funkcjonowały 1272 gospodarstwa rolne. Bardziej 

szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 3. Gospodarstwa rolne wg wielkości powierzchni – stan na 31.01.2018r. 

Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

                    1-2 ha 319 

2,01-5 ha 426 

5,01-7 ha 190 

7,01-10 ha 161 

10,01-15ha 130 

Powyżej 15 ha 46 

 

1.6 Podmioty gospodarcze 



 

str. 10 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Abramów wynosiła 109  

z tego: 

- 95 posiadało status „aktywny”,  

- 14 posiadało status „wykreślony”. 

Status „zawieszony” posiadało 19 podmiotów. 

Na terenie gminy Abramów występują 3 podmioty prowadzące działalność wyłącznie  

w formie spółki cywilnej oraz 1 spółdzielnia. 

Do wiodących branż zaliczyć należy:  

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

- roboty wykończeniowe 

- transport drogowy towarów 

- sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Abramów to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady rodzinne.   
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2. Finanse 

Budżet  gminy na 2018r zakładał wpływy w wysokości  17 939 094,00. W trakcie roku   

w wyniku  otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania z zakresu administracji rządowej  

plan dochodów wynosił  18 807 383,90zł. 

 

2.1 Dochody 

Wykres nr 3. Struktura dochodów budżetu gminy Abramów w 2018 r. 

87,27%

12,73%

Dochody bieżące Dochody majątkowe

 

Tabela nr 4 Struktura dochodów budżetu gminy Abramów w 2018 roku 

Dochody ogółem Kwota w zł 
% ogółu 
dochodu 

z tego 

Dochody bieżące 16085380,4 87,27 

z tego 

Subwencje 

z tego 

6867423,00 37,20 

udział w PIT 1269853,09 6,90 

projekty UE 7553,07 0,00 

zadania zlecone 5339903,61 29,00 

dotacje na zadania własne 362691,42 2,00 

dochody własne 2237956,21 12,10 

Dochody majątkowe 2347002,13 12,73 

z tego 

dotacje na programy UE 

z tego 

1264333,00 6,90 

dochody z majątku gminy 153868,00 0,80 

dotacje na zadania własne 198579,60 1,10 

udział własny mieszkańców w 
projekcie 

730221,53 4,00 

Ogółem 18432382,53 100,00 
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Wykres nr 4 Struktura dochodów budżetu gminy Abramów w 2018 roku 

 

 

Dochody zostały wykonane w 98,01% tj. w kwocie 18 432 382,53zł w tym dochody 

majątkowe – 2 347 002,13zł. Jednak w ciągu roku wystąpiły  odstępstwa od  założeń przy 

konstruowaniu budżetu mające duże znaczenie    przy realizacji budżetu gminy.  

W uchwale budżetowej przyjęto wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  

kwotę 1 202 000,00zł w tym z tyt. podatku od Farmy Wiatrowej kwota  1 028 184,00zł.  

W trakcie roku  w związku ze zmianą przepisów określających podstawę opodatkowania  

elektrowni wiatrowych  firma złożyła korektę deklaracji  wynikiem czego wpływy do budżetu 

gminy zostały zmniejszone o kwotę 618 708,00zł 

Na niższe wykonanie dochodu mają wpływ również zaległości z wpłat mieszkańców  

z tytułu podatków (rolny, leśny) kwota – 28 912,00zł, opłaty za pobór wody i odprowadzanie 

ścieków -  30 541,30zł, za odbiór odpadów komunalnych – 32 449,30zł.  

   

 

 

 

 

 

37,25 

6,89 

0,04 

28,97 
1,97 

12,14 

6,86 

0,84 
1,08 3,96 subwencje

udział w PIT

projekty UE

zadania zlecone

dotacje na zadania własne

dochody własne

dotacje na programy UE

dochody z majątku gminy

dotcje na zadania własne

udział własny mieszkańców w projekcie



 

str. 13 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

Wykres nr 5 Zaległości z wpłat mieszkańców w 2018 roku    

28 912 zł

30 541,30 zł

32 449,30 zł

podtki (rolny, leśny)

opłaty za pobór wody i 
odprowadzanie ścieków

odbiór odpadów komunalnych

 

 

Dochody majątkowe                                                                                                                                   

 Znaczący  wpływ na wysokość wykonanych dochodów gminy w 2018r miała: 

- otrzymana dotacja do budowy drogi gminnej  Wielkie –Wolica w kwocie  1 264 333,00zł,      

- dotacja celowa do modernizacji dróg gminnych  150 000,00zł 

- dotacja dla OSP na wydatki inwestycyjne  11 481,00zł 

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2017r.  37 098,60zł 

- sprzedaż budynku hydroforni w Natalinie gmina Michów 150 000,00zł 

-wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji „Instalacja odnawialnych źródeł 

energii w gminie  Abramów” 730 221,53zł 

 

Wykonane dochody na 1 mieszkańca  w 2018r wyniosły - 4 442,61zł 

Wykonane wydatki  na 1 mieszkańca w 2018r wyniosły -   4 491,38zł 

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 48,76zł na osobę została  

sfinansowana z nadwyżki lat ubiegłych. 
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2.2. Wydatki 

 
Uchwała budżetowa  z dnia 15.12.2017r zakładała wydatki na 2018r. w kwocie 

19 449 094,00zł. 

W trakcie roku planowany budżet  ulegał zmianom i na koniec roku po zmianach planowane 

wydatki wynosiły - 21 505 371,90zł i zostały wykonane w 86,65% tj. w kwocie 

18 634 686,89zł. 

Tabela nr 5 Struktura wydatków w 2018 roku 

Wydatki Kwota % 

pomoc społeczna 5129158,77 27,52 

gospodarka komunalna (odpady, woda, kanalizacja, oświetlenie 

uliczne) 1289546,01 6,92 

bezpieczeństwo publiczne 214036,36 1,17 

obsługa długu 5472,82 0,03 

ochrona zdrowia 33758,35 0,18 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (biblioteki, świetlice 

wiejskie, dożynki, promocja) 306082 1,64 

drogi 3364923,77 18,06 

oświata 6103311,63 32,74 

administracja i pozostała działalność gmin 2188397,18 11,74 

Ogółem 18634686,88 100 

 

Wykres nr 6 Struktura wydatków w 2018 roku 

 

32,74% 

27,52% 
6,92% 

1,17% 

0,03% 

0,18% 

1,64% 

18,06% 

11,74% 

oświata

pomoc społeczna

gospodarka komunalna (odpady, woda,

kanalizacja, oświetlenie uliczne)

bezpieczeństwo publiczne

obsługa długu

ochrona zdrowia

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(biblioteki, świetlice wiejskie, dożynki,

promocja)
drogi

administracja i pozostała działalność gmin
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Realizacja wydatków bieżących czyli związana z  bieżącym funkcjonowaniem  urzędu   

i jednostek podległych gminie tj. szkół, GOPS była zgodna z założeniami i nie wystąpiły  

odstępstwa mające wpływ  na    wykonanie budżetu. 

Koszty utrzymania oświaty na terenie gminy to  6 103 311,63zł w tym subwencje i dotacje    

 - 3 665 843,00zł, pozostała kwota czyli – 2 437 468,63zł to środki własne gminy. 

 

Koszty   działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2018r wyniosły  

– 5 129 158,77zł w tym zadania zlecone gminie  z zakresu administracji  rządowej   

- 4 706 542,74zł oraz dotacje na zadania własne gminy – 134 347,65zł. Środki własne gminy 

to  288 268,38zł. 

 
Wydatki majątkowe 

 
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich: 

plan 3 524 781,00  

wykonanie 2 022 008,32zł w tym:  

 

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne plan – 2 272 058,30 wykonanie – 1 987 008,32zł 

Przebudowa drogi gminnej Wielkie –Wolica plan 1 987 058,30 wykonanie – 1 987 008,32zł 

W planie budżetu gminy ujęte są również: 

- przebudowa drogi na ul. Cmentarnej – 220 000,00zł 

- przebudowa drogi na ul. Polnej – 10 000,00zł 

- przebudowa drogi Wielkie – Izabelmont- 55 000,00zł 

W okresie sprawozdawczym nie  zostały poniesione żadne wydatki w tym zakresie. 

Dział 720 rozdział 72095  Informatyka w tym rozdziale zaplanowano wydatki na 

program ”Rozwój Lubelskiej eAdministracji” w kwocie 63 506,70  wydatki 0 

 

Dział 750 rozdział 75095  w tym rozdziale zaplanowano wydatki na termomodernizację 

budynku Urzędu Gminy w kwocie 1 000 000,00zł – wydatkowano kwotę 17 000,00zł  

na wykonanie  studium wykonalności do  projektu „Termomodernizacja budynku urzędu 

gminy” 

 

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  - tu zaplanowano udzielenie dotacji na 

modernizację świetlic wiejskich  przy OSP  Michałówka 21 216,00zł oraz OSP Wielkolas 
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150 000,00zł  w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji ponieważ  jednostki OSP w 

2018r nie realizowały planowanych projektów. 

 

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : Instalacja 

odnawialnych źródeł energii plan - 18 000,00 wykonanie – 18 000,00zł 

 

Wydatki majątkowe na zadania własne: 

plan 1 448 292,07zł  

wykonanie  1 098 218,23zł 

 

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody zaplanowano wydatki na rozbudowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Sosnówka  w kwocie 180 000,00zł w okresie  

sprawozdawczym  wydatkowano kwotę  178 795,00zł. 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:  

plan 871 052,56zł  

wykonanie 714 060,73zł w tym: 

 budowa chodnika Wielkie-Zaburze (plan 23 000,00zl wykonanie 22 700,00zł); 

 budowa drogi gminnej w m. Marcinów (plan 75 000,00zl wykonanie 30 573,00zł); 

 modernizacja drogi gminnej w m. Michałówka (plan 4 000,00 wykonanie 3 690,00zł); 

 Modernizacja drogi gminnej Nr 103229LWielkie (plan 376 000,00 wykonanie 

376 000,00zł); 

 modernizacja drogi gminnej w m. Glinnik – Abramów (plan 285 000,00 wykonanie 

259 437,73zł); 

 Modernizacja dróg gminnych (plan 35 000,00zł wykonanie – 0zł); 

 Przebudowa skrzyżowania w m. Sosnówka (plan 60 000,00zł wykonanie 8 610,00zł);   

 FS Michałówka przebudowa drogi gminnej (plan 13 052,56zł wykonanie 

13 049,32zł). 

 

Dział 754 rozdział  75412  

plan 87 923,00zł  

wykonanie 64 650,17zł 

Ochotnicze straże pożarne - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na  wykonanie dachu na 

budynku OSP w Glinniku (plan 22 000,00zł, wykonanie  13 760,91zł). 
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Wykonanie  dwóch podjazdów  do  garaży OSP Dębiny i OSP Abramów w kwocie 

50 889,26zł  współfinansowanego  z dotacji Wojewody Lubelskiego- kwota dofinansowania – 

11 481,00zł 

Wkład własny gminy to 39 408,26 w tym fundusz sołecki Abramów 23 837,40zł. 

Dotacja dla OSP Sosnówka w kwocie 15 000,00zł na modernizację  świetlicy  wykonanie 0zł. 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie – zakupiono  zmywarkę do kuchni szkolnej – 12 000,00zł 

 

Dział 900 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  na plan 3 000,00zł są to środki  

na wykonanie  dokumentacji pod budowę odcinka  linii oświetlenia ulicznego w m. Ciotcza  

– wykonanie 1 200,00zł 

 Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 104 563,49zł wykonanie 104 490,79zł) 

W tym rozdziale wydatkowano środki funduszu sołeckiego: 

- fundusz sołecki Ciotcza na budowę placu zabaw (plan 21 060,17zł wykonanie 21 049,18zł); 

- fundusz sołecki Sosnówka na budowę placu zabaw(plan 18 464,21zł wykonanie 

18 417,86zł); 

- fundusz sołecki  Dębiny na budowę placu zabaw (plan 13 156,04zł wykonanie 13 156,46zł); 

- fundusz sołecki  Glinnik na budowę placu zabaw (plan 23 327,07zł wykonanie 23 306,95zł); 

- fundusz sołecki Wielkolas na budowę placu zabaw (plan 28 556,00zł w tym: zakup działki 

pod plac zabaw 23 051,05 oraz zakup przęseł na wykonanie ogrodzenia 5504,50zł). 

 

Dział 926 Rozdział 92601 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki na wkład własny  

projektów budowy Otwartych Stref Aktywności w Wielkiem i Wolicy w kwocie 189 753,02zł 

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację budowy  OSA kwota 1 968,00zł. oraz 

Fundusz Sołecki Wielkie wykonano ogrodzenie, przygotowano podłoże, zasiano trawę. 

Termin wykonania projektu ze względu na brak wykonawców został przesunięty na rok 2019. 

 

Wydatki majątkowe  wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST 

Rozdział 60014 – w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 300 000,00zł 

dla powiatu lubartowskiego na przebudowę drogi powiatowej: 

- w m. Ciotcza gm. Abramów -  w kwocie – 300 000,00zł dotację przekazano, a powiat  

przedstawił rozliczenie. Wartość wykonanych robót wg. rozliczenia wyniosła 599 965,00zł. 
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     Przyczyną niezrealizowania zaplanowanych  inwestycji w głównej mierze była 

przedłużająca się ocena  złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków UE m.in.  

umowa na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy została podpisana z Urzędem 

Marszałkowskim 08.11.2018r. (wniosek złożony w 2017r oraz brak  uregulowania praw 

własności na przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarna)           

 

2.3 Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na 2018r zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę  217 269,71zł 

Z funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 6. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2018 rok 

Sołectwo 

Plan Środki 

funduszu 

przypadające 

na dane 

sołectwo 

Klasyfikacja  budżetowa Wykonanie 

na 

31.12.2018 

Przedsięwzięcia 

przewidziane 

do realizacji wg 

wniosków Dział Rozdział § kwota 

Abramów 30 347,12 

900 90095 4210  6 424,12 6 423,85 

Zakup bramek do 

piłki-3847,12 

 zakup krzeseł do 

świetlicy-2576,85 

754 75412 6050  23 923,00 23 837,40 

Odwodnienie 

budynku OSP-

wyk. podjazdu 

Ciotcza  21 060,17 900 90095 6050 21 060,17 21 049,18 
Budowa placu 

zabaw dla dzieci 

Dębiny 18 025,46 900 90095 

6050 13 156,50 13156,46 
Budowa placu 

zabaw dla dzieci 

4210 4868,96 4838,11 

Wyposażenie 

świetlicy w sprzęt 

kuchenny 

Glinnik 23 327,07 900 90095 6050 23 327,07 23306,95 
Budowa placu 

zabaw dla dzieci 

Izabelmont 11 626,97           Brak wniosku 

Marcinów 16 051,07 600 60016 4210 16 051,07 15 879,30 
Zakup wiat 

przystankowych 

Michałówka 15 758,57 

600 60016 6050 13 052,56 13 049,32 
Modernizacja 

drogi gminnej 

900 90095 4210 2706,01 2706,01 
Zakup kosy 

spalinowej 

Sosnówka 18 464,21 900 90095 6050 18 464,21 18 417,86 
Budowa placu 

zabaw dla dzieci 
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Wielkie 24 753,02 926 92601 6050 24 753,02 21 053,54 

Budowa placu 

zabaw- Otwarta 

Strefa Aktywności 

w Wielkiem 

Wielkolas 28 555,55 900 90095 

6060 23 051,05 23051,05 

Budowa placu 

zabaw –zakup 

działki 

6050   5 504,50 5504,5 

zakup przęseł na 

wykonanie 

ogrodzenia 

Wolica 25 155,21 921 92109 4270 25 155,21 24996,18 
Remont świetlicy 

wiejskiej 

Razem  233 124,42       221 497,45 217 269,71   

 

2.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 -2021  

obejmuje następujące przedsięwzięcia: 

1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielkolas-Wielkie(Ugory) gm. Abramów  lata 

2019-2020 przesunięto na rok 2022. Realizacja inwestycji uzależniona jest od  

możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

2. Przebudowa drogi gminnej Wielkie –Izabelmont  rok 2021. 

3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy lata 2018- 2020. 

4. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gm. Abramów lata 2018-2019. 

5. Budowa linii energetycznej w m. Ciotcza 2018-2019 ( przesunięto na rok 2020 

6. Przebudowa ujęcia wody w Abramowie lata 2020-2021. 

 

2.5 Promocja gminy   

W 2018 roku na promocję gminy wydatkowano kwotę 29 822,93zł. 

W tym 9 500,00zł wydatkowano na opracowanie projektu symboli Gminy Abramów  

tj. herbu, flagi, pieczęci, łańcucha dla Wójta Gminy oraz łańcucha dla Przewodniczącego 

Rady Gminy.  

Symbole te zostały wprowadzone do używania Uchwałą Rady Nr XLV/207/2018 z dnia 

17 sierpnia 2018r w sprawie ustalenia i zasad używania symboli Gminy Abramów.  
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3. Informacje o stanie mienia komunalnego 

3.1 Mienie komunalne (prawo własności) wg stanu na koniec grudnia 2018 r. 

 

Grunty ogółem – 107,0369 ha, w tym:  

- orne: 13,4596 ha,  

- łąki trwałe: 0,2270 ha,  

- pastwiska trwałe: 0,6162 ha,  

- cieki wodne i rowy: 0,76 ha,  

- lasy: 2,66 ha,  

- drogi: 85,2787 ha,  

- tereny mieszkaniowe: 2,2833 ha,  

- nieużytki: 1,7821 ha.  

 

Obiekty oświatowe:  

- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Abramowie, ul. Szkolna 31, 

- Gimnazjum w Abramowie, ul. Szkolna 31A, 

- Szkoła Podstawowa w Wielkiem, Wielkie 66A, 

- Szkoła Podstawowa w Wielkolesie, Wielkolas 27. 

 

Obiekty kulturalne:  

- świetlica wiejska w Abramowie, 

- świetlica wiejska w Ciotczy, 

- świetlica wiejska w Gliniku, 

- świetlica wiejska w Dębinach, 

- świetlica wiejska w Wolicy, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie, 

- Filia GBP w Wielkolesie. 

 

Lokale użytkowe Gminy Abramów:  

- lokal użytkowy w budynku UG – Weterynaria, 

- lokal użytkowy w budynku UG – Apteka, 

- lokal użytkowy w budynku UG – Poczta Polska. 
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Obiekty OSP: 

- Strażnica OSP w Abramowie, 

- Strażnica OSP w Sosnówce, 

- Strażnica OSP w Gliniku, 

- Strażnica OSP w Wielkiem, 

- Strażnica OSP w Wolicy, 

- Strażnica OSP w Wielkolesie, 

- Strażnica OSP w Dębinach. 

 

Obiekty wodociągowe:  

- Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Abramowie, 

- Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Wolicy. 

 

Kanalizacja  deszczowa – wody opadowe odprowadzane z części wsi Abramów 

odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 25,21 km. Liczba gosp. domowych podłączonych do 

sieci: 265. 

 

Tereny zieleni: w tym boiska położone w: 

- Abramowie (kompleks boisk przy ZSP), 

- Gliniku dz. 1515/3, 1516/5, 1517/5, 1519/5, 

- Wolicy dz. 887, 

- Sosnówce dz. 303/2, 

- Michałówce dz. 190, 

- Wielkolesie (boisko przyszkolne), 

- Wielkiem (boisko przyszkolne). 

  

Obiekty sportowe:  

- Abramów 

a. - boisko do piłki nożnej z infrastrukturą (pełnowymiarowa płyta boiska, wiaty, 

trybuna, chodnik), 

b. - siłownia zewnętrzna. 
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Place zabaw:  

- Abramów – 2 place (teren ZSP), 

- Glinnik dz. 818/2, 

- Dębiny dz. 1037/3, 

- Wolica dz. 887, 

- Sosnówka dz. 303/2, 

- Michałówka dz. 190, 

- Wielkolas (teren SP), 

- Wielkie ( teren SP). 

 

Środki transportu:  

- ciągnik NEW HOLLAND T6.155 rok prod. 2014, 

- samochód dostawczy do 3,5t IVECO DAILY 35C15 ze skrzynią z 3-stronnym wywrotem, 

rok prod. 2007, 

- autobus szkolny AUTOSAN A1212C Eurolider rok prod. 2016. 

- samochód specjalny pożarniczy STAR 266 (OSP Wolica) 

- samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA (OSP Abramów) 

- samochód specjalny STAR (OSP Wielkolas) 

- samochód STAR 244L (OSP Glinnik) 

- samochód pożarniczy STAR (OSP Wielkie) 

- Volkswagen transporter – 2 szt.(OSP Dębiny, Wielkolas) 

-Specjalny lekki sam. Ford Transit – 2 szt. (OSP Abramów, Wolica) 

- samochód Jelcz (OSP Abramów) 

- samochód STAR (OSP Sosnówka) 

 

Maszyny do robót drogowych:  

- koparko-ładowarka Site Master JCB 3CX, 

- równiarka drogowa DZ-31, 

- walec drogowy BOMAG BW 135 AD z przyczepą transportową do ciągnika NEW 

HOLLAND, 

- przyczepa w 3- stronnym wywrotem ZASŁAW D-55A rok prod. 2015. 

 

Maszyny inne: 

- beczka asenizacyjna POMOT rok prod. 2014, 
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- agregat prądotwórczy na przyczepie STIM P200 (zabezpieczenie energii ujęcia wody w 

Wolicy), 

- pług do odśnieżania do TUZ ciągnika NEW HOLLAND, 

- kosiarka samojezdna OLEO-MAC OM105J/22H rok prod. 2017. 

- wózek deszczujący samojezdny – wykorzystywany do podlewania boiska sportowego. 

- odśnieżarka. 

 

3.2 Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 105557 km wszystkich 

dróg. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 105847 km: 

- drogi asfaltowe – 27,07 km 

-drogi o nawierzchni z tłucznia – 12,96 km 

- drogi gruntowe – 65,82 km 

Drogi asfaltowe stanowią 25,57% wszystkich dróg, drogi utwardzone kruszywem stanowią  

12,24%, pozostałe drogi to drogi gruntowe. Część dróg utwardzone kruszywem zostały  

w 2018 roku przebudowane lub zmodernizowane poprzez  położenie warstwy bitumicznej: 

-  droga 103210 Wielkie – Wolica, 3,25 km 

- droga 103205L i 103229L  Wielkie – Podłączki – 1,8 km(częściowo sfinansowana  

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

-droga w Wielkiem za SKR-em, - 0,22 km 

- droga 103224 Wielkolas – Kolonia – 0,45 km 

Ścieżek rowerowych na terenie gminy nie posiadamy. 

 

3.3 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 75,2 km, a na koniec 

76,19 km. W roku 2018 wybudowano nową siec wodociągową w m. Sosnówka o dł. 1357m.  

Wydano 14 zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych prywatnym inwestorom,  

w ramach których wykonano 929 m przyłączy wodociągowych. 

Liczba podłączeń domowych do sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wynosi  1265 .  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 260 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień  

31 grudnia 2018 r. 265 przyłączy. 
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3.4 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje 3 mieszkania, położone w Domu Nauczyciela  

w Abramowie. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 38 m
2
 

Wszystkie mieszkania są przydzielone nauczycielom i pracownikom szkoły. 

Zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy nie występują 

W 2018 r. nie przeprowadzano żadnych remontów mieszkań należących do zasobu gminy. 

W 2018 r. nie złożono żadnego wniosku o wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

 

3.5 Planowanie przestrzenne 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jest to akt prawa miejscowego  

na podstawie którego wydawane są decyzje administracyjne dotyczące zabudowy  

i zagospodarowania terenów. Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenów oraz ustala zasady 

oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania. Teren gminy Abramów objęty jest planem 

uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XXXII/129/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. oraz 

zmianami do planu zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy nr XXX/137/2017 z dnia 26 maja 

2017r. Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

była potrzeba aktualizacji jego ustaleń w szczególności w zakresie wyznaczenia terenów 

głównie pod zabudowę zagrodową oraz zalesienia. Opracowane zmiany precyzują  

i uszczegółowiają kierunki  rozwoju struktury przestrzennej gminy wynikające ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów 

zatwierdzonego uchwałą nr IX/32/2003r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 

XXV/152/2014 z dnia 27 marca 2014r., uwzględniając zalecane wskaźniki, zasady obsługi 

komunikacyjnej i infrastrukturalnej, a także zasady ochrony walorów środowiskowych, 

kulturowych i krajobrazowych, spełniając wymagania ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany do planu miejscowego zostały 

wprowadzone po dokonanej analizie aktualności dokumentów planistycznych na terenie 

gminy Abramów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

planu miejscowego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy  

W 2018 roku na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/204/2018 z dnia 10 lipca 

2018r. dokonano zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego  

w szczególności: 

- zasad podziału oraz scalania i podziału nieruchomości, w tym powierzchni  oraz szerokości 

frontów wydzielanych działek, 
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- maksymalnej wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz geometrii dachów, 

- zasad zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 6U w Wielkolesie  

i 5U,P w Abramowie. 

Opracowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzone są 

miedzy innymi w celu ujednolicenia zapisów planu i dopasowania wymienionych wyżej 

zasad zapisanych w uchwale Nr XXXII/129/2005 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2005r do  

zasad ustalonych dla terenów objętych uchwałą zmieniającą plan miejscowy Nr 

XXX/137/2017 Rady Gminy z dnia 26 maja 2017r. Wprowadzone zmiany planu 

miejscowego mają na celu ujednolicić ustalenia w zakresie podziału nieruchomości, 

wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz geometrii dachów dla wszystkich terenów o 

danej funkcji w granicach gminy. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły wyłącznie zapisów tekstowych, nie zmieniły one części 

graficznej planu. Według opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmian, 

bilans finansów publicznych wykonany dla perspektywy 5 lat wskazuje, że realizacja ustaleń 

zmian planu miejscowego nie wpłynie na finanse publiczne, w tym na budżet gminy.  

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 1013 ha 

powierzchni gminy,  

W 2018 roku Wójt Gminy wydał 3 decyzje o warunkach zabudowy. 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi od 2 do 3 miesięcy. 
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4. Edukacja 

4.1. Szkoły 

 

W roku 2018 Gmina Abramów była organem prowadzącym dla następujących szkół:  

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie:  

a) - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie; 

b) - Przedszkole w Abramowie. 

2. Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie, 

3. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem, 

4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie 

 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły  6 103 311,63 zł, z czego  3 346 203,00 zł (55 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

W przeliczeniu na 1 ucznia/wychowanka przedszkola, wydatki kształtowały się następująco: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie - 8 789,86 zł; 

 Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie - 12 836,37 zł; 

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem - 14 883,57 zł; 

 Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Abramowie - 16 173,85 zł. 

 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach podstawowych i gimnazjum rozpoczęło 348 uczniów, 

w tym 188 uczennic i 160 uczniów: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie – 162 uczniów, 8 oddziałów; 

 Szkoła Podstawowa im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie - 91 uczniów,  

8 oddziałów; 

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem –51 uczniów,  

7 oddziałów; 

 Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Abramowie - 44 uczniów, 2 oddziały. 

W szkołach odbywała się obowiązkowa nauka języka angielskiego oraz dodatkowo od  

1.IX 2018r. wprowadzono naukę języka niemieckiego od klasy IV. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 15 osób. Najwięcej  

w gimnazjum w Abramowie – średnio 22 uczniów oraz w szkole podstawowej  

w Abramowie– średnio 20 uczniów w klasie, w szkole podstawowej w Wielkolesie – średnio 

12 uczniów, najmniej w szkole podstawowej w Wielkiem – średnio 8 uczniów w klasie. 
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W okresie I-VIII 2018 r. zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Abramów kształtowało się następująco: 51,08 etatów nauczycieli, w tym: nauczyciel stażysta 

- 1; nauczyciel kontraktowy- 3,6; nauczyciel mianowany- 21,11; nauczyciel dyplomowany-

25,37; (etaty objęte subwencją- 47,91;etaty nie objęte subwencją -3,17) 

W okresie IX-XII 2018 r. w szkołach zatrudniano w przeliczeniu na pełne etaty 55,95 

nauczycieli: nauczyciel stażysta-2; nauczyciel kontraktowy -4; nauczyciel mianowany- 23,16, 

nauczyciel dyplomowany-26,79; ( 50,47 etatów objętych subwencją, 5,48 etatów nie objętych 

subwencją) 

W 2018 roku na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadło średnio 9 uczniów. 

Wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum otrzymali promocję do 

następnej klasy. Nauczanie indywidualne nie odbywało się w żadnej ze szkół. 

W 2018 r. 44 uczniów ukończyło gimnazjum w Abramowie.  

 

Zdawalność egzaminu gimnazjalnego przedstawiała się następująco: 

 Język polski - 71 %; 

 Historia i Wiedza o społeczeństwie - 58%; 

 Matematyka - 52%; 

 Przedmioty przyrodnicze - 57%; 

 Język angielski ( podstawowy) - 63%; 

 Język angielski ( rozszerzony) - 45%. 

 

Maksymalny wynik jaki mógłby uzyskać uczeń gimnazjum wynosi 100% punktów z  każdej 

części egzaminu. 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie 

Gminy Abramów. W okresie I półrocza 2018 roku pomoc materialną przyznano 92 uczniom 

na łączna kwotę 18 252,80 zł. W okresie IX-XII 2018 r. wsparciem zostało objętych 73 

uczniów na kwotę 21 650,40 zł. Ponadto wypłacono jeden zasiłek losowy na kwotę 620 zł. 

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe dowożono 

lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych  

i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Dowozy odbywały się dwoma autobusami, 

wynajętym oraz gminnym. 
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W okresie I-VI 2018 r. około 298 uczennic i uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu, natomiast w okresie IX-XII 2018 r.  

z dowozów korzystało 279 osób, co stanowi około 80% wszystkich uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. 

Chętni uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w roku 2018 uczestniczyli  

w wyjazdach na Pływalnie Powiatową w Rykach. Opiekunowie, instruktor nauki pływania 

oraz autobus dowożący uczniów na basen były finansowane ze środków budżetu gminy. 

W czerwcu 2018 r wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum w Abramowie 

zakończyły realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

-„Uczeń- najlepsza inwestycja w przyszłość”- Wartość projektu wyniosła 

373 445,00 zł , w tym kwota dofinansowania  to 331 405,00 zł. – projekt dla szkół 

podstawowych, 

-„Z Gimnazjum w Przyszłość”- Wartość projektu wyniosła 167 267,90 zł , w tym 

kwota dofinansowania to 158 067,90 zł.- projekt dla gimnazjum 

Gmina Abramów pozyskała również dotację celową z przeznaczeniem na realizację 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”. Łączna kwota zadania wyniosła: 52 500 zł, w tym: dotacja -  42 000 zł. 

Wsparciem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe  

 

4.2 Przedszkola 

Stan organizacji przedszkola i oddziałów przedszkolnych uwzględnia dane z Systemu 

Informacji Oświatowej – stan na dzień 30.09.2017 r.( dotyczy okresu I-VI 2018 r) oraz stan 

na dzień 30.09.2018 r. ( dotyczy okresu IX-XII 2018 r.). 

W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne , do którego uczęszczało:  

- w okresie I-VI 2018 r.- 75 dzieci, ( 3 oddziały) w tym 35 dziewcząt i 40 chłopców.  

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2011 – 18 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 11 chłopców, 

 rocznik 2012 – 20 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 12 chłopców, 

 rocznik 2013 – 17 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 9 chłopców, 

 rocznik 2014 – 20 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 8 chłopców. 

- w okresie IX-XII  2018 r.- 89 dzieci, ( 4 oddziały) w tym 39 dziewcząt i 50 chłopców.  

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 
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 rocznik 2012 – 21 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 13 chłopców, 

 rocznik 2013 – 20 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 12 chłopców, 

 rocznik 2014 – 28 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 11 chłopców. 

 rocznik 2015 – 20 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 14 chłopców. 

Ponadto, funkcjonowało 2 oddziały przedszkolne.  

Do oddziału przedszkolnego w Wielkolesie uczęszczało 25 dzieci -w okresie I-VI 2018 r.  

- 13 dziewcząt i 12 chłopców, w okresie IX-XII 2018 r.- 12 dziewcząt i 13 chłopców. 

Do oddziału przedszkolnego w Wielkiem uczęszczało w okresie I-VI 2018 - 15 dzieci  

(6 dziewcząt i 9 chłopców), natomiast w okresie IX-XII 19 dzieci (8 dziewcząt i 11 

chłopców). 

W 2018 roku wydatki na prowadzenie przedszkoli kształtowały się następująco: 

- Kwota dotacji na przedszkole w Abramowie w 2018 r. wyniosła 78 090,00 zł, łączna 

wartość wydatków to 362 272,23 zł. 

Kwota dotacji na oddziały przedszkolne:  

Oddział przedszkolny w Wielkiem:  16 440,00 zł, - wykonanie budżetu 88 381,90 zł. 

Oddział przedszkolny w Wielkolesie : 23 290,00 zł  - wykonanie budżetu 93 770,81 zł. 
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5. Polityka społeczna 

Realizacja zadań  zakresie polityki społecznej  w roku budżetowym 2018 objęła kwotę 

5 129 159,46 zł z czego: 

               - z budżetu państwa:  4 833 577,13 zł.  

               - z budżetu gminy: 295 582,33 zł. 

 

Tabela nr 7.  Struktura wydatków w układzie zadaniowym  - 2018 rok 

Podział zgodnie z klasyfikacją  budżetową Budżet gminy Budżet państwa 

85502 

Świadczenia rodzinne,  

W tym: 

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

- obsługa  kadrowa zadań 

 

3 619,84                     

0 

 

0 

 

3 619,84 

1 453 645,00 

1 413 253,00. 

 

71 950,00 

 

40 492,00 

Świadczenia  wychowawcze   

855 01 

Świadczenia wychowawcze 

- obsługa kadrowa zadania 

 

5 235,74 

 

5 235,74 

3 092 208,80 

3 046 308,80 

45 900,00 

Świadczenie  ,,Dobry Start”   

 85504 

Świadczenia  ,,Dobry start” 

-obsługa kadrowa 

0 

0 

0 

153 442,89 
 148 500,00 

4 942,89 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z  

-pomocy społecznej 

- świadczenia rodzinne 

0 

 

 

0 

0 

7 790,76 

 

 

663,39 

7  127,37 

85214 

Zasiłki  i pomoc  w naturze  oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

                                 Zasiłki okresowe    

(dotacja) 

26 756,37 

 

26 756,37 

 

0 

 

12 000,00 

0 

 

12 000,00 

85216 

Zasiłki  stałe (dotacja) 

 

0 

 

7 371,00  

85208 

Rodziny zastępcze 

 

7 613,45 

 

0 

85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy 

w rodzinie 

 

1 999,86 

 

0 

85206 

Wspieranie rodziny 

 

0 

 

0 

85219 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

158 421,00 

 

80 000,00 
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852 30 

Dożywianie ogółem 

-program, „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” w roku 2018 

 dotacja 

 własne 

      -zasiłki na dożywianie w ramach rządowego 

programu, „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  

                      -dożywianie dzieci  w szkołach 

 dotacja 

 własne 

 

18 000,00 

 

 

0            

 18 000,00 

 

 

14 035,00 

               

 

 3 964,80 

 

27 000,00 

 

         

     27 000,00 

0 

 

 

17 786,50 

         

      

  9 213,50 

          -Karta Dużej Rodziny 0 118,68 

85202 

Domy Pomocy Społecznej 

 

73 936,07 

 

0 

RAZEM 295 582,33 4 833 577,13 
 

 

5.1. Realizacja zadań powierzonych gminie 

Świadczenia Wychowawcze 

 

Tabela nr 8 Struktura  wydatków na świadczenia  wychowawcze 2018r. 

Rodzaj świadczenia  Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

Świadczenia  wychowawcze 6 122 3 046 808,80 

 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2018r. dokonano zwrotu kwoty 

504,70 zł., (łącznie z odsetkami  4,70zł.) z tego odprowadzono do budżetu państwa 4,70 zł. 

Szczegółową charakterystykę wypłaconych  świadczeń rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela nr 9. Struktura  wydatków na świadczenia rodzinne 2018r. 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

                              Zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem  do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 5 319 611 578 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 25 25 000 

3. Dodatek z tytułu  opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

105 41 092 

4. Dodatek z tytułu  samotnego  

wychowywania dziecka 

107 15 528 
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5. Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

146 15 425 

6. Dodatek z tytułu  rozpoczęcia roku 

szkolnego    

461 30 816 

 

7. Dodatek z tytułu wychowywania  

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

818 75 402 

8. Pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem dziecka  w 

miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły  

349 37 177 

9. Pokrycie wydatków  związanych z 

dojazdem do miejscowości,w której 

znajduje się siedziba szkoły 

590 39124 

                                                                                       Świadczenia opiekuńcze 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 556 87 959 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 75 109 273 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 118 62 035 

13. Rządowy program wsparcia osób 

uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

0 0 

                                                 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

14. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

39 39 000 

                                                                          Zasiłek dla opiekuna 

15. Zasiłek dla opiekuna 69 36 447 

                                                      Składki  na ubezpieczenie  emerytalne i rentowe 

16. Składki na ubezpieczenie  emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby pobierające  

świadczenie pielęgnacyjne 

75 10 393 

17. Składki na ubezpieczenie  emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby pobierające  

specjalny zasiłek opiekuńczy  

107 14 440 

18. Składki na ubezpieczenie  emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby pobierające  

zasiłek dla opiekuna  

59 6 555 

19. Świadczenia rodzicielskie 93 84 76900 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

20. Składki zdrowotne za osoby 

pobierające  świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

136 7 127 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2018r.  dokonano zwrotu 

kwoty:1075,92zł (łącznie z odsetkami),z tego kwotę 414,36zł. odprowadzono do budżetu 

państwa. 
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Świadczenie „Dobry start” 

Poniższa tabela przedstawia  realizacje  świadczenia w gminie Abramów: 

 

Tabela nr 10. Struktura wydatków ,,Dobry Start” w 2018r. 

L.p. Świadczenie Liczba świadczeń  Kwota wypłaconych świadczeń w zł. 

                                                                           

1. 

 

,,Dobry Start ” 495 148 500,00 

 

 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

 

Tabela nr 11. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2018r. 

L.p. Świadczenie Liczba świadczeń  Kwota wypłaconych świadczeń w zł 

Fundusz alimentacyjny 

1. 

 

Świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

188 71 950,00 

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 

W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec   

– 12 dłużników alimentacyjnych . Na podstawie  prowadzonego postępowania komornicy 

sądowi i skarbowi wyegzekwowali środki finansowe w kwocie: 36 075,60 zł, z tego na poczet 

funduszu alimentacyjnego: 23 160,91 zł i na poczet zaliczki alimentacyjnej: 12 914,69 zł. 

Na dochody budżetu gminy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę: 14 23,97zł, z tego:  

- z odzyskanego od komornika na rzecz  funduszu alimentacyjnego kwotę: 7 816,62 zł oraz 

-  na rzecz   zaliczki alimentacyjnej: 6 457,35 zł,  

Pozostała część kwoty w wysokości:  21 801,63 zł została przekazana do budżetu państwa. 

 

 

 

5.2. Zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej 

 

Dla prawidłowego i efektywnego działania  systemu  pomocy społecznej  konieczne jest 

rzetelne zdiagnozowanie sytuacji społecznej  mieszkańców, zdefiniowanie    i wyjaśnienie 

natury  problemów, oraz  określenia dostępnych zasobów. 
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Ilościową  prezentację klientów korzystających z pomocy społecznej w latach 2016- 

2018 zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela  nr 12. Klienci korzystający z pomocy społecznej w latach 2016-2018 

 Rok 2018 

Liczba osób  objętych  pomocą  220 

 

Z powyższych danych wynika, że  liczba klientów Ośrodka  korzystających z pomocy  na 

przestrzeni  badanych  lat nie zmieniła się w znaczący sposób. 

Również proporcje liczby klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń do liczby 

mieszkańców gminy Abramów  w badanych latach  nie uległy większym odchyleniom. 

W 2018 roku z pomocy społecznej skorzystało łącznie  220 osoby tj. ok. 6,00% ogólnej liczby 

mieszkańców. 

W ramach ustawowych zadań własnych i obowiązkowych zadań własnych w 2018r. gmina 

realizowała opisane poniżej zadania. 

 

Świadczenia pieniężne:  

-zasiłek stały: łączna kwota udzielonej pomocy 7 371,00 zł. 

-zasiłek okresowy: łączną  kwotę   udzielonej   pomocy 12 000,00 zł. 

-zasiłek celowy;  specjalny zasiłek celowy : łączną  kwotę   udzielonej   pomocy 26 756,37 zł.  

Poniższa tabela przedstawia  liczbą osób objętych pomocą oraz formy zaspokojenia potrzeb 

dla osób potrzebujących. 

 

 

 

 

 

 Tabela nr 13. Osób objętych pomocą oraz formy zaspokojenia potrzeb dla osób 

potrzebujących – 2018rok 

Zasiłki celowe Ilość osób objętych pomocą w latach: 

Rok 2018 

Artykuły czystościowe i higieny 

osobistej 

26 

Zakup odzieży, obuwia 17 
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Wyposażenie szkolne 0 

Leki, leczenie 21 

Remonty, malowanie sprzęt agd 7 

Energia elektryczna i gaz 12 

Opał 58 

Zakup żywności 123 

Zdarzenie losowe 0 

 

Świadczenia niematerialne realizowane są bez wypłaty środków pieniężnych na rzecz 

uprawnionych. 

 

Praca socjalna 

Oprócz udzielania finansowych form pomocy, GOPS opiera  swoją działalność  na wsparciu  

w postaci pracy socjalnej. Ilościowy wykaz środowisk objętych tym rodzajem oddziaływań  

przedstawia poniższa tabela. 

 

 Tabela nr 14. Dane ilościowe dotyczące pracy socjalnej - 2018rok 

 

Rodzaj świadczonej pracy socjalnej  

 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

2018r. 2018r. 

Praca socjalne na rzecz zapewnienia  niezbędnych 

warunków socjalnych 

35 104 

Praca socjalne na rzecz rozwiązania problemów 

bezrobocia 

15 43 

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień 

osób niepełnosprawnych 

18 41 

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania 

rodziny 

54 158 

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania  

osób z problemem alkoholowym 

21 85 

Praca socjalna na rzecz  zapewnienia opieki  

osobom starszym czy niepełnosprawnym 

19 38 

Praca socjalna na rzecz  prowadzonych procedur 

,,Niebieskie Karty” 

14 59 

Liczba interwencji  32 101 

 

Tabela nr 15. Kontrakt socjalny – 2018 rok 

 

Ilość  zawartych kontraktów socjalnych 

 

Rok 2018 

 

W tym ilość zawartych kontraktów socjalnych  wraz z opłatą 

składki na ubezpieczenie zdrowotne  

 

3 
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Udzielanie  schronienia 

      Skala bezdomności w Gminie Abramów nie należy do  problemu o szerokiej skali. Brak 

jednak  lokali  mieszkalnych przeznaczonych przez gminę na wsparcie  bezdomnych, nawet w 

przypadku pojedynczych spraw  urastają do poważnego  problemu.  

Wychodząc na przeciw  problemowi schronienia bezdomnych w 2018r. zostało  zawarte 

POROZUMIENIE  ze Stowarzyszeniem Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT 

w Chełmie, które  zapewnia schronienie  dla ewentualnych  osób bezdomnych  posiadających 

ostatnie zameldowanie w gminie Abramów. 

Zjawisko bezdomności ma charakter dynamiczny i zmienny co roku zwłaszcza w okresie 

jesienno-zimowym powraca problem   osób przebywających w miejscach niemieszkalnych 

(dworce,  pustostany, ogródki działkowe). Zawarte porozumienie  ma na celu 

minimalizowanie problemu. W 2018r. gmina nie ponosiła kosztów za ww. zadanie 

Dom Pomocy Społecznej  

W 2018 roku  gmina realizowała  odpłatność za pobyt 3 osób umieszczonych w Domach 

Pomocy Społecznej. Łączna kwota realizacji zadania  to  73 936,07 zł. Do pobytu jednego  

mieszkańca  DPS gmina średnio dopłacała kwotę 2 464,53zl. 

 

Wspieranie rodziny 

 Realizacja zadania w 2018r.  odbywała  się w oparciu  o Gminny Program  Wspierania 

Rodziny na lata 2015 - 2018 przyjęty  Uchwałą Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r. 

Zadaniem Programu jest pomoc rodzinom biologicznym w rozwiązywaniu ich problemów 

opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi przy współpracy samorządu i innych instytucji 

zajmujących się rodziną. 

W 2018r. gmina Abramów w związku z realizacją  powyższego zadania współfinansowała 

pobyt 2-dzieci  umieszczonych w rodzinie zastępczej. Łączny koszt  realizacji tego zadania  

objął kwotę 7 613,52  zł. 

 

 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

   Osoby  spełniające  kryterium  dochodowe  określone w ustawie  o pomocy społecznej, nie 

posiadające  ubezpieczenia zdrowotnego, mogą je uzyskać  za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy, jest decyzja administracyjna. W 2018r. Ośrodek wydał jedną decyzję 
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administracyjna odmawiającą  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  z powodu 

przekroczenia  przez osobę  zainteresowaną kryterium dochodowego.  
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6. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

6.1 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 

 

Program zakłada następujący cel główny: 

,,Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania”. 

 

Przewidywane efekty i rezultaty 

1. Zwiększona dostępność rodzin do poradnictwa specjalistycznego,  zaowocowała poprawą 

funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

2.Wzrosło zaangażowanie instytucji lokalnych w zakresie  spraw rodzinnych. 

3.Wzmocniona świadomość  członków rodzin wpłynęła na wzmocnienie  więzi  rodzinnych. 

4.Rodziny nabyły umiejętności i wiedzę na temat własnego rozwiązywania  konfliktów w 

środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej. 

5.Nastąpiło wzmocnienie w kierunku   integracji społeczności  lokalnej i rozwoju grup 

samopomocowych.  

6.Skuteczniej i efektywniej wykorzystano istniejące zasoby. 

        W roku 2018 pomocą społeczną  objęto - 42 rodziny tj.188 osób. 

Powody  niewydolności  rodzin obrazuje poniższa tabela 

 

Tabela nr 16. Powody  niewydolności  rodzin – 2018 rok. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób 

Ubóstwo 11 16 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 1 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 14 78 

w tym: wielodzietność 14 78 

Bezrobocie 23 64 

Niepełnosprawność 19 42 

Długotrwała lub ciężka choroba 32 90 

Bezradność w sprawach  opiek.-wych. i prowadzeniu 

gospodarstwa  domowego w tym 

51 160 

-rodziny niepełne 9 28 

-rodziny wielodzietne 16 87 

Przemoc w rodzinie 1 3 

Alkoholizm 14 54 
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Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

1 1 

 

6.2 Program wieloletni ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020  

Celem tego programu jest m.in.: 

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 

dożywiania dzieci, a w szczególności przyznawania pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, 

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, w szczególności jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej  lub dochód  rodziny nie przekracza wysokości 150% 

kryterium dochodowego,   

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczenie zjawiska niedożywienia.  

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy  w formie 

gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego do 31 grudnia 2018r.  

określały:  

      1) Uchwała Nr  XXIV/148/2014 Rady Gminy  Abramów z dnia 24 stycznia 2014r.  

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo  

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.U.WOJ.LUB.2014, poz.621). 

       2) Uchwała Nr XXIV/149/2014 Rady Gminy  Abramów z dnia 24 stycznia 2014r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  

nieodpłatnej  pomocy w zakresie dożywiania  w formie  świadczenia pieniężnego na zakup  

posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim programem  wspierania  finansowego 

gminy w zakresie  dożywiania ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ na lata  2014 – 

2020, (Dz.U.WOJ.LUB.2014, poz.622). 

 

Tabela nr 17. Świadczenia w ramach  programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

Rodzaj świadczenia 

 

Ilość osób objętych pomocą 

Rok 2018 

Dożywianie: 

     Zasiłki celowe  na dożywianie  

w tym dofinansowanie z budżetu wojewody 

119 

40 

Łączna kwota realizacji w 2018r. 31 822,00 zł., w tym dotacja 17 787,00 zł. środki 

finansowe gminy kwota 14 035,00 zł. 
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Żywienie –szkoły -przedszkola 

  Do  100 % kryterium  dochodowego 9 

  do. 150 % kryterium  dochodowego 16 

 

Łączna kwota  realizacji w 2018r. - 13 178,00 zł., w tym dotacja 9 213,00 zł., środki 

finansowe gminy 3 965,00zł.  

Ogółem koszt tego zadania to kwota: 45 000,00zł, z tego dotacja Wojewody w kwocie 

27 000,00zł. środki własne gminy w kwocie: 18 000,00zł.   

 

6.3 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar 

Przemocy  w  Rodzinie w  Gminie Abramów  na lata 2016-2022 

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na terenie gminy Abramów, Zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Abramów  

z dnia  14 czerwca 2012r. został powołany w oparciu o wytyczne programu, Zespół 

Interdyscyplinarny. W 2018r. odbył łącznie 51 spotkań, w tym 47 - to spotkania grup 

roboczych - w związku z  procedurą Niebieskiej Karty. W 2018r. wpłynęło 6 Niebieskich 

Kart A (Policja). 

W  ciągu roku 2018r. Zespół  Interdyscyplinarny  dokonał zamknięcia NK  dla 11 – rodzin  

z powodu  braku stwierdzenia  występowania  przemocy  w rodzinie. Łącznie w 2018r. 

prowadzono 14 - procedur  Niebieskie Karty. 

 W ramach ustawowych działań Zespołu Interdyscyplinarnego:  

- 6  rodzin zostało objętych nadzorem kuratora sądowego  i podjęły współpracę, 

- 1 sprawca przemocy  został prawomocnie  skazany z art. 207 kk i odbywa karę pozbawienia  

wolności,  

- 5 sprawców przemocy  zostało skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, 

- 14 rodzin objęli pracownicy GOPS monitoringiem  działań w rodzinie. Ogółem pracownicy 

GOPS odnotowali 71 działań w środowisku przemocowym,  

-1 sprawca przemocy w rodzinie ukończył ,,Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”,    

 -osoby z rodzin dotkniętych przemocą, jak też posiadające  problem alkoholowy miały 

możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologa i terapeuty obsługującego 

Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

Prowadzone oddziaływania w ramach programu spowodowały wzrost zaangażowania 

instytucji lokalnych w zakresie  spraw spowodowanych przemocą. Rodziny dotknięte nabyły 

umiejętności, odwagę i wiedzę na temat możliwości i sposobu szukania  wsparcia w walce z 
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problemem dotykającej ją przemocy. Nastąpiła też korzystna zmiana w postrzeganiu 

problemu przemocy  w środowisku lokalnym, które  wykazuje chęć eliminowania tego 

zjawiska.   

 

6.4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), 

 

W ramach współpracy GOPS Abramów z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Okręgowy  

w Lublinie oraz  PCK w Lubartowie, osoby samotne, rodziny z dziećmi  z terenu Gminy 

Abramów, które spełniały do  200% kryterium dochodowego  tj. 1402,00 zł.  

od 1 października 2018r.,  dla osoby samotnej i 1028,00zł dla osoby w rodzinie od  

1 października 2018r. 1056,00zł, jak również podpisały stosowną deklarację uczestnictwa  

w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), miały możliwość 

korzystania z pomocy żywnościowej w 2018r. Łącznie  w 2018r. z pomocy żywnościowej 

korzystały 162 osoby.  

6.5 Karta Dużej Rodziny 

 

W dniu 16 czerwca 2014r. Uchwałą Rady Ministrów ustanowiono rządowy program dla 

rodzin wielodzietnych, który potocznie nazywany jest Kartą Dużej Rodziny. Prawo do 

posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej (trzy i więcej dzieci). 

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form 

działalności. Sukcesywnie jest aktualizowany wykaz uprawnień dla osób posiadających Kartę 

na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rodziny. 

GOPS  realizuje zadanie gminy , jakim jest przyznawanie  i wydawanie Karty Dużej Rodziny 

od 2014r. 

Na dzień 31 grudnia 2018r.  łącznie zostało wydanych 490 KDR w tym 21 w formie 

elektronicznej. 

 

6.6 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Abramów 

 

W ramach działań monitoringowych GSRPS  w Gminie Abramów  pismem Wójta  Gminy,  

z dnia  01.06.2019r.  wszystkim jednostkom  organizacyjnym  gminy, stowarzyszeniu   

http://www.rodzina.gov.pl/
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i klubowi sportowemu  w Abramowie  zostały przekazane cele operacyjne i zadania  zawarte 

w Strategii. Obecnie  cele strategiczne są na etapie realizacji.   

6.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii w Gminie Abramów na 2018 r. 

 

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Narkomanii w 2018 roku, w Gminie Abramów  

były: 

1) Zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się zjawisk patologii społecznej w szczególności 

nadużywania alkoholu i narkotyków. 

2) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych zjawisk 

patologicznych, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

3) Ograniczenie picia alkoholu przez osoby małoletnie. 

4) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

5) Promocja zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

 

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPAiN w szczególności: 

a) Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą 

nr XLIII/199/2018 Rady Gminy Abramów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i warunków 

sprzedaży tych napojów oraz zasad wydawania zezwoleń na terenie Gminy Abramów. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 11 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 10 podmiotów. Przyczyną spadku jest 

zamknięcie działalności przez  jeden z podmiotów. 

 

b) Podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Komisja w stosunku do 7 osób podjęła działania zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, 

oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego  

w stosunku do 4 osób.  
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Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2018 

roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 33 758,35 zł, w tym: 

 na  dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym przeznaczono - 5 760,00 zł, 

 na szkolenia dla członków GKRPAiN przeznaczono - 3 400,48 zł, 

 na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych przeznaczono - 2 750,00 zł, 

 na wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - 2 097,46 zł, 

 na zajęcia sportowe pozalekcyjne ( korzystanie z pływalni) - 10 025,00 zł, 

 na posiedzenia GKRPAiN – 4 500,00 zł 

 na dofinansowanie nagród oraz festynów - 5 225,41 zł 

 

6.8 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Abramów  

na lata 2008-2032 

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Abramów na lata  

2008-2032    jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest  

z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. 

W 2018 r. zutylizowano 56,6 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu  

26 nieruchomości. Gmina Abramów jako beneficjent programu realizowanego przez 

WFOŚiGW w Lublinie pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 7 482,72 zł, które 

zostały w całości wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów. Znaczna ilość 

odpadów zawierających azbest została zutylizowana ze środków pochodzących z Projektu 

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 

 

6.9 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów  

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów został wprowadzony do realizacji  Uchwałą 

Nr X/39/2015 z dnia 29 października 2015r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów jest dokumentem strategicznym polityki 

zrównoważonego zarządzania energią w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 

ekologicznego i energetycznego gminy. Wskazuje on działania, których istotą jest osiągnięcie 

wypracowanych celów w perspektywie do 2020 roku.  

Celem głównym Planu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Abramów 

poprzez: 

- redukcję CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego  o 7,3% 
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- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ogólnym bilansie w roku 2020,  

o 2,5% w stosunku do roku bazowego 

- redukcję zużycia energii finalnej, w 2020 roku, o 8% w stosunku do roku bazowego. 

Efekty realizacji Planu oceniane będą w odniesieniu do danych pozyskanych dla roku 

bazowego, tj.2013, dla którego sporządzono inwentaryzację wyemitowanego do atmosfery 

CO2  

Wytypowano m.in. następujące zadania inwestycyjne: 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych; 

- modernizacja oświetlenia dróg; 

- modernizacja instalacji grzewczych; 

- modernizacja dróg, w tym budowa ścieżek rowerowych; 

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Abramów jest dokumentem strategicznym 

koncentrującym się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu 

możliwe będzie uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze 

środowiskowych. 

Obowiązek sporządzenia PGN oraz wdrożenia przedsięwzięć opisanych w Planie wynika  

z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

Protokołu z Kioto z 1997r oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty 

przez Parlament Europejski w grudniu 2008 roku. 

W ramach prac nad dokumentem została sporządzona szczegółowa inwentaryzacja 

infrastruktury energetycznej oraz zużycia paliw w poszczególnych sektorach gospodarczych 

Gminy Abramów. Obszar oddziaływania wykazuje wysokie zapotrzebowania na energię 

końcową. Najczęściej jest ona uzyskiwana z konwencjonalnych źródeł, których eksploatacja 

wiąże się z emisją do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. Gaz ten stanowi podstawowy 

substrat procesu fotosyntezy zachodzącego w żywych roślinach. Nie stanowi on zagrożenia 

dla życia i zdrowia człowieka pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie równowagi 

biologicznej spowodowanej nadmierną jego emisją do atmosfery. Sukcesywnie jednak, na 

skutek nieprzestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, stężenie dwutlenku węgla w 

atmosferze wzrasta. Tym samym rekomendacja działań przedstawionych w Planie zostanie 

ukierunkowana przede wszystkim na osiągnieciu redukcji emisji CO2 co najmniej 7,3% w 

stosunku do roku 2013. 
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Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Abramów stanowi podstawowe 

działanie projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, , Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. 
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7. Omówienie realizacji uchwał Rady Gminy Abramów 

 

W 2018 r. Rada Gminy Abramów obradowała na 13 sesjach zwyczajnych i 1 sesji 

nadzwyczajnej , w tym na 9 sesjach zwyczajnych i 1 sesji nadzwyczajnej  w kadencji 2014-

2018 i na 4 sesjach  w kadencji 2018-2023. Podczas sesji w roku 2018  Rada Gminy  podjęła 

ogółem 59 uchwał, z tego 37 uchwał  w kadencji 2014-2018  i  22 uchwały w kadencji 2018-

2023.  

Największa liczba podjętych w 2018 r. uchwał dotyczyła sfery budżetowej, w tym m.in.:  

zmian w budżecie gminy oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie 

uchwały były przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim,  

z wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw 

dotyczących budżetu i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

Natomiast uchwały określające prawo miejscowe  były przekazywane do Redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Lubelskiego celem publikacji. 

W 2018 r.  realizowane były zarówno ubiegłoroczne uchwały, jak i uchwały podjęte w latach 

poprzednich. Natomiast znaczna część uchwał podjętych na sesji w miesiącach: listopad  

- grudzień realizowana jest dopiero w bieżącym roku. Sytuacja taka dotyczy uchwał, które 

ustaliły przepisy podatkowe, budżet gminy na 2019 rok oraz uchwał z zakresu pomocy 

społecznej i świadczeń rodzinnych. 

  



 

str. 47 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

8. Inne 

8.1 Gospodarowanie odpadami  
 

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Gmina Abramów przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.  

Gmina Abramów zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Lubelskiego została zakwalifikowana do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.  

W związku z tym wszystkie odpady zebrane z terenu gminy Abramów przekazywane są do 

w/w zakładu. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał. 

Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata, stawek tych 

opłat, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru deklaracji, który składa się w Urzędzie 

Gminy Abramów, celem ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

Rada Gminy Abramów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą będzie opłata obliczana  

w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (iloczyn stawki opłaty oraz 

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość). 

  Miesięczna opłata wynosiła w 2018 roku 6 zł/osobę, natomiast w przypadku 

nieprowadzenia segregacji odpadów 12 zł/osobę.  

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 1056  nieruchomości  

tj. nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza. 

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Ceny odbioru pojemników z nieruchomości 

niezamieszkałych zróżnicowano w zależności od ich pojemności. Na tej podstawie naliczana jest 

opłata za gospodarowanie odpadami.  

Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki. W przypadku 

złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zmiany pojemności pojemników są na bieżąco realizowane.  

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, utylizacja 

odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i Regionalnej Instalacji  
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do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zysk firmy obsługującej, koszt obsługi 

administracyjnej itp.  

W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom:  

 odbiór odpadów zmieszanych  (pojemnik) -  z częstotliwością jeden raz w  miesiącu 

 odbiór papieru ( worki w kolorze niebieskim) - jeden  raz w miesiącu,  

 odbiór metali i tworzyw sztucznych (worki w kolorze żółtym) jeden  raz w miesiącu  

 odbiór szkła ( worki w kolorze zielonym) - jeden raz na kwartał, 

 odbiór odpadów  ulegających biodegradacji (worki w kolorze brązowym, oznaczone  

napisem „BIO”) -  jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

 odbiór popiołu (worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „POPIÓŁ’’) - jeden 

raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja, 

 możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK zgodnie z jego 

harmonogramem.  

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Abramowie. Raz  

w miesiącu tj. w każdy ostatni wtorek miesiąca z danej nieruchomości można nieodpłatnie 

dostarczyć do PSZOK-u: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości, 

 zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe –  w ilości 350 kg, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe –  w ilości 350 kg, 

 zużyte opony –w ilości 4 szt., 

 chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości, 

 odpady zielone  - w ilości 100 kg, 

 odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości, 

 inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości, 

 papier i tektura – w każdej ilości, 

 metal – w każdej ilości, 

 tworzywa sztuczne – w każdej ilości, 

 szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości, 

 opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości, 

 opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości. 



 

str. 49 
 

 
 

RAPORT O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2018 rok 
 

Ponadto w ramach usługi na odbiór i transport dwa razy w roku organizowana jest mobilna 

zbiórka odpadów  wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon. 

Wójt Gminy Abramów corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa  

i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku 

odpadów zebranych selektywnie. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 52 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 73 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 54 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych na mieszkańca/mieszkankę i 68 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że mieszkańcy coraz dokładniej segregują 

odpady komunalne. 

Tabela nr 18. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2018 rok. 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Abramów w roku 2018 

związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

 Koszty i wydatki (zł.) 

Koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych  

oraz za obsługę PSZOK 
184 819,17 

Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 127 245,12 

Koszty obsługi systemu (szkolenia, karty serwisowe 

programów, wynagrodzenia pracowników, zakup art. 

biurowych, koszty sądowe, prowizje dla sołtysów) 
   42 183,12 

Razem 354 247,41 

 

Tabela nr 19. Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 2018 rok. 

Zobowiązanie Należności (w zł) Wpływy (w zł)  Zaległości (w zł) 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami 
 

287 972,00 
 

250 875,70 
 

37 096,30 

 

BILANS = NALEŻNOŚĆ – KOSZTY  

 

287 972,00 zł – 354 247,41 zł =  – 66 275,41 zł  

 

Z uwagi na fakt, iż pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Abramów nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na gospodarkę odpadami, 

wskazane było podwyższenie w przyszłości opłat za odbiór odpadów.  
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8.2 Gminna Biblioteka Publiczna  

 

Jedyną instytucją kultury na terenie gminy Abramów jest Gminna Biblioteka 

Publiczna, która posiada główną siedzibę w Abramowie, filię w Wielkolesie oraz 2 punkty 

biblioteczne w Ciotczy i Dębinach. GBP posiada bardzo bogaty zbiór książek na bieżąco 

uzupełniany nowościami wydawniczymi. Praca biblioteki nie ogranicza się tylko do 

podstawowej działalności bibliotecznej, ale też podejmuje działania kulturalne dla szerokiej 

rzeszy mieszkańców gminy. Biblioteka promuje uzdolnionych mieszkańców gminy poprzez 

organizowanie wystaw ich twórczości oraz organizuje spotkania z nimi. Wystawy często 

poprzedzają wernisaże artystów. Oprócz nich biblioteka promuje ludzi z pasją, którzy mają 

ciekawe zainteresowania, hobby. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

organizowane są kiermasze i warsztaty ozdób świątecznych. Najlepsi czytelnicy z wszystkich 

placówek są nagradzani podczas uroczystości podsumowania konkursu „Czytelnik Roku”. Od 

dwóch lat organizowany jest rajd rowerowy ph. „Odjazdowy Bibliotekarz” dla wszystkich 

zainteresowanych. Szczególną troską otaczani są najmłodsi czytelnicy, dla których 

organizowane są spotkania autorskie, spotkania z autorami prac wystaw bibliotecznych, 

konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy rozrywkowe, mi. „Noc Bibliotek”, „Święto Pani 

Jesieni”, „Międzynarodowy Dzień pluszowego Misia”, i in. GBP współpracuje z bibliotekami 

szkolnymi, realizując wspólnie projekty czytelniczo-literackie.  

 

Podstawowe dane statystyczne dotyczące biblioteki wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 rok 

prezentują się następująco: 

- Księgozbiory ogółem – 20855, w GBP – 12164, w filii – 8325; 

- Liczba woluminów w bibliotekach na 1000 mieszkańców – 5118; 

- Wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 24828,  

                w tym książek – 23064, czasopism – 1764 

- Wypożyczenia książek i czasopism na miejscu – 3738,  

                w tym książek – 1695, czasopism – 2043 

- Ogółem liczba wypożyczeni na zewnątrz i na miejscu – 28566 tj. 7010 wypożyczonych 

książek i czasopism na 1000 mieszkańców. 
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Wykres nr 7. Wypożyczenia książek i czasopism - porównanie 2018 rok. 

 

Ponadto w 2018 roku w bibliotekach odbyło się 60 wydarzeń kulturalnych w których udział 

wzięło 2546 uczestników.  

 

                                                                                                          Wójt Gminy 

                                                                                                mgr inż. Marek Kowalski 
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