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I. WSTĘP 

Obowiązek sprzędzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. (Dz. U. 2020 r. poz. 713) o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Rybczewice za 2019 r. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Rybczewice o powierzchni 99 km 2 położona jest w południowo wschodniej części 

Wyżyny Lubelskiej w Powiecie Świdnickim, przy drodze wojewódzkiej nr 837 Piaski – 

Żółkiewka. Przez gminę przepływa rzeka Giełczewka, graniczy ona z sześcioma gminami: 

Fajsławice, Gorzków, Żółkiewka, Piaski, Łopiennik Górny, Krzczonów. W skład gminy 

wchodzi 15 sołectw: Wygnanowice, Choiny, Stryjno Drugie, Stryjno Pierwsze, Stryjno – 

Kolonia, Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, 

Pilaszkowice Drugie, Bazar, Zygmuntów, Izdebno – Kolonia, Izdebno, Podizdebno.  

Na terenie gminy Rybczewice zarejestrowanych jest 97 podmiotów gospodarczych. 

II.1. Władze gminy 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały rady 

gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności 

opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

wykonanie budżetu. 

 

Funkcje Wójta Gminy sprawuje drugą kadencję Pani Elżbieta Masicz 

 

Zarządzenia   Wójta Gminy wydane w 2019 roku -72 

Zarządzenia Wójta Gminy jako kierownika urzędu wydane w 2019 roku -  9   

 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 

własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych 

porozumień. 
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W skład kierownictwa Urzędu wchodzą  Sekretarz Gminy – Renata Trała, Skarbnik Gminy – 

Józef Smarzak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Świerad. 

 

 

II.2. Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. 

Są to miedzy innymi : uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad 

podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Lech Miściur, Wiceprzewodniczącym Pan Józef 

Szymaniak. 

W 2019 roku odbyło się  8 sesji    Rady Gminy Rybczewice  na których podjęto  47 uchwał  w  

W sesjach rady uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, inne 

zaproszone osoby stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym kierownicy 

jednostek organizacyjnych gminy. Protokoły z posiedzeń rady oraz wszystkie podjęte uchwały 

udostępnione są do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice. Zgodnie z 

przepisami uchwały przesłane były do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, do regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2019 r. 

Czwarta sesja Rady Gminy  Rybczewice w dniu  25 luty 2019r.  

IV/28/2019 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.  

IV/29/2019 -zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

IV/30/2019 - w sprawie funduszu sołeckiego. 

IV/31/2019 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy 

Rybczewice . 
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IV/32/2019 -w sprawie przyjęcia projektu  „regulaminu dostarczania wody dla 

Gminy Rybczewice .”  

Piąta sesja Rady Gminy   Rybczewice w dniu 21 maja 2019r . 

V/33/2019  - w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2019r.  

V/34/2019  -zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

V/35/2019 -w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice.  

V/36/2019 -w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  

V/37/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  

V/38/2019  -w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 

2019r.  

Szósta  sesja Rady Gminy  Rybczewice w dniu 25 czerwca 2019r.  

VI/39/2019  - w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2018r.  

VI/40/2019  -w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 

wraz ze sprawozdaniem  Wójta Gminy Rybczewice z wykonania 

budżetu gminy  za 2018 r.  

VI/41/2019 -w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2018r. 

VI/42/2019  -w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej  

VI/43/2019 -w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Rybczewice w 2019r.  

Siódma sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 8 lipca 2019r.  

VII/44/2019 -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.  

VII/45/2019 -zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

VII/46/2019  -w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Rybczewice.  

VII/47/2019 -w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy 

Rybczewice  

Ósma sesja Rady Gminy Rybczewice  w dniu 15 października 2019r.  
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VIII/48/2019  -w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Rybczewice  oraz określenia granic 

obwodów  publicznych szkół podstawowych  

VIII/49/2019 -w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy 

Rybczewice 

VIII/50/2019 -w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy 

Rybczewice 

VIII/51/2019 -w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

VIII/52/2019 -w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  

VIII/53/2019 -w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy  

VIII/54/2019 -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. 

VIII/55/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

VIII/56/2019 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

Dziewiąta sesja Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 listopada 2019r.  

IX/57/2019 -w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 

za pojemnik  

IX/58/2019 -w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków im trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

IX/59/2019 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia  podatku rolnego   na 2020 rok  

IX/60/2019 -w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2020  

IX/61/20129 -w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy  

Rybczewice  na rok 2020.  

IX/62/2019 -zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom 

dodatków :za wysługę lat, motywującego , funkcyjnego ,za warunki 
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pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw  

Dziesiąta sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 4 grudnia 2019r 

X/63/2019 -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. 

X/64/2019 -zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

X/65/2019  -w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej  

X/66/2019 - w sprawie rozpatrzenia petycji  

X/67/2019 -w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Rybczewice  

Jedenasta sesja rady Gminy Rybczewice w dniu 23 grudnia 2019r 

XI/68/2019  -w sprawie zmian w budżecie gminy  

XI/69/2019  - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na 2020 rok  

XI/70/ 2019  -w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

XI/71/ 2019 - w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności 

pożytku publicznego na rok 2020.  

XI/72/2019 -w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Rybczewice w  roku szkolnym  2019/2020  

XI/73/2019 - w sprawie przyjęcia Gminnego programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 dla   Gminy Rybczewice  

XI/74/2019  - w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  dla Gminy Rybczewice  

na rok 2020 

XI/75/2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

XI/76/2019 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków im trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 
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ZESTAWIENIE   DOKUMEMNTÓW   PROGRAMOWYCH  

 

 

Lp. 

 

Nazwa dokumentu  

 

 

 

Uchwała wprowadzająca  

 

1.  Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-

2025  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr XIII/88/2020  

z dnia 1 czerwca 2020r 

2.  Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

Rybczewice 

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr XII/70/2015  

z dnia 26 listopada  2015r 

      3.  Strategia Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 

2012-2020  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr 

XVII/106/2012 z dnia 25 

czerwca 2012r. 

     4. Program Rewitalizacji  Gminy Rybczewice  na 

lata 2017-2020  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr  

XXX III/165/2017  z dnia 14 

listopada 2017r. 

     5. Roczny Program Współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  na 2019r.  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr III/165/2018  

z dnia 27 grudnia 2018r 

     6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2019r  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr III/24/2018  z 

dnia 27 grudnia 2018r.  

     7. Gminny Program Przeciwdziałania  Narkomanii  

na 2019r. 

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr III/17/2018  z 

dnia 27 grudnia 2018r. 
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     8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na 

terenie  Gminy Rybczewice   w 2019r.  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr V/38/2019  z 

dnia 21 maja 2019r. 

 

 

II.3. Jednostki Organizacyjne Gminy 

- Urząd Gminy, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Instytucje Kultury 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 

III. Demografia  

Lp. Miejscowość m.stałe m.czasowe kobiety Mężczyźni 

 

Razem 

 

1. BAZAR 194 3 94 103 

 

197 

 

2. CHOINY 98 1 47 52 

 

99 

 

3. CZĘSTOBOROWICE 413 2 207 208 

 

415 

 

4. IZDEBNO 199 1 100 100 

 

200 

 

5. 
IZDEBNO-

KOLONIA 
184 0 93 91 

 

184 
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6. 

 

PILASZKOWICE  

DRUGIE 

 

259 2 135 126 261 

7. 

 

PILASZKOWICE 

PIERWSZE 

 

289 3 148 144 292 

8. 

 

RYBCZEWICE 

DRUGIE 

 

451 11 241 221 462 

9. 

 

RYBCZEWICE 

PIERWSZE 

 

350 1 176 175 351 

10. 

 

STRYJNO DRUGIE 

 

164 0 84 80 

 

164 

 

11. 

 

STRYJNO 

PIERWSZE 

 

243 2 125 120 

 

245 

 

12. 

 

STRYJNO-

KOLONIA 

 

274 0 134 140 
284 

 

13. WYGNANOWICE 236 1 141 96 

 

237 

 

14. ZYGMUNTÓW 77 3 36 44 
 

80 
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RAZEM 

 

3431 

 

30 

 

1761 

 

1700 

 

 

3461 

 

 

 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 

 

LICZBA OSÓB 

 

0 – 18  

 

539 

 

19 – 40 

 

978 

 

40> 

 

1944 

 

 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Sporządzone akty stanu cywilnego  

 

 

 

 

- akty urodzeń 

 w tym: 

- kobiety 

- mężczyźni 

- transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 

 

 20 

 

 11 

   9 

   1 
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- akty małżeństw: 

- konkordatowe   

- cywilne  

16 

15 

  1 

 

Liczba zgonów 

 w tym: 

- sporządzone w USC Rybczewice 

 

 

63 

 

21 

 

 

Pozostała liczba czynności wykonana w 2019 roku z zakresu USC i spraw obywatelskich  

wynosiła: 

 

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 

 

 

267 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w 

aktach stanu cywilnego 

 

45 

 

Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego 

 

543 

 

 

Liczba osób zameldowanych: 

- na pobyt stały 

- na pobyt czasowy 

 

72 

58 

14 

 

Usuwanie niezgodności 

 

192 

 

Wydawanie dowodów osobistych 

 

190 

 

 Tradycją Urzędu Gminy Rybczewice jest  organizowanie uroczystości dla par małżeńskich 

obchodzących jubileusz złotych godów. W dniu 22 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Rybczewice 

Pani Elżbieta Masicz odznaczyła  medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej „Za długoletnie pożycie Małżeńskie” 23 pary małżeńskie, które zawarły związek 

małżeński w 1968  i 1969 roku.   

IV Informacje finansowe 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan budżetu gminy wg uchwał Rady Gminy został 

zaplanowany w wysokości 19.940.751,47 zł a wydatki w wysokości 22.521.478,47 zł, co 

oznacza, że budżet gminy na 2019 rok został zaplanowany został, jako budżet niedoborowy, 

co w praktyce oznacza, że zaplanowane wydatki budżetowe przewyższają zaplanowane 

dochody budżetowe o kwotę 2.580.727 zł. 

Od uchwalenia budżetu na 2019 rok uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy z dnia 

27 grudnia, 2018 r., kiedy to dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 

15.523.058,88 zł, a wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 14.845.458,88 zł 

dokonano dwudziestu trzech zmian w budżecie gminy. 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. do budżetu gminy wpłynęło 17.684.006,51 zł na planowane 

wpływy w wysokości 19.940.751,47 zł, co stanowi 88,68 % wykonania planu.  

Na dochody budżetu gminy złożyły się: 

1. Dochody własne w wysokości 3.778.477,32 zł, które w stosunku do planowanych  

w wysokości 4.437.975,50 zł stanowią 85,14 % wykonania planu. 

2. Dotacje i środki na zadania własne w wysokości 7.522.224,10 zł, które w stosunku do 

planowanych w wysokości 8.088.758,00 zł stanowią 93,00 % wykonania planu, w tym 

bieżące w wysokości 5.142.809,46 zł na planowane w wysokości 5.146.763,00 zł oraz 

majątkowe w wysokości 2.379.414,64 zł na planowane w wysokości 2.941.995,00 zł. 

3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 

1.817.490,51 zł na planowane w wysokości 2.781.308,90 zł stanowią 65,35 % 

wykonania planu, w tym bieżące w wysokości 411.198,07 zł na planowane w wysokości 

421.193,90 zł oraz majątkowe w wysokości 1.406.292,44 zł na planowane w wysokości 
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2.360.115 zł. 

4. Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 4.512.788,16 zł, które w stosunku do 

planowanych w wysokości 4.524.721,07 zł stanowią 99,74 % wykonania planu. 

5. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8.190,22 zł na planowane w wysokości 

21.206,00 zł co stanowi 38,62 % wykonania planu. 

6. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 44.836,20 zł na planowane w wysokości 86.782 zł co 

stanowi 51,67 % wykonania planu. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 21,37 % 

 

Wykonanie dochodów ogółem 17 684 006,51 

Dochody własne 3 778 477,32 

Dotacje i środki na zadania własne 7 522 224,10 

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków 

UE 

1 817 490,51 

Dotacje celowe na zadania zlecone 4 512 788,16 

Dochody ze sprzedaży majątku 8 190,22 

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień 44 836,20 

 

 

Pod względem struktury dochodów największy udział w budżecie gminy stanowią 

dotacje i środki na zadania własne w kwocie 7.522.224,10 co stanowi 42,54 % wszystkich 

dochodów, drugim pod względem dochodem są dotacje celowe na zadania zlecone w 

wysokości 4.512.788,16 stanowiące 25,52 % wszystkich dochodów, dochody własne w kwocie 

3.778.477,32 co stanowi 21,36 % znajdują się na trzecim miejscu, dotacje na programy 

realizowane z udziałem środków UE w kwocie 1.817.490,51 co stanowi 10,28 % są czwartym 

dochodem w budżecie gminy, datacje na zadania realizowane w drodze porozumień w kwocie 

44.836,20 co stanowi 0,25 % oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8.190,22 co stanowi 

0,05 %  zajmują odpowiednio miejsca piąte i szóste i są najmniejszymi grupami dochodów 

budżetu gminy. 
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 Strukturę dochodów budżetu gminy w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

 

Plan dochodów 19 940 751,47 

Wykonanie ogółem, w tym: 17 684 006,51 

PIT 1 246 713,00 

CIT 4 977,63 

3 778 477,32

7 522 224,10

1 817 490,51

4 512 788,16

8 190,22
44 836,20

Struktura dochodów Budżetu Gminy

Dochody własne

Dotacje i środki na zadania
własne

Dotacje na programy
realizowane z udziałem
środków UE
Dotacje celowe na zadania
zlecone

Dochody ze sprzedaży majątku

Dotacje na zadania
realizowane w drodze
porozumień
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Rok Dochody 

2014 10 739 129,85 

2015 10 731 017,59 

2016 14 730 031,23 

2017 13 398 086,67 

2018 17 557 605,35 

2019 17 684 006,51 

 

 Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały dochody budżetu gminy  

w latach 2014 -2019. Jak wynika z przedstawionych danych dochody budżetu gminy  

w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.739.129,85 w roku 

2014 do kwoty 17.684.006,51 w roku 2019. W stosunku do roku poprzedniego dochody 

budżetu gminy wzrosły o 0,72 %. 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

 

Plan 2 781 309,90 

Wykonanie 1 717 490,51 

 

Dochody z majątku – 0,05 % 

10 739 129,85 10 731 017,59
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Plan 21 206,00 

Wykonanie 8 190,22 

 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY 

 

W 2019 roku z budżetu gminy wydano 17.016.951,65 zł na planowane wydatki w 

wysokości 22.521.478,47 zł co stanowi 75,56 % wykonania planu. 

Na wydatki budżetu gminy złożyły się: 

1. Zadania własne w wysokości 10.169.674,20 zł , które stanowią 59,76 % wszystkich 

wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 7.327.945,60 zł które stanowią 72,06 % wydatków na 

zadania własne, 

• Na wydatki majątkowe wydano 2.841.728,60 zł, co stanowi 27,94 % wydatków na 

zadania własne. 

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 2.088.488,50 zł, 

które stanowią 12,27 % wszystkich wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 358.523,14 zł które stanowią 17,17 % wydatków na 

programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych, 

• Na wydatki majątkowe wydano 1.729.965,36 zł, co stanowi 82,83 % wydatków na 

programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 

4.512.788,16 zł , które stanowią 26,52 % wszystkich wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 4.512.788,16 zł co stanowi 100,00 % wydatków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. 

4. Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków własnych w wysokości 

246.000,79 zł, które stanowią 1,45 % wszystkich wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące nie poniesiono wydatków, 

• Na wydatki majątkowe wydano 246.000,79 zł, co stanowi 100,00 % wydatków na 

programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych. 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 28,31 % 

 

 Na wydatki majątkowe w kwocie 4.817.694,75 co stanowi 28,31 % wszystkich 

wydatków z budżetu gminy w stosunku do wydatków bieżących w kwocie 12.199.256,90 co 

stanowi 71,69 % przeznacza się prawie 1/3 budżetu gminy.   

 W ujęciu graficznym strukturę wydatków budżetu gminy przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

Wykonanie – wydatki ogółem 17 016 951,65 

Wydatki majątkowe 4 817 694,75 

Wydatki bieżące 12 199 256,90 

 

 

 

 

4 817 694,75

12 199 256,90

Struktura wydatków Budżetu Gminy

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące
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Plan 22 521 478,47 

Wykonanie 17 016 951,65 

 

 

 

Rok Wydatki 

2014 10 529 538,54 

2015 10 406 352,58 

2016 11 951 706,23 

2017 13 725 624,68 

2018 17 765 631,50 

2019 17 016 951,65 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały wydatki budżetu gminy w 

latach 2014 -2019. Jak wynika z przedstawionych danych wydatki budżetu gminy w 

przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.529.558,54 w roku 

2014 do kwoty 17.016.951,65 w roku 2019. W stosunku do roku poprzedniego wydatki budżetu 

gminy uległy zmniejszeniu o 4,21 %. 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 51,55 % 

 

 

Plan 9 346 241,00 

Wykonanie 4 817 694,75 

 

 

Rok Wydatki bieżące 

2014 9 410 729,31 

2015 8 402 992,36 

2016 10 247 308,88 

2017 10 862 636,00 

2018 11 245 861,81 

2019 12 199 256,90 
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10 247 308,88
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Rok Wydatki inwestycyjne 

2014 1  118 809,23 

2015 2 003 360,22 

2016 1 704 397,35 

2017 2 862 988,68 

2018 6 519 769,69 

2019 4 817 694,75 

Na wykresach oraz w tabelach powyżej przedstawione zostały wydatki bieżące oraz 

inwestycyjne budżetu gminy w latach 2014 -2019. Jak wynika z przedstawionych danych 

wydatki bieżące budżetu gminy w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i 

tak od kwoty 9.410.729,31 w roku 2014 do kwoty 12.199.256,90 w roku 2019 wydatki bieżące 

budżetu gminy wzrosły tylko o 29,63 %, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.118.809,23 

w roku 2014 do kwoty 4.817.694,75 w roku 2019. W stosunku do roku poprzedniego wydatki 

inwestycyjne  uległy zmniejszeniu o 26,11 %. Powyższe dane wskazują, że na realizację 

inwestycji gminnych został położony szczególny nacisk. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Wartość początkowa majątku Gminy Rybczewice na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 

27.849.306,86 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 31.343.521,85 zł, co 

oznacza wzrost o 12,48 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku 

wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz 

udziały w spółkach prawa handlowego. 

 

Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych wg grup 

rodzajowych oraz inwestycji w budowie 

 

 

 

L.p

. 

Grupa Wartość brutto 

Nume

r 

Nazwa Stan na 

dzień 

01.01.2019 

r. 

Zwiększeni

a 

Zmniejszeni

a 

Stan na 

dzień 

31.12.2019 r. 

1 0 GRUNTY 4.288.045,0

0 

8.250,00 4.878,00 4.291.417,00 

 

2 

 

1 

BUDYNKI I LOKALE 

ORAZ SPÓŁDZIELCZE 

PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

10.861.932,

08 

871.716,48 0,00 11.733.648,5

6 

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 

7.106.912,7

1 

1.931.305.1

6 

0,00 9.038.217,87 

4 3 KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 

6.672,85 112.409,13 0,00 119.081,98 
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5 4 MASZYNY, 

URZĄDZENIA I 

APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

20.422,18 0,00 7.223,63 13.198,55 

6 5 MASZYNY, 

URZĄDZENIA I 

APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

21.183,06 0,00 3.753,96 17.429,10 

7 6 URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 

976.166,44 2.231.290,4

6 

0,00 3.207.456,90 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 118.080,00 0,00 39.674,88 78.405,12 

 

9 

 

8 

NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I 

WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

10  ŚRODKI TRWAŁE W 

BUDOWIE 

(INWESTYCJE) 

4.312.892,5

4 

0,00 1.645.225,77 2.667.666,77 

 Razem 27.712.306,

86 

5.154.971,2

3 

1.700.756,24 31.166.521,8

5 

 

 

Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2019 r. 

 

UDZIAŁY w SPÓŁCE WIRTUALNE POWIATY: 

Wkład pieniężny 3.540 udziałów po 50,00 zł 177.000,00 

Wkład niepieniężny 0,00 

RAZEM: 3.540 udziałów po 50,00 zł 177.000,00 
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PODSUMOWANIE 177.000,00 

 

 

 

 

 

Rok Mienie komunalne 

2014 17 984 838,53 

2015 19 043 384,74 

2016 19 499 551,44 

2017 18 088 382,31 

2018 23 399 414,32 

2019 24 498 855,08 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wartość mienia komunalnego 

w latach 2014 -2019. Jak wynika z przedstawionych danych wartość mienia komunalnego w 

przedstawionym okresie wykazuje tendencję wzrostową i tak od kwoty 17.984.838,53 w roku 

2014 do kwoty 24.498.855,08 w roku 2019. W stosunku do roku poprzedniego wartość mienia 

komunalnego wzrosła o 4,70 % co wiąże się z realizacją inwestycji gminnych. 
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RZYCHODY I ROZCHODY 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody budżetu gminy wyniosły 2.168.327,68 zł na 

planowane w wysokości 3.378.327 zł, w tym: 

− wolne środki        -    278.327,68 

− Pożyczka na wyprzedzające finansowanie    - 1.890.000,00  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. rozchody budżetu gminy wyniosły 797.600,00 zł na 

planowane w wysokości 797.600 zł, w tym: 

 

1. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięty dnia 

21 kwietnia 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec 

okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 640.000,00 zł. 

2. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięty dnia 

14 grudnia 2011 r. w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan zobowiązań 

z powyższego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 37.600,00 zł. 

3. Pożyczka zaciągnięta w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięta dnia 

19 grudnia 2019 r. w kwocie 1,890.000 zł z przeznaczeniem na wyprzedające finansowanie 

projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Stan zobowiązania z powyższego 

tytułu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 1.890.000 zł. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. rozchody zamknęły się kwotą 797.600,00 zł na planowane 

w wysokości 797.600 zł na co złożyły się spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 

677.600 zł, w tym: 

1. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach    -  640.000,00 

2. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach    -    37.600,00 

3. Pożyczka długoterminowa dla OSP Rybczewice   -   120.000,00 
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Rok Zadłużenie Gminy 

2014 4 065 600 

2015 4 189 000 

2016 2 710 400 

2017 2 032 800 

2018 1 355 200 

2019 2 567 600 

 

 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wysokość zadłużenia Gminy 

w latach 2014 -2019. Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie Gminy  

w przedstawionym okresie wykazuje tendencję spadkową i tak od kwoty 4.065.600,00 w roku 

2014 do kwoty 2.567.600,00 w roku 2019. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2019 roku należy stwierdzić, że zarówno 

dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody 
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budżetowe zrealizowano w 88,68 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 75,56 %. 

Globalnie na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w 

wysokości 667.054,86 zł przy zaplanowanym w wysokości 486.353 zł. 

Wynik budżetu 

 

 

Planowany wynik: 

DEFICYT 

 

-2 580 727,00 

Wykonanie: 

NADWYZKA 

 

    667 054,86 

 

Wysokość wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa  w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń przypadających  na koniec roku 2019 wyniósł 3,65 % przy 

dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonym w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z trzech poprzednich lat)  którego wielkość wyniosła 8,49 %. 

 

  

V. INWESTYCJE 

Inwestycje na wodociągach 2019r. 

 

„Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód 

popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę 

ujęć wody” na które Gmina Rybczewice otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-

ściekowa  
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Zadanie nr 1. 

  

 „ Wykonanie zbiornika infiltrująco – odparowującego wód popłucznych ze stacji uzdatniania 

wody ujęcia wód podziemnych Bazar w miejscowości Bazar gm. Rybczewice wykonanych 

przez  Pana  Andrzeja  Bieleckiego  ul. Wł. Reymonta 17, 23-100 Bychawa 

     1.Roboty ziemne - wartość robót netto : 6 938,33zł 

• Usunięcie warstw ziemi urodzajnej, 

• Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wraz wywozem urobku samochodami 

samowyładowczymi, 

• Plantowanie i równanie skarp wykopów i dna zbiornika, 

2. Roboty budowlane -  wartość robót netto : 34 435,22zł 

• Wykonanie podkładu z piaski zagęszczonego, 

• Ułożenie izolacji z geowłókniny filtracyjnej, 

• Umocnienie skarp i dna zbiornika płytami ażurowymi, 

• Wypełnienie płyt ażurowych żwirem, 

• Darninowanie skarp zbiornika, 

3. Ogrodzenie -  wartość robót netto : 6 162,00zł 

• Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 

4. Zieleń terenu – wartość robót netto : 2 109,98zł  

• Humusowanie skarp zbiornika wraz z obsiewem mieszanki traw, 

5. Kanalizacja zewnętrzna – wartość robót :  858,25zł 

• Ręczne wykopy liniowe  

• Ułożenie odcinka kanalizacji z rur PE-HD100 SDR17 

6. Zasilenie elektryczne zbiornika – wartość robót :  735,00zł 

• Ręczne wykopy rowów dla kabli wraz z zasypaniem  

• Ułożenie kabli wielożyłowych YAKY 4x6mm2 

7. Armatura sanitarna – wartość robót : 1 606,75zł 

• Montaż wodomierza śrubowego MZ 80 mm 

• Montaż  elektrycznej pompy zatapialnej 

Razem:   netto 52 845,53:  + podatek VAT 23% =  brutto  65 000,00 zł 
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Zadanie nr 2. 

„Montaż systemu OZE na stacjach wodociągowych  w miejscowościach : Bazar , Rybczewice 

- Karczew, Zygmuntów, Podizdebno gm. Rybczewice wykonanych przez: Firmę  

EKOSERWIS BP Sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia 20/1, 21-500 Biała Podlaska  

 

     1.Instalacje siłowe   

• Układanie rur winidurowych, 

• Układanie  w bruzdach przewodów kabelkowych , 

Roboty przygotowawcze  

• Wykucie bruzd wraz z ich zaprawieniem, 

• Przebijanie otworów w ścianach i stropach, 

• Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną 

Instalacje oświetleniowe  

• Układanie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach, 

• Układanie rur winidurowych na betonie, 

• Montaż łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych, 

• Montaż opraw oświetleniowych, 

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu   

• Montaż  konstrukcji wsporczej ogniw fotowoltaicznych, 

• Montaż paneli fotowoltaicznych, 

• Montaż przewodów kabelkowych w rurach ochronnych, 

• Montaż tablicy łączeniowej, 

• Uruchomienie układu, 

Połączenia wyrównawcze   

• Wykonanie przewodów uziemiających i wyrównawczych  

Pomiary i uruchomienia   

• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  

• Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilenia 

• Pomiar natężenia oświetlenia wewnętrznego 

 

Razem  netto :  70 731,71+ podatek VAT 23%  -  16 268,29 zł   = brutto 87 000,00 zł 
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Zadanie nr 3 i nr 4. 

Konsorcjum firm  Zakład Remontowo-Budowlany  w Zamościu Adam Kustra ul. 

Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość wraz z partnerem  Firmą TECHMO Paweł Moskal 

Lipniak 6K, 20-050 Lublin  w ramach projektu : 

„Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód 

popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę 

ujęć wody”  

zrealizowali w 2019r.  system instalacji monitoringu pracy stacji wodociągowych  w 

miejscowościach : Rybczewice „ Karczew”, Pilaszkowice „ Bazar”, Zygmuntów oraz 

Częstoborowice „ Podizdebno „. Całość instalacji automatyki monitoringu kontrolującego 

pracę ujęć wodociągowych  połączona jest z systemem teleinformatycznym  z możliwością 

zdalnego odczytu parametrów pracy.                                                                                 

Wartość robót wyniosła netto 247 784,47 zł + podatek VAT = brutto 304 774,90 zł. 

Równolegle trwają  prace montażowe  przy wymianie starych i montaż nowych wodomierzy 

wyposażonych w radiowy system zdalnego odczytu  we wszystkich gospodarstwach 

domowych  i instytucjach na terenie gminy Rybczewice. Wartość robót  netto 422 947,24 zł + 

podatek VAT = brutto 520 225,11 zł.  

Zakończenie prac planowane jest z końcem 2020r.  

 

Inwestycje drogowe 2019 r. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105755L km 0+000,00  do km 1+270 ,00 w miejscowości Stryjno 

Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r.”   

wykonanych przez : Konsorcjum firm: Lider  PBI Infrastruktura S.A. Ul. Kolejowa 10E, 23-200 

Kraśnik wraz z partnerem PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu ul. Błonie 8, 27-600 

Sandomierz. 

 

Zakres i wartość wykonanych robót.  
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1 Powierzchnia warstwy wiążącej: mieszanka asfaltowa AC 

11 W 50/70/ o grubości: 5cm 

2. Powierzchnia warstwy ścieralnej: 

mieszanka asfaltowa AC 8 S 50/70  o grubości: 4 cm 

6545,04 m2 401 057,50 zł 

2. Powierzchnia dolnej warstwy podbudowy 

materiał: kruszywo łamane 0/31,5mm   
1883,76 m3 344 008,67zł 

3. Powierzchnia  warstwy mrozoodpornej z mieszanki 

kruszywa 0/31,5 mm 
4372,00m2 367 006,83 zł 

4.Wykonanie  poboczy  wraz z robotami wykończeniowymi 

 

1923 m/2, 

 

56 231,88 zł 

5. Roboty ziemne ( wykopy i nasypy ) 3525,1 m/3 94 236,47 zł 

6. Roboty  przygotowawcze 1270 m 32 690,60 zł 

7 . Odwodnienie korpusu drogi 

     Przepust PP – średnica  60 cm 

     Przepust PP – średnica  50 cm 

 

48 mb 

126 mb 

 

67 005,97 zł 

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem  

11 szt. 

 

7099,38 zł 

Razem koszt inwestycji (brutto) 1 369 337,30 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105756L km 0+005,00  do km 0+620,00 w miejscowości Stryjno 

Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r.” 

wykonanych przez  Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. 

Zakres i wartość wykonanych robót.  

1 Powierzchnia warstwy wiążącej: mieszanka asfaltowa AC 

11 W 50/70/KR o grubości: 5cm 

2. Powierzchnia warstwy ścieralnej: 

mieszanka asfaltowa AC 11 S 50/70 KR o grubości: 4 cm 

2210 m/2 152 947,05 zł 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 
2260 m/2 99 001,47zł 
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3. Powierzchnia  warstwy mrozoodpornej z mieszanki 

kruszywa związanego z cementem  

o grubości 31 cm 

 

1136 m/2 

 

73 382,29 zł 

4.Wykonanie  poboczy  z : 

kruszywa łamanego  0/31 mm 

płyt ażurowych MEBA  60x40x8cm 

korytek betonowych  60x50x15 cm 

705 m/2,           

40 m/2, 

70 m/2 

 

29 919,75 zł 

5. Roboty ziemne 529 m/3 16 788,27 zł 

6. Roboty  przygotowawcze 0,615 m 8 460,56 zł 

7. Regulacja  nawierzchni  zjazdów 65 m/2 2798,25 zł 

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem 8 szt. 3 124,20 zł 

Razem koszt inwestycji (brutto) 386 421,84 zł 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105756L km0+000,00do km  0+005,00   w zakresie  remontu 

skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej Nr 105756L z drogą wojewódzką Nr 837 w km 10+390 w 

miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice wykonanych przez  Przedsiębiorstwo  Robót 

Drogowych ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. 

a.) rozbiórka istniejącej nawierzchni,  

b.) rozbiórka istniejącego przepustu,  

c.) wykonanie ław fundamentowych przepustu,  

d.) wykonanie przepustu z tworzywa sztucznego,  

e.) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego  cementem,  

f.) wykonanie ław fundamentowych pod korytka betonowe,  

g.) ułożenie korytek betonowych,  

h.) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego,  

i.) skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową,  

j.) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,  

k.) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,  

l.) wprowadzenie stałej organizacji ruchu,  
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ł.) umocnienie poboczy gruntowych,  

m.) umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem łamanym na zaprawie cementowej,  

n) konserwacja rowów przydrożnych na dł. 15 m od wlotu i wylotu przepustu,  

o) roboty wykończeniowe,  

Wartość  wykonanych robót wynosi netto 32 352,65zł + podatek VAT 7 441,11 zł  =  brutto 

39 793,76 zł 

 

„Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej nr 105761L w miejscowości Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 1+007,5 do 

km 1+207,5” wykonanych przez  P.T.H.U. Jacek Michałek  ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin 

 

Zakres i wartość robót.  

   

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe 

betonowe o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

619,00  m/2 88 499,48 zł 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 
619,00 m/2 22 841,10 zł 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

619,00 m/2   9 136,44 zł 

7. Roboty  przygotowawcze 200 mb       719,55 zł 

8. Roboty ziemne 619,00 m/2   1 903,43 zł 

Razem koszt inwestycji (brutto) 123 100,00 zł 

 

Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105761L w miejscowości Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 0+907,5 do km 

1+007,5”.wykonanych przez  P.T.H.U. Jacek Michałek  ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin   
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1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe betonowe o 

grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
350,00  m/2 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 
350,00 m/2 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

350,00 m/2 

7. Roboty  przygotowawcze 100 mb 

8. Roboty ziemne 350,00 m/2 

Razem koszt inwestycji (brutto)                                                   76 506,00 zł  

 

„Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105784L w m. Stryjno Kolonia gmina Rybczewice od km 0+300 do km 0+825” 

wykonanych przez  P.T.H.U. Jacek Michałek  ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin   

 

1. Powierzchnia warstwy jezdnej: płyty drogowe betonowe 

o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1 736,00  m/2 234 880,80 zł 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 
1 736,00 m/2 53 382,00 zł 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

1 736,00 m/2 25 623,36 zł 

5. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0,31 mm o 

grubości 12 cm 

132,00 m/2 3 896,64 zł 

6. Wykonanie mijanek z płyt drogowych gr. 12,5 cm 57,00 m/2 7 712,10 zł 

7. Roboty  przygotowawcze 525,00 mb 1 937,25 zł 

8. Roboty ziemne 1 736,00 m/2 5 338,20 zł 

9. Roboty wykończeniowe 455,00 m/2 2 527,65 zł 
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Razem koszt inwestycji (brutto) 335 298,00 zł 

 

Remonty dróg gminnych. 

 

1.Zakup kruszywa dolomitowego 0/31,5mm PPHU Kruszywosort Wiktor Siadaczka   

1014,72 tony za kwotę 61 157, 17 zł, 

2. Zakup kruszywa dolomitowego 4/31  mm 547 ton za kwotę 38 154,60 PPHU GABI Aneta 

Wikierska  Grochocice 15 

3. Zakup 149 szt.  płyt drogowych typu YOMB za kwotę 18 942 zł  TRANSMICH  Stanisław 

Michałek  

4. Remont mostu na rzec Giełczew Stryjno Kolonia 18 450 zł Mostar Tarnobrzeg 

5. Przebudowa mostu na rzece Giełczew  Stryjno Pierwsze mająca na celu poniesienie 

nośności obiektu mostowego do 25 ton -  43 050 zł Mostar Tarnobrzeg 

 

VI ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się za pomocą sieci wodociągowej zasilanej z 5 ujęć: 

- ujęcie „ Rybczewice – Karczew” – dostarczającej wodę do wsi : Wygnanowice, Choiny, 

Stryjno   Drugie, Stryjno Pierwsze, Kolonia     

      Stryjno, Rybczewice  Drugie, Rybczewice Pierwsze , Częstoborowice.  

- ujęcie w Izdebnie – dostarczające wodę do wsi Kolonia Izdebno oraz Izdebno. 

- ujęcie wody „ Pilaszkowice – Bazar „ – dostarczające wodę do wsi Pilaszkowice Pierwsze, 

Pilaszkowice Drugie, Bazar oraz części Częstoborowic, 

- ujęcie wody we wsi Zygmuntów – dostarczające wodę do wsi Zygmuntów  oraz do 3 

gospodarstw we wsi Pilaszkowice Pierwsze. 

- ujęcie wody „ Podizdebno „ – dostarczające wodę do wsi Częstoborowice i Rybczewice 

Pierwsze. 
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- Przepompownia Stryjno Pierwsze – dostarczająca wodę dla części miejscowości stryjno 

Pierwsze ( Anusin)  

- Przepompownia Wygnanowice – dostarczająca wodę dla wsi Choiny. 

 

VII DROGI PUBLICZNE I MOSTY 

 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH - GMINA RYBCZEWICE 

Numer 

Urzędu 

Marsz. 

Przebieg  odcinka 
Numeracja 

wewnętrzna 

105750L Stryjno Pierwsze - Choiny - do granicy Gminy Krzczonów G000001 

105751L Wygnanowice - Wola Gardzienicka G000002 

105752L Stryjno Pierwsze - Wola Gardzienicka G000003 

105753L  

Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr 

2117L 
G000004.1 

Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr 

2117L 
G000004.2 

105754L Stryjno Pierwsze - Rybczewice Drugie G000005 

105755L Kolonia Stryjno G000006 

105756L 
dr. gminna nr 105755L - Kolonia Stryjno - dr. wojewódzka nr 

837 
G000007 

105757L 
dr. wojewódzka nr 837 - Kolonia Stryjno - dr. powiatowa nr 

2117L 
G000008 

105758L 
dr. powiatowa nr 2123L - Bujanica - do granicy Gminy 

Krzczonów 
G000009 

105759L 
Rybczewice Pierwsze - Kolonia Pasów - do granicy Gminy 

Krzczonów 
G000010 

105760L 
dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 2122L 
G000011.1 
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dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 2122L 
G000011.2 

dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 2122L 
G000011.3 

105761L 
Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze G000012.1 

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze G000012.2 

105762L Częstoborowice - dr. gminna nr 105761L G000013 

105763L Częstoborowice - Kolonia Częstoborowice G000014 

105764L Pilaszkowice Pierwsze - Zawodzie G000015 

105765L Częstoborowice - Bazar G000016 

105766L dr. powiatowa nr 2126L - Podizdebno - Kolonia Bąków G000017 

105767L Kolonia Izdebno - do granicy Gminy Gorzków G000018 

105768L we wsi Izdebno G000019 

105769L Zygmuntów - Izdebno G000020 

105770L 
Zygmuntów - Zalesie G000021.1 

Zygmuntów - Zalesie G000021.2 

105771L Zygmuntów - Antoniówka - do granicy Gminy Gorzków G000022 

105772L 
Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L G000023.1 

Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L G000023.2 

105773L dr. wojewódzka nr 837 - Popów G000024 

105774L Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów G000025 

105775L Bazar - Pilaszkowice Drugie - Popów G000026 

105776L Kolonia Wygnanowice - Bujanica G000027 

105777L we wsi Stryjno Pierwsze G000028 

105778L Stryjno Pierwsze - dr. gminna nr 105776L G000029 

105779L Stryjno Drugie - dr. gminna nr 105776L G000030 

105780L 
Stryjno Drugie - dr. gminna nr 105758L - dr. gminna nr 

105778L 
G000031 

105781L Wygnanowice - Kolonia Anusin G000032 

105782L Stryjno Pierwsze - Dębniak G000033 

105783L Stryjno Pierwsze - Kolonia Anusin G000034 

105784L Kolonia Stryjno - dr. gminna nr 105785L G000035 
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105785L 
Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L G000036.1 

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L G000036.2 

105786L Rybczewice Pierwsze - Siedliska - dr. powiatowa nr 3124L G000037 

105787L 
Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów G000038.1 

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów G000038.2 

105788L 
Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L G000039.1 

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L G000039.2 

105789L 
Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105759L - dr. wojewódzka 

nr 837 
G000040 

105790L dr. gminna nr 105759L - do gr. gminy Krzczonów G000041 

105791L Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105793L G000042 

105792L Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105793L G000043 

105793L Rybczewice Drugie - dr. powiatowa nr 2124L G000044 

105794L Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105796L G000045 

105795L Karczew - dr. gminna nr 105796L G000046 

105796L Karczew - Kolonia Bąków G000047 

105797L dr. gminna nr 105794L - Podizdebno G000048 

105798L Częstoborowice - Podizdebno G000049 

105799L Kolonia Izdebno - Izdebno G000050 

105800L Pilaszkowice Pierwsze - Izdebno - dr. gminna nr 105769L G000051 

105801L Zygmuntów - do granicy Gminy Gorzków (Orchowiec) G000052 

105802L we wsi Trzcianka G000053 

105803L  Pilaszkowice Drugie - Trzcianka G000054 

105804L Pilaszkowice Drugie - Pilaszkowice Łączki G000055 

105805L Pilaszkowice Drugie - dr. gminna nr 105806L G000056 

105806L 
Bazar - Kolonia Pilaszkowice - Krzczonów Trzeci - dr. 

powiatowa nr 2272L 
G000057 

105807L Chodyłówka - Pilaszkowice Drugie G000058 

105808L  Kolonia Częstoborowice - Bazar G000059 

105809L 
Kolonia Częstoborowice - dr. gminna nr 105808L - dr. gminna 

nr 105763L 
G000060 
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Drogi o nawierzchni bitumicznej: 

 

1. 195775L Pilaszkowice Drugie ( Rynek ) - 500mb ( 2016r.) 

2. 105763L Częstoborowice  ( Hektary) 

3. 105766L Częstoborowice ( Podizdebno ) -  1 615 mb ( 2017r.) 

4. 105759L Rybczewice Drugie ( do Pasowa ) -  970 mb ( 2018r.) 

5. 105788L Rybczewice Pierwsze ( k. stacji Paliw ) -  1900 mb  ( 2007r.) 

6. 105751L Wygnanowice ( do DPS)  - 350 mb  ( 2015r. ) 

7. Nr ew. 588 Wygnanowice  300 mb  ( 2009r.) 

8. 105755L  Stryjno Kolonia  1 270  mb  ( 2019 r. ) 

9. 105756L  Stryjno Kolonia  620 mb ( 2019 r. ) 

 

Drogi na nawierzchni z płyt drogowych 

1. 105750 L Stryjno Pierwsze -  Choiny – 3 260 mb 

2. 105753L Stryjno Pierwsze ( Pieniężnik ) 150 mb 

3. Nr ew. 1019 Stryjno Kolonia   (Wąwóz ) 200 mb 

4. 105784L Stryjno Kolonia   200 mb 

5. 195761L Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze   1600 mb 

6. 105763L Częstoborowice ( Hektary) 580 mb 

7. 105762L Częstoborowice   570 mb  

8. 105800L Częstoborowice ( do Osowca ) 250 mb 

9. 105765L Pilaszkowice Pierwsze – Częstoborowice  1200 mb 

10. Nr ew. 440, 446/2 Pilaszkowice Pierwsze  180 mb 

11. Nr ew. 893 Pilaszkowice  Drugie ( obręb Bazar )  240 mb 

12. Nr ew. 848 Pilaszkowice Drugie ( Mogiłki ) 500 mb 

13. 105773L Bazar ( Popów )  500 mb 

14. 105770L Zygmuntów   160 mb 

15. 105771L Zygmuntów ( do Stacji wod. ) 50 mb 

16. 105772L Zygmuntów ( do Stoków ) 300 mb 

17. 105768L Izdebno ( przy zlewni ) 450 mb 

18. 105761L  Rybczewice 300 mb 

19. 105784L Stryjno Kolonia 525 mb 
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OBIEKTY  MOSTOWE 

 

Kategoria dróg: wiejskie 

Zarządca dróg: Gmina Rybczewice 

  

Województwo: Świdnicki 

Powiat: Lubelskie 

Gmina: Rybczewice 

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

DLA MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTAKAD i KŁADEK DLA PIESZYCH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
G00000

2 

0+6

52 
  

Wygnanowice - 

Wola 

Gardzienicka     

TA

K       

11,

5 
4,7 

  

1 

4,8         

11,5/54

,05 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

2 
G00000

4.1 

0+1

67 
  

Stryjno 

Pierwsze - dr. 

wojewódzka nr 

837 - dr. 

powiatowa nr 

2117L     

TA

K       

14,

2 
5 

  

1 5 

        

14,2/71 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

3 
G00001

1.1 

0+1

43 
  

dr. wojewódzka 

nr 837 - 

Rybczewice 

Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 

2122L     

TA

K       

13,

5 
5,5 

  

1 4,5 

        

13,5/74

,25 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

4 
G00001

2.1 

0+6

23 
  

Częstoborowice 

- Rybczewice 

Pierwsze     

TA

K       

15,

5 
5,8 

  

1 4,3 

        

15,5/89

,9 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 
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5 
G00001

5 

0+1

23 
  

Pilaszkowice 

Pierwsze - 

Zawodzie     

TA

K       

10,

3 
5,4 

  

1 5,4 

        

10,3/55

,62 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

6 
G00003

5 

0+1

03 
  

Kolonia Stryjno 

- dr. gminna nr 

105785L     

TA

K       

13,

5 
5,3 

  

1 4 

        

13,5/71

,55 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

7 
dr. 

Lokalna 

0+2

68 
  

Stryjno 

Pierwsze 

    

TA

K       

7,8 5,2 

  

1 4,2 

        

7,8/40,

56 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

8 
dr. 

Lokalna 

0+3

19 
  Stryjno Drugie 

    

TA

K       

7 5,3 

  

1 4,2 

        

7,0/37,

1 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

 



 

43 
 

VIII GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Lokale mieszkalne 

 

 

 

Lp. 

 

Adres 

 

Lokale 

ogółem 

 

Komunalne 

 

Na czas 

trwania 

stosunku 

pracy 

 

Socjalne 
Pow. 

użytkowa 

ogółem  w 

m2 

 

1. Rybczewice Drugie 

( budynek ośrodka 

zdrowia) 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

101,00 

2. Rybczewice  Drugie 

( budynek domu 

nauczyciela) 

 

11 

 

11 

 

- 

 

- 

 

468,52 

5. Częstoborowice 

( budynek koła 

gospodyń wiejskich ) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

69,00 

6. Bazar ( czworak ) 1 - - 1 59,90 

7. Pilaszkowice  Drugie 

( budynek koła 

gospodyń wiejskich ) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

40,00 

 

Lokale użytkowe w zarządzie Gminy Rybczewice 

 

1. Henryka Mańka -  Punkt Skupu Mleka remiza OSP Częstoborowice umowa  od 20.06.2018 na okres 

3 lat  

2. Krzysztof Kulpa  Sklep Wielobranżowy remiza OSP Wygnanowice umowa od dnia 16.10.2019 na 

okres 3 lat.  

3. Justyna Kwiatosz  Sklep Wielobranżowy remiza OSP Częstoborowice od dnia 01.06.2019 na kres 3 

lat 

4. Anna Rycyk Sadowska  + Wojciech Sadowski  S.C.  „ Starmed „ Opieka Zdrowotna  budynek 

ośrodka zdrowia Rybczewice Drugie  umowa  zawarta w dniu 16.11.2016r.   na  okres 20 lat.  
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5. Budynek byłej agronomówki w Rybczewicach Drugich – użytkowany przez Gminny Klub Sportowy 

Victoria 

6. Budynek dworu w Rybczewicach Drugich – w chwili obecnej nieużytkowany 
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IX WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 

Lp 
Nazwa zadania 

Źródło 

dofinansowania 

Wartość 

całkowita 

Wnioskowana 

kwota dotacji 
Opis 

1 

Rozwijamy kompetencje 

cyfrowe mieszkańców 

Gminy Rybczewice 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020; 

konkurs grantowy w 

ramach projektu: „e – 

MISJA - rozwój 

kompetencji 

cyfrowych 

mieszkańców 

województwa 

lubelskiego i 

podkarpackiego" 

148 960,00 148 960,00 

Zadanie uzyskało dofinansowanie w postaci grantu w 

wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.  

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia w 

obszarze kompetencji cyfrowych dla 226 osób w wieku 

25-74. Zakupiono 24 szt. laptopów, rzutniki i ekrany 

projekcyjne. Po zakończeniu realizacji projektu, sprzęt 

zakupiony w ramach projektu zostanie przekazany do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. 



 

46 
 

2 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 105773L w miejscowości 

Bazar, gmina Rybczewice 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
556 523,66 278 261,00 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. Bazar 

na łącznej długości 670 m. Z uwagi na przebieg drogi 

przez głęboki wąwóz, projektowana jest konstrukcja drogi 

z płyt YOMB wraz ze ściekiem korytkowym. Zadanie nie 

otrzymało dofinansowania. 

3 
Remont drogi gminnej nr 

105757L w miejscowości 

Stryjno Pierwsze 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
316 149,47 158 074,00 

W ramach inwestycji planowano remont drogi na odcinku 

364 mb poprzez utwardzenie płytami betonowymi i 

wykonanie poboczy. Zadanie nie otrzymało 

dofinansowania. 

4 Przebudowa drogi gminnej 

nr 105760 L w 

miejscowości Rybczewice 

Pierwsze, gmina 

Rybczewice 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 253 328,09 354 320,00 

Zadanie uzyskało dofinansowanie. Przebudowana zostanie 

droga gminna o łącznej długości 1596 mb i szerokości 

3,50 m (poprzez wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego) z obustronnym poboczem.  

5 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 105754L w m. Stryjno 

Kolonia na odcinku od km 

0+005,40 do km 0+870,00 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
519 612,39 259 806,00 

Zadanie uzyskało dofinansowanie. Przebudowana zostanie 

droga gminna o długości 864,6 m i szerokości 5 m 

(poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego) z 

poboczem 
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6 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 105756L w miejscowości 

Stryjno Kolonia, gm. 

Rybczewice 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
665 773,75 332 886,00 

Zadanie uzyskało dofinansowanie, przy czym ze względu 

na fakt iż przedmiotowa droga dostała wcześniej 

dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w wysokości 80% kosztów 

kwalifikowanych, Gmina odstąpiła od realizacji projektu 

ze środków FDS 

7 
Przebudowa drogi gminnej  

nr 105761L  

w miejscowościach 

Częstoborowice  

i Rybczewice Drugie 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
630 671,01 378 402,00 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. 

Częstoborowice i Rybczewice Drugie na długości 525 m. 

Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego z 

obustronnym poboczem. Projekt jest w trakcie oceny 

przez pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

8 

Przebudowa drogi gminnej  

nr 105765L w miejscowości 

Pilaszkowice Pierwsze 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 292 946,49 775 767,00 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. 

Pilaszkowice Pierwsze na długości 910 m. Wykonana 

zostanie nawierzchnia betonowa z płyt betonowych typu 

IOMB z obustronnym poboczem. Projekt jest w trakcie 

oceny przez pracowników Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 
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9 

Mobilny park edukacyjny w 

gminie Rybczewice 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, za 

pośrednictwem 

Lokalnej Grupy 

Działania Dolina 

Giełczwi 

54 296,70 50 000,00 

Ze względu na fakt iż regulamin konkursu wyklucza JST 

z ubiegania się o dofinansowanie, Wnioskodawcą jest 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach. 

W ramach projektu planowane jest utworzenie 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktura 

rekreacyjnej, propagującej aktywny wypoczynek – 

mobilny park edukacyjny. Zakupione zostaną urządzenia: 

młyńskie koło „chomik”, panel muzyczny, krzywe 

zwierciadła, eko memory, zegar słoneczny, kółko krzyżyk 

z tablicą. Zakupiony zostanie kompletny zestaw do 

monitoringu zewnętrznego do pilnowania urządzeń. 

W 2019 r. projekt był na etapie oceny przez pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego. 
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10 

Aktywnie na świeżym 

powietrzu w gminie 

Rybczewice 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, za 

pośrednictwem 

Lokalnej Grupy 

Działania Dolina 

Giełczwi 

124 513,32 124 513,00 

Ze względu na fakt iż regulamin konkursu wyklucza JST 

z ubiegania się o dofinansowanie, Wnioskodawcą jest 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach. 

W ramach projektu planowane jest utworzenie 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktura 

rekreacyjnej, wykorzystywanej w celach aktywnego 

wypoczynku. W skład infrastruktury wchodzi m.in.: 

namioty plenerowe, nagłośnienie, oświetlenie, agregaty 

prądotwórcze, rzutniki, ekrany projekcyjne, laptopy, płyty 

z filmami, leżaki, siedziska dla widowni, stroje do tańców 

dawnych, rowery wodne, łódka, kamizelki ratunkowe. 

Z powodu na brak środków, projekt został umieszczony 

na liście rezerwowej. 

11 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w gminie 

Rybczewice 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 046 772,96 723 379,68 

Projekt jest w trakcie oceny przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego. Planowana jest modernizacja 

oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie opraw 

oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED (336 

szt.), wymianie wysięgników, montażu kompleksowego 

systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w 

skrzynkach SO. 
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12 

OZE w gminie Rybczewice 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 634 162,99 958 392,87 

Projekt przeszedł ocenę formalną i został skierowany do 

oceny merytorycznej. Planowany jest montaż instalacji 

OZE (52 szt. instalacji fotowoltaicznych, 36 szt. instalacji 

kolektorów słonecznych, 12 szt. aerotermalnych pomp 

ciepła, 18 szt. kotłów na biomasę) w jednorodzinnych 

budynkach mieszkalnych. 

13 Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

Gminy Rybczewice, 

poprzez głęboką 

termomodernizację i 

montaż nowoczesnych 

urządzeń energetycznych 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 479 933,14 990 570,48 

Projekt zakładał wykonanie termomodernizacji 4 

budynków użyteczności publicznej. Zadanie nie 

otrzymało dofinansowania. 
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14 

Rewitalizacja i 

zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w 

miejscowości Rybczewice 

Drugie 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 956 150,00 1 517 953,25 

Projekt jest w trakcie oceny przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego. Planowane jest odmulenie i 

oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie 

terenu dookoła akwenu, w tym wykonanie ciągu pieszego 

wokół zbiornika, ścieżek historycznych i przyrodniczo-

dydaktycznych, budowa oświetlenia, elementów małej 

architektury, wykonanie molo w miejscu niegdyś 

istniejącego. 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, REALIZOWANE W 2019 ROKU 

L

p Nazwa zadania Źródło dofinansowania 

Wartość 

całkowit

a 

Kwota 

dotacji 
Zakres i stan realizacji 
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1 
Utworzenie infrastruktury 

społecznej w gminie 

Rybczewice poprzez 

modernizację pomieszczenia 

świetlicy OSP Rybczewice 

wraz z wyposażeniem 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Dolina 

Giełczwi 

89 926,27 69 236,00 

Projekt zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w 

Rybczewicach. Wykonano remont świetlicy OSP w 

Rybczewicach oraz zakupiono wyposażenie (meble do 

aneksu kuchennego, stoły, krzesła, sprzęt AGD, gabloty 

ścienne na sztandary i puchary, wyposażenie do aneksu 

kuchennego). 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

2 Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej na terenie 

Gminy Rybczewice – 

wykonanie szachów 

terenowych i mobilnego 

parku linowego 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Dolina 

Giełczwi 

63 763,56 50 000,00 

Projekt zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w 

Rybczewicach. Wykonano szachy terenowe oraz 

zamontowano bezobsługowy, mobilny park linowy.  

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

3 
Przebudowa drogi gminnej nr 

105755L od km 0+000 do km 

1+270 w miejscowości 

Stryjno Kolonia uszkodzonej 

w wyniku gwałtownego 

spływu wód opadowych w 

2018 r. 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu państwa 

na zadania związane z 

usuwaniem skutków 

zdarzeń noszących 

znamiona klęsk 

żywiołowych 

1 369 337

,30 

1 095 

469,00 

Inwestycja zrealizowana ze środków przeznaczonych na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przebudowano 

drogę na odcinku 1270 mb (poprzez wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego) z obustronnym 

poboczem. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 
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4 
Przebudowa drogi gminnej nr 

105756L od km 0+005 do km 

0+620 w miejscowości 

Stryjno Kolonia uszkodzonej 

w wyniku gwałtownego 

spływu wód opadowych w 

2018 r. 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu państwa 

na zadania związane z 

usuwaniem skutków 

zdarzeń noszących 

znamiona klęsk 

żywiołowych 

386 421,8

4 
309 137,00 

Inwestycja zrealizowana ze środków przeznaczonych na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przebudowano 

drogę na odcinku 615 mb (poprzez wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego) z obustronnym 

poboczem. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

5 
Umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód 

opadowych z wąwozu 

lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105761L w 

miejscowości Rybczewice 

gmina Rybczewice od km 

1+007,5 do km 1+207,5 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu państwa 

na zadania związane z 

realizacją zadań 

wojewódzkiego programu 

likwidacji osuwisk i 

ochrony wąwozów 

lessowych przed erozją 

123 100,0

0 
98 480,00 

Na odcinku 200 mb wykonano nawierzchnię z płyt 

żelbetowych typu IOMB, co zabezpiecza dno wąwozu 

przed rozmyciem. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 
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6 
Umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód 

opadowych z wąwozu 

lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105784L w m. 

Stryjno Kolonia gmina 

Rybczewice od km 0+300 do 

km 0+825 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu państwa 

na zadania związane z 

realizacją zadań 

wojewódzkiego programu 

likwidacji osuwisk i 

ochrony wąwozów 

lessowych przed erozją 

335 

298,00 
262 202,64 

Na odcinku 525 mb wykonano nawierzchnię z płyt 

żelbetowych typu IOMB, co zabezpiecza dno wąwozu 

przed rozmyciem. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

 

7 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej w gminie 

Rybczewice 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

2 964 411

,53 

1 423 352,

93 

Rozpoczęła się realizacja projektu polegająca na 

termomodernizacji trzech budynków użyteczności 

publicznej. Wykonano kompleksową 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy w 

Rybczewicach (w tym ocieplenie ścian zewnętrznych, 

wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, 

wymiana dachu, wymiana instalacji wewnętrznych, 

montaż instalacji OZE, modernizacja kotłowni na 

paliwo stałe - pellet). Rozpoczęły się prace przy 

termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Częstoborowicach oraz Ośrodka Zdrowia w 

Rybczewicach Drugich. 
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Zadanie realizowane zgodnie z umową. 

8 

Modernizacja gospodarki 

wodnej w gminie 

Rybczewice poprzez budowę 

zbiornika wód popłucznych z 

filtrów odżelaziaczy, montaż 

systemu OZE  

i instalacji monitorujących 

pracę ujęć wody 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 156 451

,95 
806 644,44 

Rozpoczęła się realizacja projektu polegająca na 

modernizacji gospodarki wodnej. Wybudowano 

zbiornik wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy” w 

miejscowości Bazar i uzyskano pozwolenie na 

użytkowanie obiektu. Na budynkach stacji 

wodociągowych w m. Rybczewice, Bazar, Zygmuntów 

i Podizdebno zamontowano instalację fotowoltaiczną 

oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na LED. Na 

stacjach wykonano też instalację systemu monitoringu 

pracy stacji wodociągowych. Rozpoczęto prace przy 

wymianie starych i montażu nowych wodomierzy 
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wyposażonych w radiowy system zdalnego odczytu w 

gospodarstwach domowych i instytucjach na terenie 

gminy. 

Zadanie realizowane zgodnie z umową. 

9 

ZAKUP SAMOCHODU 

VOLVO 

Budżet gminy 

Rybczewice - 229 660,00 

zł. 

Dotacja z WFOŚiGW – 

380 000,00 zł. 

Dotacja z MSWiA – 

180 000,00 zł. 

789 660,0

0 zł. 

560 000,00 

zł. 

Zakupiono dla jednostki OSP KSRG w Rybczewicach 

sredni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL . 

Samochód jest wyposażony w napęd 4x4 typ GBA 3/16-

4/40. 
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 X  OPŁATY ZA WODĘ ORAZ CZYNSZE 

 

 Na podstawie Uchwały XXXII /161/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

ustala się z tytułu dostawy wody 2,80 zł  plus należny VAT za 1 m ³ wody, 

oraz miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 1,15 zł plus należny VAT. 

Na koniec 2019 roku było 1347 umów na przyłącza wodociągowe . Opłata za wodę naliczana jest 

dwa razy w roku, w miesiącu czerwcu i grudniu. Odczytów wodomierzy dokonują pracownicy 

Urzędu Gminy. Wpłaty dokonane z tytułu opłaty za wodę  w roku 2019 wynosiły 292.503,64 zł. 

Zaległości na koniec roku 2019 wynosiły 24.338.44 zł , z tego w roku 2020 w wyniku wezwań do 

zapłaty wpłacono 20.373,77 zł , do zapłaty pozostało  3.964,67 zł. 

                      Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 3 ust.2 Uchwały Rady Gminy Rybczewice Nr 

XXXIX/189/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu 

umarzania , odraczania lub rozkładania na raty , na wniosek dłużników u których wystąpił ważny 

interes publiczny , jedna osoba miały rozłożone zaległości na raty , które w wyznaczonych terminach 

zostały spłacone tj.: 83 zł w pięciu ratach. 

                      Na podstawie Uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok  został naliczony 

czynsz dzierżawny gminy. Zgodnie z zawartymi umowami i według obowiązującej w dniu zapłaty  

ceny żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego , w terminach przewidzianych dla płatności 

zobowiązań podatkowych rolników naliczono czynsz sześciu dzierżawcom w kwocie 4478,00 zł. 

Zaległości czynszu na koniec 2019 r .to 115,00 zł .Zapłacone zostały w 2020 roku. 

                     Czynsz za wynajem mieszkań komunalnych płaci pięć osób. Naliczany jest miesięcznie 

i za rok 2019 wynosił 3481,44zł. Zaległości za rok 2019 to kwota 968,32 zł., zapłacono w 2020 r. 

Kwota 552 ,00 zł nie została zapłacona mimo wezwań do zapłaty.  

                     Czynsz dzierżawny za wynajem pięciu lokali za rok 2019 wynosił 38.646,72 zł. 

Zaległości na koniec poprzedniego roku wynosiły 374,90 zł. Kwota została  w tym roku wpłacona.  

                     Czynsz za wynajem mieszkań  w Domu Nauczyciela zgodnie z podpisanymi umowami 

najmu płaci jedenaście osób . Naliczany jest miesięcznie.  Za rok 2019 wynosił 54.690,84 

zł .Zaległość w kwocie 438,54 zł została zapłacona w roku 2020. 

                     Dzierżawą za oczyszczalnię ścieków objętych jest 42 posesje w naszej gminie. Należna 

kwota do zapłaty z tego tytułu to 3.099,60 zł. Zaległości na koniec poprzedniego roku to 138,30 zł., 

z tego 82,95 zostało  zapłacone, a 55,35 zł mimo wezwań do zapłaty dzierżawca nie wpłacił. 
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XI PODATKI 

 

- Ogólna liczba gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice w 2019r. wynosi 1.796 pozycje.  

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 

ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej.         

Podatek rolny naliczany był na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Gminy Rybczewice tj. 

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018r. gdzie przyjęto stawkę do naliczenia podatku 

rolnego na 2019 rok, 52,00 zł za 1 dt żyta. Czyli 2,5 dt x 52,00 zł = 130,00 zł - jest to kwota przyjęta 

do naliczenia podatku rolnego za 2019r. za 1 ha przeliczeniowy.   

Powierzchniowo gospodarstwa rolne Gminy Rybczewice przedstawiają się w sposób następujący tj.  

1. od 1 ha do 1,4999 ha              - 286 szt.  

2. od 1,5 ha do 1,9999 ha           - 240 szt.  

3. od 2 ha do 2,9999 ha               - 273 szt.  

4. od 3 ha do 4,9999 ha               - 360 szt.                                                                                                                                       

5. od 5 ha do 6,9999 ha              - 218 szt.  

6. od 7 ha do 9,9999 ha               - 197 szt.  

7. od 10 ha do 14,9999 ha          - 113 szt.  

8. od 15 ha do 19,9999 ha           - 58 szt.  

9. od 20 ha do 29,9999 ha           - 30 szt.  

10. od 30 ha do 49,9999 ha          - 17 szt.  

11. od 50 ha do 99,9999 ha          - 3 szt.  

12. od 100 ha i powyżej                - 1 szt.  

 

Ogólna liczba gospodarstw wg powierzchni, które nie stanowią gospodarstwa rolnego a naliczany 

jest podatek od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący tj.  

1. od 0,0 – 0,4999 ha                       - 1 019 szt.  

2. od 0,5 – 0,9999 ha                        -   474 szt.  
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- Ogólna liczba złożonych Wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019r. wynosi 908 sztuk a kwota dokonanego 

zwrotu dla rolników wynosi 562.565,92 złote (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt 

pięć złotych 92/100 gr.) Cała ta kwota została wypłacona rolnikom w 2019r.  tj.  

W I półroczu 2019roku wpłynęło 480 Wnioski, na które zostały wydane Decyzje zwrotu w kwocie 

325.434,55 zł. (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 55/100 gr.)      

W II półroczu 2019 roku wpłynęło 428 szt. Wniosków, na które zostały wydane Decyzje zwrotu w 

kwocie 237.131,37 zł. (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 37/100 gr.)     

Na pokrycie kosztów postepowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego                                                                                                                                                       

w 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie :  11.251,33 złote ( jedenaście tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt jeden złotych 33/100 gr .)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zwrot podatku akcyzowego został naliczony na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie 

podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 

2015r. poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) zwanej dalej ustawą. 

Sposób naliczenia zwrotu podatku akcyzowego dla rolników przedstawia się w sposób następujący 

tj.  

1 ha użytków rolnych x 86 litry paliwa x 1 zł = 86 złotych, jest to kwota zwrotu dla rolnika.  

- Ogólna liczba złożonych Wniosków w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia 

gruntów rolnych w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego 

wynosi 41 szt.            

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym z tytułu zakupu użytków rolnych w 

celu powiększenia gospodarstwa rolnego (zakup musi być od osoby obcej) przysługuje zwolnienie 

przez okres 5-ciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po tym okresie przysługuje ulga w podatku rolnym, polegająca 

na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50% - ust. tegoż artykułu.  

Organ podatkowy przyznał zwolnienie i ulgę w podatku rolnym, ponieważ stan faktyczny i prawny 

nie budził wątpliwości i odpowiadał normie prawnej, która nakazuje przyznać zwolnienie i ulgę.  

W świetle art. 13d.ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym zwolnienia i ulgi 

podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym złożono wniosek.   
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Ponadto powyższa pomoc stanowi pomoc de mini mis w rolnictwie na podstawie Rozporządzenia  

Komisji Unii Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini miś w sektorze rolnym 

(Dz. URZ. UE I 352 z 24.12.2013).  

Z przedłożonych formularzy informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis w 

rolnictwie oraz oświadczeniach o pomocy de mini mis w rolnictwie wynika, iż udzielona pomoc nie 

przekroczyła stosowanych limitów i w związku z tym zostało wydanych 41 Decyzji dot. zwolnienia 

i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych oraz tyle samo Zaświadczeń o otrzymanej 

pomocy de mini mis w rolnictwie.  

- Organ podatkowy wydał 517 sztuk Zaświadczeń o stanie majątkowym – zaświadczenia wydaje się 

na wniosek podatnika. 

Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.  

  -  Zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej wynosi 17, 00 zł. – Ustawa z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art.8 ust.1 (Dz. U. 2018.1044).  

  -  Zaświadczenie o stanie majątkowym, które nie podlegają opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt.1 

lit. b ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).  

- Organ podatkowy w 2019 roku dokonał 468 zmian geodezyjnych na podstawie ewidencji gruntów 

i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w 

Świdniku Wydział Geodezji i Kartografii. Właściciele i osoby władające mają obowiązek zgłosić w 

ewidencji geodezyjnej zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, 

licząc od dnia powstania tych zmian. Z kolei operat ewidencyjny aktualizuje się niezwłocznie i 

przesyła informację o zmianach w danych ewidencyjnych mających znaczenie dla wymiaru podatku.  

Zawiadomienie takie zawiera m.in. oznaczenie dokumentu, który był podstawą do zmiany oraz datę 

wprowadzenia zmiany czy oznaczenie odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków 

oraz lokalizacji, w której nastąpiły zmiany jak również zestawienie odpowiednich danych 

ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie. Datą zmiany treści ewidencji jest zatem data określenia 

w zawiadomieniu Starostwa i dopiero z tą datą dokonywane są zmiany geodezyjne.  

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawową informację dla organów 

podatkowych, ponieważ są podstawą ustalenia wymiaru podatków.  
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I. Podstawy prawne – Wymiar podatków – Osoby prawne 

 

-ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, 

- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, 

- uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na rok 

2019, 

- uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r., 

- uchwała Nr XXXIV/171/17 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie 

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rybczewice, 

- uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od 

podatku leśnego. 

 

 W zakresie powszechności opodatkowania osób prawnych złożonych zostało 45 deklaracji na 

podatek od nieruchomości, 74 deklaracji na podatek rolny oraz 148 deklaracji na podatek leśny. 

Z tytułu w/w podatków w 2019r. wpłynęło 336 707zł., w tym: na podatek od nieruchomości 

322 527zł., na podatek rolny 4 744zł., z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego 83zł oraz na 

podatek leśny 9 353zł. 

Zaległości na koniec 2019r. wyniosły 11 915zł., w tym podatek od nieruchomości 11 725zł, podatek 

rolny 190zł. 

Wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości w ramach postępowania upadłościowego zostały 

zgłoszone do sądu. 

 

II. Podstawy prawne – wymiar podatku od środków transportowych- Osoby fizyczne 

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

- uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy 

Rybczewice na rok 2019r., 

- uchwała Nr II/17/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od środków 

transportowych. 
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W zakresie powszechności opodatkowania osób fizycznych podatkiem od środków transportowych 

złożonych zostało 38 deklaracji na podatek od środków transportowych i wydano 1 decyzję 

określającą wysokość podatku  od środków transportowych na 2019r. Z tytułu w/w podatku wpłynęło 

28 028,08zł. Zaległości na koniec 2019r. wyniosły 17 739,87zł.  

 

 

III. Podstawy prawne – księgowość podatkowa – Osoby fizyczne i prawne 

      - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

      - ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, 

      - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, 

      - ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

      - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek   

 za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej a także z zakresu informacji, które muszą być zawarte 

 w rachunkach, 

 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania 

 wierzycieli należności pieniężnych, 

 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów tytułów 

 wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. 

 

Z tytułu podatków – osoby fizyczne w 2019r. wpłynęło 1 281 654,08zł., w tym: na podatek rolny 

wpłynęło 1 243 006,06zł., z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło 7 380,97zł., z tytułu 

podatku od nieruchomości wpłynęło 31 152,33zł., na podatek leśny wpłynęło 114,72zł. 

 

Zaległości na koniec 2019r. z tytułu w/w podatków wyniosły 210 030,26zł. Wystawionych zostało 

180 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych. 

 

W 2019r. zostało wydanych 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz 3 

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. 

 

 

IV. Podstawa prawna dotycząca wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa 

   

W 2019r. wydanych zostało 169 zaświadczeń w sprawach podatkowych. 



 

63 
 

 

V. Przepisy regulujące procedurę udzielania pomocy publicznej. 

 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonwaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 

- rozporządzenie Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

 

 

W 2019r. zostało przekazanych do Ministerstwa Rolnictwa za pomocą specjalnej aplikacji 987 

decyzji dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie. 

 

 

XII KOMUNALIZACJA 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH LUB PRZEKAZANYCH               

NA RZECZ GMINY RYBCZEWICE W ROKU 2019-   

L.p. 

 

Obręb ewidencyjny Nr działki Pow. w ha Uwagi 

1 0001- Bazar 

 

312 0,02 Mienie 

gromadzkie 

(gminne)- na 

wniosek Gminy 

Rybczewice- 

POSTĘPOWANIE 

W TOKU 

2 0001- Bazar 

 

353 0,04 j.w. 

3 0001- Bazar 

 

381 0,15 j.w. 

4 0001- Bazar 

 

422 0,01 j.w. 

5 0001- Bazar 426 0,08 j.w. 
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6 0003- Częstoborowice 

 

388 1,29 j.w. 

7 0003- Częstoborowice 

 

501 0,11 j.w. 

8 0003- Częstoborowice 

 

787 4,09 j.w. 

9 0003- Częstoborowice 

 

788 0,80 j.w. 

10 0003- Częstoborowice 

 

1440 0,34 j.w. 

11 

 

0003- Częstoborowice 

 

1461 0,22 j.w. 

12 0003- Częstoborowice 

 

1946 0,08 j.w. 

13 0006- Pilaszkowice Pierwsze 

 

469 0,79 j.w. 

14 0006- Pilaszkowice Pierwsze 

 

493 0,15 j.w. 

15 0004- Izdebno 288/4 0,05 Komunalizacja 

mienia Skarbu 

Państwa- na 

wniosek Starostwa 

Powiatowego   w 

Świdniku- 

WYDANA 

PRAWOMOCNA 

DECYZJA 

WOJEWODY 

LUBELSKIEGO 

w 2019 r. 
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16 0010- Stryjno Drugie 1318/1 0,29 Komunalizacja 

mienia Skarbu 

Państwa- na 

wniosek Starostwa 

Powiatowego   w 

Świdniku- 

WYDANA 

PRAWOMOCNA 

DECYZJA 

WOJEWODY 

LUBELSKIEGO 

w 2020 r. 

17 0010- Stryjno Drugie 1319/1 0,22 Komunalizacja 

mienia Skarbu 

Państwa- na 

wniosek Starostwa 

Powiatowego   w 

Świdniku- 

WYDANA 

PRAWOMOCNA 

DECYZJA 

WOJEWODY 

LUBELSKIEGO 

w 2020 r. 

18 0009- Rybczewice 1516/2 0,13 Nieodpłatne 

przekazanie przez 

KOWR O/Lublin- 

na wniosek Gminy 

Rybczewice-  

AKT 

NOTARIALNY  

w 2019 r. 
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Suma powierzchni ww. działek wynosi łącznie- 8,86 ha. 

XIII SZACOWANIE STRAT W ROLNICTWIE 

  
Gmina: Rybczewice 

 

 
Zestawienie danych z komisji ds. szacowanie strat w rolnictwie 

  

 

stan na dzień 

06.08.2019  
 

  
 

      

Rodzaj klęski 

Liczba poszkodowanych 

gospodarstw rolnych 

(szt.) 

Powierzchnia 

upraw dotkniętych 

klęską (ha) 

Powierzchnia działek, na 

których szkody wyniosły 

co najmniej 70% (ha) 

Powierzchnia szklarni i 

tuneli, gdzie szkody 

powstały na 

powierzchni co 

najmniej 70% upraw 

(m2) 

Szacunkowa wartość 

strat (zł) 

            

susza 128 1935,75 300,712 0   

huragan 0     0   

grad 0     0   

deszcz nawalny 0     0   

ujemne skutki 

przezimowania 0     0   

przymrozki wiosenne 0     0   

powódź 0     0   

piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawina 0     0   
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Razem 128 1935,75 300,712 0   

 

  
Gmina: Rybczewice 

 

 
Zestawienie danych z komisji ds. szacowanie strat w rolnictwie 

  

 
stan na dzień 13.08.2019  

 
  

 

      

Rodzaj klęski 
Liczba poszkodowanych 

gospodarstw rolnych (szt.) 

Powierzchnia upraw 

dotklniętych klęską 

(ha) 

Powierzchnia działek, na 

których szkody wyniosły co 

najmniej 70% (ha) 

Powierzchnia szklarni i 

tuneli, gdzi szkody 

powstały na powierzchni 

co najmniej 70% upraw 

(m2) 

Szacunkowa wartość 

strat (zł) 

            

susza 131 2005,22 306,752 0   

huragan 0     0   

grad 0     0   

deszcz nawalny 0     0   

ujemne skutki 

przezimowania 0     0   

przymrozki wiosenne 0     0   

powódź 0     0   

piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawina 0     0   

Razem 131 2005,22 306,752 0   

 

  
Gmina: Rybczewice 

 



 

68 
 

 
Zestawienie danych z komisji ds. szacowanie strat w rolnictwie 

  

 
stan na dzień 03.12.2019  

 
  

 

      

Rodzaj klęski 
Liczba poszkodowanych 

gospodarstw rolnych (szt.) 

Powierzchnia upraw 

dotklniętych klęską 

(ha) 

Powierzchnia działek, na 

których szkody wyniosły co 

najmniej 70% (ha) 

Powierzchnia szklarni i 

tuneli, gdzi szkody 

powstały na powierzchni 

co najmniej 70% upraw 

(m2) 

Szacunkowa wartość 

strat (zł) 

            

susza 135 2012,75 311,82 0 4245549,91 

huragan 0     0   

grad 5 26,37 16,72 0 270480,32 

deszcz nawalny 0     0   

ujemne skutki 

przezimowania 0     0   

przymrozki wiosenne 0     0   

powódź 0     0   

piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawina 0     0   

Razem 140 2039,12 328,54 0 4516030,23 
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XIV ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zamówienia do 30 000 Euro 

Lp. Nazwa zamówienia Kwota brutto zł 

najkorzystniejszej oferty 

Rozstrzygnięty/Unieważniony   

1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rybczewice-wykonanie 

szachów terenowych i mobilnego parku linowego 

 Unieważniony 

 

Cena szacunkowa: 57 654,12 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 110 075,00 zł.  

2. 113 732,70 zł. 

 

2. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na 

remonty dróg na terenie Gminy Rybczewice 

60 270,00 zł. 

 

Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 62 000,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 60 823,50 zł.  

2. 60 270,00 zł.  
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3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania przepustu ø 

40 pod koroną drogi gminnej nr 105775L km 0+334,15 na działce nr ew.2723 

w miejscowości Pilaszkowice Drugie gm. Rybczewice wraz z odprowadzeniem 

wód opadowych do rzeki Giełczew 

 Unieważniony 

- nie wpłynęła żadna oferta 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej na podniesienie nośności 

do 25 ton mostu przez rzekę Giełczew w m. Stryjno Pierwsze 

6 150,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 5 000,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 44 280,00 zł.  

2. 17 500,00 zł.  

3. 6 150,00 zł. 

 

5. Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu 

Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice 

49 682,16 zł Rozstrzygnięty 

 

I cześć zamówienia 

Rozstrzygnięty 

Cena ofertowa:  

1. 97 416,00 zł.  

2. 50 826,96 zł.  

3. 49 682,16 zł. 

4. 68 191,20 zł. 
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5. 90 567,36 zł.  

6. 69 990,00 zł. 

7. 53 952,00 zł.  

8. 77 076,72 zł.  

9. 55 202,40 zł. 

 

II część zamówienia 

Unieważniony 

1. 4 612,50 zł.  

2. 6 457,50 zł. 

3. 5 693,67 zł. 

4. 5 881,86 zł.  

5. 4 878,18 zł.  

6. 5 383,71 zł. 

6. Kompleksowe prace geodezyjne dla Gminy Rybczewice w 2019 r.  Unieważniony 

7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.”Termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy Rybczewice” 

15 867,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa:  

1. 18 819,00 zł.  

2. 20 295,00 zł.  

3. 22 000,00 zł. 

4. 29 520,00 zł.  
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5. 15 867,00 zł . 

8. Zakup i dostawa materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów 

biurowych reklamowych i eksploatacyjnych 

14 930,00  

9. Zakup i dostawa drukarki laserowej kolorowej a4 3 700,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa:  

1. 4 000,00 zł.  

2. 3 850,00 zł.  

3. 3 700,00 zł. 

10. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rybczewice-wykonanie 

szachów terenowych i mobilnego parku linowego 

 Unieważniony- nie złożono żadnej 

ofert nie podlegającej odrzuceniu 

 

Cena szacunkowa: 57 654,12 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 89 790,00 zł.  

11. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rybczewice-wykonanie 

szachów terenowych i mobilnego parku linowego 

22 351,56 zł Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa:  

 22 351,56 zł.  
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12. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.”Termomodernizacja 

budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach” 

9 840,00 zł Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa:  

1. 11 070,00 zł.  

2. 12 300,00 zł.  

3. 9 840,00 zł. 

13. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Rybczewicach Drugich w roku szkolnym 2019/2020 

93 100,00 zł Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 90 000,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 93 100,00 zł.  

2. 98 175,00 zł.  

14. Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego workowanego na sezon grzewczy 

2019/2020 

61 623,00 zł Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 63 000,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 61 623,00 zł.  

2. 62 730,00 zł.  
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15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad 

realizacją robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu 

pn.”Modernizacja Zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich” 

16 900,00 zł Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 61 053,33 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 54 981,00 zł.  

2. 55 965,00 zł. 

3. 45 510,00 zł.  

4. 47 970,00 zł. 

5. 34 440,00 zł. 

6. 39 360,00 zł. 

7. 57 950,00 zł. 

8. 16 900,00 zł. 

16. Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg 

na terenie Gminy Rybczewice w 2019 roku 

 

34 686,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 32 500,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 35 608,50 zł.  

2. 40 285,50 zł. 

3. 49 925,70 zł.,  

4. 34 686,00 zł. 
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5. 42 742,50 zł. 

17. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach pn: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w m. Stryjno Kolonia gm. Rybczewice 

na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00” 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105760 L w miejscowości Rybczewice 

Pierwsze, gmina Rybczewice” 

 Rozstrzygnięty 

 

I cześć zamówienia 

 

Cena ofertowa:  

1. 9 225,00 zł.  

2. 7 380,00 zł. 

3. 8 000,00 zł. 

 

II część zamówienia 

1. 15 375,00 zł.  

2. 13 530,00 zł.  

3. 17 000,00 zł. 

18. Przebudowa mostu na rzece Giełczew w ciągu drogi gminnej nr 105753 L w 

miejscowości Stryjno Pierwsze 

43 050,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa:  

1. 43 050,00 zł.  

2. 61 500,00 zł. 

19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.”Rewitalizacja i 

zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” 

9 900,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 19 273,33 zł 
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Cena ofertowa:  

1. 9 900,00 zł.  

2. 19 900,00 zł. 

 

20. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad 

realizacją robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu 

pn.”Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Częstoborowicach” 

14 760,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 14 145,00 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 14 760,00 zł.  

2. 20 910,00 zł. 

21. Dostawa ryb dla zbiornika retencyjnego w Rybczewicach Drugich w roku 2020 12 000,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 22 000,00 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 12 000,00 zł.  

2. 12 750,00 zł. 

3. 16 800,00 zł. 

22. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 

2019-2020 

 Rozstrzygnięty 
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I cześć zamówienia: 13 024,80 zł.  

II część zamówienia: 13 024,80 zł.  

III część zamówienia: 13 024,80zł.  

 

Zamówienia powyżej 30 000 Euro 

Lp. Nazwa zamówienia Kwota brutto zł 

najkorzystniejszej oferty 

Rozstrzygnięty/Unieważniony   

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice 1 500 600,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 1 746 842,20 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 591 063,36 zł.  

2. 1 742 000,00 zł. 

3. 1 685 927,79 zł.  

4. 1 500 600,00 zł. 

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie 

 Unieważniony- cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
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Cena szacunkowa: 1 025 044,72 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 157 430,00 zł.  

2. 1 456 300,80 zł.  

3. 1 877 082,73 zł.  

4. 1 420 000,00 zł.  

3. Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno Kolonia, 

gmina Rybczewice od km 0+300 do km 0+825 

Część nr 1 zamówienia: 

 335 295,00 zł.  

Część nr 2 zamówienia: 

76 506,00 zł.  

Część nr 3 zamówienia: 

123 100,00 zł.  

 

Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa na część nr 1 

zamówienia: 498 589,55 zł. 

Cena szacunkowa na część nr 2 

zamówienia: 99 555,94 zł. 

Cena szacunkowa na część nr3 

zamówienia: 173 583,71 zł. 

 

Część nr 1 zamówienia 

Cena ofertowa:  

1. 335 295,00 zł.  

Część nr 2 zamówienia 

Cena ofertowa:  
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1. 76 506,00 zł.  

Część nr 3 zamówienia 

Cena ofertowa:  

1. 123 100,00 zł.  

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie 

 Unieważniony- cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Cena szacunkowa: 1 025 044,72 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 220 000,00 zł.  

5. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla 

OSP w Rybczewicach 

789 660,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 760 000,00 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 789 660,00 zł. 

6. Modernizacja  gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż 

systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody 

 Unieważniony  
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Cena szacunkowa I część zamówienia: 

825 015,67 zł. 

Cena szacunkowa II część 

zamówienia: 122 728,82 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 820 000,00 zł.  

7. Modernizacja  gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż 

systemu OZE 

87 000,00 zł.  

 

Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 131 628,59 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 87 000,00 zł.  

2. 139 000,00 zł.  

8. Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków 113 124,00 zł.   Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 180 000,00 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 113 124,00 zł.   
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9. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni 

gazowej przy ZSO w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2019/2020 i 

2020/2021 

244 425,60 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 250 000,00 zł 

 

 

Cena ofertowa:  

1. 331 229,52 zł.  

2. 244 425,60 zł.  

3. 251 539,92 zł. 

10. Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich  Unieważniony- wykonawca nie 

wyraził zgody, o której mowa w 

art.85 ust.2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania 

ofertą 

 

Cena szacunkowa: 3 901 699,10 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 3 222 600,00 zł. 

11. Utworzenie infrastruktury społecznej w gminie Rybczewice poprzez 

modernizację pomieszczenia świetlicy OSP Rybczewice wraz z wyposażeniem 

80 800,00 zł. 

  

Rozstrzygnięty w części I 

Unieważniony w części II 
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Cena szacunkowa I część zamówienia: 

81 057,51 zł. 

Cena szacunkowa II część 

zamówienia: 9 840,00 zł. 

 

I część zamówienia 

Cena ofertowa:  

1. 97 100,00 zł.  

2. 80 800,00 zł. 

3. 102 582,00 zł.  

4. 84 385,00 zł. 

5. 114 082,50 zł. 

6. 92 400,00 zł. 

7. 95 400,00 zł. 

 

II część zamówienia 

Cena ofertowa:  

1. 14 067,00 zł.  

2. 13 000,00 zł. 

3. 11 022,00 zł.  

4. 11 931,00 zł. 

5. 12 696,06 zł. 
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6. 17 990,00 zł. 

7. 21 800,00 zł. 

8. 12 400,00 zł. 

9. 12 921,15 zł. 

10. 13 300,00 zł. 

11. 14 300,00 zł. 

12. Termomodernizacja Budynku OSP Częstoborowice 781 391,94 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 858 647,77 zł  

 

Cena ofertowa:  

1. 897 258,06 zł.  

2. 875 960,87 zł.  

3. 805 999,32 zł. 

4. 1 045 000,00 zł.  

5. 781 391,94 zł. 

13. Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach 534 141,03 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 70 442,11 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 904 050,00 zł.  
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2. 931 110,00 zł.  

3. 534 141,03 zł.  

4. 1 144 896,30 zł. 

5. 821 640,00 zł. 

6. 949 560,00 zł. 

14. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice 

1 050 000,00 Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 934 265,27 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 283 00,00 zł.  

2. 934 00,00 zł.  

3. 1 285 350,00 zł.  

4. 1 050 000,00 zł. 

15. Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, 

gmina Rybczewice 

1 253 328,09 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 1 549 129,55zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 319 364,08 zł.  

2. 1 554 412,01 zł. 

3. 1 331 033,89 zł.  
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4. 1 276 814,69 zł. 

5. 1 349 387,96 zł. 

6. 1 253 328,09 zł. 

16. Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 3 801 000,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 3 901 699,10 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 5 200 000,00 zł.  

2. 4 877 700,00 zł. 

3. 3 997 500,00 zł.,  

4. 3 801 000,00 zł. 

5. 4 490 000,00 zł. 

6. 4 540 380,11 zł. 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, 

gmina Rybczewice 

 Unieważniony- cena 

najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą 
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zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia 

 

Cena szacunkowa: 708 641,22 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 399 607,54 zł.  

2. 1 581 325,28 zł. 

3. 1 189 644,22 zł.  

4. 1 352 604,67 zł. 

5. 1 341 779,01 zł. 

18. Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w m. Stryjno Kolonia na odcinku 

0+005,40 do km 0+870,00 

519 612,39 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 839 914,02 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 599 961,18 zł.  

2. 551 147,64 zł. 

3. 588 019,56 zł.  

4. 551 850,99 zł. 

5. 677 657,96zł. 

6. 519 612,39 zł. 
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19. Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę 

zbiornika wód popłucznych z filtrów ożelaziaczy, montaż systemu OZE i 

instalacji monitorujących pracę ujęć wody  

65 000,00 zł Rozstrzygnięty w części I 

Unieważniony- w części II i części 

III 

 

Cena szacunkowa I część zamówienia: 

65 188,79 zł. 

Cena szacunkowa II część 

zamówienia: 825 015,67 zł. 

Cena szacunkowa III część 

zamówienia: 122 728,82 zł. 

 

Cena ofertowa:  

1. 65 000,00 zł  

20. Przebudowa drogi gminnej nr 105755L km 0+000,00 do km 1+270,00 w 

miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice 

1 369 337,30 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 1 557 422,86 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 586 363,48 zł.  

2. 1 554 900,85 zł. 

3. 1 378 248,00 zł.  

4. 1 435 050,99 zł. 
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5. 1 701 098,19 zł.  

6. 1 369 337,30 zł. 

21. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie 

 Unieważniony- cena 

najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia 

 

Cena szacunkowa: 934 265,27 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 1 168 500,00 zł.  

2. 1 318 870,90 zł. 

22. Przebudowa drogi gminnej nr 105756 L od km 0+005,00 do km 0+620,00 w m. 

Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu 

wód opadowych w 2018 r. 

426 215,60 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 665 773,75 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 562 976,51 zł.  

2. 449 000,00 zł. 

3. 618 112,15 zł.  

4. 538 913,27 zł. 
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5. 426 215,60 zł.  

23. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gmin y Rybczewice 

960 120,00 Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 732 090,38 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 960 120,00 zł.  

2. 1 062 720,00 zł. 

3. 1 036 800,00 zł.  

 

24. Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż 

instalacji monitorujących pracę ujęć wody 

825 000,00 zł. Rozstrzygnięty 

 

Cena szacunkowa: 1 036 794,81 zł 

 

Cena ofertowa:  

1. 825 000,00 zł.  
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XV PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W Gminie Rybczewice w roku 2019 zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu 

planowania i gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska: 

1) wydano 44 decyzje o warunkach zabudowy oraz 4 decyzje zmieniające decyzje o warunkach 

zabudowy: 

• 23 – zabudowa zagrodowa,  

• 8 – zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna, 

• 10 – obiekty infrastruktury technicznej, 

• 1 – przeniesienie decyzji 

• 1 – produkcyjno-usługowa, 

• 1 – odmowa ustalenia warunków zabudowy ze względu na ochronę gruntów rolnych. 

 

2) wydano 5 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, przy czym 4 decyzje 

dotyczyły celu publicznego realizowanego przez Gminę Rybczewice tj.  

• umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego poprzez 

przebudowę drogi gminnej nr 105784L w m. Stryjno Kolonia gmina Rybczewice od km 

0+300,00 do km 0+825,00., 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy 

Rybczewice, poprzez głęboką termomodernizację i montaż nowoczesnych urządzeń 

energetycznych., 

• budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę wraz 

z przyłączem kanalizacyjnym do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach, 

gm. Rybczewice, 

• budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 wraz z 

przyłączem kanalizacyjnym do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach, 

gm. Rybczewice; 

1 decyzja dotyczyła budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nN 0,4kV wraz   z 

kontenerową stacją transformatorową w miejscowościach Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, 

Bazar; 

 

3) wydano również 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego ze względu na cofnięcie wniosku przez inwestora skutkujące 

bezprzedmiotowością postępowania; 
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4) wydano 148 zaświadczeń o przeznaczeniu działek; 

 

5) przyjęto 3 zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

o wydajności nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód; 

 

6) ustalono 12 numerów porządkowych dla nowych budynków mieszkalnych; zaktualizowano 

numerację porządkową w systemie EMUiA (ewidencja miejscowości, ulic i adresów) 

w miejscowościach Bazar, Pilaszkowice Pierwsze, Rybczewice Drugie. 

 

7) zrealizowano 23 szkolenia komputerowe dla 266 uczestników, w ramach projektu pn. 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” realizowanego w ramach 

projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i 

podkarpackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych”. W ramach działań edukacyjnych Gmina Rybczewice zakupiła 

potrzebny sprzęt (24 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne), który 

po rozliczeniu projektu zostanie przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach Drugich. 

 

XVI OPIEKA NAD ZWIERZETAMI I WYCINKA DRZEW 

- w 2019 roku oddano 8 psów bezdomnych do schroniska , 

- poniesione koszty w 2019 roku na zadania dotyczące opieki nad zwierzętami 

  bezdomnymi wynoszą – 17 651,95 zł , 

 

V. Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew 

 

1. Liczba złożonych wniosków przez gminę na wycinkę drzew – 3 

    ( liczba drzew wnioskowanych do wycinki 88 szt. ) 

2. Liczba wydanych decyzji na wycinkę drzew podmiotom z poza terenu gminy – 5  
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    ( liczba drzew przeznaczonych do wycinki 41 szt. ) 

4. Liczba wydanych zezwoleń na wycinkę drzew właścicielom indywidualnym – 62 

 

XVII OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy jest dla samorządu zadaniem priorytetowym. 

Władze Gminy Rybczewice starają się podejmować decyzje mające wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa dlatego też jednostki OSP z terenu Gminy Rybczewice sukcesywnie są doposażanie 

w sprzęt ratowniczy. 

I. Wykaz jednostek OSP w gminie Rybczewice 

 

1. OSP Rybczewice – jednostka włączona do KSRG 

2. OSP Częstoborowice – jednostka włączona do KSRG 

3. OSP Pilaszkowice- Bazar 

4. OSP Stryjno 

5. OSP Wygnanowice 

6. OSP Izdebno 

7. OSP Podizdebno 

8. OSP Choiny-Felin 

 

II. Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt silnikowy 

 

1. Samochód bojowy ciężki – szt. 1 

2. Samochód bojowy średni – szt. 3 

3. Samochód bojowy lekki – szt. 7 

4. Motopompy i pompy szlamowe – szt. 16 

5. Agregaty prądotwórcze – szt. 3 

 

III. Sprzęt zakupiony w 2019 roku 

 

1. OSP Rybczewice 

Samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo 789 660,00 zł 

   Sztandar dla jednostki OSP 6800,00 zł 

   Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 zł 
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   Uzupełnienie zestawu PSP R1 1500,00 zł 

   Węże tłoczne 6 szt. 1540,00 zł 

   Mundury wyjściowe i koszule 4 kpl 3200,00 zł 

   Ubranie koszarowe 4 kpl , buty sportowe  2050,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 807 890,00 zł  

     

2. OSP Częstoborowice 

 

   Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00    

   Węże tłoczne  1640,00 zł 

   Ubrania koszarowe  i koszule 1320,00 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 6100,00 zł  

 

3. OSP Pilaszkowice-Bazar 

 

Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 

Węże tłoczne , ssawne i rozdzielacz 2980,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 6120,00 zł  

 

 

4. OSP Wygnanowice 

 

Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 

   Ubrania koszarowe , buty sportowe  2930,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 6070,00 zł  

 

5. OSP Stryjno 

 

Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 

Ubrania koszarowe 2950,00 zł 

 



 

94 
 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 6090,00 zł  

 

6. OSP Izdebno 

 

Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 

   Węże tłoczne  2860,00 zł 

   Ubrania koszarowe  5120,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 11 120,00 zł  

 

 

7. OSP Podizdebno 

 

Elementy toru do zawodów sportowo-pożarniczych 3140,00 zł 

Ubrania koszarowe , buty sportowe  2930,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 6070,00 zł  

 

 

XVIII ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI 

 

Rządowy Program „Dobry Start” funkcjonujący od 1 czerwca 2018 roku na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” jest to jednorazowe świadczenie przysługujące raz w 

roku w kwocie 300, 00 złotych na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Świadczenie to jest niezależne od posiadanego dochodu. W 2019 roku w Gminie Rybczewice złożono 

245 wniosków o przyznanie świadczenia dobry start - przyznano i wypłacono 373 świadczenia na 

kwotę 111 900,00 złotych. 

Urząd Gminy Rybczewice jako organ właściwy dłużnika prowadzi postępowania wobec 

wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu 

wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie 

skuteczności egzekucji alimentów. Egzekucję zobowiązań powstałych z tytułu funduszu 
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alimentacyjnego prowadzą Komornicy Sądowi (jako podmioty uprawnione). Zadaniem samorządu 

jest przekazywanie Komornikom informacji oraz podjęcie działań, mających na celu poprawę 

skuteczności egzekucji alimentów.  

Świadczenie wychowawcze jest realizowane z rządowego programu „Rodzina 500+”. Jest to 

program finansowany ze środków budżetu państwa. Wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.  Od 1 

lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez 

względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Rządowy program „Rodzina 500+” w Gminie Rybczewice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 

r. 

- liczba dzieci – 496  (liczba świadczeń - 4932) 

- liczba rodzin – 291 

- kwota wypłaconych świadczeń – 2 465 718,30 zł 

 

 

• Liczba dłużników alimentacyjnych: 28 

• Kwota zaległości dłużników na dzień 31.12.2019 r.: - 1.578 534,15 zł 

• Kwota odzyskanych należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. 2020 r. poz.808 ) na dzień 31.12.2019 r.: - 172 259,47 zł 

 

XIX STYPENDIA SZKOLNE 

 Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, 

zasiłek szkolny) zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie  do edukacji oraz 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
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 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się       o 

stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej ( art.8 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 

w danym roku szkolnym oraz w wysokości nie niższej  niż 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 

pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( kwota zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 18 roku życia) i nie może  przekraczać 200 % tej kwoty. 

 Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Rybczewice. 

W roku 2019- 33 uczniów na podstawie decyzji administracyjnej otrzymało pomoc materialną 

o charakterze socjalnym tzn. stypendium szkolne. Wydatki z tego tytułu  są zadaniem własnym gminy 

i  w roku 2019  wyniosły 30 280,80 zł.  

Na dofinansowanie zadania z dotacji celowej gmina otrzymała z budżetu państwa 24 224 zł, 

wkład własny gminy Rybczewice wyniósł 6 056,80 zł.  

 

XX. STYPENDIUM I NAGRODA WÓJTA 

 

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 21 marca 2016 r. w celu uhonorowania zdolnych dzieci i 

młodzieży, sportowców oraz lokalnych twórców i działaczy społecznych wprowadzono stypendium 

i nagrodę Wójta Gminy. 

W 2018 r. przyznano 23 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.  Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej za 

spełnienie łącznie następujących kryteriów: 

1. Wzorowe zachowanie, ustalone w  wyniku rocznej klasyfikacji,  

2. Wysokie wyniki w nauce ( średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5,0  i/lub 

osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim) 

 

XXI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I MŁODOCIANI 

PRACOWNICY 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Rybczewice w 2019 r. opierała się na 

rocznym programie współpracy   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . 

Udzielono wsparcia finansowego wraz z udzieleniem dotacji dla 3 podmiotów. 
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Nazwa zadania 

 

Nazwa organizacji Przyznana 

kwota dotacji 

 

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i 

dorosłych w piłce nożnej oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym 

 

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Victoria 

36 500,00 zł 

 

Półkolonie 2019  

 

Stowarzyszenie wspierania 

Aktywności Lokalnej w 

Gminie Rybczewice 

4 000,00 zł. 

 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z programem profilaktycznym 

 

Diakonia Ruchu Światło – 

Życie Archidiecezji 

Lubelskiej 

2 760,00 zł. 

  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z dyspozycją 

art. 112 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Na realizację powyższego zadania 

pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego. Wydano decyzje o dofinansowaniu 1 przedsiębiorcy 

kształcącemu w zawodzie sprzedawca na kwotę 8 081, 00 zł. 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku 

Gmina Rybczewice aktywnie wspiera młodych ludzi na rynku pracy umożliwiając odbycie stażu 

zawodowego finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zatrudnia pracowników na roboty 

publiczne finansowane w 80 % przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. W 2018 r. na stażu było 

3 osoby  a na robotach publicznych 7 osób. 

Wójt Gminy została uhonorowana przez Starostę Świdnickiego oraz  Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Świdniku  Dyplomem Uznania za szczególne zaangażowanie w aktywizację zawodową osób 

młodych w powiecie świdnickim.  
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XXII GOSPODARKA ODPADAMI 

Azbest 

Od lipca 1997 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz produkcji wyrobów zawierających 

azbest. Jednocześnie od maja 2002 r. realizowany jest Program oczyszczania kraju z azbestu, w myśl 

którego do końca 2032 r. należy ostatecznie oczyścić kraj z wyrobów azbestowych, które winny 

zostać poddane unieszkodliwieniu.  

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Dokument zastępuje 

dotychczasowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na 

terytorium Polski”. 

W dniu 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032. 

2 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą nr XXIV/351/2016 

aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego 

na lata 2016-2032. 

Głównymi celami programu jest: 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 

na  terenie województwa lubelskiego 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko 

Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważnym  

a zarazem priorytetowym zadaniem samorządów dlatego też poszczególne gminy  podejmują się 

opracowania i wdrożenia gminnych dokumentów strategicznych w tym zakresie. 

 

Rady Gminy Rybczewice Uchwałą Nr IX/46/2011 z dnia 24 maja 2011 r. przyjęła Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybczewice na lata 2011 - 2032 

Na terenie gminy Rybczewice występują wyroby zawierające azbest w postaci pokryć 

dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Są to płyty azbestowo-

cementowe zwane potocznie eternitem. Występują płyty faliste oraz płyty płaskie. 

 Wyrób zawierający azbest oznaczony jest kodem  17 06 05* - materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest, czyli:  

https://www.lubelskie.pl/file/2016/11/Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_dla_terenu_wojewodztwa_lubelskiego_na_lata_2012-2032.doc
https://www.lubelskie.pl/file/2016/11/Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_dla_terenu_wojewodztwa_lubelskiego_na_lata_2012-2032.doc
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=487&p1=szczegoly&p2=1114657
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=487&p1=szczegoly&p2=1114657
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- Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 

- Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie  

 

Podczas spisu z natury zinwentaryzowano we wszystkich 14 sołectwach 430907 m2 azbestu 

na budynkach osób fizycznych, z czego najwięcej eternitu znajduje się w miejscowości 

Częstoborowice. 

 

Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rybczewice pod koniec roku 2011 roku 

znajdowały się pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych  

o łącznej powierzchni 4228 m2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku do unieszkodliwienia pozostało 2135 

m2 na 6 budynkach. Gmina planuje pozyskać środki na termomodernizację pozostałych budynków 

aby całkowicie pozbyć się azbestu. W 2019 roku zdemontowano i przekazano do unieszkodliwienia 

1377 m2 eternitu z budynku Urzędu Gminy. 

 

W 2019 roku mieszkańcy mogli skorzystać z dwóch źródeł finansowania bezpłatnego 

usuwania azbestu. Wyrób usuwany był bezpośrednio z dachu jako zlecenie demontażu lub odbierany 

z gruntu. 

 

 2 lutego 2018 roku Gmina Rybczewice podpisała umowę dotacyjną 

z Województwem Lubelskim na działania związane z demontażem, odbiorem, transportem  

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest obejmujący rok 2019. Ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego Gmina Rybczewice skorzystała dwukrotnie. Zgłoszenia lokalizacji azbestu 

w II naborze złożyło 18 gospodarzy deklarując 5,56 Mg do demontażu i 24,03 Mg do odbioru. 

Obydwa wnioski zakwalifikowały się do realizacji w 2019 roku jednak ze względu na problemy z 

wyborem wykonawcy, termin realizacji został przeciągnięty również na rok 2020. Do III naboru 

zgłoszeń lokalizacji azbestu nikt nie złożył dokumentów. 

 

 Mieszkańcy Gminy Rybczewice składali również wnioski do Starostwa Powiatowego w 

Świdniku w ramach zadania pn. „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

powiatu świdnickiego”. Z przesłanego wykazu nieruchomości wynika, że z możliwości bezpłatnego 

usunięcia starych płyt azbestowo-cementowych skorzystało 14 właścicieli nieruchomości, u których 

zdemontowano i usunięto 24,82 Mg oraz usunięto z posesji 12,59 Mg azbestu. 

 

https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&akcja=szczegoly&p2=416485
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&akcja=szczegoly&p2=416485
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Planowane są dalsze działania Gminy i kontynuacja ww. programów w zakresie usuwania 

azbestu aby ustawowy termin jego całkowitego unieszkodliwienia wyznaczony na dzień 31 grudnia 

2032 roku został osiągnięty. 

 

 

 

Odpady 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy zostało złożonych 

202 druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 

- 35 nowych deklaracji (w tym deklaracje sezonowe) 

- 29 deklaracji o wygaśnięciu obowiązku opłaty (w tym deklaracje sezonowe) 

- 138 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r. 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 239 905,76 zł 

2. Zaległości na dzień 31.12.2019r. : 42 908,76 zł 

3. Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. : 3 311,49 zł 

4. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 42 908,76 zł 

 

Wystawione upomnienia w 2019 roku. 

 

1. Ilość wystawionych upomnień – 139 na kwotę 28 591,44 zł 

2. Ilość anulowanych upomnień – 2 na kwotę 336,00 zł 

 

 

Wystawione tytuły wykonawcze w 2019 roku. 

 

1. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 6 na kwotę 3 186,00 zł 

 

 

Koszty obsługi systemu w 2019 roku.  
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1. Koszty łącznie: 322 720,34 zł 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 269 274,64 zł 

3. Koszty administracyjne: 

- wynagrodzenie pracownika: 41 042,52 zł 

- szkolenie pracownika: 1 247,00 zł 

- koszty eksploatacyjne w tym zakup materiałów i wyposażenia: 7 300,28 zł 

- programy komputerowe: 1 168,50 zł 

- pozostałe koszty: 2 687,40 zł 

 

 

Ilość odpadów komunalnych podana w Mg wytworzonych na terenie Gminy Rybczewice w 

2019 roku odebranych bezpośrednio „u źródła” oraz z GPSZOK-u 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,66 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,17 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,77 

16 01 03 Zużyte opony 3,24 

17  09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

14,49 

19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11 
2,06 

19 12 02 Metale żelazne 0,012 

20 01 02 Szkło 46,61 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (5) 

7,728 
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20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,394 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 25,09 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2,58 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
248,92 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 19,86 

 

 

 

Całkowita ilość wytworzonych odpadów w roku 2019 na terenie Gminy Rybczewice wynosi 376,584 

Mg i jest ona o 27,218 Mg wyższa w stosunku do roku ubiegłego. 

 

Zgodnie z ustawą, gmina ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, które przyczyniają się do dbania o 

środowisko naturalne i zapobieganie jego degradacji. Celem prowadzenia różnego rodzaju kampanii 

edukacyjnych z zakresu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów jest również aktywizacja 

społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. 

Szczególny nacisk kładzie się jednak na selektywną zbiórkę stąd też Gmina Rybczewice wydaje 

ulotki dotyczące zasad segregacji obowiązujących na terenie Gminy, a także zorganizowała w 2019 

roku 4 zbiórki „u źródła” odpadów tj.  meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, a także zużyte opony. Czynnie działający Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zlokalizowany na placu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w godzinach 

pracy Urzędu gwarantuje bezpłatne odbieranie od mieszkańców, którzy dostarczą własnym 

transportem ponad 25 rodzajów odpadów co powinno skłonić mieszkańców do segregowania 

odpadów w domu, a nie do palenia w piecach czy wyrzucania w miejscach niedozwolonych. 

 

W dniach od 1 do 12 kwietnia 2019 roku Gmina zorganizowała pierwszą edycję akcji 

„Sadzonki za odpady”. Za dostarczone do GPSZOK określone rodzaje odpadów mieszkańcy 

otrzymywali różne gatunki drzew m.in. olsza czarna, klon jawor, brzoza brodawkowata, lipa 

drobnolistna oraz dąb szypułkowy. W ciągu dwóch tygodni mieszkańcy oddali ponad 50 opon, około 
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20 sztuk sprzętu elektrycznego i elektronicznego, około 15 sztuk odpadów wielkogabarytowych, a 

także mnóstwo posegregowanych odpadów komunalnych tj. plastiku, szkła czy makulatury. Rozdano 

ponad 90 sadzonek drzew. Akcja miała na celu wspólne dbanie o środowisko naturalne, w którym 

żyjemy, ochronę przyrody, zapobieganie degradacji i przeciwdziałanie tworzeniu się wysypisk. 

Sadzenie drzew to zajęcie pożyteczne o długotrwałych efektach. 

W ramach trwania 26 edycji akcji "Sprzątanie Świata – Polska 2019" pod hasłem: „Nie 

śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy” odbywającej się w terminie 20-22 września pracownicy Urzędu 

posprzątali teren całej Gminy zbierając śmieci wzdłuż dróg. Uprzątnięty został także zespół dworsko-

parkowy, tereny zaśmiecone przyległe do dróg gminnych oraz tereny leśne.  

Gmina Rybczewice wyposażyła GPSZOK w kamerę obrotową szerokokątną w celu stałego 

monitoringu. 

W przyszłości planuje się wykonać modernizację Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Jej termin uzależniony będzie od pozyskania na ten cel środków 

pieniężnych ze źródła zewnętrznego. 

 

XXIII PROMOCJA 

Niezwykle ciekawa historia, regionalna tradycja i bogata kultura to niewątpliwie 

najważniejsze przymioty, którymi  Gmina Rybczewice pragnie się podzielić. 

Promując Gminę Rybczewice należy wskazać lokalnych artystów, dzięki którym stoisko 

promocyjne, które prezentujemy na różnych wydarzeniach przyciąga mnóstwo gości i zawsze cieszy 

się dużym zainteresowaniem. Należy tutaj także podkreślić działania oraz wyroby kulinarne i 

rękodzielnicze Kół Gospodyń Wiejskich tj. KGW „Marysieńki” z Pilaszkowic oraz utworzone w 

2019 roku KGW „Rybczewice”, gdzie Panie prezentowały się podczas większości wyjazdów 

plenerowych oraz imprez zamkniętych. 

 

Wydarzenia kulturalne z udziałem Gminy Rybczewice w 2019 roku: 

1.    19 maja – XII majówka w Zawieprzycach 

2.    23 czerwca – Dni Żółkiewki 

3.    7 lipca – Festiwal „Dobre bo Nasze” w Fajsławicach 
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4.    21 lipca – Trawnicka Zaciera 

5.    28 lipca – Festiwal Turystyczny w Nieliszu 

6.    15 sierpnia – V Wojewódzkie Święto Ziół w Fajsławicach 

Gmina Rybczewice zajęła III miejsce w konkursie „Bukiet zielny” 

7.    18 sierpnia – Jarmark Królewski w Rybczewicach  

8.    25 sierpnia – Święto Plonów w Wólce 

9.    8 września – Dożynki Powiatowe w Mełgwi 

10.  8 września – Dożynki Wojewódzkie w Radawcu 

KGW „Marysieńki” za wykonany wieniec „kurczak” podczas Wojewódzkiego Święta Plonów 

otrzymały wyróżnienie w kategorii wieńców współczesnych. 

11.   15 września – Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Świdniku 

12.   1-3 listopada – II Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Częstoborowicach  

13.   7 listopada – Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO w Lublinie  

- Sołtysem Roku 2019 Powiatu Świdnickiego został Dariusz Mrozek - Sołtys Zygmuntowa  

- Sołectwem Roku 2019 Powiatu Świdnickiego zostało Sołectwo Rybczewice Pierwsze pod 

przewodnictwem Sołtys Zofii Grzeszczuk  

- Kołem Gospodyń Roku 2019 Powiatu Świdnickiego zostało KGW Rybczewice pod kierownictwem 

Barbary Baran 

 

Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli ponadto w takich uroczystościach kościelnych 

i wydarzeniach jak: 

- uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

- obchody Święta Niepodległości, Wieczornica Patriotyczna w dniu 8 listopada 

- gminne zawody sportowo-pożarnicze 

- ćwiczenia doskonalące jednostek OSP włączonych do KSRG 

- 70-lecie OSP Pilaszkowice-Bazar 

- 40-lecie kapłaństwa Ks. Ryszarda Raka 
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- nadanie imienia  Króla Jana III Sobieskiego ZSO w Rybczewicach oraz oddanie do użytku nowej 

sali gimnastycznej  

- festyn rodzinny 

 

Gmina Rybczewice publikuje na Facebooku wszystkie bieżące informacje o wydarzeniach, 

inwestycjach i innych kwestiach bezpośrednio dotyczących naszej lokalnej społeczności.  

W 2019 roku zostały wydane 2 numery bezpłatnego pisma samorządu terytorialnego „Wieści  

z Rybczewic” w nakładzie 1000 sztuk łącznie, których koszt wydruku w firmie Comernet  

Sp. z o.o. wyniósł 5 018,40 zł. 

Gmina Rybczewice tworzy i wydaje również ulotki promocyjne lokalnych twórców, których 

biografie i dzieła można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. 

XXIV FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

 

XXIV.1. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Sprawozdanie z realizacji  zadań na podstawie ustawy o pomocy społecznej 12 marca 2004r., ( 

Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm. ) za 2019r. 

- liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych – 57 ,liczba osób w rodzinach 140, 

- liczba rodzin korzystających w formie pracy socjalnej – 93, liczba osób w rodzinach 213 

- praca socjalna prowadzona wyłącznie w - 45 rodzinach , liczba osób w rodzinie 93, 

Realizacja świadczeń pieniężnych : 

- zasiłki stałe realizowane z uwagi na ustaloną całkowitą niezdolność niepełnosprawność lub wiek - 

10 osób ( 105 świadczeń ) , liczba osób w rodzinie 13 , kwota świadczeń 54 624 zł,  

- zasiłki okresowe 14 rodzin (49 świadczeń )  liczba osób w rodzinie 34, kwota zrealizowanych 

świadczeń 19 951,00 zł,. Źródło finansowania zasiłków stałych i okresowych to budżet państwa.  

- powody przyznania pomocy miedzy innymi : 

a) bezrobocie,  

b) ubóstwo; 

c) sieroctwo; 

d) niepełnosprawność; 
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e) długotrwała lub ciążka choroba; 

f) przemoc w rodzinie; 

g) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;  

h) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ; 

i) bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; 

j) trudności w integracji cudzoziemców , którzy uzyskali w rzeczpospolitej polskiej status uchodźcy 

, ochronę uzupełniającą lub zwolnienie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznością , o 

której mowa w art.159 ust.1 pkt.1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r., o cudzoziemcach; 

k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

l) alkoholizmu lub narkomanii;  

ł) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

m) klęski żywiołowej lub ekologicznej.       

- zasiłki ( pomoc w zakresie dożywiania- posiłki dla dzieci) liczba rodzin 11, liczba osób w 

rodzinach 58, ilość świadczeń 2 376 liczba wydanych decyzji administracyjnych 29,  

- zasiłki celowe i w naturze 41 , liczba osób w rodzinach 81 , liczba wydanych decyzji  43,kwota 49 

519,00 zł.  

     w tym zasiłki celowe specjalne 11, liczba osób w rodzinie 27 , kwota świadczeń  6 100,00zł 

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osoba, 19 świadczeń,  

kwota 49 661,00 zł.  

- praca socjalna obecnie ma inny wymiar , i  zakres realizowana przez 2,5 pracownika socjalnego,  

Współpraca z Bankiem Żywności w Lublinie – w zakresie dystrybucji –objętych pomocą  było 

292 rodziny  w tym 401 osób  z terenu Gminy Rybczewice. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  zrealizował zadania 

wynikające z ustawy o świadczeniach  rodzinnych. 

 Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

4) świadczenie rodzicielskie. 
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 Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek 

rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Zasiłki rodzinne -  wypłacono 1 998 świadczeń na kwotę  234 719,17 zł. w tym: 

 

- dzieci do ukończenia 5-tego roku życia -  345 świadczeń na kwotę  32 202,72 zł. 

- dzieci powyżej 5 roku życia do ukoń.18 lat – 1 516 świadczeń na kwotę 184 438,91 zł.    

- powyżej 18 roku do 21 roku  - 129 świadczeń na kwotę 17 342,54 zł. 

- osoby powyżej 21roku do ukończenia 24 roku – 8 świadczeń na kwotę 1 080,00zł.  

 

-  dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1 183 świadczeń na kwotę 136 547,77 zł.                      

z tego: 

- z tyt. urodzenia dziecka - 8 świadczeń na kwotę  8 000,00zł. 

- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 34 świadczeń,  

     na  kwotę  13 238,00 zł. 

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 152 świadczeń na kwotę 29 219,58 zł. 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 64 świadczeń, na  kwotę   

     7 040,00 zł. 

-   dodatek na podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania -  334 świadczeń,  

      na kwotę 28 000,47 zł. 

-  z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego -  185 świadczeń na kwotę 13 048,84 zł. 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 406 świadczeń, na kwotę 38 000,88 zł. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. 

Wypłacono 1 102 świadczeń na kwotę 208 761,00 zł. w tym: 

- na dzieci do 18 roku życia -  115 świadczeń na kwotę 21 711, 00 zł. 

- osoby powyżej 18 roku życia - 510 świadczeń na kwotę 96 568,00 zł. 

- osoby,  których niepełnosprawność powstała powyżej 16 roku życia do ukończenia 21 roku  
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       życia -  477 świadczeń na kwotę 90 482,00 zł. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Wypłacono   132 świadczeń na kwotę 207 252,00 zł. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) 

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764 zł.  
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Wypłacono 138  świadczeń na kwotę 85 560,00 zł. 

 

Jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł 

 - wypłacono 18 świadczeń na kwotę   18 000,00 zł. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1) matce albo ojcu dziecka,  

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. 

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, 

zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub 

okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub 

uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; 

2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 
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4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1) porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 

dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 

dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa 

w ust. 1 pkt 4. 

 

 Wypłacono 32 świadczeń na kwotę 29 374,00 zł. 

 

 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  zrealizował zadania 

wynikające     z ustawy  z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz 

z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r 

 

Wypłacono 96 świadczeń na kwotę 59 040,00 zł.  

 

 

Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za osoby 

pobierające: 

- świadczenie pielęgnacyjne - 120 składek na kwotę  45 321,00 zł. 

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 137 składek na kwotę 18 187,00 zł. 

- zasiłek dla opiekuna -  24 składek na kwotę 3544,00 zł. 
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Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające : 

- świadczenie pielęgnacyjne – 65 składek na kwotę 9 213,00 zł . 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 105 składek na kwotę 5 859,00 zł. 

- zasiłek dla opiekuna – 24 składek na kwotę 1 339,00 zł. 

 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  zrealizował zadania 

wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r.,o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Uważając, że:  

dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 

potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych 

w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, 

konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób 

ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im 

wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, 

wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności 

wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia 

odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 

25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 

bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

 

-wypłacono 275 świadczeń na kwotę 110 310,00 zł. z tego na osobę uprawnioną w wieku: 

 

- od 0-17 lat - 221 świadczeń na kwotę 87 660,00 zł.   
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- od 18 -24 lat -  54 świadczeń na kwotę 22 650,00 zł. 

 

 

  Realizacja zadań z  zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r . o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111,924,1818) 

                                                     za – 2019r.  

       Działania wspierające , utrzymanie rodziny w pełnym składzie , szeroko rozumiana pomoc 

pracowników socjalnych to główne założenia realizacji ustawy .  

      W 2019r., asystent rodziny podejmował działania  w dwóch rodzinach , w których było 10- ro 

dzieci. Aby osiągnąć zamierzony cel dla każdej z tych rodzin opracowano indywidualny plan pracy.   

 

Instytucje współpracujące:  

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybczewicach, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Starmed”  Praktyka Lekarza Rodzinnego  

    w Rybczewicach, 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rybczewicach,  

- Urząd Gminy Rybczewice, 

 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach,  

- Rodzinny Dom Dziecka ,, Nasz Dom” w Rybczewicach,  

Instytucje i organizacje z poza terenu gminy Rybczewice : 

  

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, ( udział w ocenie dzieci) 

- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku, ( Koordynator Rodzinnej Pieczy  

        Zastępczej ),  

- policja, 

- kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich; 

- Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku,  

- Rodzinne Ośrodki Diagnostyki,  

Finansowanie działań;  

- pobyt dzieci – 4 w rodzinie zastępczej zawodowej, oraz 1 dziecka w rodzinie zastępczej 

niezawodowej koszt łączny  57 386,49 zł.  

- asystent rodziny - 5 500,00zł  

 

     Realizacja zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018r.  
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  Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręcanych rąk. 

Przemoc jest jak kropla drążącą skałę, zaczyna się od małych gestów, czynów narzucaniu woli, 

braku zgody na kompromis, manipulacja, wywieranie wpływu, poniżanie, ośmieszanie, izolacja, 

deprecjonowanie, wykorzystywanie, wymuszanie.  

   Osoby krzywdzone mówią niejednokrotnie, że straciły głowę, z perspektywy czasu widzą te 

zwiastuny przemocy, ale wczesnej ich nie dostrzegały.  

   Zdarza się, że osoba doznająca przemocy na początku nie reaguje, bo nie zauważa niepokojących 

sygnałów, inaczej je odczytuje, kiedy próbuje reagować, każda jej próba zawalczenia o swoje prawa 

paradoksalnie powoduje, że zachowania przemocowe nasilają się.  

 Osoby krzywdzone często nabierają przekonania , że lepiej jest podporządkować się , zamilknąć, 

zacisnąć usta, udawać ,że nic się nie stało. Wybierają lepsze rozwiązania w danym dniu , lepsze 

sytuacje,, tu i teraz” , lepsze bo udało, się uniknąć awantury, udało się udaremnić sprawcę, 

załagodzić sytuacje ,, zejść z oczu „ .  

Dla takich sytuacji warto jest podejmować działania wobec ofiar aby doznały dowartościowania.  

 Działania podejmowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny mają na celu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zmniejszenie jej skutków,  zatrzymanie przemocy na etapie ,kiedy nie 

wypełnia ona jeszcze znamion przestępstwa . Współpraca z instytucjami zaangażowanymi we 

współpracę pozwala na kompleksowe wsparcie zarówno dla ofiar przemocy jak ich rodzin.   

  W 2018 roku rozpatrywanych było 11 ,, Niebieskich Kart” 

- grupa robocza po prowadzonym monitoringu,  na skutek ustania przemocy w rodzinie i 

uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po  

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy zdecydowano  o zakończeniu działań wobec  

  10  ,, Niebieskich Kart” , w tym wobec 1 ,,Niebieskich Kart” uznano brak zasadności 

podejmowania działań.    

- pozostałe 8 ,,Niebieskich Kart ”pozostało aktywnych ( monitorowanych, realizujące indywidualny 

plan pomocy).  

-  liczba formularzy A sporządzonych przez pracownika socjalnego -  0 

- liczba formularzy A przekazanych według właściwości miejscowej - 0 

- liczba formularzy A przekazanych przez funkcjonariuszy policji – 11 

- liczba formularzy C sporządzonych przez członków zespołu ( z ofiarą przemocy) – 15 

- liczba formularzy D sporządzonych przez członków zespołu ( ze sprawcą przemocy )- 11 

- liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego – 26 

- liczba przekazanych policji lub kuratorom sądowym informacji przez pracowników socjalnych o 

ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju 

przemoc - 2 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI KLUBU SENIORA W GMINIE RYBCZEWICE  za 

2019 r. 

     Kub Seniora w Gminie Rybczewice rozpoczął swoją działalność w grudniu 2018r., natomiast już 

w 2019 udało się zakontraktować wszystkie zaplanowane działania na rzecz beneficjentów .  

Zrealizowano następujący zakres usług : 

- poradnictwo prawne w wymiarze – 36 h, 

- poradnictwo psychologiczne w wymiarze – 126 h, 

- zajęcia fitness  - 212 h, 

- warsztaty kulinarne – 227 h, 

- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy – 0 h, 

- warsztaty bezpieczeństwo w sieci – 60 h, 

- warsztaty zdrowy tryb życia kosmetyki i higiena – 16 h, 

- warsztaty zdrowy tryb życia – diety – 40 h, 

- warsztaty zdrowy tryb życia symptomy chorób , profilaktyka zdrowotna -40 h 

- zajęcia – muzykoterapia, atterapia, ludoterapia –  

        Dla uczestników klubu seniora zrealizowano 4 wyjazdy integracyjne tj. kino w Lublinie , 

Kodeń – Grabarka, Sandomierz, Kazimierz Dolny – Nałęczów.  

Ponadto seniorzy reprezentowali Gminę Rybczewice na Przeglądzie Twórczości Artystycznej 

Seniorów w Świdniku organizowany przez Dzienne Miejskie Centrum Usług Socjalnych w 

Świdniku, 

Prezentowali swoje dokonania artystyczne w corocznym Święcie Ziół w Boniewie gm. Fajsławice, 

prezentowali swoje dokonania na  Jarmarku Królewskim -Urodziny Jana III Sobieskiego.   

 

 

 

 XXIV.2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji 

kultury pod Nr 1. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 

85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rybczewicach nadanego Uchwałą Nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 

13 marca 2014r. 



 

115 
 

 Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie 

materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie poprzez udostępnianie zbiorów. W 

chwili obecnej oferujemy również bezpłatny dostęp do Internetu (za pośrednictwem naszego sprzętu 

komputerowego), możliwość wydruku oraz skanowania, a także umożliwiamy korzystanie ze 

stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni. 

 Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup. Gminna Biblioteka  Publiczna w 

Rybczewicach udostępnia swe zbiory w dwóch formach: na miejscu 

i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do 

półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność 

czytelnika.  

 Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna  

w Rybczewicach jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg 

kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako 

zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara 

się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować 

pozytywną postawę wobec książki i czytania.. W miarę możliwości organizowane są konkursy, 

pogadanki, akcje promujące czytelnictwo. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i 

stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest rozwój zainteresowań , 

dlatego w bibliotece organizowane są warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, dorosłych jak i seniorów. 

W 2019 roku zorganizowane były: 

1.Walentynki w Bibliotece „BookLove z miłością do książek” 

Dn. .02.2019r 

Liczba uczestników:40 

2.Lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów 

Dn. .02.2019r 

Liczba uczestników: 17 

3.Spotkania z teatrem kamishibai w przedszkolu 

Dn. 03-05.2019r 

Liczba uczestników: 80 

4.Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy „Stroik wielkanocny” 

Dn. 12.04.2019r 

Liczba uczestników: 12  

5. „Pies- przyjaciel człowieka” – zajęcia edukacyjne 

Dn. 17.07.2018r 

Liczba uczestników: 25 
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6.Bookcrossing- „Uwolnij Książkę” 

Dn. 07.2019r- nadal 

7. Ogólnopolska akcja Kinder- Przerwa na wspólne czytanie 

Dn. 09-11.2019r 

8.Ogólnopolska akcja „Mała książka-Wielki człowiek” 

Dn. 09.2019r-nadal 

Liczba uczestników: 31 

9.„Teatrzyk Kamishibai- bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni” – innowacje 

pedagogiczne z Zespołem Wychowania Przedszkolnego „Ekoludek” w Rybczewicach 

Dn. 10.2019r- nadal 

Liczba uczestników: 70 

10.Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Anny Kamieńskiej w Świdniku 

Dn.07.11.2019r. 

Liczba uczestników: 5 

11.Konkurs „MÓJ BOHATER  STRAŻAK – RATOWNIK” 

Dn. 11.2019r-10.12.2019r 

Liczba uczestników: łącznie 88 

12.„PapieroweLoVe – cuda z papieru” 

Dn. 10.2019r- 06.2020r.  

Liczba uczestników: ok. 60 

13.Warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców gminy „Krasnal” 

Dn. 13.12.2019r. 

Liczba uczestników: 11 

 

Księgozbiór na koniec 2019 r. liczył  10444 woluminów. W roku 2019 zakupiono ze 

środków własnych 259 książek na sumę 6500 zł oraz ze środków ministerialnych 83 książek na 

sumę 1890 zł. oraz przekazano w ramach akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne 

czytanie” 9 woluminów. Zakupy zostały dostosowane do potrzeb czytelniczych użytkowników 

naszej biblioteki. Zakupione książki to w większości kontynuacje serii wydawniczych, pozycje 

wybrane przez czytelników w formie listy oraz pozycje literatury niebeletrystycznej wychodzącej 

naprzeciw zainteresowaniom naszych użytkowników.  

Aktywnych czytelników w bibliotece w 2019 roku było 227 osób. Wypożyczono łącznie 

2603 woluminów, w tym 1864 książek dla dorosłych, 443 dla dzieci oraz 198 woluminów z 

niebeletrystyki. Z czytelni na miejscu skorzystano 351 razy, a z czytelni internetowej 251 razy. W 

bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie oraz jedna na 1/8 etatu. Biblioteka czynna 
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jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.  W 2019 roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rybczewicach pozyskała grant w wysokości 4000 zł (czterech tysięcy złotych) z 

Fundacji Orlen DAR SERCA  z programu „Moje miejsce na Ziemi” na realizację projektu 

„PapieroweLoVe – cuda z papieru”. Biblioteka brała również udział w ogólnopolskiej akcji Kinder 

– „Przerwa na wspólne czytanie”. Dzięki licznym głosom do biblioteki trafiło 9 książek dla dzieci 

oraz 2 pufy. W 2019 roku Biblioteka włączyła się również do ogólnopolskiej akcji „Bookcrossing – 

Uwolnij książkę”, która cieszy się zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. 

 

XXIV.3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH  

 

W skład zespołu wchodzi: 

a/ Szkoła Podstawowa – 13 oddziałów 

b/Oddziały przedszkolne – 2 oddziały 

c/Przedszkole „Ekoludek” – 2 oddziały 

Szkołą zarządza: 

Dyrektor ZSO i V-ce Dyrektor  

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, łączenie 32 nauczycieli w tym: 

 23 nauczycieli dyplomowanych; 

8 nauczycieli mianowanych; 

1 nauczyciel kontraktowy; 

Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 

ponadto 22 nauczycieli ma dodatkowo ukończone studia podyplomowe. 

W strukturę szkoły wchodzą również pracownicy administracji i obsługi: 

1 sekretarz szkoły; 

1 referent administracyjny; 

1 konserwator; 

6 sprzątaczek;  

Do  zespołu uczęszcza  278 uczniów: 
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a/ Szkoła Podstawowa  - 212 uczniów, z czego 27 uczniów spoza obwodu; 

b/oddziały przedszkolne – 36 uczniów, z czego 3 uczniów spoza obwodu; 

c/przedszkole” Ekoludek” – 30 uczniów, z czego 7 uczniów spoza obwodu; 

 W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie uzyskali promocję do klasy programowo 

wyższej (100%). W wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uczniowie klas 4-8 uzyskali średnią ocen 

4,03. Uczniów bardzo dobrych było 32 co stanowi 24%.  

 Z zachowania 77 uczniów co stanowi 60% uzyskało  oceny wzorowe i bardzo dobre. 

Szkoła podejmuje szereg działań służących rozwojowi dzieci i poprawie jakości kształcenia, 

które zamierza kontynuować poprzez: 

- uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach wewnętrznych  i zewnętrznych  oraz dokształcanie się 

poprzez udział w różnych formach kursów, szkoleń, warsztatów; 

- współpracę szkoły z rodzicami oraz różnego rodzaju instytucjami i stowarzyszeniami; 

-  diagnozy edukacyjne, analizy egzaminów zewnętrznych oraz egzaminów próbnych; 

- umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z dodatkowych zajęć;  

- organizację imprez szkolnych, międzyszkolnych, między powiatowych, środowiskowych;   

- ciągłe pozyskiwanie środków na doposażenie i modernizowanie bazy szkoły; 

- konkursy wewnątrzszkolne 

- promowanie szkoły na zewnątrz (strona internetowa, gazetka szkolna, uroczystości, udział w 

konkursach); 

- organizowanie wycieczek; 

- prowadzenie projektów i innowacji; 

- troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; 

- szeroko rozumianą profilaktykę; 

- pracę nad kształtowaniem postaw, norm społecznych, wartości obywatelskich i patriotycznych.  

Uwagę przyciągała nasza strona internetowa na bieżąco uzupełniana oraz wydawana gazetka 

szkolna pt. :”Wieści szkolne”. 
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Nasza szkoła  wzbudza zachwyt zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, ponieważ dbamy o 

estetykę wokół i wewnątrz szkoły 

W szkole zostało zorganizowanych wiele form zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje, 

uzdolnienia naszych dzieci i uczniów.  

Oferta edukacyjna szkoły była bardzo bogata, znaleźć w niej można było szereg kół 

zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zachęcani byli do pracy i samorozwoju. 

Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej: 

1.Warsztaty plastyczne; 

2.Zajęcia taneczne w kl.1-3SP; 

3.Kółko filatelistyczne; 

4.Kółko teatralne - Laboratorium historii bliskiej; 

5.Areobik w SP; 

6.Chór; 

7.SKS w SP dla dziewcząt; 

8. SKS w SP dla chłopców; 

 9.Szkolne Koło Wolontariatu;   

10. Kółko przyrodnicze; 

11.Koło biblioteczne; 

12.Innowacje-szachy w kl.III A/B SP;  

13. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j.angielskiego; 

14. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki; 

15. Szkola Kasa Oszczędności; 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu: 

1. Rytmika; 

2. Gry i zabawy ruchowe; 
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Dodatkowo uczniowie mogli korzystać z zajęć tanecznych i karate organizowanych w naszej 

szkole przez podmioty  zewnętrzne. 

Zaspakajane były również wszelkie potrzeby wynikające z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w ramach wszystkich cykli edukacyjnych.  

Wspieraliśmy uczniów i motywowaliśmy ich poprzez specjalistyczną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, którą był objęty każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Prowadziliśmy 

: 

1. Terapię logopedyczną; 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

3. Zajęcia indywidualne wynikające z orzeczenia; 

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5. Zajęcia rewalidacyjne; 

6. Terapię dysleksji; 

7. Trening koncentracji uwagi; 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

9. Porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

   

W szkole dysponujemy specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takimi 

jak: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. 

Jak co roku dbaliśmy o promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym jak i poza nim.  

Dnia 23 września 2019 roku odbyła się uroczystość nadania szkole nowego patrona króla Jana 

III Sobieskiego. Było to bardzo spektakularne wydarzenie dla naszej szkoły. W czasie uroczystości 

uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych wojewódzkich oraz zaproszeni goście 

w tym Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”. 

Kolejną uroczystością o podobnej randze była Wieczornica z okazji Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Uroczystość miała charakter otwarty, uczestniczyli w niej mieszkańcy gminy 

Rybczewice.  

Miniona jesień była wyjątkowa w uroczystości w których  mogła uczestniczyć społeczność 

lokalna i nie tylko. 

Sprawozdania ze wszystkich uroczystości znajdują się na stronie internetowej szkoły. 
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Bardzo efektywna była współpraca z organem prowadzącym, który wspierał nas w wielu 

aspektach funkcjonowania szkoły. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach została nawiązana współpraca ze Szkołą Języków Obcych 

„Victory” w Świdniku.  W ramach której został zorganizowany płatny kurs języka angielskiego w 

naszej szkole dla różnych grup wiekowych. Prowadzony był on przez profesjonalnych lektorów tej 

szkoły.  

Szkoła ściśle współpracowała  ze SWAL w Rybczewicach czego efektem są projekty raelizowane 

na terenie naszej placówki. Dobiegł końca projekt „Nasze Lubelskie Korzenie” realizowany przez 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice w ramach programu 

EtnoPolska 2019, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki tej inicjatywie dzieci 

z naszej szkoły mogły uczestniczyć w szeregu warsztatów. W naszej szkole odbyły się warsztaty 

kwiatów z bibuły i koszyczków prowadzone przez mistrzynię rękodzieła Panią Agnieszkę 

Żółkowską. Regularnie w ciągu dwóch miesięcy odbywały się zajęcia tańców ludowych. Pod okiem 

instruktorki Pani Marzeny Dźwierzyńskiej najmłodsi i troszkę starsi podróżowali po regionach 

Polski, poznając charakterystyczne piosenki i choreografie. A były to m.in.: polka lubelska i 

czółenko,  krakowiak, klapok łowicki, trojak i grozik śląski, rzeszowska „Kukułeczka” czy 

częstochowska „Koza”. Nawet nasze trzylatki potrafią już teraz zaśpiewać znaną pioseneczkę: 

„Nazywają mnie poleczka, umiem skakać jak piłeczka”.   Muzyka ludowa to piękne melodie i dobry 

rytm. Słyszał to nie tylko Fryderyk Chopin, nasze dzieci również mogły ją usłyszeć.  

Realizowany był również projekt  „Uskrzydleni” Równać Szanse realizowany przez SWAL we 

współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz Polsko Amerykańską Fundacją Wolności i 

Równości, w którym uczestniczyła  młodzież z naszej szkoły. Projekt polegał na zainteresowaniu 

młodzieży tematyką modelarstwa oraz tradycji lotniczych regionu Lubelszczyzny.  Uczniowie 

tworzyli prototypy samolotów. 

Współpracując z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybczewicach, która  dzięki otrzymanemu 

grantowi z Programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen DAR SERCA zrealizowała w naszej 

gminie projekt  PapieroweLoVe – cuda z papieru. Projekt ten skierowany był  przede wszystkim do 

dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. Dawał 

możliwość spędzenia czasu pozalekcyjnego kreatywnie, otwarcia się na nowe techniki oraz rozwoju 

zainteresowań. Zajęcia odbywały się  w świetlicy szkolnej z papieroplastyki (kusudama, 

scrapbooking czy quiling) i prowadzone były przez panią Ewelinę Rogalińską - Dyrektorkę Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rybczewicach. 



 

122 
 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wspierała nas w organizacji uroczystości i 

konkursów fundując nagrody i poczęstunek. Uczestniczyliśmy w tegorocznych 10 urodzinach 

naszego sklepu „Delikatesy Centrum”. Dzieci wykonały prace plastyczne w konkursie pt; „Tort 

urodzinowy” oraz uczestniczyli w przyjęciu urodzinowym.       

W ramach kilkuletniej już współpracy z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym 

„Victoria” Rybczewice bezpłatnie użyczamy obiekty sportowe ( Orlik, salę gimnastyczną) do celów 

treningowych oraz do przeprowadzania sparingów i turniejów. 

 Z inicjatywy Rady Rodziców realizowany był projekt „Kasztanobranie”. W ramach którego 

uczniowie przynosili do szkoły kasztany, które zostały sprzedane i zakupiono na potrzeby szkoły 

kolorowe naklejki podłogowe, które cieszą się wsród dzieci ogromnym zainteresowaniem. Klasa 

która najwięcej zgromadziła kasztanów otrzymała nagrodę, zaś wszyscy uczniowie cukierki 

„Kasztanki” na pocieszenie. 

W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, które angażuje się w organizację 

imprez szkolnych i obejmuje swoim patronatem akcje charytatywne.  

 

 Jak co roku czynnie uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych co świadczy o otwartości 

i wrażliwości naszych uczniów i nauczycieli. Wśród wielu przeprowadzonych akcji na uwagę 

zasługuje udział naszych uczniów, dyrekcji, jak i nauczycieli w II Kweście organizowanej przez 

SWAL na naszym cmentarzu parafialnym w Częstoborowicach.        Przystąpiliśmy również do  w 

akcji pod tytułem „PODARUJ SŁODZIAKA DZIECKU CHOREMU NA RAKA”. 

 Na terenie szkoły realizowany był projekt unijny „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe 

Mieszkańców Gminy Rybczewice”. Był to cykl szkoleń informatycznych prowadzonych przez 

naszych nauczycieli dla mieszkańców gminy Rybczewice. Efektem tego projektu ma być pozyskanie 

przez szkołę 24 notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 rzutników i    3 ekranów projekcyjnych 

dla naszych uczniów. 

 W szkole prowadzone były projekty i innowacje.  

Przykładowym projektem edukacyjnym innowacji realizowanym w szkole podstawowej w 

roku szkolnym 2019/2020 był projekt pt. ”Śladami przyrody, kultury, historii i tradycji naszej 

Ojczyzny”. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w 3 wycieczkach krajoznawczych do 

Łańcuta, Kozłówki i Zamościa.  
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Nasze Przedszkole m.in. brało udział w Międzynarodowym Projekcie  Czytelniczym 

„Magiczna moc bajek” czyli Bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni oraz 

realizuje „Papierowy teatrzyk Kamishibai”.  

Nadmieniam, że nie były to jedyne wycieczki realizowane w naszej szkole w ciągu tego roku 

szkolnego, ani też jedyne projekty i innowacje. 

 W ciągu tego roku szkolnego szkoła organizowała szereg konkursów, jak również nasi 

uczniowie brali udział  w konkursach zewnętrznych o randze powiatowej i wojewódzkiej. Do 

najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy: 

- I miejsce w  XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

- etap parkowy. W bieżącym roku etap parkowy konkursu odbył się w siedzibie Dyrekcji Zespołu 

Parków Krajobrazowych w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna . Po raz 

kolejny nasi uczniowie uzyskali I miejsce, co oznacza, że będą reprezentować Krzczonowski Park 

Krajobrazowy na etapie wojewódzkim konkursu.  

-w  powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji Anny Kamieńskiej, który odbył się w Miejsko-

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku, zdobyliśmy: 

I miejsce w kategorii kl VII-VIII  

I miejsce w kategorii kl IV-VI  

III miejsce w kategorii kl I-III  

oraz wyróżnienia;   

- w II edycji konkursu powiatowego pt..”Moda na odblaski”  zorganizowanym przez Wydział 

Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ramach programu „Świeć 

przykładem”, drużyna kl. III A zajęła I miejsce, natomiast w województwie  zajęliśmy V 

miejsce.  To kolejne doświadczenie zdobyte na szczeblu wojewódzkim, które da uczniom wiarę i siłę 

do uczestnictwa w tego typu konkursach. 

Inne  osiągnięcia naszych uczniów zamieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły. 

 Na bieżąco realizowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, 

współpracując z wieloma instytucjami – straż pożarna, policja, Kurator sądowy, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Teatr „Kurtyna”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, itp. 

Odpowiednie i  efektywne nauczanie w ZSO w Rybczewicach możliwe było dzięki odpowiedniej 

bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. 

Szkoła dysponuje: 
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·         bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, 

·         boiskiem uniwersalnym o nawierzchni tartanowej (m.in. siatkówka, piłka koszykowa)-

ORLIK, 

·         boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz budynkiem 

socjalnym (szatnia, natryski) –ORLIK, 

·          salą gimnastyczną z pełnym wyposażeniem,  

·         salą do gimnastyki korekcyjnej, 

·         siłownią, 

·         świetlicą dla uczniów szkoły, 

·         salą zabaw wraz z wyposażeniem – magiczny dywan dla klas pierwszego etapu 

edukacyjnego 

·         biblioteką z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z 

zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli,  

·         funkcjonalnymi  klasami  wyposażonymi w  TIK, 

·         stołówką, 

·         gabinetami: pielęgniarki szkolnej. psychologa szkolnego i logopedy. 

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. 

.    


