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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 2020 r.
IINFORMACJE OGÓLNE
Gmina Rybczewice o powierzchni 99 km
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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 107 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.

Funkcję Wójta Gminy sprawuje drugą kadencję Pani Elżbieta Masicz

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku - 83
Zarządzenia Wójta Gminy jako kierownika urzędu wydane w 2020 roku - 4

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 między 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 w 2020 r. był Pan Lech Miściur, Wiceprzewodniczącym Pan
Józef Szymaniak.
W 2020 roku odbyło się 8 sesji Rady Gminy Rybczewice na których podjęto 47 uchwał.
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 Rybczewice w 2020 r.:
Dwunasta sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 21 lutego 2020r.
XII/77/2020
-w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Gminy Rybczewice
XII/78/2020
-w sprawie aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej
w Gminie Rybczewice „
XII/79/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
XII/80/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XII/81/2020
- w sprawie funduszu sołeckiego
Trzynasta sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 1 czerwca 2020r
XIII/82/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
XIII/83/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XIII/84/2020
-w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rybczewice
XIII/85/2020
-w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Gminy Rybczewice
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-w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Anusin,
Bujanica , Chodyłówka Karczew , Łączki , Pasów , Popów
XIII/87/2020
- w sprawie powierzenia Gminie Piaski zadania z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego
XIII/88/2020
-w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Rybczewice
XIII/89/2020
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Piaski
XIII/90/2020
-w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Czternasta sesja Rady Gminy Rybczewice w dniu 25 czerwca 2020r.
XIV/91/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
XIV/92/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XIV/93/2020
- w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych
przedsiębiorców , których płynność finansowa uległą pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID -19
Piętnasta sesja Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2020r
XV/94/2020
-w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za rok
2019.
XV/95/2020
-w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania
budżetu za 2019r.
XV/96/2020
-w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
XV/97/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
XV/98/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
XV/99/2020
-w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.
XIII/86/2020

- w sprawie ustalenia zasad ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rybczewice.
Szesnasta sesja Rady Gminy w dniu 29 września 2020r.
XVI/101/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
XVI/102/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
XVI/103/2020
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gmina Rybczewice a Gmina Piaski .
XVI/104/2020
-w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Rybczewice w roku szkolnym 2020/2021.
XVI/105/2020
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin.
Siedemnasta sesja rady Gminy w dniu 29 października 2020r.
XVII/106/2020
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
XVII/107/2020
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
XVII/108/2020
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Osiemnasta sesja Rady Gminy w dniu 27 listopada 2020 r.
XVIII/109/ 2020
-w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
XV/100/2020
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- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021.
XVIII/111/2020
-w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Rybczewice na rok 2021.
XVIII/112/2020
-w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej
do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
XVIII/114/2020
-w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021.
XVIII/115/2020
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na 2021 rok.
XVIII/116/2020
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
Dziewiętnasta sesja Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2020 r.
XIX/117/2020
-w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice
na rok 2021.
XIX/117/2020
-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rybczewice.
XIX/118/2020
-w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy
Rybczewice.
XVIII/110/2020

ZESTAWIENIE DOKUMEMNTÓW PROGRAMOWYCH
Lp.
1.

2.

Nazwa dokumentu

Uchwała wprowadzająca

Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 20202025
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Rybczewice

Uchwała
Rady
Gminy
Rybczewice nr XIII/88/2020
z dnia 1 czerwca 2020r
Uchwała
Rady
Gminy
Rybczewice nr XII/70/2015
z dnia 26 listopada 2015r
Uchwała
Rady
Gminy
Rybczewice
nr
XVII/106/2012 z dnia 25
czerwca 2012r.
Uchwała
Rady
Gminy
Rybczewice nr
XXX III/165/2017 z dnia 14
listopada 2017r.
Uchwała
Rady
Gminy
Rybczewice nr XI/71/2019 z
dnia 23 grudnia 2019 r.

3.

Strategia Rozwoju Gminy Rybczewice na lata
2012-2020

4.

Program Rewitalizacji Gminy Rybczewice na
lata 2017-2020

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 2020 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Uchwała
Rady
Gminy
Problemów Alkoholowych na 2020 r.
Rybczewice nr XI/74/2019 z
dnia 23 grudnia 2019 r.

6.
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7.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Uchwała
Rady
Gminy
na 2020 r.
Rybczewice nr XI/73/2019 z
dnia 23 grudnia 2019 r.

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
Na terenie Gminy Rybczewice na dzień 31.12.2020 r. na pobyt stały i czasowy
zameldowanych było 3440 osób, w odniesieniu do liczby ludności z 31.12.2019 r. liczba
mieszkańców zmniejszyła się o 21 osób.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan na 31.12.2020 r.

Lp.

Miejscowość

m.
stałe

m.
czasowe

kobiety mężczyźni

razem

1.

BAZAR

191

3

95

99

194

2.

CHOINY

96

0

45

51

96

3.

CZĘSTOBOROWICE

419

1

210

210

420

4.

IZDEBNO

199

3

97

105

202

5.

IZDEBNO-KOLONIA

172

0

85

87

172

256

0

134

122

256

6.

PILASZKOWICE

7

DRUGIE

7.

PILASZKOWICE
PIERWSZE

286

4

148

142

290

8.

RYBCZEWICE
DRUGIE

441

14

234

221

455

9.

RYBCZEWICE
PIERWSZE

348

0

176

172

348

10.

STRYJNO DRUGIE

160

0

82

78

160

11.

STRYJNO PIERWSZE

246

1

127

120

247

12.

STRYJNO-KOLONIA

281

0

140

141

281

13.

WYGNANOWICE

239

1

143

97

240

14.

ZYGMUNTÓW

76

3

35

44

79

3410

30

1751

1689

3440

RAZEM

Tabela 2. Struktura wiekowa ludności w 2020 r.

przedział wiekowy

kobiety

mężczyźni

razem

udział
w ogólnej
liczbie
ludności

0 – 18

241

289

530

15,4%

19– 65

1014

1110

2124

61,7 %

496

290

786

8

65>

22.9 %

Powyższe dane liczbowe nie uwzględniają w pełni sytuacji faktycznej, gdyż
przedstawiono je w oparciu o dane z ewidencji ludności. Należy mieć na uwadze, że wiele osób
związało się już życiowo z innym miejscem zamieszkania, a zameldowanie ma charakter czysto
formalny.

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego Rybczewice za 2020 r.

Tabela 3. Zdarzenia w oparciu o akta Urzędu Stanu Cywilnego z 2020 r.
Zdarzenia

2020 rok

2019 rok

28

20

16
12
1

11
9
1

11
11
0

16
15
1

Liczba urodzeń
w tym:
- kobiety
- mężczyźni
- transkrypcja zagranicznego
aktu urodzenia
sporządzona w USC
Rybczewice
Liczba małżeństw:
- konkordatowe
- cywilne
Liczba zgonów
w tym:
- sporządzone w USC
Rybczewice

49
19

63
21

IV. INFORMACJE FINANSOWE
Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu gminy wg uchwał Rady Gminy został
zaplanowany w wysokości 23.030.162,40 zł a wydatki w wysokości 29.170.342,40 zł, co
oznacza, że budżet gminy na 2020 rok został zaplanowany został, jako budżet niedoborowy,
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co w praktyce oznacza, że zaplanowane wydatki budżetowe przewyższają zaplanowane
dochody budżetowe o kwotę 6.140.180 zł.
Od uchwalenia budżetu na 2020 rok uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Gminy z dnia
23 grudnia, 2019 r., kiedy to dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości
17.791.336,00 zł, a wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 20.878.635,00 zł
dokonano dwudziestu siedmiu zmian w budżecie gminy.
DOCHODY BUDŻETU GMINY
Na dzień 31 grudnia 2020 r. do budżetu gminy wpłynęło 20.570.326,39 zł na planowane
wpływy w wysokości 23.030.162,40 zł, co stanowi 89,32 % wykonania planu.
Na dochody budżetu gminy złożyły się:
1. Dochody własne w wysokości 4.073.671,52 zł, które w stosunku do planowanych
w wysokości 4.221.006,16 zł stanowią 96,51 % wykonania planu.
2. Dotacje i środki na zadania własne w wysokości 7.311.801,95 zł, które w stosunku do
planowanych w wysokości 7.476.795,00 zł stanowią 97,79 % wykonania planu, w tym
bieżące w wysokości 5.720.210,26 zł na planowane w wysokości 5.732.898,00 zł oraz
majątkowe w wysokości 1.591.591,69 zł na planowane w wysokości 1.743.897,00 zł.
3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości
3.971.703,56 zł na planowane w wysokości 6.102.100,59 zł stanowią 65,09 %
wykonania planu, w tym bieżące w wysokości 287.575,59 zł na planowane w wysokości
315.228,59 zł oraz majątkowe w wysokości 3.684.127,97 zł na planowane w wysokości
5.786.872 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 5.213.149,36 zł, które w stosunku do
planowanych w wysokości 5.230.260,65 zł stanowią 99,67 % wykonania planu.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 21,37 %
Wykonanie dochodów ogółem

17 684 006,51

Dochody własne

4 073 671,52

Dotacje i środki na zadania własne

7 311 801,95
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Dotacje na programy realizowane z
udziałem środków UE
Dotacje celowe na zadania zlecone

3 971 703,56
5 213 149,36

Dochody ze sprzedaży majątku

0,00

Dotacje na zadania realizowane w
drodze porozumień

0,00

Pod względem struktury dochodów największy udział w budżecie gminy stanowią
dotacje i środki na zadania własne w kwocie 7.311.801,95 co stanowi 35,55 % wszystkich
dochodów, drugim pod względem dochodem są dotacje celowe na zadania zlecone w
wysokości 5.213.149,36 stanowiące 25,34 % wszystkich dochodów, dochody własne w kwocie
4.073.671,52 co stanowi 19,80 % znajdują się na trzecim miejscu, dotacje na programy
realizowane z udziałem środków UE w kwocie 3.971.703,56 co stanowi 19,31 % są czwartym
dochodem w budżecie gminy.

Strukturę dochodów budżetu gminy w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres:

Struktura dochodów Budżetu Gminy
Dochody własne

4 073 671,52
5 213 149,36

3 971 703,56

Dotacje i środki na zadania
własne
Dotacje na programy
realizowane z udziałem
środków UE
Dotacje celowe na zadania
zlecone

7 311 801,95

Dochody ze sprzedaży
majątku
Dotacje na zadania
realizowane w drodze
porozumień
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Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Plan dochodów
Wykonanie ogółem, w tym:

23 030 162,40
20 570 326,39

PIT
CIT

1 197 540,00
4 045,91

Dochody latach 2014 - 2020
25 000 000,00
20 570 326,39
20 000 000,00

17 557 605,35 17 684 006,51
14 730 031,23

15 000 000,00

13 398 086,67

10 739 129,8510 731 017,59
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

Dochody

2018

2019

2020

Liniowa (Dochody)

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Dochody
10 739 129,85
10 731 017,59
14 730 031,23
13 398 086,67
17 557 605,35
17 684 006,51
20 570 326,39
Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały dochody budżetu gminy

w latach 2014 -2020. 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 20.570.326,39 w roku 2020. W stosunku do roku poprzedniego dochody
budżetu gminy wzrosły o 16,32 %.
Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy
Plan
Wykonanie

6 102 100,59
3 971 703,56
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WYDATKI BUDŻETU GMINY
W tym samym okresie z budżetu gminy wydano 21.899.221,46 zł na planowane wydatki
w wysokości 29.170.342,40 zł co stanowi 75,07 % wykonania planu.
Na wydatki budżetu gminy złożyły się:
1. Zadania własne w wysokości 12.053.714,00 zł , które stanowią 55,04 % wszystkich
wydatków budżetowych z czego:
•

Na wydatki bieżące wydano 7.700.883,31 zł które stanowią 63,89 % wydatków na
zadania własne,

•

Na wydatki majątkowe wydano 4.352.830,69 zł, co stanowi 36,11 % wydatków na
zadania własne.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 4.632.842,80 zł,
które stanowią 21,16 % wszystkich wydatków budżetowych z czego:
•

Na wydatki bieżące wydano 282.967,37 zł które stanowią 6,11 % wydatków na
programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych,

•

Na wydatki majątkowe wydano 4.349.875,43 zł, co stanowi 93,89 % wydatków na
programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości
5.212.664,66 zł , które stanowią 23,80 % wszystkich wydatków budżetowych z czego:
•

Na wydatki bieżące wydano 5.212.664,66 zł co stanowi 100,00 % wydatków na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 39,74 %
Na wydatki majątkowe w kwocie 8.702.706,12 co stanowi 39,74 % wszystkich

wydatków z budżetu gminy w stosunku do wydatków bieżących w kwocie 13.196.515,34 co
stanowi 60,26 % przeznacza się ponad 1/3 budżetu gminy.
W ujęciu graficznym strukturę wydatków budżetu gminy przedstawia poniższy wykres:
Wykonanie – wydatki ogółem

21 899 221,46

Wydatki majątkowe

8 702 706,12

Wydatki bieżące

13 196 515,34

13

Struktura wydatków Budżetu Gminy

8 702 706,12

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
13 196 515,34

Plan
Wykonanie

29 170 342,40
21 899 221,46

Wydatki w latach 2014 - 2020
25 000 000,00
21 899 221,46
20 000 000,00

17 765 631,50

17 016 951,65

13 725 624,68

15 000 000,00
11 951 706,23
10 529 538,54 10 406 352,58

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00
2014

2015

2016

2017

Wydatki

2018

Liniowa (Wydatki)
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2019

2020

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Wydatki
10 529 538,54
10 406 352,58
11 951 706,23
13 725 624,68
17 765 631,50
17 016 951,65
21 899 221,46
Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały wydatki budżetu gminy

w latach 2014 -2020. Jak wynika z przedstawionych danych wydatki budżetu gminy
w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.529.538,54
w roku 2014 do kwoty 21.899.221,46 w roku 2020. W stosunku do roku poprzedniego wydatki
budżetu gminy uległy zmniejszeniu o 28,69 %.

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 59,07 %

Plan
Wykonanie

14 732 973,00
8 702 706,12

Wydatki bieżące w latach 2014 - 2020
13 196 515,34

14 000 000,00

12 199 256,90

12 000 000,00
10 000 000,00

10 247 308,88

9 410 729,31

10 862 636,00 11 245 861,81

8 402 992,36

8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

Wydatki bieżące

2018

2019

2020

Liniowa (Wydatki bieżące)

Wydatki bieżące

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

9 410 729,31
8 402 992,36
10 247 308,88
10 862 636,00
11 245 861,81
12 199 256,90

15

2020

13 196 515,34

Wydatki inwestycyjne w latach 2014 - 2020
10 000 000,00

8 702 706,12

9 000 000,00
8 000 000,00
6 519 769,69

7 000 000,00
6 000 000,00

4 817 694,75

5 000 000,00
4 000 000,00
2 862 988,68

3 000 000,00
2 000 000,00

2 003 360,22

1 704 397,35

1 118 809,23

1 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

Wydatki inwestycyjne

2018

2019

2020

Liniowa (Wydatki inwestycyjne)

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Wydatki inwestycyjne
1 118 809,23
2 003 360,22
1 704 397,35
2 862 988,68
6 519 769,69
4 817 694,75
8 702 706,12
Na wykresach oraz w tabelach powyżej przedstawione zostały wydatki bieżące oraz

inwestycyjne budżetu gminy w latach 2014 -2020. 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 13.196.515,34 w roku 2020, w stosunku do roku
poprzedniego wydatki bieżące budżetu gminy wzrosły tylko o 8,17 %, natomiast wydatki
majątkowe w kwocie 1.118.809,23 w roku 2014 do kwoty 8.702.706,12 w roku 2020. W
stosunku do roku poprzedniego wydatki inwestycyjne

uległy zwiększeniu o 80,64 %.

Powyższe dane wskazują, że na realizację inwestycji gminnych został położony szczególny
nacisk.
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REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

W roku 2020 realizowano piętnaście projektów wieloletnich oraz zaplanowano rozpoczęcie
realizacji trzech projektów:
1. projekt „Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich” którego realizację
zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości
4.018.000 zł. Do końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.764.329,21 zł (w 2020 r.
wydano 1.741.409,21 zł na planowane w wysokości 4.000.000 zł),
2. projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice”
którego realizację zaplanowano na lata 2016 – 2020, na realizację którego przewidziano
środki w wysokości 3.664.412 zł. Do końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie
3.285.335,43 zł (w 2020 r. wydano 2.548.112,44 zł na planowane w wysokości
2.967.043 zł),
3. projekt „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę
zbiornika wód popłuczynach z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji
monitorujących prace ujęć wody” którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2020, na
realizację którego przewidziano środki w wysokości 1.156.452 zł. Do końca 2020 r.
zrealizowano wydatki w kwocie 1.008.856,25 zł (w 2020 r. wydano 528.272,91 zł na
planowane w wysokości 726.275 zł),
4. projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie” którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację
którego przewidziano środki w wysokości 1.084.756 zł. Do końca 2020 r. zrealizowano
wydatki w kwocie 782.258,52 zł (w 2020 r. wydano 744.749,29 zł na planowane w
wysokości 1.060.000 zł),
5. projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości
Rybczewice Drugie” którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację
którego przewidziano środki własne w wysokości 1.730.306 zł. Do końca 2020 r.
zrealizowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł (w 2020 r. wydano 18.450,00 zł na planowane
w wysokości 18.450,00 zł),,
6. projekt „Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice
poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice
oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice” którego realizację zaplanowano
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na lata 2018 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 2.192.024 zł.
Do końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.000.149,79 zł (w 2020 r. wydano
923.699,79 zł na planowane w wysokości 987.250 zł),
7. projekt „OZE w gminie Rybczewice” którego realizację zaplanowano na lata 2019 – 2021,
na realizację którego przewidziano środki w wysokości 1.634.163 zł. Do końca 2020 r.
zrealizowano wydatki w kwocie 31.986,15 zł (w 2020 r. wydano 24.986,15 zł na planowane
w wysokości 351.060 zł),
8. modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice Drugie którego realizację zaplanowana
na lata 2019 2021, na realizację którego ,przewidziano środki własne w wysokości
240.000,00 zł. Do końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł (w 2020 r.
nie poniesiono żadnych wydatków na planowane w wysokości 70.000,00 zł),
9. przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno-Kolonia zaplanowana na lata 2019 –
2020, na realizację której przewidziano środki w wysokości 530.310,00 zł. Do końca 2020
r. zrealizowano wydatki w kwocie 526.992,39 zł (w 2020 r. wydano 526.992,39 zł na
planowane w wysokości 530.310 zł),
10. przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w m. Rybczewice Pierwsze zaplanowana na lata
2019 – 2020, na realizację której przewidziano środki w wysokości 1.279.801,00 zł. Do
końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.271.163,09 zł (w 2020 r. wydano
1.271.163,09 zł na planowane w wysokości 1.279.801 zł),
11. przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie
zaplanowana na lata 2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości
630.672,00 zł. Do końca 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych (w 2020 r.
wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 134.176 zł),
12. przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze zaplanowana na lata
2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości 1.292.947,00 zł. Do
końca 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych (w 2020 r. wydano 0,00 zł na
planowane w wysokości 266.541 zł),
13. przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w m Rybczewice Pierwsze zaplanowana na lata
2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości 663.612,00 zł. Do końca
2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych (w 2020 r. wydano 0,00 zł na
planowane w wysokości 663.612 zł),
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14. projekt „Klub Seniora w Gminie Rybczewice” którego realizację zaplanowano na lata 2018
– 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 766.140 zł. Do końca 2020
r. zrealizowano wydatki w kwocie 503.396,65 zł (w 2020 r. wydano 147.557,91 zł na
planowane w wysokości 260.913,00 zł),
15. projekt „e-Misja – Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice”
którego realizację zaplanowano na lata 2019 – 2020, na realizację którego przewidziano
środki w wysokości 148.960 zł. Do końca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie
148.960,00 zł (w 2020 r. wydano 45.485,87 zł na planowane w wysokości 45.486,00 zł).
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Projekty z udziałem środków unijnych oraz inwestycje z udziałem środków budżetu państwa realizowane w 2020 roku

Kompleksowa modernizacja
2.192.023,79
zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Rybczewice poprzez
modernizację ujęcia pompowni w
m. Bazar, ujęcia wody w m.
Rybczewice oraz pompowni w m.
Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice –
środki unijne
Modernizacja gospodarki wodnej w 1.156.451,95
gminie Rybczewice poprzez
budowę zbiornika wód popłucznych
z filtrów odżelaziaczy, montaż
systemu OZE i instalacji
monitorujących prace ujęć wody –
środki unijne
Termomodernizacja budynków
2.964.411,53
użyteczności publicznej w gminie
Rybczewice – środki unijne

1.526.733,90

665.289,89

Wartość
środków, która
Wartość
Wartość
Wkład
wpłynęła do
projektu w dofinansowania
własny
końca 2020
w złotych
złotych
w złotych
roku
2.192.024,00
1.526.733,90 665.290,10
682.929,14

806.644,44

349.807,51

1.156.452,00

806.644,44 349.807,56

781.925,37

1.423.352,93 1.541.058,60

3.664.412,00

1.423.352,93 2.123.353,40

1.096.760,02

OZE w gminie Rybczewice –
1.634.162,99
środki unijne
Rewitalizacja i zagospodarowanie 1.045.122,50
zespołu parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie – środki unijne
i budżetu państwa
Modernizacja zabytkowego Dworu 3.375.475,41
w Rybczewicach Drugich środki
unijne i budżet państwa

958.392,87

675.770,12

1.634.163,00

958.392,87 675.770,13

14.080,00

798.534,97

246.587,53

1.084.756,00

798.534,97 286.221,03

502.790,99

2.628.036,00

747.439,41

4.018.000,00

2.628.036,00 1.389.964,00

1.355.547,23

Dane z umowy dofinansowania
Tytuł projektu/
Źródło finansowania

Wartość
projektu w
złotych

Wartość
dofinansowania
w złotych

Wkład
własny
w złotych
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Stan na 31 grudnia 2020 roku

Rewitalizacja i zagospodarowanie 1.730.304,23
zbiornika wodnego w miejscowości
Rybczewice Drugie – środki unijne
i budżetu państwa
Klub Seniora w Gminie
766.140,00
Rybczewice – środki unijne i
budżetu państwa
e-Misja – Rozwijamy kompetencje
148.960,00
cyfrowe mieszkańców Gminy
Rybczewice – środki unijne i
budżetu państwa
Zdalna szkoła – wsparcie
44.925,75
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
Zdalna szkoła + – wsparcie
44.997,84
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
Przebudowa drogi gminnej Nr
708.641,22
105754L w m. Stryjno-Kolonia –
środki budżetu państwa (FDS)

1.343.519,51

386.784,72

1.730.306,00

727.833,00

38.307,00

766.140,00

727.833,00

38.307,00

558.260,07

148.960,00

0,00

147.850,57

147.850,57

0,00

147.850,57

44.925,75

0,00

44.925,75

44.925,75

0,00

44.925,75

44.997,84

0,00

44.998,00

44.997,84

0,16

44.997,84

354.320,00

354.321,22

526.992,39

259.806,00 267.186,39

259.806,00

Przebudowa drogi gminnej Nr
1.253.328,09
105760L w m. Rybczewice
Pierwsze – środki budżetu państwa
(FDS)
Przebudowa drogi gminnej Nr
323.239,57
105761L w m. Częstoborowice i
Rybczewice Drugie – środki
budżetu państwa (FDS)

354.320,00

899.008,09

1.271.163,09

354.320,00 916.843,09

354.320,00

193.943,00

129.296,57

323.240,00

193.943,00 129.297,00

3.972,28

21

1.343.519,51 386.786,49

0,00

Przebudowa drogi gminnej Nr
105765L w m. Pilaszkowice
Pierwsze – środki budżetu państwa
(FDS)

677.115,00

406.269,00

270.846,00

702.115,00

406.269,00 295.846,00

Przebudowa drogi gminnej Nr
105760L w m. Rybczewice
Pierwsze – środki rządowego
funduszu inwestycji lokalnych
(RFIL)
Rezerwa ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL)

663.612,00

663.612,00

0,00

663.612,00

663.612,00

0,00

663.612,00

919.313,00

919.313,00

0,00

919.313,00

919.313,00

0,00

919.313,00

Razem:

4.694,41

7.435.784,67
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Rybczewice na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła
45.172.218,47 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 51.665.390,03 zł, co
oznacza wzrost o 14,37 % 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
Wartość brutto

Grupa
L.p. Numer
1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

Nazwa

Stan na dzień Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień
01.01.2020 r.
31.12.2020 r.

GRUNTY
4.291.417,00
25.500,00
16.740.880,04
3.285.335,43
BUDYNKI I LOKALE
ORAZ SPÓŁDZIELCZE
PRAWO DO LOKALU
UŻYTKOWEGO I
SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE
PRAWO DO LOKALU
MIESZKALNEGO
OBIEKTY INŻYNIERII
15.750.099,49 2.139.601.29
LĄDOWEJ I WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY
138.857,81
0,00
ENERGETYCZNE
MASZYNY,
842.219,56
0,00
URZĄDZENIA I
APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
MASZYNY,
36.914,00
0,00
URZĄDZENIA I
APARATY
SPECJALISTYCZNE
URZĄDZENIA
4.164.645,77
0,00
TECHNICZNE
ŚRODKI TRANSPORTU
512.680,44
0,00
26.837,59
0,00
NARZĘDZIA,
PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
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0,00 4.316.917,00
0,00 20.026.215,47

0,00 17.889.700,78
18.117,00

120.740,81

28.236,32

813.983,24

0,00

36.914,00

0,00 3.902.688,53
261.957,24
0,00

512.680,44
26.837,59

ŚRODKI TRWAŁE W
BUDOWIE
(INWESTYCJE)

10

Razem

2.667.666,77 1.351.045,40

0,00 4.018.712,17

45.172.218,47 6.801.482,12

308.310,56 51.665.390,03

Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2019 r.
UDZIAŁY w SPÓŁCE WIRTUALNE POWIATY:
Wkład pieniężny 4.432 udziałów po 50,00 zł

221.600,00

Wkład niepieniężny (środki trwałe) brak. udziały po ………. zł

0,00

RAZEM: 4.432 udziałów po 50,00 zł

221.600,00

PODSUMOWANIE

221.600,00

Mienie komunalne w latach 2014 - 2020
35 000 000,00

32 781 263,79

30 000 000,00
24 498 855,09
23 399 414,32

25 000 000,00

19 043 384,7419 409 551,44
18 088 382,31
20 000 000,00 17 984 838,53

15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

2014

2015

2016

2017

Mienie komunalne

2018

2019

2020

Liniowa (Mienie komunalne)

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Mienie komunalne
17 984 838,53
19 043 384,74
19 499 551,44
18 088 382,31
23 399 414,32
28 498 855,09
32 781 263,79
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Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wartość mienia komunalnego
w latach 2014 -2020. 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 32.781.263,79 w roku 2020. W stosunku do roku poprzedniego wartość
mienia komunalnego wzrosła o 15,03 % co wiąże się z realizacją inwestycji gminnych.

RZYCHODY I ROZCHODY
Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody budżetu gminy wyniosły 6.757.782,54 zł na
planowane w wysokości 8.757.780 zł, w tym:
− wolne środki

-

1.968.547,97

− niewykorzystane środki związane z realizacją projektów UE

-

69.234,57

− spłata pożyczki długoterminowej

-

120.000,00

− pożyczka długoterminowa na sfinansowanie deficytu

-

4.600.000,00

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów
bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki wynosił
4.608.260,68 zł, na które składają się kredyty:

1. Kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach 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 0,00 zł.
2. Kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach 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 0,00 zł.
3. Pożyczki zaciągniętej w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach 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 0,00 zł.
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4. Kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dnia 26 czerwca
2020 r. w kwocie 4.600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu

gminy.

Stan zobowiązań

z

powyższego

kredytu

na

koniec

okresu

sprawozdawczego zamyka się kwotą 4.600.000,00 zł.
5. Zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty i pożyczki spłacane wydatkami
bieżącymi których stan na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 8.260,68 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 158r. rozchody zamknęły się kwotą 2.617.600,00 zł na
planowane w wysokości 2.617.600 zł na co złożyły się spłaty kredytów długoterminowych
w kwocie 2.567.600 zł oraz udzielone pożyczki długoterminowe w kwocie 50,000 zł,
w tym:
1. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

- 640.000,00

2. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

- 37.600,00

3. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

- 1.890.000,00

4. Pożyczka długoterminowa dla OSP Rybczewice

- 50.000,00

Zadłużenie Gminy

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4 065 600
4 189 000
2 710 400
2 032 800
1 355 200
2 567 600
4 600 000
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Zadłużenie Gminy w latach 2014 - 2020
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Liniowa (Zadłużenie Gminy)

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wysokość zadłużenia Gminy
w latach 2014 -2020. Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie Gminy
w przedstawionym

okresie

wykazuje

początkowo

tendencję

spadkową

od

kwoty

4.065.600,00 zł w roku 2014 do kwoty 1.355.200,00 zł w roku 2018, a następnie tendencję
wzrostową o kwoty 1.355.200,00 zł w roku 2018 do kwoty 4.600.000,00 zł w roku 2020.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2020 roku należy stwierdzić, że zarówno
dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody
budżetowe zrealizowano w 89,32 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 75,07 %.
Globalnie na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet gminy zamknął się niedoborem budżetowym w
wysokości 1.328.895,07 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości
6.140.180 zł.
Wynik budżetu

Planowany wynik:
DEFICYT
Wykonanie:
DEFICYT

-6,140 180,00
-1 328 895,07
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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 2020 wyniósł 8,24 % 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 18,58 %.

V. INWESTYCJE
INWESTYCJE NA WODOCIĄGACH 2020 r.
W ramach kolejnego realizowanego przez Gminę Rybczewice zadania pn. „Kompleksowa
modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice dofinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4
Gospodarka wodno-ściekowaumowanrRPLU.06.04.00-06-0010/18-00 firma Pana Emila
Majewskiego z Lublina rozpoczęła roboty budowlane na obiektach stacji wodociągowych
będących w zarządzie Gminy Rybczewice poprzez modernizację:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bazar działka nr ew. 254/2 polegająca na:
Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian płytami styropianowymi i
wykonaniem warstwy elewacji zewnętrznej.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
Wymiana instalacji odgromowej
Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych
Wymiana elementów wentylacji
wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów
w stacji wodociągowej;
wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy zanurzonej w studni ujęcia wody
podziemnej;
modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz
automatyki,
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systemu

wymiana istniejących 2 odżelaziaczy oraz aeratorów, sprężarek, chloratora
wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie ujęcia wody
wymianę ogrodzenia i bram,
Wymiana elementów sterowania radiowego załączania pompy
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania
Głównym zadaniem stacji wodociągowej po przeprowadzonej modernizacji będzie:
•

obniżenie zawartości żelaza w wodzie do wielkości przewidzianych normami;

•

dostarczenie uzdatnionej wody do istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem.

Powyższa inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości wody, a także do
dalszego rozwoju infrastruktury w gminie, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie
atrakcyjności obszaru gminy zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak i inwestorów.
Modernizacja pompowni wody w miejscowości Bazar gm. Rybczewice dz. nr ew. 189
Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych i
wykonania warstwy elewacji zewnętrznej.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
Wymiana instalacji odgromowej
Wymiana elementów wentylacji
Modernizacja i rozbudowa

istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu

monitoringu urządzeń pompowni
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne
wymianę orurowania na stal nierdzewną;
wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, wentylatorów,
chloratora;
Wymianę wyeksploatowanego

zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci

wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności. Wymiana
wyeksploatowanych urządzeń technologicznych

w stacji wodociągowej; wymianie

rurociągów oraz zasuw wodociągowych prowadzonych na terenie ujęcia wody, wymianę
ogrodzenia i bram
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania
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Modernizacja stacji wodociągowej w m. Rybczewice dz. nr ew. 1548/2 polegająca na:
Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian płytami styropianowymi i
wykonaniem warstwy elewacji zewnętrznej.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
Wymiana instalacji odgromowej
Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych
Wymiana elementów wentylacji
wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów
w stacji wodociągowej;
wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy zanurzonej w studni ujęcia wody
podziemnej;
modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz

systemu

automatyki,
Wymianę wyeksploatowanego

zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci

wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności
wymiana zestawu hydroforowego, sprężarek, chloratora
wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie ujęcia wody
wymianę ogrodzenia i bram,
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

Modernizacja pompowni wody w miejscowości Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice dz. nr ew.
1036/3
Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych i
wykonania warstwy elewacji zewnętrznej.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
Wymiana instalacji odgromowej
Wymiana elementów wentylacji
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Modernizacja i rozbudowa

istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu

monitoringu urządzeń pompowni
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne
wymianę orurowania na stal nierdzewną;
wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, wentylatorów,
Wymianę wyeksploatowanego

zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci

wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności.
Wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych w stacji wodociągowej;
wymianie rurociągów oraz zasuw wodociągowych prowadzonych na terenie ujęcia wody,
wymianę ogrodzenia i bram
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania
Planowany termin zakończenia prac wrzesień 2021r.
Konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra z siedzibą ul.
Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość wraz z partnerem Firmą TECHMO Paweł Moskal z
siedzibą Lipniak 6K, 20-050 Lublin zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja
gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż instalacji monitorujących pracę ujęć
wody ”. Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji monitoringu wraz z wizualizacją
dostępną przez stronę WWW dla 4 stacji wodociągowych w miejscowościach Zygmuntów,
Podizdebno, Karczew i Bazar.
Ponadto wykonano wymianę 1119 szt. wodomierzy domowych wraz z zaworami i śrubunkami.
Nowo zamontowane wodomierze wyposażone są w nakładki radiowe do zdalnego odczytu.
Dostarczono również oprogramowanie oraz urządzenia niezbędne do zdalnego odczytu
wodomierzy. System odczytu został zintegrowany z programem księgowo-inkasenckim
wykorzystywanym przez Urząd Gminy. Prace zostały wykonane w okresie od 16.05.2019 do
30.10.2020 roku. Wartość wykonanych robót wyniósł 825 000 złotych brutto.
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INWESTYCJE DROGOWE 2020 r.
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina
Rybczewice ” o nawierzchni bitumicznej o długości 1596 mb wykonanych przez firmę WOD
- BUD Spółka z o.o. ul. Piłsudzkiego, 23-200 Kraśnik
Elementy i rodzaje robót
1.
2.
3.
4.
5.

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Nawierzchnia jezdni
Pobocza

6. Utwardzenie istniejących zjazdów
7. Oznakowanie i urządzenia BRD
8. Odwodnienie- rów otwarty i przepusty

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice km
0+005,00 do km 0+870,00 wykonanych przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z
o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
Rodzaj obiektu : Droga gminna nr 105754L w miejscowości Stryjno Kolonia, gmina Rybczewice
o nawierzchni bitumicznej. ”
1

Roboty przygotowawcze

2

Roboty rozbiórkowe

3

Roboty ziemne

4

Przepusty pod zjazdami

5

Podbudowa

6

Nawierzchnia asfaltowa

7

Pobocze

8

Roboty wykończeniowe
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9

Oznakowanie pionowe

10

Obsługa geodezyjna

3. Wykonanie „ Remontu drogi gminnej nr 105757L w miejscowości Stryjno Pierwsze gm.
Rybczewice „ z płyt drogowych typu YOMB o długości 364 mb zrealizowany przez firmę
pana Mirosława Małeckiego zam. Kosarzew Dolny – Kolonia, 423-100 Bychawa

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe
betonowe o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowopiaskowej
2. Roboty wykończeniowe
materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm o grubości: 20 cm
3. Pobocza drogi z kruszywa 0/31,5
4. Roboty przygotowawcze
5. Roboty ziemne
6. Oznakowanie pionowe

REMONTY DRÓG GMINNYCH 2020r.
1. Zakup kruszywa dolomitowego 4/31 mm 1067 ton za kwotę 69 314,09 zł PPHU GABI
Aneta Wikierska Grochocice 15
2. Zakup kruszywa budowlanego firma SZTYRLIC Lublin 90 ton za kwotę 5 166,00 zł
3. Usługi koparką i równiarką przy robotach ziemnych na drogach gminnych 17 782,95 zł
TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW GMINNYCH W 2020 r.
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice obejmowała następujący zakres
prac:
1)

przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia,

2)

docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,

3)

docieplenie stropów ostatniej kondygnacji,

4)

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
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5)

wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz utylizacją azbestu,

6)

montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych, rynien,

7)

remont kominów,

8)

wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki,

9)

wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

10) wymianę oświetlenia na ledowe,
11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 28 szt. paneli o mocy 7,42 kW,
12) wykonanie instalacji odgromowej,
13) wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,
14) modernizację kotłowni na paliwo stałe,
15) modernizację instalacji c.w.u.,
16) prace towarzyszące, wykończeniowe.

2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach Drugich obejmowała
następujący zakres prac:
1) przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia,
2) wykonanie izolacji ścian piwnic od poziomu ław do poziomu terenu,
3) docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,
4) ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
6) zmianę pokrycia dachu,
7) utylizację azbestu,
8) wymianę starej i zniszczonej obróbki blacharskiej i orynnowania,
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9) wykonanie opaski wokół budynku,
10) wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,
11) modernizację instalacji c.w.u.,
12) wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
13) wymianę oświetlenia na ledowe,
14) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 8 szt. paneli o mocy 2,08 kW,
15) wykonanie instalacji odgromowej,
16) remont kotłowni wodnej wraz z wymianą kotła,
17) prace towarzyszące, wykończeniowe.
3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach
obejmowała następujący zakres prac:
1)

usunięcie istniejącego docieplenia budynku,

2)

przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia,

3)

docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,

4)

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

5)

wymianę stolarki drzwiowej,

6)

zmianę pokrycia dachu i utylizację azbestu,

7)

montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych, rynien,

8)

wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki,

9)

wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

10) wymianę oświetlenia na ledowe,
11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 8 szt. paneli o mocy 2,08 kW,
12) wykonanie instalacji odgromowej,
13) remont instalacji centralnego ogrzewania,
14) adaptacja pomieszczenia na kotłownię na paliwo stałe typu pellet,
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15) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z szambem,
16) prace towarzyszące, wykończeniowe.

MODERNIZACJE I REWITALIZACJE W 2020 R.

1.Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich obejmowała następujący zakres
prac:
1) wykonanie nowego pokrycia dachowego,
2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
3) wykonanie okładzin schodów, uzupełnienie ścian,
4) remont stropów i podłogi na gruncie w piwnicy,
5) wykonanie okładzin posadzek wewnętrznych,
6) zabezpieczenie spękanych murów, uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z

robotami malarskimi),
7) roboty zewnętrzne (w tym m.in.: remont istniejącego tarasu, odtworzenie i

uzupełnienie tynków na elewacji wraz z robotami malarskimi, wykonanie opaski
odwadniającej wokół budynku, remont balkonów),
8) wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z

kotłownią na paliwo stałe
2. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice
Drugie
obejmująca przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych parku, w tym
m.in.:
1) rozbiórkę garaży i budynków gospodarczych w pobliżu dworu,
2) wycinkę drzew i krzewów,
3) montaż elementów małej architektury,
4) budowę schodów terenowych do planowanego molo,
5)

budowę ścieżek spacerowych nieutwardzonych z obrzeżem z kamienia polnego
i z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy,
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6) budowę nawierzchni dojazdowych i wokół dworu z kostki brukowej imitującej bruk
klinkierowy,
7) budowę oświetlenia i monitoringu,
8) montaż tablic ścieżek edukacyjnych,
9) wykonanie nasadzeń.

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.

-

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
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Numer
Urzędu

Przebieg odcinka

Marsz.

Numeracja
wewnętrzna

105750L

Stryjno Pierwsze - Choiny - do granicy Gminy Krzczonów

G000001

105751L

Wygnanowice - Wola Gardzienicka

G000002

105752L

Stryjno Pierwsze - Wola Gardzienicka

G000003

Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr
105753L

2117L
Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr
2117L

G000004.1

G000004.2

105754L

Stryjno Pierwsze - Rybczewice Drugie

G000005

105755L

Kolonia Stryjno

G000006

105756L

105757L

105758L

105759L

dr. gminna nr 105755L - Kolonia Stryjno - dr. wojewódzka nr
837
dr. wojewódzka nr 837 - Kolonia Stryjno - dr. powiatowa nr
2117L
dr. powiatowa nr 2123L - Bujanica - do granicy Gminy
Krzczonów
Rybczewice Pierwsze - Kolonia Pasów - do granicy Gminy
Krzczonów
dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. powiatowa
nr 2122L

105760L

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

G000007

G000008

G000009

G000010

G000011.1

G000011.2

G000011.3

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze

G000012.1

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze

G000012.2

105762L

Częstoborowice - dr. gminna nr 105761L

G000013

105763L

Częstoborowice - Kolonia Częstoborowice

G000014

105761L
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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

Zygmuntów - Zalesie

G000021.1

Zygmuntów - Zalesie

G000021.2

105770L
105771L
105772L

Zygmuntów - Antoniówka - do granicy Gminy Gorzków

G000022

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

105785L
105786L
105787L

105788L

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L

G000036.1

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L

G000036.2

Rybczewice Pierwsze - Siedliska - dr. powiatowa nr 3124L

G000037

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów

G000038.1

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów

G000038.2

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L

G000039.1

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L

G000039.2

39

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

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.)
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G000060

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. )
10. 105760L Rybczewice Pierwsze 1596 mb (2020r.)
11. 105754L Stryjno Kolonia 870 mb (2020r.)
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
20. 105757L Stryjno Pierwsze 364 mb ( 2020r.)
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względem

Droga

Nr.
Miejscowość(n

p.

km
drogi

drogi)
względem

przeszkody

azwa ulicy,
Usytuowanie
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t.
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Województwo: Świdnicki

wodnym
zbiornikiem
nad drogą

Usytuowa

nad ciekiem lub

nad drogą
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JNI

OBIEKTY MOSTOWE
Kategoria dróg: wiejskie

Powiat: Lubelskie
Zarządca dróg: Gmina Rybczewice

Gmina: Rybczewice
WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

DLA MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTAKAD i KŁADEK DLA PIESZYCH
Długość/powierzc

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

Swobod
1

G00000 0+6
2

52

Wygnanowice

11,

- Wola

TA

Gardzienicka

K

5

4,7

1

11,5/54,

nie

05

podpart

4,8

1

y

Stryjno
Pierwsze - dr.
2

G00000 0+1
4.1

67

Swobod

wojewódzka nr

14,

837 - dr.

2

powiatowa nr

TA

2117L

K

5

1

5

14,2/71

nie
podpart

1

y

dr.
wojewódzka nr

3

G00001 0+1
1.1

43

Swobod

837 -

13,

Rybczewice

5

Pierwsze - dr.
powiatowa nr

TA

2122L

K

5,5

1

4,5

13,5/74,

nie

25

podpart

1

y

Swobod
4

G00001 0+6
2.1

23

Częstoborowic

15,

e - Rybczewice

TA

Pierwsze

K

5

5,8

1

4,3

15,5/89,

nie

9

podpart
y

43

1

Swobod
5

G00001 0+1
5

23

Pilaszkowice

10,

Pierwsze -

TA

Zawodzie

K

3

5,4

1

5,4

10,3/55,

nie

62

podpart
y

Kolonia
6

G00003 0+1
5

03

1

Swobod

Stryjno - dr.

13,

gminna nr

TA

105785L

K

5

5,3

1

4

13,5/71,

nie

55

podpart

1

y
Swobod

7

dr.

0+2

Stryjno

Lokalna

68

Pierwsze

TA

7,8 5,2

1

4,2

7,8/40,5

nie

6

podpart

K

1

y
Swobod

8

dr.

0+3

Lokalna

19

Stryjno Drugie

TA

7

5,3

K

1

4,2

7,0/37,1

nie
podpart
y
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1

VIII. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Lokale mieszkalne

Lp.

Adres

Lokale

Komunalne

ogółem

Na czas

Socjalne

trwania

użytkowa
ogółem w

stosunku

m2

pracy
1.

Pow.

Rybczewice Drugie
( budynek ośrodka

2

2

-

-

101,00

11

11

-

-

468,52

2

-

-

2

69,00

1

-

-

1

59,90

1

-

-

1

40,00

zdrowia)
2.

Rybczewice Drugie
( budynek domu
nauczyciela)
Częstoborowice

5.

( budynek koła
gospodyń wiejskich )
6.

Bazar ( czworak )

7.

Pilaszkowice Drugie
( budynek koła
gospodyń wiejskich )

2. 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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4. Budynki komunalne
1. Budynek byłej agronomówki w Rybczewicach Drugich – użytkowany przez Gminny
Klub Sportowy Victoria
2. Budynek dworu w Rybczewicach Drugich – w chwili obecnej nieużytkowany
3. Budynek dworu w Stryjno – Kolonii
4. Budynek po Szkole Podstawowej w Pilaszkowicach Drugich
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Izdebnie
6. Budynek OSP w Wygnanowicach
7. Budynek OSP w Stryjno – Kolonii
8. Budynek OSP w Częstoborowicach
9. Budynek OSP w Podizdebnie
10. Budynek OSP w Izdebnie
11. Budynek OSP Pilaszkowice Pierwsze, Bazar
12. Budynek OSP Pilaszkowice Drugie
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IX. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
Nazwa zadania

Źródło dofinansowania

Wartość
całkowita

Wnioskowana
kwota dotacji

Przebudowa drogi gminnej
Nr 105764L w miejscowości
Pilaszkowice Pierwsze

Fundusz Dróg
Samorządowych

277 792,00

166 675,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105772L w miejscowości
Zygmuntów

Fundusz Dróg
Samorządowych

891 329,00

534 797,00

Umocnienie dna wąwozu
oraz odprowadzenie wód
opadowych
z wąwozu lessowego w ciągu
drogi gminnej nr 105799L w
m. Izdebno gmina
Rybczewice (działka nr ewid.
276) od km 0+045 do km
0+350
Umocnienie dna wąwozu
oraz odprowadzenie wód
opadowych
z wąwozu lessowego w ciągu
drogi gminnej nr 105765L w
miejscowości Pilaszkowice
Pierwsze gmina Rybczewice
(działka nr ewid. 552) od km
0+000 do km 0+233
Przebudowa drogi gminnej nr
105763L w m.

Lubelski Urząd
Wojewódzki w ramach
środków budżetu państwa
na zadania związane z
realizacją zadań
wojewódzkiego programu
likwidacji osuwisk i
ochrony wąwozów
lessowych przed erozją
Lubelski Urząd
Wojewódzki w ramach
środków budżetu państwa
na zadania związane z
realizacją zadań
wojewódzkiego programu
likwidacji osuwisk i
ochrony wąwozów
lessowych przed erozją
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

350 000,00

280 000,00

300 000,00

240 000,00

4 560 000,00

4 560 000,00

47

Opis
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Pilaszkowice Pierwsze na łącznej długości
212 m poprzez wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego. Zadanie jest na liście
rezerwowej do dofinansowania.
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Zygmuntów na łącznej długości 878 m.
Projektowana jest nawierzchnia betonowa z
płyt betonowych typu IOMB. Zadanie jest na
liście rezerwowej do dofinansowania.
Zadanie dotyczy wykonania za odcinku 305mb
nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB, co
zabezpieczy dno wąwozu przed rozmyciem.
Zadanie znajduje się na liście do
dofinansowania

Zadanie dotyczy wykonania za odcinku 233mb
nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB, co
zabezpieczy dno wąwozu przed rozmyciem.
Zadanie znajduje się na liście rezerwowej do
dofinansowania

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze .

Częstoborowice i
Pilaszkowice Pierwsze

Przebudowa drogi gminnej nr
105797L w m.
Częstoborowice

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

920 000,00

920 000,00

Przebudowa części drogi
gminnej nr 105761L w m.
Rybczewice Pierwsze

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

3 160 000,00

3 160 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105759L w m. Rybczewice
Drugie

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 990 000,00

1 990 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105788L w m. Rybczewice
Drugie

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 870 000,00

1 870 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105789L w m. Rybczewice
Drugie

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 660 000,00

1 660 000,00
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Projektowane jest wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego na odcinku o łącznej
długości ok. 2280 m wraz z utwardzonym
poboczem. Zadanie nie otrzymało
dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Częstoborowice. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 460 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Rybczewice Pierwsze. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 1580 m wraz
z utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Rybczewice Drugie. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 995 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Rybczewice Drugie. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 935 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Rybczewice Drugie. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 830 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania

Przebudowa drogi gminnej nr
105773L w m. Bazar

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

650 000,00

650 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105753L w m. Stryjno
Pierwsze

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 150 000,00

1 150 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105784L w m. Stryjno
Kolonia

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

600 000,00

600 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105783L w m. Stryjno
Pierwsze

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 400 000,00

1 400 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105779L w m. Stryjno
Drugie

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

2 860 000,00

2 860 000,00

Wykonanie odwiertu studni
głębinowej wraz z budową
zbiornika wyrównawczego o
pojemności 100 m3, dla

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

750 000,00

750 000,00
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Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Bazar. Projektowane jest wykonanie
nawierzchni z płyt YOMB na odcinku o łącznej
długości 670 m wraz z utwardzonym
poboczem. Zadanie nie otrzymało
dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Stryjno Pierwsze. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 575 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Stryjno Kolonia. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni utwardzonej na
odcinku o łącznej długości ok. 300 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Stryjno Pierwsze. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 700 m wraz z
utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Stryjno Drugie. Projektowane jest
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na odcinku o łącznej długości ok. 1430 m wraz
z utwardzonym poboczem. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy wykonania odwiertu studni
głębinowej wraz z budową zbiornika
wyrównawczego o pojemności 100 m3, dla
wodociągu Pilaszkowice-Bazar. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania

wodociągu PilaszkowiceBazar
Wykonanie odwiertu studni
głębinowej wraz z budową
dwóch zbiorników
wyrównawczych o
pojemności 100 m3 każdy,
dla wodociągu Rybczewice

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 000 000,00

1 000 000,00

Przebudowa wodociągu
Pilaszkowice-Bazar,
zaopatrującego w wodę 4
miejscowości gminne

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

7 100 000,00

7 100 000,00

Przebudowa wodociągu
Rybczewice, zaopatrującego
w wodę 9 miejscowości

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

15 000
000,00

15 000 000,00

Przebudowa wodociągu
Zygmuntów, zaopatrującego
w wodę miejscowość
Zygmuntów

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 580 000,00

1 580 000,00

Rozbudowa infrastruktury
sportowej

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

10
000 000,00

10 000 000,00
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Zadanie dotyczy wykonania odwiertu studni
głębinowej wraz z budową dwóch zbiorników
wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy,
dla wodociągu Rybczewice. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy wodociągu
Pilaszkowice-Bazar, poprzez wymianę
istniejącej sieci z rur na nowoczesne rury
HDPE doczołowo zgrzewane oraz armatury
towarzyszącej. Długość sieci wynosi 24 km,
przyłącza – 11,5 km. Zadanie nie otrzymało
dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy wodociągu
Rybczewice, poprzez wymianę istniejącej sieci
z rur na nowoczesne rury HDPE doczołowo
zgrzewane oraz armatury towarzyszącej i ppoż.
Długość sieci wynosi 48 km, przyłącza – 26
km. Zadanie nie otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy wodociągu
Zygmuntów, poprzez wymianę istniejącej sieci
z rur na nowoczesne rury HDPE doczołowo
zgrzewane oraz armatury towarzyszącej.
Długość sieci wynosi 5,6 km, przyłącza – 2,3
km. Zadanie nie otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy rozbudowy infrastruktury
sportowej i obejmuje: budowa boiska
lekkoatletycznego (bieżnia, arena
lekkoatletyczna z miejscem do skoku w dal,
trójskoku, skoku wzwyż, skok o tyczce,
miejscem do rzutu młotem, dyskiem,
oszczepem, pchnięcia kulą, boisko trawiaste do
piłki ręcznej, nożnej, trybuny, wyposażenie

Przebudowa drogi gminnej nr
105773L w m. Bazar.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

700 000,00

700 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105763L w m.
Częstoborowice i
Pilaszkowice Pierwsze

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

4 900 000,00

4 900 000,00

Rozbudowa gospodarki
wodnej- wodociąg
Rybczewice-Karczew

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

16 000 000,0
0

16 000 000,00

Innowacyjna infrastruktura
rekreacyjna na terenie gminy
Rybczewice - dzienne domki

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, za
pośrednictwem Lokalnej

55 966,28

50 000,00
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sportowe); wyposażenie istniejącego boiska
sportowego (bramki, trybuny, wiaty dla
zawodników i obsługi technicznej). Zadanie nie
otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Bazar. Projektowane jest wykonanie
nawierzchni z płyt YOMB na odcinku o łącznej
długości 670 m wraz z utwardzonym
poboczem, oświetlenie uliczne na odcinku
zabudowanym (solarne lub hybrydowe lampy
uliczne), oznakowanie poziome i pionowe.
Zadanie nie otrzymało dofinansowania
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze .
Projektowane jest wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego na odcinku o łącznej
długości ok. 2280 m wraz z utwardzonym
poboczem, oświetlenie uliczne (solarne lub
hybrydowe lampy uliczne), perony
przystankowe, oznakowanie poziome i
pionowe. Zadanie nie otrzymało
dofinansowania
Zadanie dotyczy rozbudowy wodociągu
Rybczewice, poprzez wymianę istniejącej sieci
z rur PCV na nowoczesne rury HDPE
doczołowo zgrzewane, armatury towarzyszącej
i ppoż., wykonanie odwiertu studni głębinowej
(głębokość ok. 100 m), budowę dwóch
zbiorników wyrównawczych o pojemności 100
m3 każdy. Długość sieci- 48 km, przyłącza –
26 km. Zadanie nie otrzymało dofinansowania
Ze względu na fakt iż regulamin konkursu
wyklucza JST z ubiegania się o
dofinansowanie, Wnioskodawcą jest
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach.

mobilne z wyposażeniem
sportowym

Grupy Działania Dolina
Giełczwi

Aktywnie na świeżym
powietrzu w gminie
Rybczewice

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, za
pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Dolina
Giełczwi

97 102,28

97 102,00

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Rybczewice

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

624 863,25

323 509,00
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W ramach projektu powstanie innowacyjna,
ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura
rekreacyjna na terenie gminy Rybczewice,
propagująca aktywny wypoczynek – mobilne
domki na pobyt dzienny wraz ze sprzętem
sportowym.
Planuje się zakup dwóch domków mobilnych z
wyposażeniem, sprzętem sportowym i
rekreacyjnym (rowery, fotelik rowerowy, kijki
do nordic walking, zestaw do badmintona, grill
węglowy), przeznaczonych jedynie na pobyt
dzienny. Zamontowane zostaną 2 lampy
solarne do oświetlenia zewnętrznego
Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie
realizowany.
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,
siedziska dla widowni, teleskop
astronomiczny, rowery wodne, łódka,
kamizelki ratunkowe.
Z powodu braku środków, projekt został
umieszczony na liście rezerwowej.
W ramach zadania wybudowane zostaną 34
przydomowe oczyszczalnie ścieków dla potrzeb
gospodarstwa domowego, o wydajności do 5
m3.
Oczyszczalnie
powstaną
w

miejscowościach: Bazar, Częstoborowice,
Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice Pierwsze,
Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze,
Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno
Pierwsze oraz Wygnanowice. Inwestycja
otrzymała
dofinansowanie
i
zostanie
zrealizowana.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w postaci
grantu w wysokości 100% kwoty wydatków
Program Operacyjny Polska
Zdalna szkoła
45 000,00
45 000,00
kwalifikowanych. Zakupiono 15 laptopów,
Cyfrowa na lata 2014-2020
które zostały przekazane dla uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
Zadanie uzyskało dofinansowanie w postaci
grantu w wysokości 100% kwoty wydatków
Program Operacyjny Polska
kwalifikowanych. Zakupiono 18 laptopów,
Zdalna szkoła+
44 997,84
44 997,84
Cyfrowa na lata 2014-2020
które zostały przekazane dla uczniów z rodzin
wielodzietnych z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach
PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, REALIZOWANE W 2020 ROKU
Nazwa zadania

Źródło dofinansowania

Wartość
całkowita

Kwota dotacji

Mobilny park edukacyjny w
gminie Rybczewice

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, za
pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Dolina
Giełczwi

53 919,35

50 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr
105760L w miejscowości
Rybczewice Pierwsze, gmina
Rybczewice

Fundusz Dróg
Samorządowych

1 253 328,09

354 320,00
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Zakres i stan realizacji
Projekt zrealizowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Rybczewicach. Zakupiono
urządzenia parku edukacyjnego: młyńskie koło
„chomik”, panel muzyczny, krzywe
zwierciadła, eko memory, zegar słoneczny,
kółko krzyżyk z tablicą. Zamontowano
kompletny zestaw do monitoringu
zewnętrznego do pilnowania urządzeń.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
Na odcinku 1596 mb wykonano nawierzchnię
z betonu asfaltowego, szerokość jezdni 3,50 m.
Wybudowano obustronne pobocza.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

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

Zdalna szkoła

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

45 000,00

45 000,00

Zdalna szkoła+

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

44 997,84

44 997,84

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

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w gminie
Rybczewice

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2 964 411,53

1 423 352,93

Modernizacja gospodarki
wodnej w gminie

Regionalny Program
Operacyjny Województwa

1 115 745,50

781 925,37
54

Na odcinku 864,6 wykonano nawierzchnię z
betonu asfaltowego, szerokość jezdni 5 m.
Wybudowano obustronne pobocza.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
W ramach projektu zakupiono 15 laptopów,
które zostały przekazane dla uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
W ramach projektu zakupiono 18 laptopów,
które zostały przekazane dla uczniów z rodzin
wielodzietnych z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w postaci
grantu w wysokości 100% kwoty wydatków
kwalifikowanych.
W ramach projektu zorganizowano 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 został przekazany do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Rybczewicach.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
Trwała realizacja projektu polegająca na
termomodernizacji trzech budynków
użyteczności publicznej. Wykonano
kompleksową termomodernizację budynku
Urzędu Gminy w Rybczewicach, budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Częstoborowicach oraz Ośrodka Zdrowia w
Rybczewicach Drugich.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
Trwała realizacja ostatniego elementu projektu
- wymiana starych i montaż nowych

Rybczewice poprzez budowę
zbiornika wód popłucznych z
filtrów odżelaziaczy, montaż
systemu OZE
i instalacji monitorujących
pracę ujęć wody

wodomierzy wyposażonych w radiowy system
zdalnego odczytu w gospodarstwach
domowych i instytucjach na terenie gminy.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Lubelskiego na lata
2014-2020

Modernizacja zabytkowego
dworu w Rybczewicach
Drugich

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3 375 475,41

2 628 036,29

Rewitalizacja i
zagospodarowanie zespołu
parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1 122 713,80

798 534,98
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Rozpoczęła się realizacja projektu polegająca
na modernizacji i adaptacji zabytkowego
pałacu w Rybczewicach Drugich. Budynek
zostanie przeznaczony na cele społeczne,
kulturalne, centrotwórcze. Zakres prac w
ramach projektu obejmuje m.in.: wykonanie
nowego pokrycia dachowego, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej roboty
wewnętrzne (w tym m.in.: wykonanie okładzin
schodów, uzupełnienie ścian, remont stropów i
podłogi na gruncie w piwnicy, wykonanie
okładzin posadzek wewnętrznych,
zabezpieczenie spękanych murów,
uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z
robotami malarskimi), roboty zewnętrzne (w
tym m.in.: remont istniejącego tarasu,
odtworzenie i uzupełnienie tynków na elewacji
wraz z robotami malarskimi, wykonanie opaski
odwadniającej wokół budynku, remont
balkonów), wymianę instalacji wodno –
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z
kotłownią na paliwo stałe. Zadanie realizowane
zgodnie z umową.
Rozpoczęła się realizacja projektu mająca na
celu przywrócenie wartości przyrodniczo –
architektoniczno – użytkowych parku, które w
swoim zakresie obejmuje m.in.: modernizacja
istniejących alejek, wykonanie ścieżek
historycznych i przyrodniczo-dydaktycznych,

Kompleksowa modernizacja
systemu zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy
Rybczewice poprzez
modernizację ujęcia wody i
pompowni w m. Bazar,
ujęcia wody w m.
Rybczewice Pierwsze oraz
pompowni w m. Stryjno
Pierwsze gm. Rybczewice

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2 192 023,79

1 526 733,90
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budowa oświetlenia i monitoringu,
modernizacja istniejących dróg dojazdowych
oraz dojść do parku, wykonanie schodów
terenowych prowadzących do brzegu zbiornika
wodnego, budowa elementów małej
architektury, nasadzenia zieleni. Zadanie
realizowane zgodnie z umową.
Rozpoczęła się realizacja projektu mająca na
celu modernizację budynków i wymianę
urządzeń technologicznych na ujęciach wody i
pompowniach w gminie Rybczewice ( stacja
uzdatniania wody w m. Bazar, pompownia
wody w m. Bazar, stacja uzdatniania wody w
m. Rybczewice Pierwsze, pompownia wody w
m. Stryjno Pierwsze). W ramach remontu
budynków wykonane zostanie m.in. ocieplenie
budynków, wymiana stolarki, pokrycia
dachowego, wymiana podłóg i okładzin.
Wymienione zostaną na nowe urządzenia
technologiczne na stacjach
wodociągowych/pompowniach. Wymienione
zostaną ogrodzenia działek oraz ustawione
zostanie na zewnątrz oświetlenie OZE (lampa z
panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową).
Zadanie realizowane zgodnie z umową.

X. OPŁATY ZA WODĘ, CZYNSZE DZIERŻAWNE, WYNAJEM LOKALI
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 odprowadzanie ścieków ustalono
opłatę z tytułu dostawy wody w kwocie 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 2020 roku było 1417 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 2020 wynosiły 302.575,71 zł.
Zaległości na koniec roku 2020 wynosiły 23.508,51 zł , z tego w roku 2021 w wyniku wezwań do zapłaty
wpłacono 20.423,04 zł , do zapłaty pozostało 3.085,47 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 , nie wpłynął żaden
wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości .
Na podstawie Uchwały Nr IX/59/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 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 pięciu dzierżawcom w kwocie 4898,00 zł. Zaległości czynszu na koniec 2020 r .to 607,00
zł .Zapłacone zostały w 2021 roku.
Czynsz za wynajem mieszkań komunalnych płaci pięć osób. Naliczany jest miesięcznie i za rok 2020
wynosił 4293,04 zł. Zaległości za rok 2020 to kwota 503,62 zł., z tego zapłacono w 2021r.194,12 zł. Kwota
309,50 zł nie została zapłacona mimo wezwań do zapłaty.
Czynsz dzierżawny za wynajem pięciu lokali za rok 2020 wynosił 40147,22 zł. Należność została
zapłacona w całości . Zaległości nie wystąpiły.
Czynsz za wynajem mieszkań w Domu Nauczyciela zgodnie z podpisanymi umowami najmu płaci
jedenaście osób . Naliczany jest miesięcznie. Za rok 2020 wynosił 60.172,45 zł i został zapłacony. Zaległości
nie wystąpiły.
Dzierżawą za oczyszczalnię ścieków objętych jest 42 posesje w naszej gminie. Należna kwota do
zapłaty z tego tytułu to 1549,80 zł. Zaległości na koniec poprzedniego roku to 55,35 zł . Kwota 18,45 została
zapłacona, a 36,90 zł mimo wezwań do zapłaty dzierżawca nie wpłacił.
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XI. PODATKI
Ogólna liczba gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice w 2020r wynosi 1 833 pozycje.
Podatek rolny naliczony był na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Rybczewice Nr IX/59/2019 z dnia
20 listopada 2019r. gdzie przyjęto stawkę 52,00 zł za 1 dt żyta, czyli 2,5dt x 52, 00 zł = 130,00 zł i jest to
kwota przyjęta do naliczenia podatku rolnego za 2020r. za jeden ha przeliczeniowy.
Powierzchnia gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice przedstawia się w sposób następujący:
1. od 1 ha do 1,4999 ha

- 373 szt.

2. od 1,5 ha do 1,9999 ha

- 211 szt.

3. od 2 ha do 2,9999 ha

- 317 szt.

4. od 3 ha do 4,9999 ha

- 336 szt.

5. od 5 ha do 6,9999 ha

- 206 szt.

6. od 7 ha do 9,9999

- 161 szt.

7. od 10 ha do 14,9999 ha

- 86 szt.

8. od 15 ha do 19,9999 ha

- 32 szt.

9. od 20 ha do 29,9999 ha

- 20 szt.

10. od 30 ha do 49,9999 ha

-

8 szt.

11. od 50 ha do 99,9999 ha

-

3 szt.

Ogólna liczba gospodarstw wg powierzchni, które nie stanowią gospodarstwa rolnego a naliczony jest podatek
od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:
od 0,00 – 0,4999 ha

- 1 044 szt.

od 0,5 – 0,999 ha

- 531 szt.

Łączna liczba złożonych Wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r. wynosi 885 szt. a kwota dokonanego zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym wynosi 556 732,72 zł.
Gmina na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego otrzymała dotację w
kwocie 11 134,66 zł.
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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 38 szt. 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.
Wpłynął jeden Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków
na założenie instalacji fotowoltaicznej, na który została wydana decyzja.
Organ podatkowy wydał 401 szt. zaświadczeń o stanie majątkowym z tytułu posiadanego gospodarstwa
rolnego.
Na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzoną przez
Starostwo Powiatowe w Świdniku Wydział Geodezji i Kartografii dokonano 334 szt. zmian geodezyjnych.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią informację dla organów podatkowych, ponieważ
są podstawą ustalenia wymiaru podatków. 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 jak i po zmianie. Datą zmiany treści ewidencji jest zatem
data określenia w zawiadomieniu Starostwa i dopiero z tą datą dokonywane są zmiany geodezyjne

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 IX/60/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na rok 2020,
- uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020r.,
- 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 XXXIV/171/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zwolnień od
podatku leśnego.
W zakresie powszechności opodatkowania osób prawnych złożonych zostało 47deklaracji na podatek
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od nieruchomości, 74 deklaracji na podatek rolny oraz 148 deklaracji na podatek leśny.
Z tytułu w/w podatków w 2020r. wpłynęło 375 796,56zł., w tym: na podatek od nieruchomości 361 499zł., na
podatek rolny 4 246zł., na podatek leśny 9 465zł., z tytułu odsetek od w/w podatków wpłynęło 586,56zł.
Zaległości na koniec 2020r. wyniosły 11 399zł., w tym podatek od nieruchomości 11 092zł, podatek rolny
307zł.
II. Podstawy prawne – wymiar podatku od środków transportowych- Osoby fizyczne
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na rok
2020r.,
- uchwała Nr II/17/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
W zakresie powszechności opodatkowania osób fizycznych podatkiem od środków transportowych złożonych
zostało 34 deklaracji na podatek od środków transportowych i wydano3 decyzje określające wysokość
podatku

od środków transportowych na 2020r. oraz 6 postanowień. Z tytułu w/w podatku wpłynęło

27 883,37zł. w tym z tytułu odsetek wpłynęło 338,72zł. Zaległości na koniec 2020r. wyniosły 26 194,92zł.
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
zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej a także z zakresu informacji, które muszą być zawarte

za
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 2020r. wpłynęło 1 299 726,33zł., w tym: na podatek rolny wpłynęło
1 262 754,76zł., z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 31 581,29zł., na podatek leśny wpłynęło
81,65zł., z tytułu odsetek od w/w podatków wpłynęło 5 308,63zł.
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Zaległości na koniec 2020r. z tytułu w/w podatków wyniosły 199 574,33zł. Wystawionych zostało 186
upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych.
W 2020r. zostało wydanych 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz 1 postanowienie o
odmowie wszczęcia postępowania podatkowego.
IV. Podstawa prawna dotycząca wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych.
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
W 2020r. wydanych zostało 195 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
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 2020r. zostało przekazanych do Ministerstwa Rolnictwa za pomocą specjalnej aplikacji 962 decyzji
dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie.
XII. ROLNICTWO I GOSPODARKA GRUNTAMI ASF- (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ) NA
TERENIE GMINY RYBCZEWICE

Podstawa prawna- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967)
Podstawa prawna- Załącznik Cześć I Decyzji Wykonawczej Komisji ( UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018
r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie
zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskichdotyczy objęcia całego terenu powiatu świdnickiego strefą ochronną (żółtą),
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Pismo z dnia 20.05.2020 r. znak PLW.073.52.2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku w sprawie
zmiany obszarów objętych ASF- gmina Rybczewice - obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona)
Lp. Liczba stwierdzonych przypadków
ASF na terenie gm. Rybczewice
w 2020 r.
1
Zawiadomienie Powiatowego Lekarza
Weterynarii z dnia 25.03.2020 r. znak
Zak.4512.8.6.2020- pierwszy
przypadek ASF na terenie powiatu
świdnickiego

2

3

Obszar
występowania

Podjęte działania

Częstoborowiceobwód łowiecki nr
192

Przekazanie w dniu
24.03.2020 r.1 szt.
padłego dzika do
P.P.P. „BACUTIL”
Sp. J. ul. Dęblińska
18, 24-100 Puławy

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza
Weterynarii z dnia 09.04.2020 r. znak
Zak.4512.8.8.2020- drugi przypadek
ASF na terenie powiatu świdnickiego

Częstoborowiceobwód łowiecki nr
192

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza
Weterynarii z dnia 12.05.2020 r. znak
Zak.4512.8.12.2020- drugi przypadek
ASF na terenie powiatu świdnickiego

Wygnanowiceobwód łowiecki nr
192

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza
Weterynarii z dnia 12.05.2020 r. znak
Zak.4512.8.12.2020- dziewiąty
przypadek ASF na terenie powiatu
świdnickiego

Wygnanowiceobwód łowiecki nr
192

4

Przekazanie sprawy
w dniu 09.04.2020 r.
PGL Lasy
PaństwoweNadleśnictwo
Świdnik
Przekazanie w dniu
08.05.2020 r.1 szt.
padłego dzika do
P.P.P. „BACUTIL”
Sp. J. ul. Dęblińska
18, 24-100 Puławy

Dzik odstrzelony
przez Koło
Łowieckie Nr 67
„Krogulec”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA
SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY RYBCZEWICE W ROKU 2020
Podstawa prawna- art.5 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r., poz.
191 ze zm.)

L.p.

Nr
działki

Miejscowość

Pow. w
ha

Suma
powierzchni w ha
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Udział
Gminy

Uwagi

1

2497

Częstoborowice

Rybczewice
we własności
1/1

0,20

Komunalizacja
na wniosek
Starosty
ŚwidnickiegoDecyzja
Wojewody
Lubelskiego w
2020 r.

Razem: 0,20
2

987

Zygmuntów

1,21

1/1

Komunalizacja
na wniosek
Starosty
ŚwidnickiegoDecyzja
Wojewody
Lubelskiego w
2020 r.

Razem: 1,21
Łączna suma powierzchni skomunalizowanych gruntów ujętych w wykazie, wynosi:

1,41 ha.

WYKAZ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH GEODEZYJNYCH PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RYBCZEWICE
Podstawa prawna- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.
65)
Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Podstawa prawna- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r. poz. 256)

Lp.

Nr działki

Miejscowość

Uwagi

1

413

Wygnanowice

2

864

Stryjno Drugie

3

2696

Częstoborowice

Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
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4

70

Choiny

5

355

Wygnanowice

6

361/8

Rybczewice

7

473

Wygnanowice

8

1345/1

Rybczewice

9

442

Bazar

Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone

WYKAZ POSTĘPOWAŃ ROZGRANICZENIOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA
TERENIE GMINY RYBCZEWICE
Podstawa prawna- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.
276 ze zm.)
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i
Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z
2004 r. Nr 45 poz. 453)
Podstawa prawna- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r. poz. 256 ze zm.)
Podstawa prawna (uzupełniająco)- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740)

Nr działki

Obręb ewidencyjny

Uwagi

1

420

Bazar

2

421

Bazar

Postanowienie
odmowneprawomocne
Postanowienie
odmowneprawomocne

Lp.

Zestawienie podsumowujące prace komisji ds. szacowania strat w rolnictwie
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XIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia do 30 000 Euro
Lp.

Kwota brutto zł
najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia

Rozstrzygnięty/Unieważniony
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa: 25 000,00 zł.

1.

Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez
Gminę Rybczewice

18 450,00 zł

Cena ofertowa:
18 450,00 zł
42 508,80 zł
43 542,00 zł
59 040,00 zł
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa: 69 000,00 zł.

2.

Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na
remonty dróg na terenie Gminy Rybczewice w 2020 roku

3.

Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do profilowania dróg na
terenie Gminy Rybczewice w 2020 roku.
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64 944,00 zł

Cena ofertowa:
83 640,00 zł
81 795,00 zł
83 025,00 zł
73 185,00 zł
79 950,00 zł
68 757,00 zł
76 875,00 zł
64 944,00 zł
Unieważniony
- nie wpłynęła żadna oferta

Rozstrzygnięty

4.

Wdrożenie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania
Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii dla projektu Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice

5.

„Przewodnik multimedialny o atrakcjach Gminy Rybczewice” w ramach
zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie”

6.

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III
Sobieskiego w Rybczewicach Drugich w roku szkolnym 2020/2021

Cena szacunkowa: 144 525,00 zł.
72 970,00 zł
Cena ofertowa:
134 070,00 zł
72 970,00 zł
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa:7 224,50 zł
6 150,00 zł

Cena ofertowa:
42 558,00 zł
6 150,00 zł
8 400,00 zł.
Unieważniony
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa:98 000,00 zł

7.

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III
Sobieskiego w Rybczewicach Drugich w roku szkolnym 2020/2021

91 039,10 zł.

8.

Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego workowanego na sezon grzewczy
2020/2021 r.

44 132,80 zł
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Cena ofertowa:
92 793,60 zł
91 039,10 zł
96 767,40 zł
Rozstrzygnięty:
Cena szacunkowa: 55 000,00 zł
Cena ofertowa:
59 879,84 zł
47 553,00 zł

47 232,00 zł
44 132,80 zł
50 061,00 zł
48 486,60 zł
9.

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima
2020-2021 roku - III części

Unieważniony
Rozstrzygnięty

10.

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima
2020-2021 roku - III części

35 886,24 zł

Cena szacunkowa:40 000,00 zł
Cena oferty:
35 886,24
Rozstrzygnięty

51 419,35 zł

11.

Mobilny park edukacyjny w gminie Rybczewice

12.

„Mobilny park edukacyjny w gminie Rybczewice” – Zestaw do monitoringu
zewnętrznego

Cena ofertowa:
51 419,35zł
62 176,50 zł
Unieważniony
Rozstrzygnięty

13.

„Mobilny park edukacyjny w gminie Rybczewice” – Zestaw do monitoringu
zewnętrznego

5 000,00 zł

Cena szacunkowa: 5 500,00 zł.
Cena ofertowa:
5 000,00 zł
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Zamówienia powyżej 30 000 Euro
Lp.

Kwota brutto zł
najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia

Rozstrzygnięty/Unieważniony
Rozstrzygnięty

1.

Cena szacunkowa: 286 867,39 zł.
Remont drogi gminnej nr 105757L w miejscowości Stryjno Pierwsze

223 860,00 zł.
Cena ofertowa:
223 860,00 zł.
224 352,00 zł.
Rozstrzygnięty

2.

Cena szacunkowa: 2 050 053,46 zł.
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia
wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm.
Rybczewice

1 846 000,00 zł.

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł na pokrycie
planowego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

542 875,62 zł

3.
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Cena ofertowa:
2 501 820,00 zł.
1 939 159,50 zł.
2 779 800,00 zł.
2 158 000,00 zł.
2 221 986,39 zł
1 846 000,00 zł
2 999 800,00 zł
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa 838 350,00 zł
Cena ofertowa:
563158,51 zł
564542 875,62 zł

4.
5.
6.

Unieważniony

Przebudowa drogi gminnej 105761L w miejscowościach Częstoborowice
i Rybczewice Drugie
Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze

Unieważniony
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa 662 671,13 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze
gm. Rybczewice

512 574,84 zł

7.

Cena ofertowa:
550239,19 zł.
551599 939,19 zł
425 362,90 – oferta odrzucona
583 766,89 zł
512 574,84 zł
671 122,56 zl
631 615,30 zł
Rozstrzygnięty
Cena szacunkowa: 630 671,01 zł

Przebudowa drogi gminnej 105761L w miejscowościach Częstoborowice i
Rybczewice Drugie
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323 239,57 zł.

Cena ofertowa:
453 620,31 zł
323 239,57 zł
354 394,21 zł
401 373,55 zł
349 894,57 zł
379 872,73 zł
355 921,77 zł

8.

Rozstrzygnięty
Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze

677 115,00 zł.

Cena szacunkowa: 1 292 946,49 zł
Cena ofertowa:
677 115,00 zł.
Rozstrzygnięty

9.

Cena szacunkowa: 244 960,00 zł
Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

244 780,00 zł.
Cena ofertowa:
244 780,00 zł
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XIV PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
W Gminie Rybczewice w roku 2020 zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu
planowania i gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska:
1. wydano 57 decyzje o warunkach zabudowy, łączna powierzchnia terenów dla których
wydano decyzje o warunkach zabudowy 42.30 ha :
•

46 – zabudowa zagrodowa, obiekty infrastruktury technicznej

•

10 – zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna,

•

1 – produkcyjno-usługowa,

•

2 – odmowy ustalenia warunków zabudowy ze względu na ochronę gruntów
rolnych.

2. wydano 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, łączna powierzchnia
terenów dla których wydano decyzje ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego
119,40 ha, przy czym 4 decyzje dotyczyły celu publicznego realizowanego przez Gminę
Rybczewice tj.
1) przebudowa drogi gminnej Nr 105769L w miejscowościach Zygmuntów oraz
Częstoborowice gmina Rybczewice od km 0+188,00 do km 2+671,00.,uszkodzonej
w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r.
2) budowa linii kablowych nN, złączy kablowych nN, przyłączy kablowych nN,
wewnętrznych linii zasilających nN, linii kablowych nN, słupowych stacji
transformatorowych, przebudowa słupów linii napowietrznej nN, oraz linii
napowietrznej nN – Oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pilaszkowice Drugie
oraz Bazar.
3) budowa linii kablowych nN, złączy kablowych nN, przyłączy kablowych n,
wewnętrznych linii zasilających nN, linii kablowych nN, słupowych stacji
transformatorowych, przebudowa słupów linii napowietrznej nN, oraz linii
napowietrznej nN – Oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pilaszkowice Drugie
oraz Pilaszkowice Pierwsze
4)

architektury w miejscowości Rybczewice Drugie

3. wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
4. wydano 148 zaświadczeń o przeznaczeniu działek;
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5. ustalono 10 numerów porządkowych dla nowych budynków mieszkalnych; zaktualizowano
numerację porządkową w systemie EMUiA (ewidencja miejscowości, ulic i adresów)
6. przyjęto 3 zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
o wydajności nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód;
7. przyjęto jedno oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)
8. zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w myśl których gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Gmina 2020 r rozpoczęła kontrolę od
miejscowości Częstoborowice sołectwo Podizdebno.

XV OPIEKA NAD ZWIERZETAMI I WYCINKA DRZEW
Informację dotyczącą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 roku
w 2020 roku oddano 9 psów bezdomnych do schroniska ,
poniesione koszty w 2020 roku na zadania dotyczące opieki nad zwierzętami
bezdomnymi wynoszą – 18 920,95 zł ,
Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew
1. Liczba złożonych wniosków przez gminę na wycinkę drzew – 5
( liczba drzew wnioskowanych do wycinki 123 szt. )
2. Liczba wydanych decyzji na wycinkę drzew – 3
( liczba drzew przeznaczonych do wycinki 12 szt. )
3. Liczba wydanych decyzji odmownych na wycinkę drzew – 2
4. Liczba wydanych zezwoleń na wycinkę drzew właścicielom indywidualnym – 48

XVI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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
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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. 2
3. Samochód bojowy lekki – szt. 6
4. Motopompy i pompy szlamowe – szt. 16
5. Agregaty prądotwórcze – szt. 3
6. Zestaw hydrauliczny Lukas – szt. 2
III. Sprzęt zakupiony w 2020 roku

1. OSP Rybczewice
Urządzenie mobilnego parku edukacyjnego – wartość 53 919,35 zł
Zakup dwóch aparatów powietrznych – wartość 8000,00 zł
2. OSP Częstoborowice
Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP – wartość 840 685,56 zł
Zakup dwóch aparatów tlenowych – wartość 8000,00 zł

3. OSP Pilaszkowice-Bazar
Remont garażu na sprzęt – wartość 25 500,00 zł (dotacja MSWiA 22 000,00 zł)

4. OSP Wygnanowice
Wykonanie bramy garażowej – wartość 18 300,00 zł (dotacja MSWiA 11 000,00 zł)
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5. OSP Stryjno
Zakup radiostacji Motorola – wartość 2200,00 zł (dotacja MSWiA 2 100,00 zł)

7. OSP Podizdebno
Wymiana drzwi garażowych (drzwi zostały przekazane przez OSP Częstoborowice)
Koszt wymiany drzwi wynosi 1250,00 zł

XVII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
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 wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
Rządowy program „Rodzina 500 +” w Gminie Rybczewice w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.:
- liczba dzieci, na które było przyznane świadczenie wychowawcze – 498
- liczba wypłaconych świadczeń - 5987
- liczba rodzin – 292
- kwota wypłaconych świadczeń – 2 990 029,40 zł

2. ŚWIADCZENIE DOBRY START
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 2020 roku w Gminie
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Rybczewice złożono 240 wniosków o przyznanie świadczenia dobry start - przyznano i
wypłacono 367 świadczenia na kwotę 110 100,00 złotych.

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
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
alimentacyjnego prowadzą Komornicy Sądowi (jako podmioty uprawnione). Zadaniem
samorządu jest przekazywanie Komornikom informacji oraz podjęcie działań, mających na
celu poprawę skuteczności egzekucji alimentów.

Liczba dłużników alimentacyjnych: 27
Kwota zaległości dłużników na dzień 31.12.2020 r.: - 1.693 759,99 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 31.12.2020 r.: - 142 244,08 zł.

XVIII 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.
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
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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 2020- 23 uczniów na podstawie decyzji administracyjnej otrzymało pomoc
materialną o charakterze socjalnym tzn. stypendium szkolne. Ze względu na przekroczenie
kryterium dochodowego 5 uczniom odmówiono prawa do stypendium szkolnego. Wydatki
z tego tytułu są zadaniem własnym gminy i w roku 2020 wyniosły 26 387,20 zł.
Na dofinansowanie zadania z dotacji celowej gmina otrzymała z budżetu państwa
21 109,00 zł, wkład własny gminy Rybczewice wyniósł 5 278,20 zł.

XIX. 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 2020 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)
Stypendia wynosiły 200 zł dla ucznia , łącznie wypłacono w 2020 r. kwotę 4 600 zł
Ponadto wyróżniono 3 najlepszych sportowców Gminy Rybczewice w 2020 r. przyznając
każdej z osób bony finansowe po 300 zł
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XX.
WSPÓŁPRACA
Z
ORGANIZACJAMI
STOWARZYSZENIAMI I MŁODOCIANI PRACOWNICY

POZARZADOWYMI,

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

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.
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
kwota dotacji

Gminny

Ludowy

Klub 45 000,00 zł

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i Sportowy Victoria
dorosłych w piłce nożnej oraz udział we
współzawodnictwie sportowym
Stowarzyszenie wspierania 3 000,00 zł.
Aktywności

Festyn naukowy w ZSO w Rybczewicach

Lokalnej

w

Gminie Rybczewice

STOWARZYSZENIA
Udzielono wsparcia finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybczewicach w kwocie
53 919,35 zł z czego 50 000 zł była to pożyczka a kwota 3 919,35 stanowiła dotacje na wkład
własny do projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie
pn. „ Mobilny park edukacyjny w Gminie Rybczewice”

MŁODOCIANI PRACOWNICY
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
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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
kucharz 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 2020
r. na robotach publicznych było zatrudnionych 6 osób.

XXI. 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 20092032”. 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 20122032.
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
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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:
- Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa
- Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
Podczas spisu z natury zinwentaryzowano we wszystkich 15 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 2020 roku do unieszkodliwienia pozostało
1615 m2 na 4 budynkach. Gmina planuje pozyskać środki na termomodernizację pozostałych
budynków aby całkowicie pozbyć się azbestu.
W 2020 roku zdemontowano i przekazano do unieszkodliwienia:
- 309,33 m2 eternitu z budynku OSP w Częstoborowicach,
- 161,33 m2 eternitu z budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach
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W 2020 roku mieszkańcy mogli skorzystać z dwóch źródeł finansowania bezpłatnego
usuwania azbestu. Wyrób usuwany był bezpośrednio z dachu jako zlecenie demontażu lub
odbierany z gruntu.
23 czerwca 2020 roku Gmina Rybczewice podpisała aneks nr 2 do umowy współpracy
z Województwem Lubelskim na działania związane z demontażem, odbiorem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest do czasu wypełnienia wszystkich
obowiązków wynikającej z umowy tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku. Ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach realizacji projektu pn. „System
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego Gmina
Rybczewice w IV naborze złożyła 7 Zgłoszeń lokalizacji azbestu deklarując 13,78 Mg do
demontażu i 8,06 Mg azbestu do odbioru. Wniosek zakwalifikował się do realizacji w 2020
roku jednak ze względu na problemy z wyborem wykonawcy, termin realizacji został
przesuniety również na rok 2021. Z przesłanego wykazu nieruchomości przez Urząd
Marszałkowski w Lublinie za rok 2020 wynika, że z możliwości bezpłatnego usunięcia azbestu
skorzystało 9 właścicieli nieruchomości, u których usunięto z posesji 19,82 Mg azbestu. Wykaz
dotyczy zgłoszeń dokonanych w 2019 roku.
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 25 właścicieli
nieruchomości, u których zdemontowano i usunięto 52,34 Mg oraz usunięto z posesji 14,97 Mg
azbestu.
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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy zostało
złożonych 240 druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi):
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- 35 nowych deklaracji (w tym deklaracje sezonowe)
- 29 deklaracji o wygaśnięciu obowiązku opłaty (w tym deklaracje sezonowe)
- 176 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020r. do
31.12.2020r.
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 459 360,51 zł
2. Zaległości na dzień 31.12.2020r.: 77 893,90 zł
3. Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.: 3 943,94 zł
4. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 77 893,90 zł
Wysłane zawiadomienia z systemu SMS
1. Ilość wysłanych powiadomień SMS o zaległościach w opłacie za odpady - 74

Wystawione upomnienia w 2020 roku
1. Ilość wystawionych upomnień – 63 na kwotę 27 096,51 zł
Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami w 2020 roku.
1. Koszty łącznie: 508 063,52 zł
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 446 605,90 zł
3. Koszty administracyjne:
- wynagrodzenie pracownika: 47 695,02 zł
- szkolenie pracownika: 400,00 zł
- koszty eksploatacyjne w tym zakup materiałów i wyposażenia: 209,10 zł
- programy komputerowe: 8 364,00 zł
- pozostałe koszty: 4 789,50 zł
Ilość odpadów komunalnych podana w Mg wytworzonych na terenie Gminy Rybczewice w
2020 roku odebranych bezpośrednio „u źródła” oraz z GPSZOK-u
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Kod odpadu
16 01 03

17 01 03

Rodzaj odpadu
Zużyte opony

Ilość odpadu [Mg]
21,69

Odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

0,54

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
17 09 04

demontażu inne niż wymienione w 17 09

4,18

01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01

Papier

3,8

20 01 02

Szkło

46,46

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

3,72

Zużyte urządzenia elektryczne i
20 01 35*

elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające

4,71

niebezpieczne składniki (5)
Zużyte urządzenia elektryczne i
20 01 36

elektroniczne inne niż wymienione w 20

3,99

01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39

Tworzywa sztuczne

46,26

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

13,70

20 03 01

20 03 07

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe

218,53

37,61

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
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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
2020 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.
Pracownicy Urzędu w terminie jesiennym na terenie przyległym do GPSZOK posadzili
59 sztuk drzew liściastych w tym m.in. brzozy oraz dęby szypułkowe. Sadzenie drzew to zajęcie
pożyteczne o długotrwałych efektach, sprzyjające także podniesieniu walorów estetycznych
i środowiskowych gminy.
W dniu 6 sierpnia pracownicy Urzędu Gminy oczyścili teren przy drodze powiatowej
nr 2130L w miejscowości Bazar, gdzie zlokalizowana jest alejka wzdłuż której usytuowanych
jest kilkanaście dawnych piwnic.
W ramach trwania 27 edycji akcji "Sprzątanie Świata – Polska 2020" pod hasłem:
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” odbywającej się w terminie 18-20 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.
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.

XXII.PROMOCJA
Niezwykle ciekawa historia, regionalna tradycja i bogata kultura to niewątpliwie
najważniejsze przymioty, którymi Gmina Rybczewice pragnie się podzielić.
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Promując Gminę Rybczewice należy wskazać lokalnych artystów i producentów
produktów regionalnych, dzięki którym stoisko promocyjne, które prezentujemy na różnych
wydarzeniach przyciąga mnóstwo gości i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.
Niezastąpienie od lat Pan Tadeusz Wikira i jego „Rzeźby w korzeniu” współtworzą
gminne stoisko. Dzięki jego rzeźbom wytwarzanym z korzeni sosny (karpiny) i ciągle nowym
pomysłom na ich wykonanie nawet stali odwiedzający chętnie wracają pod nasz namiot aby
zobaczyć nowości i oczywiście uciąć miłą pogawędkę z panem Tadeuszem. Niewątpliwie
„punktem głównym” jest oczywiście największy ponad 1m skrzat, z którym nie tylko dzieci ale
i dorośli chętnie robią sobie zdjęcia pamiątkowe.
Równie istotnym elementem promującym Gminę są obrazy Pana Stanisława
Ostańskiego, które tradycyjnie zachwycają odwiedzających stoisko. Tematyka myśliwska,
która głównie dominuje na prezentowanych dziełach bardzo zaciekawia przechodniów. Należy
tu wymienić głównie obrazy pt. „Dziki w zimowym lesie” oraz „Łosie na śniegu”. Pan
Stanisław

promuje

Gminę

Rybczewice

na

każdym

wydarzeniu

kulturalnym,

a w przypadku swojej nieobecności, chętnie udostępnia swoje obrazy abyśmy mogli je dumnie
eksponować.
Stoisko gminne nie byłoby tak ciekawe, interesujące i oczywiście pyszne gdyby nie
nasze Panie z KGW „RYBCZEWICE”. Grupa tych zdolnych Pań na każdy wyjazd plenerowy
przygotowuje mnóstwo dań regionalnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród
kupujących i znikają błyskawicznie ze stołu promocyjnego. Panie zatem mają ręce pełne roboty
przysmażając na miejscu pierogi czy piekąc na grillu kiełbaski i kaszankę. Dzięki środkom
finansowym z kilku wyjazdów i uzyskanemu dofinansowaniu z ARiMR udało im się zakupić
niezbędny sprzęt kulinarny i wystawienniczy m.in.: przenośną kuchenkę, grilla, bemary,
warnik, termosy na zupę, podgrzewacze oraz wiele pater i przyborów kuchennych. Dzięki tym
wszystkim sprzętom, stoisko kulinarne prezentuje się niezwykle bogato i może swoim gościom
zaprezentować urozmaicone menu kulinarne. KGW „Rybczewice” oprócz dań jarskich dla
odwiedzających gości, standardowo przygotowują pyszne ciasta, do których proponują w
zestawie kawę i herbatę. Jak zatem widać ich stoisko to kompletna oferta, gdzie każdy znajdzie
coś dla siebie.
Podczas wydarzeń i imprez gminnych jak choćby dwie edycje Jarmarku Królewskiego czy
gminnych zawodów strażackich, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują dla
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uczestników pyszną grochówkę w tradycyjnej wojskowej kuchni polowej. Widok ten wśród
gości zawsze pobudza apetyt, a zupa jest tradycyjnie niesamowita.
Stoisko promocyjne Gminy Rybczewice to również wyroby pszczelarskie Państwa
Anny i Zygmunta Wójcik, którzy w swojej ofercie proponują kilka rodzajów miodu. Na ich
stole wystawienniczym zawsze można spróbować słodkości przed zakupem słoika.
Dopełnieniem stoiska są wyroby rękodzielnicze Pani Ireny Baran. Tworzy ona obrusy i
serwety wykonane na szydełku oraz w podobnym stylu wykonuje ozdoby choinkowe
i wielkanocne m.in. bombki, gwiazdki, aniołki czy kurczaki. Pani Irena wyszywa także obrazy
haftem krzyżykowym.
Nie można tutaj pominąć twórczości Pana Stanisława Lipy i jego rzeźb w drewnie.
Wykonuje on m.in. figury sakralne, płaskorzeźby oraz przestrzenne kompozycje jak np. szachy
czy pojazdy. Jego dzieła zachwycają nie tylko lokalną społeczność ale cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród kupców za granicą.
Stoisko gminne często ozdabiane jest dużymi sztucznymi kwiatami z bibuły, które
wykonuje głównie Pani Anna Kolano z Klubu Seniora. Tworzy ona wielkogabarytowe rośliny
tj. malwy, słoneczniki, róże czy piwonie zachowując precyzję i staranność w wykonaniu oraz
w doborze materiałów i kolorystyki.
Dziękujemy wszystkim twórcom za promocję i rozwój Gminy Rybczewice. Wasz talent
to nieoceniony skarb, którym pragniemy się dalej dzielić. To dzięki Wam oferta kulturalna
Gminy Rybczewice jest tak bogata i ciekawa.

Wydarzenia kulturalne z udziałem Gminy Rybczewice w 2020 roku:
1. 8 marca- Półfinał konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa w Lublinie
KGW „Rybczewice” zajęły II miejsce w kategorii „Rękodzieło-Piękno tradycji we
współczesnym świecie” w powiecie świdnickim.
2. 15 sierpnia – VI Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice
3. 6 września – II Jarmark Królewski w Rybczewicach – PIKNIK KRÓLEWSKI
4. 8 września – Gminne Uroczystości Odpustowo-Dożynkowe w Wygnanowicach
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5. 2 października – Gala finałowa konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa odbywająca
się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli ponadto w takich uroczystościach
kościelnych i wydarzeniach jak:
- uchwalenie Konstytucji 3 Maja
- 1 sierpnia udział w uroczystości wręczenia nagrody „Europejska Duża Rodzina Roku”
Państwu Debora i Joszka Brody w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
- 2 sierpnia wraz ze Stowarzyszeniem „MICHALEC 1864” i Grupą Historyczną utworzoną
przy SWAL uczczenie pamięci poległych Powstańców w bitwie pod Częstoborowicami, która
odbyła się 30 lipca 1863r.
- 12 września poświęcenie krzyża i obelisku na cmentarzu wojennym w Izdebnie
- 19 września poświęcenie krzyża przydrożnego w Stryjno Drugim
- obchody Święta Niepodległości,

Ponadto w ramach współpracy Gminy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami
1. 11 maja – podpisanie porozumienia o współpracy Gminy z Uniwersytetem Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
2. 6-7 czerwca - wspólne szkolenie 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie
– współpraca z 24 Batalionem Lekkiej Piechoty w Chełmie wchodzącym w skład
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz OSP
KSRG Rybczewice
3. 13 września - wystawa makiet samolotów „Lublin R-III” przed Urzędem Gminy
– współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie
Rybczewice
4. 1

października

–

montaż

tablicy

granicznej

oraz

tablicy

informacyjnej

Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego – współpraca z Zespołem Lubelskich Parków
Krajobrazowych w Lublinie.
5. 10 listopada – udekorowanie terenu całej Gminy chryzantemami – współpraca
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz KGW „RYBCZEWICE”
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Gmina Rybczewice publikuje na Facebooku wszystkie bieżące informacje o wydarzeniach,
inwestycjach i innych działaniach bezpośrednio dotyczących naszej lokalnej społeczności.
W 2020 roku został wydany 1 numer bezpłatnego pisma samorządu terytorialnego „Wieści
z Rybczewic” w nakładzie 500 sztuk łącznie, których koszt wydruku w firmie Comernet
Sp. z o.o. wyniósł 2 767,50 zł.
Gmina Rybczewice tworzy i wydaje również ulotki promocyjne lokalnych twórców, których
biografie i dzieła można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.

XXIII. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

XXIII.1. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Realizacja zadań za 2020 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r., (tekst jednolity - Dz. U. z 2020, poz. 1876 tj. ).
- liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych – 46 ,liczba osób w rodzinach 105,
- liczba rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej – 86, liczba osób w rodzinach 200,
realizowanej przez 2,5 etatu pracownika socjalnego.
- praca socjalna prowadzona w środowisku - 43 rodzin, liczba osób w rodzinie 93,
Realizacja świadczeń pieniężnych :
1. Zasiłek stały;
- zasiłek stały realizowany dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł;
- zasiłek stały realizowany dla pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 528 zł.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 10 osób ( 111 świadczeń ) , liczba osób w rodzinie 13
, kwota świadczeń 58 766,00 zł,
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy
społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - 6 osób,
liczba składek 72, kwota zrealizowanych świadczeń 4 180,00 zł.
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3. Zasiłek okresowy;
- zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł.
- zasiłek okresowy przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny tj. 528 zł na osobę w rodzinie.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 12 rodzin (48 świadczeń ) liczba osób w rodzinie 34,
kwota zrealizowanych świadczeń 19 899,00 zł,
- powody przyznania pomocy miedzy innymi :
a) bezrobocie,
b) ubóstwo;
c) sieroctwo;
d) niepełnosprawność;
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.
4. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie
z kryterium dochodowym wymienionym w art.8 w/w ustawy.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 41 , liczba osób w rodzinach 97 , liczba wydanych
decyzji 41 ,kwota 57 361,00 zł
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie przekraczającej ustawowe
kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.
Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin , liczba osób w rodzinach 25 , kwota świadczeń 10
300,00zł,
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5. Posiłek w szkole dla dzieci;
Łączna liczba rodzin objętych pomocą - 21, liczba osób korzystających z posiłku 21, liczba
osób w rodzinach 49, kwota świadczeń 5 410,00 zł. Do zasiłku uprawnione są osoby, i rodziny,
których dochód uzyskiwany nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj.
1051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zapewnia pomoc w umieszczeniu
osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w
Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub Domu Pomocy Społecznej - odpłatność gminy za pobyt
w domu pomocy społecznej 2 osoby, 24 świadczenia, kwota 62 377,00 zł.
GOPS Rybczewice współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie – w zakresie dystrybucji
żywności dla osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, których
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 1 161,60 zł na osobę w rodzinie –objętych pomocą 401 osób z terenu
Gminy Rybczewice.
W roku 2020 GOPS Rybczewice organizował wypoczynek letni dla dzieci z rodzin, które
spełniały kryterium dochodowe według ustawy o pomocy społecznej. 13 dzieci z terenu gminy
korzystało z wypoczynku letniego.
Pracownicy socjalni GOPS Rybczewice w ramach prowadzonej procedury " Niebieskiej
Karty" realizują pracę socjalną z osobami doświadczającymi przemocy

rodzinie - liczba

rodzin objętych pomocą 9.
Zakres pracy GOPS Rybczewice obejmuje również;
-sprawienie pogrzebu,
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych,
- organizacja międzysąsiedzkich usług opiekuńczych,
- inne formy wsparcia tj. poradnictwo specjalistyczne, usługi.
W celu skutecznej pracy z rodziną GOPS Rybczewice aktywnie współpracuje z;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w zakresie rejestracji, wyszukiwania ofert pracy,
szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego,
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- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w zakresie organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci, orzecznictwa, likwidacji barier architektonicznych,
- Sądem Rodzinnym IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świdniku odnośnie rodzin
niewydolnych wychowawczo, kierowania do ZOL, DPS, udział w toczących się
postępowaniach sądowych,
- Zespołem kuratorów sądowych w Świdniku odnośnie rodzin objętych dozorem kuratorskim
z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i innych problemów,
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Świdniku w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
organizacji terapii dla osób i rodzin, uczestnictwo w okresowej ocenie dzieci przebywających
w pieczy zastępczej,
- Poradniami Specjalistycznymi i Szpitalami w zakresie leczenia podopiecznych,
- Szkołami odnośnie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, realizacji posiłku dla
dzieci,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani odnośnie osób z
podejrzeniem uzależnienia,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Lublinie, Placówką Terenową w Piaskach odnośnie kompletowania

i

występowania z wnioskiem o świadczenia emerytalno-rentowe,
- Komisariatami Policji w zakresie stałej wymiany informacji dotyczących rodzin

z

terenu gminy ,
- Innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji , przeprowadzania
wywiadów alimentacyjnych,
- Urzędem Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie udzielania pomocy
kombatantom,
- Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób i rodzin,
- Innymi instytucjami mającymi na celu wsparcie dla rodzin problemowych.
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W zakresie swoich działań GOPS ma powierzone zadanie z zakresu finansowania wypłat
dodatków energetycznych realizowanych na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r., poz. 833 ze zm.).
Realizacja zadania z zakresu dodatku mieszkaniowego obecnie w dobie trwającej
epidemii rozszerzony został zakres wsparcia finansowego dla osób , które straciły pracę
o dopłatę do czynszu.
W 2020 roku nikt z mieszkańców Gminy nie ubiegał się o tę formę wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach w związku ze stanem epidemicznym kraju w
trosce o bezpieczeństwo osób starszych

przystąpił do ogólnopolskiego programu

wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 -tego roku życia pn. ,,Wspieraj
Seniora”, w 2020r.
Zakres działania to realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby , w tym artykuły spożywcze, środki
higieny osobistej dla osób w wieku powyżej 70 lat i więcej , którzy ze względu na trwający stan
epidemii pozostają w swoich domach.
Osoby potrzebujące mogły kontaktować się z ogólnopolską infolinią uruchomioną w ramach
programu ,, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w godzinach 8 -21 pod nr. tel: 22 505
11 11
Za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej dane osób są przekierowane
do konkretnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby
potrzebującej.
Pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie z osobą potrzebującą ustalając indywidualne
jego potrzeby i oczekiwania.
Została również nawiązana współpraca z lokalnymi sklepami , które zadeklarowały
dostarczanie zakupionych niezbędnych zakupów , również punkt apteczny wyraził wolę
współpracy w zakresie dostarczania niezbędnych leków .
Środki na realizacje tego wsparcia przekazuje osoba potrzebująca i pracownik socjalny na
podstawie opracowanego wewnętrznie regulaminu realizuje zadanie.

Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r . o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej (. Dz. U. 2020.0.821 tj.) za – 2020 r.
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Działania wspierające , utrzymanie rodziny w pełnym składzie , szeroko rozumiana pomoc
pracowników socjalnych.
W 2020r., został zatrudniony asystent rodziny podejmowane przez niego działania sprowadzają
się do jednego ,, osiągnięcie celu jaki sobie założyliśmy w swoich planach pracy z rodziną”.
Instytucje współpracujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybczewicach,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Starmed”

Praktyka Lekarza Rodzinnego w

Rybczewicach Drugich,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rybczewicach,
- Urząd Gminy Rybczewice,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich,
- Rodzinny Dom Dziecka ,, Nasz Dom” w Rybczewicach Drugich,
Instytucje i organizacje z poza terenu gminy Rybczewice :
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, ( udział w ocenie dzieci)
- Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku,
- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku,
- policja,
- kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich;
- Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku,
- Rodzinne Ośrodki Diagnostyki,
Finansowanie działań- środki własne gminy
- pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, oraz 1 dziecka w rodzinie zastępczej
niezawodowej koszt łączny 57 848,65 zł.
- asystent rodziny – 4 017,86 zł

Realizacja zadania z zakresu ustawy z 4 listopada 2016r., wsparcie kobiet w ciąży
i rodzin ,, Za życiem” (Dz.U. 2020. 1329 tj. ) w 2020r

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:
1) świadczeń opieki zdrowotnej;
2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.
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Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)).
I. Wsparcie, jest realizowane przez:
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety
w ciąży,
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu
i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji
niepowodzeń położniczych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

II . Wsparcie, obejmuje zapewnienie:
1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w
czasie porodu;
4)

dostępu

do

usług

koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu;
5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
III. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w
zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i
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ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub
chirurgii dziecięcej.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka obejmują w
szczególności:
1) diagnostykę prenatalną;
2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia
szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne;
3) wsparcie psychologiczne;
4) rehabilitację leczniczą;
5) zaopatrzenie w wyroby medyczne;
6) opiekę paliatywną i hospicyjną;
7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed
ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mówi ustawa
przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
2. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
3. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mówi ustawa.
4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
stosuje się odpowiednio.
7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
8. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących
zadania w zakresie jednorazowego świadczenia stanowią integralne części systemów
teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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9. Do finansowania jednorazowego świadczenia mają zastosowanie przepisy o finansach
publicznych.
10. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z
budżetu państwa.
11. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 10, w przypadku organu właściwego w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszą 3% otrzymanej dotacji
na jednorazowe świadczenie.
W 2020r. brak było wniosków do realizacji tej formy wsparcia.
Realizacja zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach
mieszkaniowych ( Dz.U.2001, Nr. 71, poz. 734) w 2020r.
1.Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7ust. 3 i 4, niniejszej ustawy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
- Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w
ust. 1.
2.Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1/domu pomocy społecznej,
2/młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3/schronisku dla nieletnich,
4/zakładzie poprawczym,
5/zakładzie karnym,
6/szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
całodobowe utrzymanie.
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Art.3.ust 1. Cytowanej powyżej ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których
mowa wart. 2ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu
złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6ust. 8.
1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa wart.2 ust.1, jeżeli w okresie 3
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w
gospodarstwie :
a/ jednoosobowym – 40%
b/ wieloosobowym – 30%
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej , obowiązującego w dniu złożenia
wniosku.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji wydawana jest decyzja administracyjna i następuje
realizacja świadczenia.
W 2020r ., brak było wniosków do realizacji tej formy wsparcia.

Realizacja zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020r.
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 „ .
96

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 2020 roku rozpatrywanych było 9 ,, 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
8

,, 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 – 9
- liczba formularzy C sporządzonych przez członków zespołu ( z ofiarą przemocy) – 9
- liczba formularzy D sporządzonych przez członków zespołu ( ze sprawcą przemocy )- 8
- liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego – 0
- liczba przekazanych policji lub kuratorom sądowym informacji przez pracowników
socjalnych o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za
tego rodzaju przemoc - 4
W 2020 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;
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3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie.
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 2 507 świadczeń na kwotę 288 871, 89 zł. w tym:
- dzieci do ukończenia 5-tego roku życia - 438 świadczeń na kwotę 40 076,84 zł.
- dzieci powyżej 5 roku życia do ukoń.18 lat – 1 917 świadczeń na kwotę 230 044,61 zł.
- powyżej 18 roku do 21 roku - 140 świadczeń na kwotę 17 130,44 zł.
- osoby powyżej 21roku do ukończenia 24 roku – 12 świadczeń na kwotę 1 620,00zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1 358 świadczeń na kwotę 149 132,87 zł.
z tego:
- z tyt. urodzenia dziecka - 16 świadczeń na kwotę 16 000,00zł.
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26 świadczeń,
na kwotę 10 400,00 zł.
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 150 świadczeń na kwotę 28 950,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 74 świadczeń na kwotę
7 941,83 zł.
- dodatek na podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - 319 świadczeń, na
kwotę 25 468,34 zł.
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 278 świadczeń na kwotę 15 988,97 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 495 świadczeń, na kwotę 44 383,73 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 1 156 świadczeń na kwotę 182 932,00 zł. w tym:
- na dzieci do 18 roku życia - 127 świadczeń na kwotę 20 122, 00 zł.
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- osoby powyżej 18 roku życia - 553 świadczeń na kwotę 87 500,00 zł.
- osoby, których niepełnosprawność powstała powyżej 16 roku życia do ukończenia 21 roku
życia - 476 świadczeń na kwotę 75 310,00 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 97 świadczeń na kwotę 142 755,00 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.
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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.
- wypłacono 120 świadczeń na kwotę 63 948,00 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 23 świadczeń na kwotę 2 300,00 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;
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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;
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 93 świadczeń na kwotę 85 921,00 zł.

W 2020 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 123 świadczeń na kwotę 65 474,00 zł.
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Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające:
- świadczenie pielęgnacyjne - 77 składek na kwotę 23 276,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 117 składek na kwotę 14 221,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna - 20 składek na kwotę 3544,00 zł.
Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające :
- świadczenie pielęgnacyjne – 48 składek na kwotę 6 341,00 zł .
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 składek na kwotę 4 989,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 20 składek na kwotę 1 159,00 zł.

W 2018 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.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

- wypłacono 287 świadczeń na kwotę 109 960,00 zł. z tego na osobę uprawnioną w wieku:
- od 0-17 lat - 256 świadczeń na kwotę 96 860,00 zł.
- od 18 -24 lat - 31 świadczeń na kwotę 13 100,00 zł.

Klub Seniora w gminie Rybczewice za 2020r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach przystąpił do realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020
Numer
Nazwa

Numer

i

i

nazwa

nazwa

projektu:

Projekt kierowany jest do

osi

działania;
Klub

priorytetowej
11.2

;

Usługi

Seniora

w

11

Włączenie

społeczne
Gminie

i

społeczne
zdrowotne

Rybczewice

.

25 osób z terenu gminy Rybczewice w wieku 60+ kobiet

i mężczyzn , osób z niepełnosprawnością oraz osób z trudną sytuacją ekonomiczną . Projekt
realizowany jest od 1 listopada 2018r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem działalności
Klubu Seniora jest aktywizacja i integracja osób starszych. W ramach w/w projektu seniorzy
rozwijają swoje zainteresowania , pasje. Klub seniora działa bardzo aktywnie. Beneficjenci
uczestniczą systematycznie trzy razy

w tygodniu

w zajęciach zaplanowanych w ramach

projektu. Seniorzy otrzymują wsparcie z zakresu bezpieczeństwa w sieci, udzielania pierwszej
pomocy, zdrowego trybu życia, symptomów chorób, kosmetologii i higieny osobistej . Seniorzy
aktywnie ćwiczą pod fachowym okiem instruktora fitness. Korzystają z usług prawnych i
psychologicznych . Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach kulinarnych i
fitness. Uczestnicy Klubu Seniora objęci zostają terapią zajęciową biorą udział w prelekcjach
aktywizujących edukacyjnych , będą uczestniczyć w życiu kulturalnym ( koncerty, kino, teatr,
wycieczki).Uczestnictwo

w

Klubie

Seniora

jest

bezpłatne.

Całkowite dofinansowanie projektu na realizację Klubu Seniora w gminie Rybczewice wynosi
727 833,00 zł. Środki europejskie stanowią kwotę 651 219, 00 zł. Dotacja celowa z budżetu
krajowego 76 614,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 766 140, 00 zł.
W 2020r., mimo przerw spowodowanych pandemią udało się w Klubie Seniora
zrealizować część zaplanowanych godzin zajęć tj: Poradnictwo prawne 27 godzin, poradnictwo
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psychologiczne 42 godziny, zajęcia fitness 71,5 godziny , zajęcia – terapia kulinarna w
wymiarze 149 godzin, szkolenie z pierwszej pomocy 25 godzin, warsztaty grupowe i
indywidualne- bezpieczeństwo w sieci 27,5 godziny , warsztaty grupowe i indywidualne –
zdrowy tryb życia diety zrealizowano 40 godzin.
W okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 zrealizowano również większą część
wyjazdów integracyjnych tj; 23 lipca zwiedzanie zabytków Chełma, 30 lipiec Zwierzyniec Krasnobród ; 21 sierpnia zwiedzanie zabytków Lublina; 24-25 sierpień zwiedzanie Warszawy,
15 wrzesień zwiedzanie Łańcuta; 24-25 dwudniowy wyjazd integracyjny w Bieszczady, 1
październik wyjazd integracyjny do MOK w Świdniku – koncert Elenii ; 15 październik wyjazd
integracyjny do Teatru Osterwy w Lublinie na sztukę pod tyt. ,,Nad Niemnem”. Wszystkie
wyjazdy integracyjne odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia.
Natomiast z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 już od 19 października 2020r.,
działalność klubu seniora została zawieszona.

XXIII.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.
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 oraz dary. 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.
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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 różnego rodzaju
warsztaty. Biblioteka w miarę możliwości stara się również włączać w różne akcje
ogólnopolskie promujące czytelnictwo. W 2020 roku zorganizowane były:

Warsztaty wielkanocne w formie filmiku na FB biblioteki
Nagranie filmiku instruktażowego z wykonania ozdoby wielkanocnej. Filmik został
umieszczony na FB biblioteki.
Bookcrossing- „Uwolnij Książkę”
Punkt wymiany książek cały czas jest dostępny.
Ogólnopolska akcja „Mała książka-Wielki człowiek”
Dn. 09.2019r-nadal
Od września 2020 r w Bibliotece już kolejny rok można odebrać wyprawkę czytelniczą
na dobry czytelniczy start przez dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt jest bezpłatny, organizowany
przez Instytut Książki i finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
„Teatrzyk Kamishibai- bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”
Liczba uczestników: 70
Biblioteka wraz z Zespołem Wychowania Przedszkolnego „Ekoludek” w ramach
Innowacji pedagogicznej „Teatrzyk Kamishibai- bajkowa podróż do krainy wartości i
dziecięcej wyobraźni” odwiedza przedszkolaków z teatrzykiem kamishibai. Spotkania w
przedszkolu z teatrem kamishibai odbywały się cyklicznie w każdej grupie aż do marca 2020.
jak tylko będzie możliwość odwiedzin w szkole, projekt będzie kontynuowany.
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Konkurs „MÓJ BOHATER STRAŻAK – RATOWNIK”
W bibliotece został ogłoszony konkurs „MÓJ BOHATER STRAZAK- RATOWNIK” dla
wszystkich dzieci i młodzieży z gminy. Wpłynęło ponad 100 prac, ale ze względu na sytuację
epidemiologiczną obchody 100-lecia jednostki OSP RYBCZEWICE przeniesiono na 2021 rok- tak i
wręczenie nagród odbędzie na uroczystych obchodach w 2021 roku.
„PapieroweLoVe – cuda z papieru”
Dn. 14.10.2019r- 31.10.2020r.
Liczba uczestników: ok. 100
Dzięki otrzymanemu grantowi biblioteka zrealizowała 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. Niestety przez pandemię spotkania z dziećmi i seniorami zostały zawieszone.
Punkt zbierania korków plastikowych
Biblioteka od kilku lat zbiera korki plastikowe, które przekazuje do Hospicjum Małego
Księcia w Lublinie.
Działalność w mediach społecznościowych
Prowadzenie Facebooka biblioteki- podlinkowywanie różnych wydarzeń kulturalnych
jak np.: spektakle online, wirtualne zwiedzanie, udostępnianie linków do darmowych e-booków
czy audiobooków, spotkań z autorami, filmów instruktażowych, branie udziału w akcjach
społecznych m.in.: Dzień szpilek, Zbieranie książek dla dzieci dla małych bibliotek (Kinder)za udział w akcji nasza biblioteka otrzymała dwie pufy.

Projekt Cyfrowe GOKI
Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dzięki któremu dostała
niedopłatnie komputery przenośne z oprogramowaniem: 1 sztukę dla pracownika biorącego
udział w projekcie oraz na wyposażenie pracowni komputerowej 4 sztuki o wartości 16 174,56
zł. W ramach projektu dzieci i młodzież z gminy Rybyczewice będą mogły uczestniczyć
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niedopłatnie w warsztatach z Dziennikarstwa on-line oraz z Bezpieczeństwa w sieci. Projekt
realizowany jest od grudnia 2020 roku.

W związku z epidemią COVID-19 w 2020 roku zakres i dostępność świadczonych usług
bibliotecznych był ograniczony:
- od marca do maja biblioteka była zamknieta dla użytkowników.
- od 11 maja otwarcie biblioteki, ale w reżimie sanitarnym, oraniczenie liczby
osób przebywających w bibliotece, zamknięcie czytelni, ograniczenie dostępu do stanowisk
komputerowych- przy komputerach mogła przebywać tylko jedna osoba.
- od 4-tego listopada biblioteka przeszła w tryb pracy rotacyjnej z zarządzenia
Pani Wójt, w celu zminimalizowania kwarantanny wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego. Mimo pracy rotacyjnej i ograniczonego dostępu do biblioteki czytelnicy mieli
dostęp do księgozbioru. Obsługa klienta odbywała się poprzez domofon.
- Biblioteka zorganizowała możliwość wypożyczania książek przez telefon, email czy komunikator FB.
Pandemia miała ogromny wpływ na funkcjonowanie biblioteki. W początkowej fazie
biblioteka była całkowicie niedostępna dla czytelników. Jedyna komunikacja była zachowana
przez media społecznościowe, telefon, e-mail. Niestety przez pandemię wiele osób bało się
korzystać z zasobów biblioteki, co ma duży wpływ na liczbę wypożyczeń czy odwiedzin w
bibliotece. Niestety przez pandemię również nie było możliwości prowadzenia zajęć w lokalnej
szkole i przedszkolu oraz z Klubem Seniora. Spadła znacząco liczba odwiedzin dzieci w
bibliotece, a także osób starszych i schorowanych.
Księgozbiór na koniec 2020 r. liczył 11034 woluminów. W roku 2020 zakupiono ze
środków własnych314 książek na sumę 7000 zł oraz ze środków ministerialnych 276 książek
na sumę 7000 zł. 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 2020 roku było 204 osób. Wypożyczono
łącznie 1593 woluminów, w tym 1121 książek dla dorosłych, 332 dla dzieci oraz 140
woluminów z niebeletrystyki. Z czytelni na miejscu skorzystano 245 razy. W bibliotece
zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie oraz jedna na 1/8 etatu. Biblioteka czynna jest
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od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Biblioteka brała udział w
ogólnopolskiej akcji Kinder – „Przerwa na wspólne czytanie”. Dzięki udziałowi w projekcie
biblioteka otrzymała 2 pufy. Biblioteka już kolejny rok uczestniczy w ogólnopolskiej akcji
„Wielki Człowiek- Mała Książka” , w ramach której dostała do przekazania wyprawki
czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kampania organizowana jest przez Instytut Książki i
finansowana przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. A także zakwalifikowała
się do projektu Cyfrowe GOKI dzięki któremu otrzymała w ramach projekt pięć przenośnych
komputerów wraz z oprogramowaniem.

XXIII.3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH im. KRÓLA JANA III
SOBIESKIEGO

Funkcjonowanie ZSO w Rybczewicach w

2020 roku uzależnione było od istniejącej

sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z epidemią COVID-19.
Od dnia 12 marca 2020 roku miało miejsce zawieszenie zajęć w szkole, natomiast
od dnia 25 marca 2020 roku wprowadziliśmy naukę zdalną, która była kontynuowana do końca
roku szkolnego.
Od września 2020 roku rozpoczęliśmy naukę stacjonarną w całym ZSO, jednak już od
dnia 26 października 2020 roku klasy 4-8 SP powróciły do nauczania zdalnego. Natomiast klasy
1-3 SP, oddziały przedszkolne i ZWP uczyły się stacjonarnie.
Od dnia 09 listopada 2020 roku klasy 1-3 przeszły również na nauczanie zdalne.
Był to bardzo ciężki okres pracy szkoły, który wymagał od nas różnorodnych działań w
związku z zarządzeniami i wytycznymi MEiN, MZ, GIS i organu nadzorującego. Mimo to
szkoła pracowała bez zastrzeżeń, co zostało potwierdzone protokołem kontroli kuratoryjnej
dotyczącej zdalnego nauczania.
Praca w placówce odbywała się zgodnie z założonym planem, realizowane były
wszystkie zadania wynikające z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Pracowaliśmy nad rozwojem naszych dzieci i uczniów, dbając o ich rozwój intelektualny,
wychowanie i bezpieczeństwo, dostosowując na bieżąco pracę szkoły do ciągle zmieniającej
się sytuacji epidemiologicznej.
W ramach ZSO funkcjonowały:
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a/ Szkoła Podstawowa – 13 oddziałów;
b/Oddziały przedszkolne – 2 oddziały;
c/ ZWP „Ekoludek” – 2 oddziały;
Szkołą zarządzał:
Dyrektor ZSO i V-ce Dyrektor

Szkoła posiadała wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, łączenie 32 nauczycieli w
tym:
24 nauczycieli dyplomowanych;
7 nauczycieli mianowanych;
1 nauczyciela kontraktowego;
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 uczęszczało 282 uczniów:
a/ Szkoła Podstawowa - 209 uczniów,
b/ oddziały przedszkolne – 36 uczniów,
c/ ZWP ” Ekoludek” – 37 uczniów;

Szkoła podejmowała szereg działań służących rozwojowi dzieci i poprawie jakości
kształcenia poprzez:
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- 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;
promowanie szkoły na zewnątrz (strona internetowa, gazetka szkolna, uroczystości,
udział w konkursach);
- konkursy;
- prowadzenie projektów i innowacji;
organizowanie wycieczek;
umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z dodatkowych zajęć;
- troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
- szeroko rozumianą profilaktykę;
pracę nad kształtowaniem postaw, norm społecznych, wartości obywatelskich
i patriotycznych.
KONKURSY :
1. Szkolny Konkurs Wiedzy „Parki Narodowe w Polsce”
Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy o parkach
narodowych w Polsce oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klas V-VIII. Uczestnicy konkursu musieli
wykazać się wiedzą z zakresu biologii, geografii i ekologii.
Dnia 10.01.2010 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali bardzo fajne kalendarze - „kalendarze z lasu”, za które
serdecznie dziękujemy Pani z Wydziału Edukacji Nadleśnictwa Świdnik.
2. XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” ETAP PARKOWY
Dnia 31 stycznia 2020 r. uczniowie z klasy VIII wzięli udział w XIX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Etap parkowy konkursu
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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. Dwóch naszych uczniów uzyskało najwyższe wyniki spośród
wszystkich piszących test.
3. Konkurs kolęd i pastorałek
W dniu 29 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i
Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda...”. Swoje talenty zaprezentowało 47 uczniów w
3 kategoriach wiekowych. Poziom był wysoki, a wybór najlepszych wykonawców
trudny.
4. Konkursy z SKO
Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku po raz kolejny zostały przeprowadzone
konkursy: konkurs ortograficzny „Dyktando SKO” i konkurs matematyczny
„Matematyka z SKO”. Organizatorami konkursów byli: Zespół edukacji
wczesnoszkolnej

i Szkolna Kasa Oszczędności. Oba konkursy wzbudziły duże

zainteresowanie wśród uczniów klas trzecich. Do konkursu ortograficznego
przystąpiło 10 uczniów. Uczestnicy pisząc dyktando o oszczędzaniu musieli
wykazać się znajomością zasad pisowni i umiejętnością zastosowania ich w
praktyce.
W konkursie matematycznym „Matematyka z SKO” wzięło udział 11 uczniów.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie zestawu konkursowego. Zmagania z
„tabliczką mnożenia” w I etapie nie pozwoliły wyłonić zwycięzców.
Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe,
których fundatorem był Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach.
5.Konkurs kaligraficzny "Piórem i pazurem"
Celem konkursu było promowanie umiejętności porawnego i starannego pisania.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas drugich SP.
6. XV POWIATOWY PRZEGLĄD JASEŁEK W KRZCZONOWIE
Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów kolędowania w
naszym regionie.
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7. Konkursy organizowane w bibliotece szkolnejw 2020 roku.
Celem konkursów było:- promowanie czytelnictwa,- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
- rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych dzieci,
-zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma.
Uczniowie

wzięli

*Konkurs

plastyczny

udział
,,Moja

w

następujących

zakładka

do

książki”

konkursach:
(kl.

I-III)

Zadaniem uczniów było wykonanie zakładki do swojej ulubionej książki dowolną techniką.

*Konkurs

plastyczno

–

literacki

,,Moja

książeczka”

(kl.

II-IV)

Zadaniem uczniów było wykonanie swojej książeczki własnoręcznie według własnego
pomysłu (technika dowolna).
*Konkurs plastyczno – literacki ,,Plakat promujący bibliotekę lub czytanie” (kl. IV-VIII)
Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu w formacie A3 lub A4 dowolną techniką. Plakat
musiał zawierać hasło promujące bibliotekę szkolną i czytelnictwo.

* Konkurs ,,Mój dzienniczek lektur” (dla klas II-VI)
Zadaniem konkursu było stworzenie dzienniczka lektur poprzez opracowanie stron tytułowych
przeczytanych

lektur,

streszczenie

i

wykonanie

do

nich

ilustracji.

*Konkurs kaligraficzny ,,Mój ulubiony wiersz z okazji 11 listopada” (dla klas II – III)
Zadaniem uczestników konkursu był: wyszukanie z Internetu wiersza związanego
z tematyką 11 listopada, przepisanie go na kartce z bloku (A3) oraz wykonanie do niego
ilustracji.
*Teleturniej wiedzy o książce
Z okazji święta ,,Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” w bibliotece
zorganizowano teleturniej dla uczniów klasy IIA i IIB. Celem teleturnieju było
promowanie książki i czytelnictwa. Teleturniej składał się z dwóch części.
W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na pytania związane z książką,
w drugim projektowali zakładkę do książki.
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*

Konkurs

,,Moja

literacki

przygoda

z

książką”

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VIII. Uczestnik konkursu ma za
zadanie napisać pracę w formie ( opowiadania, listu, komiksu), której motywem
przewodnim

będzie

,,moja

przygoda

z

książką”.

PROJEKTY I IINOWACJE:
1. PROJEKT PRZYRODNICZY W KLASACH 1-3 „FLORA I FAUNA LASU”
W ramach projektu zorganizowano spotkanie uczniów z klas pierwszych z
panem leśniczym . Nasz gość bardzo interesująco opowiadał o lesie i jego
mieszkańcach. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały ciekawostek
dotyczących różnych zwierząt, dowiedziały się również o trudach życia zwierząt w
okresie zimy. Podczas spotkania pierwszaki zadawały Panu leśniczemu mnóstwo
pytań i chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Pan leśniczy podkreślał, że
człowiek jest gościem w lesie i powinien szanować zwyczaje gospodarzy, czyli
zwierząt tam mieszkających. Mali miłośnicy przyrody obejrzeli prezentację
multimedialną na temat lasu i jego mieszkańców, wspólnie z Paem leśniczym
rozwiązali przyrodniczą krzyżówkę. Mieli możliwość sprawdzenia swoich
wiadomości i umiejętności na tablicach poglądowych. Zadaniem uczniów było
połączenie zwierzaka z jego domem oraz wskazanie drogi młodych zwierząt do
swojej matki.
2.

PROJEKT

OGÓLNOPOLSKI

„TECHNIKOLUDEK

–

CZYLI

PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE TECHNOLOGII” .
Celem projektu było wprowadzenie dziecka w świat technologii. Projekt był
realizowany w ZWP i Oddziałach przedszkolnych.

3. PROJEKT PROGRAMOWO-METODYCZNY „BAJECZNA KSIĘGA”
Celem projektu było kształtowanie kompetencji językowych, postaw –
wychowanie do wartości oraz kreatywności przy współpracy rodziców. Projekt był
realizowany w ZWP i oddziałach przedszkolnych.
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4.

PROJEKT

„ZAJĘCIA

ROZWIJAJĄCE

LOGICZNE

MYŚLENIE

U

UCZNIÓW”
Celem projektu było rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności skupienia
uwagi, doskonalenia pamięci i kojarzenia logicznego, twórczego. Projekt był
realizowany w klasach pierwszych SP.
5.

INNOWACJA

PEDAGOGICZNO-METODYCZNA

„ODKRYWAM

I

TWORZĘ”
Celem tej innowacji było wprowadzenie nowoczesnych metod zabawowych z
elementami

eksperymentowania,

badania

odkrywania,

obserwowania

doświadczania i przeżywania. Innowacja była realizowana w klasie trzeciej SP.
6.

INNOWACJA

METODYCZNA

„NOWOCZESNY

SPOSÓB

NAUKI

SŁOWEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SYSTEMIE INSTA.LING”.
Celem innowacji było

umożliwienie uczniom szybkiej nauki słówek, a

nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy.
Innowacja była przeznaczona dla uczniów klas 1-8.
7. PROJEKT EDUKACYJNY „ŚLADAMI PRZYRODY, KULTURY, HISORII,
I TRADYCJI NASZEJ OJCZYZNY”
Celem projektu były wycieczki krajoznawcze, odbywające do ciekawych
miast oraz wypełnienie kart pracy w trakcie trwania wycieczki. Karty pracy były
oceniane a oceny wstawiane z poszczególnych przedmiotów w zależności od
tematyki.
8. INNOWCJA „SZACHY W KL.1-3”
Celem innowacji była popularyzacja szachów, jako efektywnej formy rozwoju
umysłowego, czerpanie przyjemności i satysfakcji z wygranej; kształtowanie własnej
osobowości: wykształcenie poczucia obiektywizmu, uznanie praw innych ludzi, nauka
tolerancji i reakcji na niepowodzenia; rozwijanie myślenia logicznego, doskonalenie
umiejętności gry w szachy.

WYCIECZKI:
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1. Wycieczka do Zamościa.
Dnia 25 lutego 2020 r. grupa 45 uczniów z klas 4-8 wzięła udział w wycieczce do Zamościa
– w ramach projektu/innowacji realizowanego w SP w roku szkolnym 2019/2020.

2. Wycieczka do Krasnegostawu.
6 lutego przedszkolaki z grup 0,,A” i 0,,B” wybrały się na wycieczkę do Krasnegostawu.
Pierwszym etapem wycieczki był spektakl ,,Wynalazki” w Domu Kultury.
Po wyjściu z Domu Kultury dzieci udały się do Sali Zabaw dla dzieci,,Victoria Blue”. Tam
czekało na nich wiele atrakcji. Najbardziej chyba podobała się zjeżdżalnia pontonowa i
karuzela pod palmą. Wszystkie dzieci wesoło się bawiły, nikt się nie nudził. Na koniec czekała
jeszcze jedna atrakcja – pizza i sok.

3. Wycieczka do Chełma.
Grupa 40 uczniów z klas 4-8 po raz kolejny wzięła udział w wycieczce – w ramach
projektu/innowacji realizowanego w SP w roku szkolnym 2019/2020. Tym razem do Chełma.
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.
Jednak ze względu na wprowadzenie od marca 2020 roku nauczania zdalnego była
ograniczona możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami, i dlatego część zajęć została
zawieszona.
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;
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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. Szkolna Kasa Oszczędności;
16. Zajęcia z robotyki.
Zajęcia dodatkowe w ZWP i oddziałach przedszkolnych:
1. Rytmika;
2. Gry i zabawy ruchowe;

Zaspakajane były również wszelkie potrzeby uczniów 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;
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W szkole dysponowaliśmy specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
takimi jak: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.
Pomimo tego trudnego okresu pandemicznego pomoc psychologiczno-pedagogiczna była
także prowadzona podczas nauczania zdalnego.
Biblioteka w czasie nauczania zdalnego realizowała swoje zadania stosując zasady reżimu
sanitarnego.
Jak co roku dbaliśmy o promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym jak i poza nim.
W tym roku ze względu na sytuacje epidemiologiczną i zmieniony harmonogram pracy szkoły
miało to mniejszy wymiar. Pomimo tego w szkole odbywały się wycieczki, konkursy,
uroczystości, innowacje i projekty w wymiarze zarówno stacjonarnym jak i on-line.
Szczegółowe sprawozdania znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.
Ze względu na reżim sanitarny i ograniczenie kontaktów mniej owocna była współpraca
szkoły z innymi instytucjami.
Współpraca z organem prowadzącym, który wspierał nas w wielu aspektach
funkcjonowania szkoły była efektywna.
W ramach projektu „Zdalna szkoła ” i „Zdalna szkoła plus”

placówka

została

doposażona w 33 laptopy, które wspierały nas w okresie kształcenia na odległość.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach została nawiązana współpraca on-line

ze

Szkołą

Szkoła współpracowała ze SWAL w Rybczewicach czego efektem był

Festyn

Języków Obcych „Victory” w Świdniku.

Naukowy – Robotyka dla klas 1-3 SP.
Współpracując z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybczewicach, prowadzona była w
ZWP i w oddziałach przedszkolnych

innowacja pedagogiczna w oparciu o dwie bajki

terapeutyczne.
W ramach kilkuletniej już współpracy z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym
„Victoria” Rybczewice mimo pandemii, bezpłatnie użyczaliśmy obiekty sportowe ( Orlik, salę
gimnastyczną) do celów treningowych oraz do przeprowadzania sparingów i turniejów.
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Na bieżąco współpracowaliśmy z Radą Rodziców, która służyła pomocą i wsparciem
finansowym w zorganizowanych konkursach szkolnych.
W naszej szkole

działało Szkolne Koło Wolontariatu, które

obejmowało swoim

patronatem akcje charytatywne.
W miarę możliwości realizowane były przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym,
we współpracy z policją, Kuratorem sądowym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej , Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
W wyniku współpracy z Teatrem” Kurtyna” w naszej szkole gościliśmy aktorów z Krakowa,
którzy wystawili trzy widowiska profilaktyczno - edukacyjne.
Dla uczniów klas 1-3 artyści zaprezentowali przedstawienie pt.:„Miś Nie Grzeczniś”.
Najmłodsi widzowie poznali rozbrykanego misia, który był bardzo niegrzeczny. Uczniowie
biorąc udział w tej pouczającej lekcji i odpowiadając na pytania zadawane przez artystów
poznali tajniki kulturalnego zachowywania się. Dzieci zobaczyły, jak należy zachowywać się
w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, co
to jest empatia i szacunek dla słabszych. Aktorzy zachęcali również do czytania książek.
Drogi rozsądnego i lepszego życia, pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania
stawiane młodym ludziom przez dzisiejszy świat to temat przedstawienia teatralnego „Super
prank”, dla uczniów klas 4-6. Tytułowe wyzwanie naraża życie i zdrowie bohatera.

Z

pewnością wszyscy teraz już wiedzą, jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnych decyzji i w
przeciwieństwie do bohatera takich nie podejmują. A co najważniejsze – nie warto
dostosowywać się do grupy za wszelką cenę! Każdy z nas jest inny a przez to wyjątkowy.
Uczniowie klas 7-8 obejrzeli spektakl „Wygrać siebie”. Aktorzy przedstawili historię i
problemy nastoletniej Zosi, na którą niekorzystnie wpływa poniżanie, zastraszanie i
wykluczenie z grupy rówieśniczej. Z powodu złego traktowania przez rówieśników, Zosia
zaczyna popadać w depresję. Historia ma jednak pozytywny finał. Dziewczyna korzysta z
pomocy dorosłych: nauczycieli i terapeutów, uczestniczy w terapii, zaczyna wierzyć w siebie,
odnajduje radość i sens życia, jest sobą, znowu chce żyć.
Piosenki, interakcja działań scenicznych z publicznością, kostiumy, rekwizyty i staranna
oprawa muzyczna to dodatkowe, teatralne atuty tych przedstawień.
Spektakle były poruszające i wydaje się, że ze względu na zaangażowanie uczniów w
ich odbiór, pozostawią wiele dobrego w głowach i sercach naszych uczniów.
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Dnia 20 lutego 2020 roku gościł również w naszej szkole Teatr „Kto tam?” ze Świdnika.
Uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzeli bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”. Dzieciaki z ogromnym zainteresowaniem przyglądały się grze aktorów. Niektórzy
z wrażenia wstawali z miejsca i oglądali spektakl na stojąco. Wszyscy w wielkim skupieniu
oglądali przygody Czerwonego Kapturka i wilka. Klimat bajki podkreślała umiejętnie dobrana
muzyka i piękna scenografia. Na zakończenie artyści ze Świdnika otrzymali gromkie brawa.
Po przedstawieniu odbyły się warsztaty dla widzów. Zarówno uczniowie jak i aktorzy bawili
się świetnie. Uczniowie mogli porozmawiać z aktorami na temat ich pracy, pokazywać swoje
emocje i wcielać się w role. Wszyscy chętnie brali udział we wspólnej zabawie.

Odpowiednie i efektywne nauczanie w ZSO w Rybczewicach możliwe było dzięki
odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno -dydaktycznej, która stale była rozwijana
i unowocześniana. Szkoła dysponowała:
· 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, filmoteką oraz biblioteczką dla rodzica;
- Centrum Multimedialnym i Informatycznym;
· funkcjonalnymi klasami wyposażonymi w TIK,
· stołówką,
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· gabinetami: pielęgniarki szkolnej. psychologa szkolnego, logopedy oraz specjalisty do
zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

W 2020 roku w szkole w ramach doposażania i modernizacji bazy dokonano:
wprowadzono dziennik elektroniczny VULCAN,
zamontowano monitoring wizyjny ORLIKA,
dokonano modernizacji sieci komputerowej,
dokonano wymiany większości punktów oświetleniowych w klasach, na korytarzach
oraz oświetlenia awaryjnego,
wykonano prace budowlane na górnej kondygnacji budynku dzięki którym,
wyodrębniono nowe pomieszczenie dla sali pamięci oraz drugiej sali informatycznej,
wykonano prace malarskie w sali gimnastycznej,
dokonano naprawy schodów od strony ORLIKA,
częściowe odnowiono elewację zewnętrzną budynku szkoły,
dokonano pomalowania elementów placu zabaw oraz wymiany piasku,
zakupiono 21 krzeseł obrotowych do pracowni internetowej;
zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;
zakupiono sprzęt sportowy;
doposażono w pomocy dydaktyczne ZWP o oddziały przedszkolne;
uzupełniono księgozbiór biblioteki;
zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne.

Szkoła pracowała w systemie jednozmianowym.
Szkoła posiada stronę internetową oraz gazetkę szkolną pt. :”Wieści szkolne”.
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