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Słowo wstępne Starosty  

 
Szanowni Państwo,  
 

Przedstawiamy Państwu opracowanie o nazwie 

„Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego w 2018 

roku”.  

Znowelizowana ustawa o samorządzie 

powiatowym, zobowiązuje Zarząd Powiatu aby co 

roku,  do dnia 31 maja, przedstawił radzie Powiatu 

raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. 

W powiecie raport ma obejmować podsumowanie 

działalności zarządu Powiatu w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii oraz uchwał rady Powiatu.  

Rok 2018 był rokiem szczególnym. W wyniku 

wyborów samorządowych przeprowadzonych  

w dniu 21 października 2018 roku, nastąpiła zmiana 

kadencji władz samorządowych. W dniu 16 listopada 2018 roku, wygasła kadencja poprzedniej 

Rady Powiatu w Lubartowie, a w dniu 22 listopada 2018 roku, rozpoczął swoją pracę nowo 

wybrany Zarząd Powiatu w Lubartowie.  

Jesteśmy świadomi, że przedstawiany Raport dotyczy w dużej mierze działalności władz 

Powiatu Lubartowskiego poprzedniej kadencji ale zgodnie z zasadą ciągłości sprawowania 

władzy wykonawczej w powiecie,  naszym obowiązkiem jest wykonanie zapisów ustawowych  

i przedstawienie Radzie Powiatu w Lubartowie Raportu obejmującego funkcjonowanie Powiatu 

w całym roku, w celu przeprowadzenia debaty o stanie naszego Powiatu w 2018 roku. 

Dokument ten jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. Został 

przygotowany na podstawie danych finansowych i statystycznych pozwalających 

przeanalizować różne obszary funkcjonowania Powiatu. Tegoroczny „Raport o stanie Powiatu 

lubartowskiego w 2018 roku” może również stanowić materiał wyjściowy do porównań  

w latach następnych. 

Raport ten jest również sprawozdaniem z pracy administracji publicznej. Zakres działania 

Powiatu jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia, 

przez geodezję, architekturę, budownictwo, transport, drogownictwo, poprzez inwestycje  

w infrastrukturę Powiatu, rozwój gospodarczy, rolnictwo, leśnictwo i ochronę środowiska, 

bezpieczeństwo mieszkańców aż po kulturę i sport. A suma wszystkich tych działań składa się na 

jakość życia wszystkich mieszkańców Powiatu. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie i innych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz szereg 

dokumentów, będących w posiadaniu instytucji powiatowych, a także informacje zamieszczone 

na stronach internetowych, jak również dane statystyczne o powiecie lubartowskim.  

Zdjęcie 1 Ewa Zybała - Starosta Lubartowski 
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W Raporcie nie oceniamy i nie komentujemy. Chcemy przekazać fakty przedstawione  

w czytelny sposób, tak aby każdy mógł sobie wyrobić opinię o stanie naszego samorządu. 

Chcemy przecież debatować o naszych wspólnych pieniądzach i naszych wspólnych planach na 

dalszą przyszłość działania.  

 

 

Ewa Zybała 

 

Starosta Lubartowski 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

Powiat Lubartowski położony jest w północnej części Województwa Lubelskiego, na styku 

trzech krain geograficznych - Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Graniczy  

z powiatami: łukowskim, radzyńskim, parczewskim, łęczyńskim, lubelskim, puławskim  

i ryckim. Powiat Lubartowski składa się z 13 gmin, z czego 10 to gminy wiejskie (Abramów, 

Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów), 

dwie miejsko-wiejskie (Kock, Ostrów Lubelski), a jedna miejska (Miasto Lubartów).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczną część Powiatu lubartowskiego zajmuje Wysoczyzna Lubartowska - falista równina 

morenowa, przez którą przepływa malowniczo nieuregulowana rzeka Wieprz. Pozostała część 

Powiatu, głównie gmina Uścimów, leży na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Ukształtowanie 

terenu to liczne jeziora oraz wielkie kompleksy leśne (m.in. Lasy Kozłowieckie z Kozłowieckim 

Parkiem Krajobrazowym) sprzyjają wypoczynkowi z dala od zgiełku oraz przyciągają amatorów 

turystyki pieszej i rowerowej, wędkarzy, grzybiarzy, a także miłośników przyrody. 

  

Mapa 1: Mapa Powiatu Lubartowskiego 
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1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

Według danych GUS w Lublinie zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2018 r., liczba ludności 

Powiatu Lubartowskiego wyniosła 88 830 osób, z czego 51 % stanowiły kobiety, a 49 % 

mężczyźni. Liczba ludności stanowi 4,19 % ludności województwa, 0,23 % ludności kraju. 

Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym 

stanowiły 18,62 % (16 541 osób), osoby w wieku produkcyjnym 60,97 % (54 159 osób),  

a w wieku poprodukcyjnym 20,41 % (18 130 osób). W roku 2018 liczba ludności spadła o 0,37 

%. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 10,8 %. Stopa 

bezrobocia dla województwa wynosi 8 % dla kraju wynosi 5,8 %. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiecie Lubartowskim wynosiła 3 976, w tym 53 % stanowiły kobiety, 47 

% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 

1,59 %. Poniżej prezentujemy w  formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące 

demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób 

bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. 

 

Tabela 1:  Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych 
z prawem do zasiłku w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni ogółem 3 976 1 859 2 117 

Bezrobotnie z prawem do zasiłku 552 264 288 

Długotrwale bezrobotni 2 482 1 068 1 414 

Wykres 1: Wykres liczby osób bezrobotnych w Powiecie Lubartowskim w podziale na płeć 
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Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w I półroczu 2018 roku Powiat Lubartowski 

charakteryzował się ujemnym przyrostem naturalnym na poziomie - 118.   
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Przyrost  naturalny w Powiatach 

Wykres 3: Wykres przyrostu naturalnego w Powiecie Lubartowskim w porównaniu  
z sąsiednimi powiatami:  Powiatem Parczewskim i Powiatem Lubelskim 

Wykres 2: Przyrost naturalny – porównanie pomiędzy Powiatem Lubartowskim, Powiatem Parczewskim 
i Powiatem Lubelskim 
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2. Zadania Powiatu  

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć 

zasadniczych grup tematycznych, takich jak:  

- infrastruktura społeczna - edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna, 

pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,  

- infrastruktura techniczna - transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - obronność, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska,  

- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne - gospodarka wodna, rolnictwo, 

leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,  

- działalność organizatorska - przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, 

ochrona dóbr kultury, promocja Powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

 

Do zakresu działania Powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach 

powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę 

policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, 

weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego z organami 

szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych służb określone są  

w stosownych aktach prawnych.  

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy zasadnicze ich 

rodzaje, a mianowicie:  

-  lokalne, które mierzy się w kompetencjach Powiatu i które muszą być realizowane poprzez 

jego struktury organizacyjne,  

-  ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje Powiatu, możliwe do zrealizowania 

przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład Powiatu,  

-  ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu na 

rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  

 

Do najważniejszych zadań „lokalnych” należy między innymi: organizowanie i zapewnienie 

usług w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych, 

organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

organizowanie i prowadzenie placówek oświaty ponadpodstawowych i oświaty specjalnej oraz 

szkolnictwa zawodowego.  

Pomimo braku szczegółowych i jasnych zapisów określających zadania powiatów i gmin  

w zakresie ochrony zdrowia, powszechną praktyką stała się organizacja bądź prowadzenie 
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placówek podstawowej opieki zdrowotnej przez gminy. Natomiast otwarte lecznictwo 

specjalistyczne, a w szczególności lecznictwo zamknięte (szpitale) leży w gestii Powiatu.  

Starostom, jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, powierzono 

rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa, 

transportu (ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomościami 

skarbu państwa, rolnictwa i leśnictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie poboru do 

wojska i zapobieganie kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych. 

Szczegółowy wykaz zadań zawarty jest w ustawach kierunkowych i rozporządzeniach. 
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3. Finanse Powiatu Lubartowskiego  

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana przez 

radę Powiatu. Budżet Powiatu to opracowywany, uchwalany i wykonywany, w sposób 

określony w przepisach prawnych, plan finansowy Powiatu, obejmujący jego wydatki nie 

przekraczające dochodów wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego, na 

podstawie którego prowadzona jest w powiecie, w sposób jawny i samodzielny, gospodarka 

finansowa. Projekt budżetu Powiatu przygotowuje Zarząd Powiatu i przedkłada radzie 

najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała budżetowa powinna 

być uchwalona przez radę Powiatu przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak 

niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.  

Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: 

bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na 

inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się 

dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi. 

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów 
Powiatu zalicza się:  

- udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku 
dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu, uwzględniając tzw. 
współczynnik korygujący, który preferuje powiaty z niską średnią dochodów jej mieszkańców 
oraz 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych,  

- subwencję ogólną,  

- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych 
zakładów budżetowych,  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa 
w ustawie o samorządzie powiatowym,  

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane 
przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,  

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych Powiatu,  

- odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,  

- dochody z majątku Powiatu.  
 
Dochodami Powiatu mogą być również:  

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Powiatu,  

- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa  

i porządku publicznego,  

- dotacje z funduszy celowych,  

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  

- spadki, zapisy i darowizny,  
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- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,  

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Powiatu,  

- odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,  

- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,  

- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.  

 
Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki 

bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami 

majątkowymi.  

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności na: 

zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, 

zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadania realizowane wspólnie 

przez jednostki samorządowe, a także na pomoc rzeczową lub finansową. 
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4. Władze Powiatu  

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami Powiatu są: Rada Powiatu 

oraz Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu. Po 

wyborach, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 roku kadencja rad Powiatu 

po raz pierwszy w historii będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyborów. Natomiast organem 

wykonawczym Powiatu jest Zarząd Powiatu, w którego skład wchodzą: Starosta, jako jego 

przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie zarządu. 

 

Skład Prezydium Rady Powiatu Lubartowskiego V kadencji (2014-2018) 

Przewodniczący Rady Powiatu  

- Henryk Zdunek (do 22 listopada 2018 roku) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

- Andrzej Jackowski (do 22 listopada 2018 roku) 

- Grzegorz Poznański (do 22 listopada 2018 roku) 

Skład Zarządu Powiatu Lubartowskiego V kadencji (2014-2018) 

Starosta Lubartowski 

- Fryderyk Puła (od 10 maja 2010 roku do 22 listopada 2018 roku)  

Wicestarosta Lubartowski 

- Kazimierz Sysiak (od 1 grudnia 2014 roku do 22 listopada 2018 roku)  

Etatowy Członek Zarządu Powiatu  

- Radosław Guz (od 1 grudnia 2014 roku - nadal)  

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu  

- Piotr Krzyżanowski (od 1 grudnia 2014 roku do 22 listopada 2018 roku)  

- Andrzej Rodak (od 1 grudnia 2014 roku do 29 sierpnia 2018 roku)  

- Jerzy Marzęda (od 29 sierpnia 2018 roku do 22 listopada 2018 roku) 

 

Skład Rady Powiatu Lubartowskiego V kadencji (2014-2018): 

1. Bielski Antoni 

2. Fiutka Piotr 

3. Jackowski Andrzej 

4. Kardasz Andrzej 

5. Kural Przemysław 

6. Krzyżanowski Piotr 

7. Marzęda Jerzy 

8. Mazurek Jan Wiesław 

9. Mileszczyk Lucjan 

10. Osiński Daniel 

11. Poznański Grzegorz 

12.  Pożak Janusz 

13.  Puła Fryderyk 

14.  Różycki Daniel 

15.  Rodak Andrzej 

16.  Szafrańska Grażyna 

17.  Sysiak Kazimierz 

18.  Wójcik Ryszard 

19.   Zaworski Jan 

20.  Zdunek Henryk 

21.  Zielińska Teresa 
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Zdjęcie 2: Rada Powiatu Lubartowskiego V kadencji (2014-2018). Autor: Krzysztof Onyszko 

 

Skład Prezydium Rady Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023) 

Przewodniczący Rady Powiatu  

- Tomasz Marzęda (od 22 listopada 2018 roku) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

- Jerzy Zwoliński (od 22 listopada 2018 roku) 

- Jan Sławecki (od 22 listopada 2018 roku) 

 

Skład Zarządu Powiatu Lubartowskiego 

Starosta Lubartowski 

- Ewa Zybała (od 22 listopada 2018 roku)  

Wicestarosta Lubartowski 

- Lucjan Mileszczyk (od 22 listopada 2018 roku)  

Etatowy Członek Zarządu Powiatu  

- Radosław Guz (od 1 grudnia 2014 roku - nadal)  

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu  

- Antoni Bielski (od 22 listopada 2018 roku do 28 grudnia 2018 roku) 

- Jarema Paprocki (od 28 grudnia 2018 roku do 27 marca 2019 roku) 

- Ryszard Wójcik (od 27 marca 2019 roku) 

- Jan Zaworski (od 22 listopada 2018 roku) 
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Skład Rady Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023): 

1. Bielski Antoni 

2. Budka Jarosław 

3. Czerska Izabela 

4. Jackowski Andrzej 

5. Krzyżanowski Piotr 

6. Marzęda Tomasz 

7. Mazurek Jan Wiesław 

8. Mileszczyk Lucjan  

9. Nastaj Tadeusz 

10. Paprocki Jarema 

11. Poznański Grzegorz  

 

 

 

  

12.  Pożak Janusz  

13.  Pożarowszczyk Jacek 

14.  Puła Fryderyk 

15.  Rodak Andrzej 

16.  Sławecki Jan 

17.  Starownik Marian 

18.  Wójcik Ryszard 

19.  Zaworski Jan 

20.  Zwoliński Jerzy 

21.  Zybała Ewa 

 

Zdjęcie 3: Rada Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023). Autor: Krzysztof Onyszko 
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II. ADMINISTRACJA POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

Zarząd Powiatu Lubartowskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Starostwa 
Powiatowego w Lubartowie. Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w Pałacu Sanguszków 
położony przy ul. Słowackiego 8 w Lubartowie.  

W siedzibie głównej Starostwa urzędują władze Powiatu oraz mieszczą się wszystkie 

wydziały tj.: 

- Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

- Wydział Finansowy  

- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 

- Wydział Architektury i Budownictwa 

- Wydział Oświaty i Sportu 

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

- Wydział Inwestycji i Rozwoju  

- Wydział Spraw Społecznych  

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

- Rzecznik Prasowy 

W lokalizacji tej ma również swoją siedzibę Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. 

 

 

 

Wykres 4: Liczba pracowników przypadająca na wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w 
Lubartowie 
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1. Wydziały organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lubartowie 

1) Wydział Ogranizacyjno-Administracyjny 

1. Informacje ogólne 

Do zadań WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO, należy 
w szczególności: 
 1) obsługa kancelaryjno-techniczna sesji Rady Powiatu i  posiedzeń 

Zarządu Powiatu; 
2) obsługa kancelaryjna Starostwa; 
3) prowadzenie kadr i spraw pracowniczych; 
4) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa; 
5) koordynacja i kontrola  rozpatrywania i załatwiania skarg i 

wniosków w wydziałach oraz prowadzenie centralnych rejestrów 
skarg i wniosków; 

6) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów danych 
osobowych w Starostwie; 

7) prowadzanie zbioru upoważnień Starosty do wydawania decyzji 
administracyjnych i pełnomocnictw; 

8) nadzorowanie stosowania w Starostwie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego; 

9) organizacja praktyk uczniowskich, studenckich oraz staży 
absolwenckich; 

10) odpowiedzialność za strukturę strony BIP – zapisy o zmianach 
dokonywanych w zakresie każdego elementu struktury strony oraz 
jej treści; 

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elektronicznych 
systemów informacji prawnej i obiegu dokumentów; 

12) nadzorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji mających 
siedzibę na terenie Powiatu, z wyłączeniem stowarzyszeń kultury 
fizycznej;  

13) wykonywanie zadań związanych z organizacją, przygotowywaniem 
i przeprowadzaniem wyborów i referendów; 

 14) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem 
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubartowskiego; 

15) utrzymanie zieleni na Dziedzińcu przed Pałacem Sanguszków  
w Lubartowie; 

16 ) prowadzenie spraw dotyczących BHP. 

2. Struktura wewnętrzna 

Liczba zatrudnionych w wydziale w 2018 roku wynosi  20 osób, w tym  
10  stanowisk  urzędniczych 
10 stanowisk pomocniczych i obsługi 

 Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. 
Liczba osób zatrudnionych w 2018 roku nie zmieniła się. 
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3. 
Wskaźniki działalności 
komórki organizacyjnej 

W 2018 roku odbyło się: 
 12 sesji Rady Powiatu w Lubartowie w tym 10 w V kadencji i 2  

w VI kadencji Rady Powiatu (realizacja uchwał Rady Powiatu  
w Lubartowie jest przedstawiona w treści raportu o stanie 
Powiatu w 2018 r.) 

  57  posiedzeń Zarządu Powiatu w Lubartowie (sprawozdania z 
pracy Zarządu Powiatu między sesjami znajdują się w protokołach 
z sesji Rady Powiatu w Lubartowie)  

 Zarząd Powiatu podjął 272 uchwały, w tym 254 w V kadencji i 18 
w VI kadencji. 

 Zorganizowano 25  praktyk uczniowskich i studenckich oraz 9 
staży absolwenckich, 

 zorganizowano i przeprowadzono obsługę organizacyjno – 
techniczną zapewniającą  prawidłowe przeprowadzenie  
wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Lubartowie, 

 zapewniono warunki do prawidłowego funkcjonowania starostwa 
i właściwe warunki do wykonywania zadań Powiatu, 

 systematycznie  i z należytą starannością prowadzono prace 
porządkowe i  konserwacyjno – remontowe w administrowanych 
nieruchomościach, 

 terminowo  i z należyta starannością realizowano pozostałe 
zadania wydziału. 

Tabela 2: Opracowanie: Wydział ORG 
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2) Wydział Finansowy 

1. Informacje ogólne 

Do zadań WYDZIAŁU FINANSOWEGO, należy w szczególności: 
 1)  przygotowanie projektu budżetu Powiatu, oraz jego zmian w 

trakcie roku budżetowego; 
2) przygotowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu i jej zmian w trakcie roku  budżetowego; 
3)  sprawdzanie i opiniowanie planów finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu; 
4) nadzór nad wykonywaniem budżetu, prowadzenie analiz dochodów 

i wydatków Powiatu oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie 
gospodarki finansowej Zarządowi i Radzie Powiatu; 

5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji 
budżetu Powiatu; 

6) przygotowywanie wniosków o pożyczki i kredyty na finansowanie 
zadań inwestycyjnych i bieżących;  

7) prowadzenie ewidencji składników mienia Powiatu i udziałów oraz 
zmian w tym zakresie; 

8) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych 
pracowników Starostwa oraz  związanych z wynagrodzeniami 
rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych; 

9) sporządzenie sprawozdań finansowych i statystycznych  
10) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej budżetu Powiatu 

Lubartowskiego i Starostwa Powiatowego; 
  
W zakresie wydziału jest prowadzona obsługa księgowa Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

2. Struktura wewnętrzna 
Liczba zatrudnionych w wydziale w 2018 roku wynosi 11  osób ( w tym 
kierownik) i  w ciągu 2018 roku nie uległa zmianie. 
 Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. 

3. 
Wskaźniki działalności 
komórki organizacyjnej 

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Powiatu w 2018 roku 
znajduje się w jednym z  rozdziałów raportu o stanie Powiatu oraz  
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok  
i informacji o stanie mienia Powiatu. 
 

Tabela 3: Opracowanie: Wydział FIN 
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3) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

1. 
Informacje 

ogólne 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pracował w 2018 r. w 8-mio 

osobowym składzie na ośmiu pełnych etatach, realizując zadania zgodnie 

z regulaminem organizacyjnym Starostwa. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

W wydziale utworzone są następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Wydziału, 

2) geolog powiatowy, 

3) stanowisko ds. ochrony powietrza i handlu emisjami, ograniczania poziomu 

hałasu i ochrony gruntów rolnych, 

4) stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i rybactwa 

śródlądowego, 

5) stanowisko ds. gospodarki leśnej i łowiectwa, 

6) stanowiska ds. gospodarki leśnej (3-osobowe). 

W roku 2018 struktura zatrudnienia w wydziale nie ulegała żadnym zmianom. 

3. 

Realizowane 

Programy, 

Plany, 

Strategie 

1) Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2018-2020  

z perspektywą do roku 2024  uchwalony uchwałą NR XXXII/218/18 Rady 

Powiatu w Lubartowie z dnia 26 marca 2018 r. 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018 – 2019 Zarząd 

Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w roku 2020 zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska.  

2) Na podstawie art. 18 i 19 ustawy o lasach sporządzono Uproszczone plany 

urządzenia lasu dla 38 obrębów gm. Michów dla pow. 1720,71 ha z datą 

obowiązywania do 31.12.2028 r. 

Pozostałe gminy Powiatu Lubartowskiego mają obowiązujące uproszczone 

plany urządzenia lasu z wyjątkiem gm. Lubartów, dla której uproszczone plany 

urządzenia lasu opracowywane są w br. roku tj. 2019 
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4. 

Wskaźniki 

działalności 

komórki 

organizacyjnej 

W 2018 roku w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wykonano 

następujące zadania: 

1) Wydano 44 pozwoleń, zgłoszeń i innych decyzji w oparciu o ustawę Prawo 

ochrony środowiska, 

2) Wydano 12 zezwoleń i innych decyzji w oparciu o ustawę o odpadach, 

3) Zarejestrowano 63 sztuki sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,  

4) Wydano 204 kart wędkarskich,  

5) Wydano 63 legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,  

6) Wydano 20 decyzji w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze, 

7) Wydano 228 decyzji i postanowień dotyczących rekultywacji, wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych,  

8) Wydano 1766 świadectw pochodzenia drewna w oparciu o ustawę o lasach,  

9) Wydano 1073 zaświadczeń na podstawie art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o 

lasach, 

10)Wydano 74 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w oparciu o 

ustawę o ochronie przyrody, 

11)Naliczono czynsze dzierżawne dla 14 obwodów łowieckich w oparciu o 

ustawę Prawo łowieckie.  

5. Inne 

1) Dokonano oceny udatności upraw leśnych na 62 działkach na powierzchni 

50,22 ha, 

2) Zatwierdzono Uproszczone plany urządzenia lasu – dla gm. Michów dla pow. 

1720,71 ha, 

3) Sporządzono sprawozdania L-03 o lasach prywatnych osób fizycznych  

i prawnych i L-01 dla GUS, 

4) Sporządzono sprawozdania RRW-11 i RRW-12 z realizacji ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych,  

5) Zapewniono obsługę Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 7 

posiedzeniach. 

Tabela 4: Opracowanie: Wydział RLŚ 
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4) Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 

1. 
Informacje 

ogólne 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa  Powiatowego Wydział    

Komunikacji Transportu i Drogownictwa realizował  zadania:     

 

1. Z zakresu kierujących pojazdami: 

     - wydawanie Profili Kandydatów na Kierowców, 

     - wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, 

     - wykonywanie wyroków sądu wobec osób posiadających prawa jazdy, 

     - zatrzymywanie praw  jazdy, 

     - udzielanie odpowiedzi na pisma policji, sądów i innych urzędów 

2. Z zakresu rejestracji pojazdów: 

     - wydawanie pozwoleń czasowych oraz dowodów rejestracyjnych, 

     - wydawanie tablic tymczasowych, 

     - przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów, 

     - wykonywanie wyrejestrowania pojazdów, 

     - wprowadzanie modyfikacji danych w dowodach rejestracyjnych, 

     - udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji 

pojazdów 

3. Z zakresu ewidencji Stacji Kontroli Pojazdów  i Ośrodków Szkolenia Kierowców: 

     - prowadzenie rejestru SKP oraz OSK, 

     - wydawanie uprawnień dla diagnostów oraz instruktorów nauki jazdy, 

     - kontrola SKP oraz OSK 

4. Z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz transportu 

drogowego: 

     - analiza i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, 

     - kontrola dróg w zakresie wprowadzenia stałej org. ruchu oraz prawidłowości  

       oznakowania dróg, 

     - wydawanie zezwoleń na regularny transport drogowy osób, 

     - wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

        drogowego w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, 

     - wydawanie zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne, 

     - kontrola przedsiębiorców w w/w zakresie, 

     - wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

5. Z  zakresu prowadzenia punktu podawczo - informacyjnego. 
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2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Zatrudnienie  -  13 etatów  

Na stanowiskach ds. rejestracji i ewidencji pojazdów  -  8 osób. 

Na stanowiskach ds. praw jazdy - 2  osoby.  

Na stanowisku ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych 1 

osoba. 

Na stanowisku ds. prowadzenia punktu podawczo – informacyjnego 1 osoba. 

Na stanowisku kierownika 1 osoba ( od dnia 21.11.2018 r. zmiana na stanowisku 

kierownika ). 

Zatrudnienie w Wydziale Komunikacji Transportu i Drogownictwa w 2018 roku 

nie uległo zmianie. 

3. 

Realizowane 

Programy, 

Plany, 

Strategie 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Lubartowskiego (niezrealizowany z uwagi na brak środków finansowych  

w budżecie) 

4. 

Wskaźniki 

działalności 

komórki 

organizacyjnej 

1. Wydane  uprawnienia  do kierowania pojazdami   -   2 961  

2. Wydane decyzje dotyczące rejestracji pojazdów   - 11 947 

3. Wydane decyzje dotyczące wyrejestrowania pojazdów – 1 368 

4. Liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu – 113 

5. Liczba osób przyjętych w punkcie podawczo-informacyjnym – 14 299  

Tabela 5: Opracowanie: Wydział KOM 
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5) Wydział Architektury i Budownictwa  

1. 
Informacje 

ogólne 

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania określone przepisami 
ustawy Prawo budowlane, a w szczególności prowadzi postępowania 
administracyjne w sprawach: wydawania pozwoleń na budowę lub odrębnej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę w przypadku planowanych istotnych odstępstw od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, 
przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, zgody 
na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wejścia na teren 
sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac przygotowawczych 
lub robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę, udzielenia zezwolenia na rozbiórkę 
budynków i budowli, a także zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. 
Ponadto do zakresu pracy wydziału należy przyjmowanie zgłoszeń na budowę lub 
wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, na 
rozbiórkę budynków i budowli, na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, prowadzenie rejestrów, wydawanie zaświadczeń  
z zakresu prowadzonych przez wydział ewidencji, rejestrów bądź innych danych 
znajdujących się w posiadaniu wydziału, wykonywanie innych zadań zleconych 
przez Starostę, obsługa merytoryczna i techniczna Komisji Budownictwa, 
Komunikacji i Porządku Publicznego Rady Powiatu, a także prowadzenie egzekucji 
administracyjnej o charakterze niepieniężnym – obowiązku wynikającego z decyzji 
administracyjnej wydanej w oparciu o stosowne przepisy ustawy. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Liczba zatrudnionych w wydziale w 2018 roku wynosi 7 osób, w tym  
6 stanowisk ds. architektoniczno-budowlanych. Pracą wydziału kieruje Kierownik 
Wydziału. 

3. 

Realizowane 
Programy, 

Plany, 
Strategie 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wydziału Architektury  
i Budownictwa za 2018 rok (w załączeniu). 

4. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

W 2018 roku udzielono 929 pozwoleń na budowę, z czego: 
1. 340 pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych w zakresie budowy, 

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany decyzji, 
2. 370 pozwoleń na budowę dotyczących instalacji gazowych, przyłączy i sieci 

gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych w zakresie budowy, 
zmiany decyzji, rozbudowy, 

3. 67 pozwoleń na budowę dla budynków gospodarczych w zakresie jw., 
4. 27 pozwoleń na budowę w zakresie kablowej sieci oświetlenia, linii 

kablowych, napowietrznej stacji trafo, słupów linii napowietrznej 
5. 37 zmian decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmiany 

zagospodarowania terenu, charakterystycznych parametrów obiektu, zmiany 
sposobu użytkowania, itp., 

6. 4 pozwolenia na budowę dotyczące budynków wielorodzinnych w zakresie 
budowy, zmiany decyzji, 
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7. 39 pozwoleń na budowę dotyczących budynków usługowych, magazynowych, 
zakładów, wiat, budynków składowych, rekreacji indywidualnej, użyteczności 
publicznej, inwentarskich, produkcyjno-magazynowo-usługowych w zakresie 
budowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany decyzji, 

8. 45 pozwoleń na budowę dotyczących pozostałych obiektów budowlanych tj. 
droga, dzwonnica, fundament, fotowoltaika, hala namiotowa, kaplica, ujęcia 
wody, kościół, kładka widokowa, maszt telekomunikacyjny, myjnia 
dwustanowiskowa, oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia, park, pomost, 
przydomowa oczyszczalnia, tymczasowy obiekt, stacja bazowa telefonii 
komórkowej, waga, wieża P4, zbiorniki na gaz i ścieki, itp. 

 
W podziale na Gminy i Miasto Lubartów ilość wydanych pozwoleń wygląda 
następująco: 

 Gmina Lubartów : 319  

 Miasto Lubartów : 181 

 Gmina Niedźwiada : 70  

 Gmina Kamionka : 57  

 Gmina Serniki : 48 

 Gmina Michów : 45  

 Gmina Kock : 44 

 Gmina Firlej : 41  

 Gmina Ostrów Lubelski : 31 

 Gmina Uścimów: 30 

 Gmina Ostrówek : 26 

 Gmina Abramów : 24  

 Gmina Jeziorzany : 13  
 

 Przyjęto 724 zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, przeniesiono 33 pozwolenia na budowę na rzecz innej 
osoby, nie udzielono żadnej zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych, wydano 11 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, wydano 21 pozwoleń na rozbiórkę obiektu 
budowlanego oraz przeprowadzono 24 postępowania administracyjne w sprawie 
wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych lub na cele inne niż 
mieszkalne, wydano 3 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. 
 
 W 2018 roku odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę oraz wniesiono sprzeciw w formie decyzji dla  
76 inwestycji. 
 
 W 2018 roku wydano 169 więcej pozwoleń na budowę niż w roku ubiegłym, tj.  
w 2017 roku. 
 

Tabela 6 Opracowanie: Wydział AIB 
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6) Wydział Oświaty i Sportu 

1. 
Informacje 

ogólne 

Wydział Oświaty i Sportu pracował w 2018 r. w trzyosobowym składzie na trzech 

pełnych etatach, realizując zadania zgodne z regulaminem organizacyjnym 

Starostwa. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

W wydziale utworzone są następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Wydziału, 

2) stanowisko ds. oświaty, sportu i rekreacji (wieloosobowe). 

W roku 2018 struktura zatrudnienia w wydziale nie uległa żadnym zmianom. 

3. 

Realizowane 

Programy, 

Plany, 

Strategie 

1) Uchwałą nr XXVII/203/13 Rada Powiatu w Lubartowie przyjęła w dniu 24 

czerwca 2013 r. „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubartowski”, a następnie 

określiła szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów oraz tryb ich przyznawania w uchwale Nr XXVII/204/13 z dnia 24 

czerwca 2013 r. W ramach realizacji Programu, po rozpatrzeniu złożonych 

przez dyrektorów szkół wniosków, Starosta Lubartowski przyznał w 2018 roku 

64 stypendia uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, na 

łączną kwotę 32 000 zł (każde stypendium w kwocie 500 zł) .  

2) Uchwałą Nr XXVI/262/14 Rada Powiatu w Lubartowie w dniu 30 czerwca 2014 

r. określiła warunki, tryb i wysokość przyznawania nagród i wyróżnień 

Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe. W 2018 roku 

rozpatrzono 25 wniosków o przyznanie nagród. Nagrody dla 21 osób na 

łączną kwotę  10 500 zł, 500 zł każda, przyznano i wręczono w 2019 roku. 

3) W związku z przystąpieniem przez Powiat Lubartowski do rządowego 

programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sporządzono  

rozliczenie wykorzystania dotacji przyznanej dla czterech szkół na zakup 

książek do bibliotek szkolnych.  Łączna kwota otrzymanej w 2018 r. dotacji 

wyniosła 30 480 zł, wkład własny wyniósł 7 628,92 zł. 

4) W ramach programu dot. bezpłatnego dostępu do podręczników sporządzono 

4 wnioski o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość otrzymanej w 2018 r. 

dotacji podręcznikowej wyniosła 8 674,08 zł 

5) W związku z przyjęciem przez Powiat Lubartowski do realizacji zadań  

z zakresu administracji rządowej sporządzono sprawozdanie rzeczowe  

i finansowe z wykonania, w 2017 roku, zadań wynikających  z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ogółem wysokość 

wykorzystanej w 2017 r. dotacji wyniosła 20 358,20 zł 

4. 
Wskaźniki 

działalności 
W 2018 roku w Wydziale Oświaty i Sportu wykonano następujące zadania: 

1) Wydano 1 zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do ewidencji szkół  
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komórki 

organizacyjnej 

i placówek niepublicznych oraz 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół  

i placówek niepublicznych,  

2) Wydano 4 decyzje o wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

i 1 decyzję o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

nieprowadzących działalności gospodarczej, 13 decyzji o wpisie zmian 

w składzie zarządu lub komisji rewizyjnej stowarzyszenia/klubu, 8 decyzji  

o wpisie zmian w statutach stowarzyszeń/klubów, 5 zaświadczeń 

potwierdzających wpis klubu/stowarzyszenia do ewidencji, 22 wyciągi 

potwierdzających aktualność danych z ewidencji, 1 postanowienie o zwrocie 

wniosku klubu o dokonanie wpisu zmian w ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych, w związku z nieuregulowaniem należności tytułem opłat 

postępowania,  

3) Przygotowano 57 projektów aktów prawnych, w tym: 

a) 45 uchwał Zarządu Powiatu z zakresu oświaty /dot. organizacji pracy  

i kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych, awansu zawodowego 

 i doskonalenia zawodowego nauczycieli/ oraz 2 uchwały z zakresu sportu 

/dot. nagród za wysokie wyniki sportowe/,  

b) 5 uchwał Rady Powiatu w sprawach: tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, sieci szkół, programu stypendialnego, 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych,  

c) 5 zarządzeń Starosty Lubartowskiego dot. realizacji programu 

stypendialnego, organizacji konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym,  

4) Wydano 46 skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,  
2 skierowania do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 1 skierowanie do 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 

5) Wydano 27 decyzji o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

5. Inne 

1) Zgromadzono i przeanalizowano 56 sprawozdań przekazywanych przez szkoły 

i placówki oświatowe w ramach Systemu Informacji Oświatowej i sporządzono 

4 sprawozdania SIO. 

2) Przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego – dla  

4 nauczycieli, 

3) Sporządzono 12 miesięcznych informacji o liczbie uczniów w placówkach 

niepublicznych, 

4) Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Lubartowski osiągniętych w 2017 r. 

5) Przeprowadzono 1 konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej 
/Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubartowie/, 

6) Przygotowano 2 opinie w sprawie odwołania oraz powierzenia stanowiska 
wicedyrektora szkoły, 

7) Przeprowadzono 2 kontrole w podległych jednostkach oświatowych, 

8) Sporządzono 2 wnioski o nadanie medalu za długoletnią służbę dyrektorom 
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jednostek oświatowych, 

9) Przygotowano 64 pisma w ramach wykonywania zadań z nadzoru nad 

stowarzyszeniami kultury fizycznej zarejestrowanymi na terenie Powiatu 

Lubartowskiego oraz 2 pisma dot. porozumień w sprawie warunków 

korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki, 

10) Przygotowano - 261 dyplomów oraz 29 listów okolicznościowych dotyczących 

wydarzeń z zakresu oświaty i sportu, 

11) Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Lubartowskiego za rok szkolny 2017/2018, 

12) Zapewniono obsługę merytoryczną i techniczną Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu na 7 posiedzeniach. 

Tabela 7: Opracowanie: Wydział OIS 
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7) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

1. 
Informacje 

ogólne 

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej należy: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym 

bazy danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych  

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), bazy danych 

szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG); 

2) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map 

ewidencyjnych oraz map zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000; 

3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

4) zakładanie osnów szczegółowych; 

5) zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów 

szczegółowych; 

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

7) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

8) udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 

osobom prawnym i fizycznym; 

9) modernizacja ewidencji gruntów i budynków; 

10) sporządzanie powiatowego i gminnych zestawień zbiorczych danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków; 

11) udział w rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji na realizację 

inwestycji drogowych wydawanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Pracą PODGiK kieruje Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej pełniący również obowiązki zastępcy kierownika 

wydziału i przewodniczącego narad koordynujących usytuowanie 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

W 2018 roku w PODGiK zatrudnionych było:  

 - jedna osoba na stanowisku Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 
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- pięć osób na stanowisku ds. związanych z prowadzeniem baz danych EGiB, 

GESUT, BDOT500, BDSOG; 

- dwie osoby na stanowisku ds. związanych z udostępniania materiałów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac 

geodezyjnych i kartograficznych oraz osobom prawnym i fizycznym, 

ewidencjonowaniem tego zasobu, naliczaniem opłat za korzystanie z zasobu 

 - jedna osoba na stanowisku ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

3. 

Realizowane 
Programy, 

Plany, 
Strategie 

Scalenie gruntów wsi Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola gm. Ostrówek. 

Scalenie gruntów wsi Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia gm. 

Ostrówek. 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Abramów, Kock, 

Serniki. 

4. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

- liczba map do celów opiniodawczych oraz poświadczeń dokumentów - 2681 

- liczba zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - 2392 

- liczba wydanych opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych 

sieci terenu - 152 

 
Tabela 8: Opracowanie: Wydział GEO 
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b) Referat ds. Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości 

1. 
Informacje 

ogólne 

Do podstawowych zadań Referatu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków należy: 
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, rejestru cen i wartości nieruchomości; 
2) wydawanie wyrysów, wypisów, kartotek, skorowidzów, wykazów  

i zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów  
i budynków; 

3) udzielanie informacji dotyczących nieruchomości gruntowych, budynkowych 
i lokalowych; 

4) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów; 
5) wydawanie zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen i wartości 

nieruchomości 
6) wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych gospodarstw rolnych; 
7) współdziałanie z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami 

organizacyjnymi w realizacji zadań Powiatu; 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Pracą Referatu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje bezpośrednio 
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
W 2018 roku w Referacie zatrudnionych było:  
- siedem osób na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków, scaleń  

i wymiany gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 
- jedna osoba na stanowisku Kierownik Wydziału - Geodeta Powiatowy 

3. 
Realizowane 

Programy, 
Plany, Strategie 

Scalenie gruntów wsi Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola gm. Ostrówek. 
Scalenie gruntów wsi Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia  gm. 
Ostrówek. 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Abramów, Kock, 
Serniki. 

4. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

- liczba zawiadomień o wprowadzeniu zmiany do ewidencji gruntów  
i budynków – 6706 

- liczba wydanych wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 1951 
- liczba wydanych wypisów z ewidencji gruntów i budynków – 6721 

Tabela 9 Opracowanie: Wydział GEO 
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c) Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości  

1. 
Informacje 

ogólne 

Do podstawowych zadań Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami należy 
gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami 
Powiatu. 

W roku 2018 Referat zajmował się w szczególności: 

- obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, 

- aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa, 

- obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, 

- dzierżawą, najmem nieruchomości, 

- zbyciem nieruchomości, nabyciem do zasobu oraz darowizną, 

- ustalaniem odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją 
inwestycji celu publicznego, 

- wywłaszczaniem nieruchomości, 

- ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, 

- zwrotami nieruchomości wywłaszczonych, 

- nabyciem mienia do zasobu na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  
o Krajowym Rejestrze Sądowym lub ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- sporządzaniem wykazu nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

- ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa  
i Powiatu, 

- udzielaniem zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na 
nieruchomościach urządzeń technicznych, 

- podejmowaniem czynności związanych z regulacją stanu prawnego 
nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, składaniem we właściwym sądzie 
rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi 
podstawę wpisu tego prawa, 

- prowadzeniem postępowań w sprawie przyznawania na własność działek 
gruntu przyznanego w dożywotnie użytkowanie, 

- prowadzeniem sprawy związanej z oddaniem  nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste w tym organizowanie przetargów, 
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- naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, 

- sporządzaniem deklaracji podatku od nieruchomości Skarbu Państwa  
i Powiatu, 

- opiniowaniem materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, 

- analizowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych  
w użytkowanie wieczyste podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, 

- kontrolowaniem wykorzystania nieruchomości zgodnie z celem przekazania  
w umowie darowizny, 

- prowadzeniem postępowań  dotyczących wspólnot gruntowych oraz mienia 
gromadzkiego, 

-  wyrażaniem opinii i uzgadnianiem projektów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 

- przygotowywaniem informacji, sprawozdań i analiz dot. gospodarowania 
nieruchomościami, w szczególności na potrzeby Wojewody, Wydziału 
Finansowego, 

- zabezpieczaniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

- zarządzaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, 

- współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów 
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, a także  
z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

- przygotowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz 
wykonywaniem podjętych uchwał, 

- przygotowywaniem projektów zarządzeń Starosty wynikających z zakresu 
działania referatu, 

- współdziałaniem z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi 
w realizacji zadań Powiatu. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Pracą Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami kieruje Kierownik Referatu. 
W 2018 roku w Referacie zatrudnionych było: 
- od stycznia do lipca 2018 roku: trzy osoby (Kierownik Referatu  ds. Gospodarki 

Nieruchomościami oraz dwóch pracowników); 
- sierpień 2018 roku: dwie osoby (Kierownik Referatu  ds. Gospodarki 

Nieruchomościami oraz jeden pracownik); 
- od września do grudnia 2018 roku: trzy osoby (Kierownik Referatu  ds. 

Gospodarki Nieruchomościami oraz dwóch pracowników). 
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3. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

- liczba działek, w stosunku do których prowadzone były postępowania 
dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: 22 działki, 

- liczba działek, w stosunku do których prowadzone były postępowania 
dotyczące  ustalania odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku  
z realizacją inwestycji celu publicznego: 191 działek, 

- liczba działek, w stosunku do których prowadzone były postępowania mające 
na celu przejęcie ich na rzecz Powiatu Lubartowskiego na podstawie umowy 
darowizny: 10 działek, 

- liczba działek objętych aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa: 28 działek, 

- liczba spraw związanych z obsługą użytkowania wieczystego (naliczanie opłat): 
29 spraw. 

Tabela 10:  Opracowanie: Wydział GEO 
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8) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych  

1 
Informacje 

ogólne 

Głównym celem działania Wydziału w 2018 roku było doskonalenie struktur 

powiatowych realizujących zadania w sferze obronnej oraz ochrony ludności 

cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk 

żywiołowych lub sytuacji kryzysowych. Realizowane były zadania wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa nałożone na administrację samorządową 

szczebla powiatowego w tym zakresie. 

2 
Struktura 

wewnętrzna 

Pracą Wydziału kieruje Kierownik Wydziału, który jednocześnie pełni funkcję 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

W wydziale są utworzone następujące stanowiska pracy: 

a) ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, 

b) ds. obronnych i obrony cywilnej. 

3 
Realizowane 

Programy, 
Plany, Strategie 

W wydziale opracowywane i aktualizowane są następujące plany  

i dokumentacje: 

 Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Lubartowskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 

 Powiatowy Planu Obrony Cywilnej  

 Plan  Ewakuacji Ludności zwierząt i mienia (plan ewakuacji III stopnia) 

 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 

 Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji 

Kryzysowych 

 Plan przygotowania podmiotów leczniczych  na potrzeby obronne państwa 

 Powiatowy Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej 

 Roczny Plan Działania Szefa OC Powiatu 

 Powiatowy plan szkolenia obronnego 

 Roczny plan kontroli obronnych 

 Dokumentacja stanowiska kierowania 

 Dokumentacji stałego dyżuru Starosty Lubartowskiego 

 Dokumentacja na potrzeby HNS 

 Dokumentacja osób reklamowanych z urzędu i na wniosek 

 Dokumentacja dotycząca ochrony informacji niejawnych (instrukcje 

postępowania z IN o klauzuli zastrzeżone i poufne, plany ochrony, 

wymagane wykazy itp.) 
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4. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

Ze względu na charakter pracy wydziału trudno jest określić wskaźniki mierzące 
jego działalność. Wskaźnikiem takim nie może być ilość wydanych decyzji ani 
obsłużonych petentów. 

5. Inne 

 aktualizacja opracowanych planów 

 przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie 

Powiatu 

 rozliczenie dotacji finansowych celowych Wojewody Lubelskiego na 

kwalifikację wojskową oraz badania specjalistyczne 

 bieżące działania w zakresie ochrony informacji niejawnych (zabezpieczenie 

Pomieszczenia Ochrony Informacji Niejawnych systemem alarmowym, 

akredytacja systemu teleinformatycznego, aktualizowanie wykazów osób 

dopuszczonych do IN, itp.); 

 pełnienie całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego 

 reklamowanie osób na wniosek i z urzędu 

 przygotowywanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

 zapewnienie obsługi posiedzeń komisji bezpieczeństwa i porządku, 

aktualizacja składu komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności 

komisji 

 sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Powiatu  

i bieżąca wymiana informacji pomiędzy PCZK, GCZK a WCZK 

 ostrzeganie ludności Powiatu przed zagrożeniami 

 uzgodnienie planów działania Szefów OC Gmin/Miast 

 opracowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie za  

2017 r. 

 organizowanie oraz przeprowadzanie szeregu szkoleń obronnych ćwiczenia 

i treningów (m.in.: ćwiczenie Bystrzyca 2018, trening Akcji Kurierskiej, 

treningi stałego dyżuru) 

 uczestnictwo w sprawdzeniach łączności w sieci radiotelefonicznej 

wojewody 

 uczestnictwo w treningach z ostrzegania i alarmowania ludności  

o zagrożeniach uderzeniami z powietrza 

 udział w szkoleniach z zakresu OC, spraw obronnych  i kryzysowych, 

organizowanych przez szczebel wojewódzki 

 organizacja konkursów plastycznych i turniejów wiedzy o tematyce 

bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży 

 uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych sprzętu OC  

z gminami/miastami i LUW w Lublinie, weryfikacja protokołów stanu 
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technicznego sprzętu z gmin oraz przesłanie ich do LUW w Lublinie, 

sporządzenie zbiorczego protokołu wybrakowania; aktualizacja ewidencji 

powiatowej 

 przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu oc na terenie powiatu 

 opracowanie danych za powiat do Narodowego Kwestionariusza 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 

 przeprowadzenie kontroli realizacji zadań OC przez szefów OC Gmin 

 przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych 

 sporządzenie sprawozdań z zakresu przygotowania służby zdrowia na 

potrzeby obronne 

 udział w spotkaniach dotyczących poszukiwań padłych dzików w lasach, 

pomoc w organizacji przeszukiwań 

 opracowywanie oraz wydawanie stosownych zarządzeń Starosty 

Lubartowskiego 

 prowadzenie bieżącej współpracy z gminami oraz powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami w celu realizacji zadań Wydziału 

Tabela 11: Opracowanie: Wydział ZKR 
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9) Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1.  
Informacje 

ogólne 

W roku 2018 w Wydziale Inwestycji i Rozwoju realizowane były zadania 
określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubartowie 
zgodnie z indywidualnie określonymi zakresami czynności poszczególnych 
pracowników. Zadania Wydziału koncentrują się w kilku głównych obszarach: 
1) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadań własnych 

Powiatu ze środków zewnętrznych, 
2) Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 
3) Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie w zakresie 

realizacji inwestycji drogowych (dofinansowanych ze środków zewnętrznych  
i budżetu lokalnych gmin), 

4) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz 
Powiatu i urzędu, 

5) Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć promocyjnych, 
6) Przygotowywanie wydawnictw okolicznościowych, 
7) Redakcja i wydawanie miesięcznika samorządowego Echo Powiatu 

Lubartowskiego. 

2.  
Struktura 

wewnętrzna 

Obsadę osobową Wydziału w roku 2018 - wg stanu na 1 stycznia – stanowiło  
5 pracowników (w tym kierownik). W miesiącu marcu - w rezultacie zmian 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego – zwiększona została do 6 
liczba etatów w Wydziale (nowe stanowisko ds. informacyjnych i redakcji 
gazety). Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Wydziale zatrudnionych 
było 6 pracowników na podstawie umów o prace na czas nieokreślony (1 osoba 
na urlopie macierzyńskim – ustanowione zastępstwo na czas usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika) 

3.  

Realizowane 
Programy, 

Plany, 
Strategie 

W kompetencji Wydziału jest realizacja Programu Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego  na lata 2015 - 2022 - sprawozdanie w załączeniu  
W Wydziale Inwestycji i Rozwoju w roku 2018 realizowane były (bądź w realizacji 
uczestniczyli pracownicy Wydziału) następujące projekty dofinansowane ze 
środków zewnętrznych: 
1) Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - dz. 13.6 

RPO WL 
2) Nowoczesne kształcenie zawodowe Powiatu Lubartowskiego - dz. 12.4 RPO 

WL 
3) „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej 

województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych 
usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i 
subregionalnych centrów rozwoju - dz. 8.2 RPO WL 

4) E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - dz. 2.1 RPO 
WL 

5) Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, 
Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo 
lubelskie 

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L -  dotacja celowa z budżetu 
województwa lubelskiego 
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7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L - rezerwa subwencji ogólnej 
budżetu państwa (tzw. rezerwa mostowa) 

8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie 
Lubartowskim - monitorowanie efektu ekologicznego (utrzymanie trwałości 
projektu) 

4.  

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

1) Liczba przygotowanych wniosków o dofinansowanie - 9 
2) Liczba realizowanych projektów - 8 
3) Liczba prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 57 
4) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych - 4 
5) Liczba udzielonych patronatów honorowych Starosty - 10 
6) Liczba realizowanych uchwał zarządu Powiatu - 97 
7) Liczba realizowanych uchwał rady Powiatu - 4 

Tabela 12:  Opracowanie: Wydział IRE 
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10) Wydział Spraw Społecznych  

1. 
Informacje 

ogólne 

Ogólny opis działalności za 2018 r.: 
1. Współpraca i nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Lubartowie. 
2. Nadzór nad siecią aptek. 
3. Współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej  

z terenu Powiatu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy  
o pomocy społecznej (PCPR, ŚDS, DPS Kock, DPS Ostrów Lubelski). 

4. Współpraca z Komisją Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem 
Rady Powiatu w Lubartowie. 

5. Realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. Program opieki nad zabytkami. 

6. Przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

7. Nadzór nad powiatowymi instytucjami kultury – Powiatową Biblioteką 
Publiczną. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, 
towarzystwami naukowymi i fundacjami. 

9. Opracowywanie rocznego programu współpracy Powiatu lubartowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa  
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10. Przygotowywanie otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych. 

11. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  
w Lubartowie. 

12. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z terenu 
obcego państwa. 

13. Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem nieodpłatnych punktów 
pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubartowskiego. 

14. Organizacja i nadzór nad Olimpiadą wiedzy o zdrowiu psychicznym. 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

    2 etaty: 
  - Kierownik Wydziału 
  - stanowisko ds. społecznych 

3. 
Realizowane 

Programy, 
Plany, Strategie 

1. VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2018. 
2. Roczny Program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

3. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku  
z zakresu: 
1) ochrony i promocji zdrowia; 
2) kultury fizycznej i turystyki; 
3) kultury i ochrony zabytków; 
4) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
5) pomocy społecznej; 
6) wykaz zadań własnych Powiatu z zakresu Promocji; 
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7) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

4. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

1. Liczba otwartych konkursów ofert, liczba podpisanych umów, wysokość 
przyznanych środków z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia -  3 - 10 000,00 zł; 
2) kultury fizycznej i turystyki - 9 - 32 000,00 zł; 
3) kultury i ochrony zabytków -  2 - 4 000,00 zł; 
4) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  -  1 - 4 500,00 zł; 
5) pomocy społecznej - 1 - 227 486,00 zł; 
6) zadania własne Powiatu z zakresu promocji - 11 - 42 000,00 zł; 
7) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 1 - 121 452,00 zł. 
2. Liczba podpisanych umów oraz wysokość przyznanych środków w wyniku 

podpisania porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie i Radą 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie: 

1) z adwokatami                - 12  
121 451,81 zł 2) z radcami prawnymi     - 6 

3. Liczba obsługiwanych posiedzeń Komisji Zdrowia - 7 
4. Liczba sprowadzonych zwłok z zagranicy - 14 
5. Liczba przyznanych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 3 
6. Liczba udzielonych porad prawnych w 2018 roku - 826 

Tabela 13:  Opracowanie: Wydział SPO 
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11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

1. 
Informacje 

ogólne 

 
Podstawowe informacje o komórce organizacyjnej i ogólny opis 

działalności w 2018 roku.  
 

 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw  
i interesów konsumentów. 

 Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

 Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 
toczących się postępowań. 

 Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

 Podejmowanie działań wynikających z: 

 art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne), 

 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 

 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

 art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia 
na szkodę konsumentów) 

 art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi 
istotnego poglądu dla sprawy) 

2. 
Struktura 

wewnętrzna 

Opis struktury wewnętrznej, liczba zatrudnionych w tym zmiany w ciągu 2018 
roku 
Rzecznik jest zatrudniony w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo). 
Nie korzysta z pomocy innych osób. 

3. 

Wskaźniki 
działalności 

komórki 
organizacyjnej 

 
Należy wybrać 3-5 wskaźników, którymi można zobrazować działalność 
jednostki w ciągu 2018 roku. 
 

  liczba udzielonych konsumentom porad (osobiście i telefonicznie) - 327 

  liczba udzielonych konsumentom wyjaśnień pisemnych - 3 

  liczba wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i 
interesów konsumentów -20 

  pomoc w sporządzaniu pozwów sądowych i pism procesowych -  2 

  działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym (zamieszczanie 
informacji o tematyce konsumenckiej w prasie lokalnej o zasięgu  
ponadgminnym, spotkania z seniorami z terenu Powiatu Lubartowskiego 
nt. zagrożeń związanych z zawieraniem umów w domu konsumenta i poza 
lokalem przedsiębiorstwa, wykłady dla policjantów KPP w Lubartowie  nt. 
stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych. 

 
Tabela 14:  Opracowanie: RZK 
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2. Jednostki Powiatu Lubartowskiego 

1) Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie 

1. 
Informacje 

ogólne 

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie 

21-100 Lubartów 

ul. Chopina 6 

Dyrektor szkoły: mgr Anna Wójtowicz 

Wicedyrektorzy: mgr Małgorzata Wolińska 

                              mgr Zbigniew Sajda 
NIP: 714-10-73-789 
Telefon:  81 855 01 10 

Faks:       81 855 27 70 
WWW: zs2.lubartow.pl 
E-mail: zekretariat@zs2.lubartow.pl 
Uwagi: dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 81 855 01 20, e-mail: 
iod@zs2.lubartow.pl 
Organem prowadzącym szkołę jest: Powiat Lubartowski 
Organem nadzoru pedagogicznego jest: Lubelski Kurator Oświaty 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Stanowiska organizacyjne w szkole: 

 Dyrektor szkoły 

 wicedyrektorzy 

 główna księgowa 

 sekretarz szkoły (kadry) 

 kierownik gospodarczy 
Na czele kierownictwa szkoły stoi Dyrektor szkoły, któremu podlegają: 

1) wicedyrektorzy 

2) kadra pedagogiczna 

3) główny księgowy 

4) sekretarz szkoły (kadry) 

5) kierownik gospodarczy 

6) pedagog szkolny 

7) pracownicy administracji i obsługi 

8) inspektor ds. bhp. 

 
Liczba osób zatrudnionych ( w tym zmiany w ciągu roku): 88 osób; w związku 
z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w 
Powiecie Lubartowskim od dnia 03.04.2018 została zatrudniona osoba do 
koordynacji projektu w wymiarze ½ etatu. 
 
W skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki  w Lubartowie 
wchodzą następujące szkoły: 
(liczba klas i uczniów w 2018 roku) 

1) I Liceum Ogólnokształcące:  

 I klasy – 7 – liczba uczniów  – 177 

mailto:zekretariat@zs2.lubartow.pl
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             II klasy – 5 – liczba uczniów –  108 

            III klasy – 6 – liczba uczniów –  161 

                                                                                                       Ogółem:    446 

2) Technikum Zawodowe nr 2: I klasy – 3 – liczba uczniów -   71 

                                                   II klasy – 2 – liczba uczniów -  61 

                                                  III klasy – 2 – liczba uczniów -   49 

                                                  IV klasy – 1 – liczba uczniów -   37 

                                                                                    Ogółem:     218 

3) Gimnazjum Sportowe: II klasy – 1 – liczba uczniów -   20 

                                                      III klasy – 2 – liczba uczniów -   26 

                                                                                                     Ogółem:  46 
 
Łączna liczba uczniów w Zespole Szkół nr 2 w 2018 roku: 710 uczniów 

3. 

Realizacje 
Programów, 

Planów, 
Strategii 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja celowa z budżetu państwa 
na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród młodzieży oraz zakup nowości 
wydawniczych; kwota dotacji – 12 000 zł, wkład własny Powiatu - 3 000 zł. 
Udział w realizacji zadań i działań w  planach i programach w 2018 roku: 
 

1. Udział w realizacji działań „Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia” na 2018 rok - sprawozdanie z działań do Starostwa 

Powiatowego  

w Lubartowie. 

2. Udział w realizacji działań „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Lubartowskim na lata 2010 - 2020” za rok 2018 - sprawozdanie  

z działań do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

3. Udział w realizacji działań „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 

- 2018” za rok 2018 - sprawozdanie z działań do Powiatowego Centrum                

Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

4. Udział w realizacji działań „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto 

Lubartów na lata 2017 - 2019” za rok 2018 - sprawozdanie z działań do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.  

4. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanyc
h ze środków 
zewnętrznych 

1. Projekt Erasmus+ Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół pn. 

BookPals; założenia projektu: wymiana międzynarodowa uczniów 

 i nauczycieli; kwota wydatkowana w 2018 - 34 274,40 zł. 

2. Projekt Erasmus+  Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół pn. 

Entrepreneurship in Europe Key Actions; założenia projektu: wymiana 

międzynarodowa uczniów i nauczycieli; kwota wydatkowana w 2018 – 

20 801,96 zł 

3. Projekt Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim;  
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założenia projektu: zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni, 

staże dla uczniów; kwota wydatkowana w 2018 - 89 394,98 zł 

4. Projekt Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego;  

założenia projektu: nowe pracownie komputerowe; kwota wydatkowana  

w 2018 - 3 299,25 zł 

5. 
Gospodarowani

e mieniem 

Inwestycje, remonty, zakupy środków trwałych w 2018 roku.                            
INWESTYCJE: 
1. Zakup ledowych lamp oświetleniowych do hali sportowej - 24036,36 zł 
2. Zakup ledowych lamp oświetleniowych do sal lekcyjnych  - 19457,60 zł 
3. Zakup materiałów pomocniczych do wymiany 
                                                                  lamp oświetleniowych  -  1216,00 zł 
4. Wymiana lamp oświetleniowych w hali sportowej               -   6150,00 zł 
5. Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych           -  9040,00 zł 
                                                                                     ------------------------------------ 
                                                                                           Razem:       59 889,96 zł 
 
REMONTY: 
1. Konserwacja kompleksu sportowego                                             - 14217,00 zł 
2. Adaptacja sali lekcyjnej 105 na pracownię komputerową          -   1878,92 zł 
                                                                                                      ---------------------------- 
                                                                                                Razem:       16 095,92 zł 
 
DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ: 
1. Zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych                                     - 10245,16 zł 
2. Zakup projektorów multimedialnych                                              -   3150,00 zł 
                                                                                                  -------------------------------- 
                                                                                                 Razem:        13 395, 16 zł 
                                                                                                  
 

                                                                                Suma łącznie:     89 381,04 zł 

6. 
Osiągnięcia  

i sukcesy 

 Ranking Perspektywy 2018: 10 miejsce w województwie i 95 miejsce  

w Polsce TZ nr 2 oraz 37 miejsce w województwie I LO, 

 Tytuł finalisty etapu centralnego XLIV Olimpiady Historycznej, 

 Tytuł finalisty etapu centralnego XI Olimpiady "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża 

Polskiego", 

 III miejsce w etapie centralnym Olimpiady Solidarności. "Dwie dekady 

historii", 

 Tytuł laureata Konkursu Ogólnopolskiego "Polska Piastów", 

 I nagroda w XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ilustracje do 

wierszy J. Czechowicza" 

 Tytuł finalisty XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 

 Wyróżnienie w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, 
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 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Inny Herbert”, 

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „P jak polski”, 

 Dwa wyróżnienia aktorskie wojewódzkiej 40. Edycji Sceny Młodych, 

 Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy 

pożarom", 

 Wyróżnienie w XXVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim 

"Moje Boże Narodzenie", 

 I miejsce I LO i TZ nr 2 w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu (na 6 sklasyfikowanych szkół) i IV miejsce w klasyfikacji sportowej 

szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego (na 120 

sklasyfikowanych szkół), 

 II miejsce Gimnazjum Sportowego w klasyfikacji sportowej gimnazjów i klas 

VII i VIII SP powiatu (na 19 sklasyfikowanych szkół) i XIV miejsce  

w klasyfikacji sportowej województwa lubelskiego (na 287 

sklasyfikowanych szkół), 

 III miejsce w Mistrzostwach Polski w Indywidualnym Tenisie Stołowym                       
w turnieju "Z SKS-u do AZS-u”, 

 V miejsce w Mistrzostwach Polski w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Chłopców, Licealiada, 

 III miejsce drużynowo oraz I, II i V miejsce indywidualnie w Wojewódzkim 
Turnieju Szachowym o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty, Licealiada, 

 III, IV, V i VI miejsce w Mistrzostwach Województwa w Indywidualnej LA, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

 IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w Halowej Piłce Nożnej 
Dziewcząt w turnieju "Z SKS-u do AZS-u”, 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Indywidualnym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

 85 uczniów uczestniczyło w Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" oddając 
ponad 38 l. krwi. 

7. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ 
na 

funkcjonowanie 
jednostki 

Stała współpraca z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi                              
i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Ma ona na celu właściwą realizację 
zadań statutowych szkoły oraz zapewnienie uczniom możliwości rozwijania 
pasji i zainteresowań. 

Tabela 15: Opracowanie: ZS nr 2 w Lubartowie 
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2) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 

1 
Informacje 

ogólne 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie jest zespołem szkół 
działających w ramach systemu oświaty. Centrum jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na 
różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia. Centrum jest placówką 
oświatową kształcącą na potrzeby rynku pracy. 

2 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

W skład Zespołu wchodzą szkoły: 
1) Technikum Zawodowe, 
2)  Branżowa Szkoła I stopnia  nr 1, 
3) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
4) Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Liczba osób zatrudnionych - 96 osób. 
Liczba uczniów i słuchaczy - 798. 
Liczba oddziałów - 32. 

3 
Realizacja 

Programów, 
Planów, Strategii 

W szkole realizowane są: 

 Program Wychowawczo- Profilaktyczny, 

 Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej: Już teraz mogę 
zadbać  
o zdrowie swego przyszłego dziecka, 

 Program profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka  
u kobiet- „Różowa Wstążeczka”, 

 Profilaktyka chorób zakaźnych szerzących się drogą powietrzno- 
kropelkową (ICHM, grypa typu A/H1N1), 

 Podstępne WZW, 

 Znamię? Znam je!, 

 ARS, czyli jak dbać o miłość.  

 Wybierz Życie – Pierwszy Krok, 

 Program Poprawy Frekwencji, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2014-2020, 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, 

 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2014-
2019. 

4 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

1. Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego, 
Działanie13.6 Infrastruktura Kształcenia zawodowego i ustawicznego, Oś 
Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. (Prace modernizacyjne - 
1 419 000,00zł Komputery, maszyny i urządzenia - 1 350 035,3 zł.) 

2. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 
12.4 Kształcenie zawodowe, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  
i kompetencje. 

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3– Rozwijanie 
zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok. 

48 | S t r o n a  
 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych. 

5 
Gospodarowanie 

mieniem 

1. Modernizacja sanitariatów w budynku Warsztatów Szkolnych -
45 473,49zł. 

2. Wykonanie i montaż instalacji elektrycznej w Pracowni instalacji  
i eksploatacji urządzeń elektronicznych 12w - 24 538,50 zł. Wykonanie 
instalacji elektrycznej w Pracowni obróbki mechanicznej 18w - 25 962,84 
zł. 

6 
Osiągnięcia 

i sukcesy 

 Uczeń kl. 3 TEk otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

 XVI Edycja Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” – RCEZ zajęło III miejsce, 

 Wyróżnienie w XV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym 
"Pokażę ci, gdzie mieszkam...", 

 uczeń klasy 4TB zajął III miejsce w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
im. Zbigniewa Herberta.  

 uczeń klasy 1TB zdobył I miejsce, a uczennica z klasy 3TEk wyróżnienie  
w XX Powiatowym Konkursie Literackim Opowieści Wigilijne, 

 II miejsce drużyny chłopców w etapie powiatowym Sztafetowych Biegów 
Przełajowych, 

 V miejsce uczennicy z klasy 3TEk w konkursie wojewódzkim Poznaj swoje 
prawa w pracy, 

 III miejsce w Mistrzostwach Województwa w Drużynowym Tenisie 
Stołowym reprezentacji chłopców, 

 uczniowie z 3TEk reprezentowali powiat lubartowski w okręgowym etapie 
Olimpiady z Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie, 

 tablica interaktywna dla szkoły za udział w akcji edukacyjnej Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość 
II”,  

 nagroda specjalna w I Ogólnopolskim Konkursie „Bohaterowie są wśród 
nas”. Konkurs zorganizowany został przez Związek Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów,  

 VI miejsce w X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny 
"Póki nie jest za późno". 

7 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

 Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z 90 rocznicą 
funkcjonowania szkoły,  

 Organizacja  IV Edycji Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe jednostki – 
autorytety”.  

 VII edycja konkursu powiatowego „Polubić matematykę”  

 Dzień Otwarty Szkoły 

 „Zawodowy wizerunek młodego człowieka” –spotkania uczniów 
 z doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lubartowie.  

 „Szkolny Dzień Matematyki”. Wydarzenie to zostało objęte honorowym 
patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.  
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 -Udział uczniów w jubileuszowej piątej edycji akcji sadzenia lasu pod 
hasłem „Posadź swoje drzewo”.  

 Przedstawienie teatralne i warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków  
z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Lubartowie , 

 Udział młodzieży w zbiórce publicznej na rzecz Lubartowskiego 
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie „ Pola Nadziei”.  

 Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej ,  

 Obchody Dnia Ziemi, pod hasłem „Koniec z plastikowymi odpadami”, 

 Akcja Europejski Dzień Śniadania pod hasłem „Znajdź czas na śniadanie”.  

 Bajkowy prezent na Dzień Dziecka. Dwie szpitalne sale lubartowskiego 
szpitala udekorowano kolorowymi rysunkami z motywami ze znanych 
bajek. Rysunki przez kilka dni wykonywała młodzież RCEZ. 

 Akcja „Opatrunek na Ratunek”, zbiórkia środków opatrunkowych na 
potrzeby Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą  
w Poznaniu. 

 XIX edycja Góra Grosza, 

 Akcja „Miś” - zbiórka maskotek i przekazanie zebranych darów dzieciom 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju. 

 Apel z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

 Akcja „Znicz”. Zebrane znicze zapalono na lubartowskim cmentarzu na  
grobach poległych żołnierzy, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 udział w I edycji Akcji "Lekcja dla Rodaka" polegającej na włączeniu się  
w organizację zajęć edukacyjnych na temat bolesnej historii Polaków  
w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Patronat nad Akcją objęli m.in. 
Marszałek Senatu RP, Minister Edukacji, Prezydent miasta Olsztyna, 
Instytut Pamięci Narodowej i Związek Piłsudczyków RP oraz media.  
W Akcji wzięło udział 50 szkół i placówek z całej Polski. RCEZ jako jedyna 
ze szkół w Lubartowie i jedna z dwóch szkół z województwa lubelskiego 
włączyła się w edukacyjną działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku 
tragicznych losów znaleźli się poza granicami swojego kraju.  

 zbiórka produktów spożywczych w ramach XIX edycji akcji „Polacy - 
Rodakom” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”. 

 Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w ramach Akcji Narodowe 
Czytanie 

 Udział w „Lubelskim Salonie Maturzystów”, 

 Udział uczniów w konferencji Biznes Lubelskie zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Organizatorem był Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.   

 Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia -Zadbaj o zdrowie  (akcje 
profilaktyczne, 

 odpowiedzialność prawna nieletnich-spotkanie z funkcjonariuszem Policji  
i pedagogiem, 

 akcja edukacyjna dla 10 klas na temat odpowiedzialności  
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym z Naczelnikiem Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. 

Tabela 16:  Opracowanie: RCEZ w Lubartowie 
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3) Zespół Szkół w Kocku 

1. 
Informacje 

ogólne 

Zespół Szkół w Kocku jest publiczną placówką oświatową. W jego skład  

wchodzi: Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia, Technikum 

Zawodowe (obecnie bez naboru), Branżowa Szkoła I stopnia nr1 kształcąca  

w oddziałach wielozawodowych oraz I Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych kształcące w formie zaocznej. Praktyczna nauka zawodu w 

zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

odbywała się w RCEZ w Lubartowie na podstawie umowy zawartej między 

szkołami, a w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, 

cukiernik i piekarz u pracodawców. 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Do Zespołu Szkół w Kocku uczęszczało  99 uczniów, z tego 30 do Liceum 

Ogólnokształcącego (2 oddziały) i 55 do Branżowej Szkoły I stopnia (3 

oddziały) oraz 14 słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Kadrę kierowniczą szkoły stanowił Dyrektor. Na koniec roku szkoła 

zatrudniała 17 nauczycieli, z czego 12 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 6 

stałych pracowników administracyjno - obsługowych (1,13 etatu 

pracowników administracyjnych, 3 etaty - sprzątaczki i 1 etat woźnego).  

W porównaniu ze styczniem 2018 r. zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się  

o 3 osoby ( 2 umowy rozwiązały się z upływem czasu, na który były zawarte, 1 

umowa rozwiązana na wniosek nauczyciela). 

Zmniejszenie zatrudnienia spowodowane było brakiem naboru do klasy 

pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy nauczyciele posiadają 

wymagane kwalifikacje do pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Biorąc pod 

uwagę stopnie awansu zawodowego, szkoła zatrudnia: 8 nauczycieli 

mianowanych oraz 9  nauczycieli dyplomowanych. 

3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii 

1. Realizacja zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020. 

2. Realizacja zadań w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

3. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów i 

rodziców: 

 ,, Wybierz życie-pierwszy krok” - 35  uczniów, 35 rodziców 

 ,,Ars, czyli jak dbać o miłość”  - 35 uczniów, 35 rodziców 

 ,,Podstępne WZW” - 69 uczniów, 69 rodziców 

 ,,Znamię! Znam je! - 69 uczniów, 69 rodziców 

 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu -  

wszyscy uczniowie ( ok. 90) 

 Realizacja zadań w ramach profilaktyki HIV/AIDS (akcja informacyjno-
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plakatowa, udział młodzieży w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy na 

temat HIV/AIDS ) - wszyscy uczniowie  

 ( ok.90). 

4. 
Gospodarowanie 

mieniem 

W ramach remontów dokonano malowania górnego korytarza w nowej części 

szkoły, trzech klatek schodowych oraz 2 dwóch holi i jednej klasopracowni. 

Uczniowie w ramach zajęć praktycznych odnowili 2 klasopracownie. Kwota 

wydatkowana na remonty w 2018 roku : 19 986,81 złotych. Nie było 

wydatków inwestycyjnych oraz zakupów środków trwałych. 

5. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

 Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - I miejsce na etapie 

powiatowym, wyróżnienie na etapie rejonowym  

 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS - IV miejsce 

 Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Pokażę Ci gdzie mieszkam" - 

wyróżnienie  

 Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Grzyby - skarby natury" wyróżnienie 

 Mistrzostwa Powiatu w siatkowej piłce plażowej dziewcząt - I miejsce 

 Mistrzostwa Rejonu w siatkowej piłce plażowej dziewcząt - II miejsce 

 Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt - III miejsce 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 

(eliminacje powiatowe) - III miejsce 

 XII Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej - III miejsce w kategorii 

recytacji i wyróżnienie w kategorii plastycznej 

6. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

Liceum Ogólnokształcące obchodziło Jubileusz 70-lecia istnienia. Obchody 

Jubileuszu  zakończono w dniu 20 października 2018r. IV Zjazdem 

Absolwentów. 

Tabela 17: Opracowanie:  ZS w Kocku 
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4) Zespół Szkół w Ostowie Lubelskim  

1. 
Informacje 

ogólne 
Podstawowe informacje o jednostce i ogólny opis działalności w 2018r. 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

 Struktura: 
Dyrektor 
Wicedyrektor 
- nauczyciele, pedagog szkolny 
Kierownik Internatu 
- wychowawcy internatu 
Kierownik administracyjno-gospodarczy 
- pracownicy administracji, pracownicy  obsługi 
Księgowość – Główny księgowy 
- starszy referent ds. księgowych 
- referent ds. księgowych 
Sekretariat/kadry 
- samodzielny referent administracji 
   Liczba osób zatrudnionych  
- 31 (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym) 
   Informacja o liczbie uczniów  
Liczba uczniów na 30.09.2018 r. - 186 , oddziały w roku szkolnym 2017-18 :  
6 oddziałów w szkole dziennej i 9 oddziałów w szkole zaocznej , w roku szkolnym 
2018-19: 5 oddziałów w szkole dziennej i 7 w szkole zaocznej. 
Liczba mieszkańców internatu na dzień 30.09.2018 - 35 

3. 
Gospodarowa
nie mieniem 

 W 2018r. brak wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne.  
Kwota wydatkowana na remonty bieżące 23.260,76zł 
Remont szkolnego wyrobiska ćwiczebnego przy wsparciu rzeczowym  
i merytorycznym L.W. „Bogdanka”. 

4. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

 Objęcie szkoły patronatem L.W. „Bogdanka”;  

 stypendia „Bogdanki” dla najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych 
(11 stypendystów w I semestrze, 7 w II semestrze) ;  

 program „Przepustka do pracy” gwarantujący zatrudnienie w Lubelskim 
Węglu najlepszym absolwentom Technikum Zawodowego; 

 stuprocentowa zdawalność egzaminu z kwalifikacji M.39 i M.17 uczniów 
technikum; 
Osiągnięcia uczniów: 

 I miejsce ucznia klasy II TZ w powiatowy konkursie wiedzy o samorządzie 

terytorialnym; 

 I miejsce sześcioosobowej drużyny z klasy maturalnej w  „Linteriadzie” – 

branżowym konkursie wiedzy górniczej; 

 II miejsce ucznia klasy II w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej; 

 udział w półfinale Olimpiady Wiedzy Górniczej - „O złotą lampkę”; 

 I i IV miejsce uczniów klasy IV TZ w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BHP 
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w Górnictwie; 

 I miejsce ucznia klasy II TZ w powiatowym konkursie "Wyjątkowe jednostki - 

autorytety. Człowiek sukcesu”; 

 III miejsce drużyny chłopców w Powiatowym Turnieju w Piłkę Nożną Halową; 

 III miejsce drużyny ZS w powiatowym turnieju piłki siatkowej chłopców  

„Licealiada”; 

 IV miejsce w rozgrywkach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich 

Zawodów sportowo - obronnych „Sprawni jak żołnierze”. 

5. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ 
na 

funkcjonowani
e jednostki 

 Rozwijanie współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka”, RG „Bogdanka”, MR 
„Bogdanka”, spółką „Linter”, co przekłada się na zintensyfikowanie działań 
rekrutacyjnych i zwiększenie się liczby kandydatów do szkoły; 

 Współpraca z AGH w Krakowie. 

Tabela 18:  Opracowanie: ZS w Ostrowie Lubelskim 
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5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju 

1. Informacje ogólne 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju jest placówką 
dydaktyczno-opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną przeznaczoną dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 roku życia z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, 
posiadający orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
o potrzebie kształcenia specjalnego.  
 Głównym celem placówki jest przygotowanie wychowanków,  
w miarę ich możliwości, do niezależnego, samodzielnego, aktywnego 
i twórczego życia oraz zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych  
i rehabilitacyjnych. Ośrodek realizuje zadania edukacyjno-terapeutyczne, 
rehabilitacyjne, rewalidacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Realizowane są 
one zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej przy 
wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych do niepełnosprawności 
wychowanków. 
 Dla wszystkich uczniów organizowane są zajęcia rewalidacji indywidualnej 
wspomagające proces edukacyjny i obejmujące swym zakresem 
wyrównywanie deficytów oraz przygotowanie wychowanków do życia  
w społeczeństwie. Uczniowie mogą korzystać z zajęć logopedycznych, 
korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz gimnastyki 
korekcyjnej, muzykoterapii i terapii polisensorycznej w sali doświadczania 
świata oraz Sali integracji sensorycznej (SI). 
 Placówka zapewnia całodobową opiekę wychowawczą w internacie  
w okresie kształcenia, odpowiednie warunki mieszkalno-bytowe, 
odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dba także o rozwój 
zainteresowań i uzdolnień uczniów niepełnosprawnych. Szkoła proponuje 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych poprzez zorganizowanie kół 
zainteresowań. W placówce działają różnorodne koła rozwijające 
zainteresowania, m.in. plastyczne, garncarskie, muzyczne, taneczne, 
fotograficzne, przyrodnicze, teatralne, sportowe. 
Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, psychologa, 
pedagoga, logopedę. 
 W roku szkolnym 2017/18 do szkół ośrodka uczęszczało 66 
wychowanków, zaś 36 spośród nich mieszkało w internacie; w roku 2018/19 
do placówki uczęszcza 64 i 37 mieszka w internacie. Liczba oddziałów 
klasowych – 10. 
Liczba osób zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji  
i obsługi – 60. 
 Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego „ Wodnik Szuwarek” 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi: 
1. Szkoła Podstawowa Specjalna 
2. Wygasające Gimnazjum Specjalne 
3. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 1 
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4. Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 prowadzone  
w  Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia Nr 1 

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
6. Internat 
Przebywają w nim dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami. 

3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii  

Program UNICEF – Zawody dla wody 
Program UNICEF – Pomóż dzieciom z Syrii przetrwać zimę. 
Program MSiT – Europejski Tydzień Sportu; 
Program NFZ – Prawa Pacjenta dziecka; 
Program Nowa Era – Projekt z klasą; 
Program LUBELLA – Lubella inspiruje i edukuje; 
Program Lubelskiej Fundacji Rozwoju „Model pracy zespołu do spraw 
przygotowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach 
edukacyjnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. 

4. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

Program MEN „Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne  
i materiały ćwiczeniowe”. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 
Program unijny dla szkół kontynuacja programu „ Warzywa i owoce w szkole” 
oraz „Mleko w szkole”. 
Program „Wyprawka szkolna” 

5. 
Gospodarowanie 

mieniem 

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku internatu oraz malowanie 
pomieszczeń w internacie - 41 019,04 zł. 
Przeprowadzono gruntowny remont podłóg i schodów (położono terakotę) 
oraz wymianę rur kanalizacyjnych w części gospodarczej budynku 
administracyjno-gospodarczego, remont połączony z malowaniem ścian tej 
części budynku - 14 789,78 zł 

6. 
Osiągnięcia 
 i sukcesy 

 III miejsce w Jesiennych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w 
Biegach Przełajowych – Radzyń Podlaskim; 

 I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Gminy Wola Mysłowska w Biegach 
Przełajowych – Baczków; 

 III miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Warcabach – 
Firlej; 

 III miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Piłce Siatkowej 
Szkół Specjalnych – Lublin; 

 II miejsce W VII Integracyjnym Turnieju Zabaw Sprawnościowych „ Baw się 
z nami” – Baczków; 

 Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Opowieści wigilijne” – PMDK 
Lubartów; 

 II miejsce „Turniej Boccia” – Dęblin 

 Certyfikowany udział w projekcie wydawnictwa Nowa Era - Projekt  
z klasą „ Dobrze Zaprojektowana Szkoła 2018” 
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7. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

Udział w wielu konkursach, imprezach sportowych, integracyjnych, festynach 
rekreacyjno-sportowych, programach edukacyjnych m. in.: 
„Moda na odblaski” – konkurs organizowany przez KO w Lublinie  
i Policję - Lublin, „ Czas na mój sukces” – impreza sportowa – Kozice Dolne, „ 
Moja Niepodległa”- konkurs literacko-plastyczny – Lublin, konkurs 
organizowany przez Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  
i Ligę Ochrony Przyrody 
 „Grzyby - skarby natury”- Lublin, XII Miejska Paraolimpiada „ Poznaj mnie - 
poznaj siebie” - Lubartów, impreza integracyjno-kulturalna „Scena zbliża 
ludzi” - Ostrów Lubelski, IX Międzyszkolny Przegląd Artystyczny „Spotkajmy 
się” - Międzyrzec Podlaski, festiwal kolęd i pastorałek „ Jezusa Narodzonego 
Witamy” - Bystrzyca, Programy edukacyjne: „Wybierz życie – pierwszy krok”, 
„Podstępne WZW”, „ Znamię- znam je”, „Trzymaj Formę”, konkurs  
„Niepodległa w barwach jesieni”,  - Biała Podlaska, konkurs „ Ja też mam 
Talent” – Włodawa.  
W ośrodku w Firleju odbyło się wiele uroczystości i imprez z przebiegu 
których krótkie notatki i zdjęcia ukazały się w prasie i na stronach 
internetowych, m.in. kolejną edycję „Przeglądu Teatralnego „Nad  jeziorem 
Firlej” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lubartowskiego oraz 
Lubelskiego Kuratora Oświaty (impreza miała zasięg wojewódzki i gościła 10 
grup teatralnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze szkół 
i placówek województwa). 

Tabela 19: Opracowanie: SOSW w Firleju 
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6) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 

1. Informacje ogólne 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką 
wychowania pozaszkolnego działającą w strukturach powiatowych. Działania 
placówki uzupełniają edukację szkolną, pozwalają na rozwój zainteresowań, 
uzdolnień, talentów i pasji      a także stanowią propozycję wartościowego  
i przyjemnego spędzenia czasu wolnego przez wychowanków w wieku 5-19 
lat. Rozwój zajęć pozaszkolnych jest też jedną ze skutecznych metod 
wychowania i przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez różnorodne 
działania profilaktyczne, szkolenia, wycieczki tematyczne, warsztaty i liczne 
projekty kulturalne i artystyczne. 
 W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie funkcjonuje 
pięć pracowni: muzyczna, taneczna, medialno - teatralna, plastyczna oraz 
pracownia inicjatyw kulturalnych.  
- w pracowni muzycznej – Młodzieżowe oraz Dziecięce Studio Piosenki 

(zespoły i soliści), warsztaty instrumentalne: nauka gry na  gitarze, 
keyboardzie, warsztaty wokalne  i umuzykalniające – 15 form zajęć 
stałych, 

- w pracowni plastycznej – warsztaty  plastyczne dla początkujących  
i warsztaty sztuk plastycznych: zajęcia z grafiki (gr. zaawansowana), 
rysunku i malarstwa, rzeźby oraz działania  performance – 10 form zajęć 
stałych, 

- w pracowni  medialno - teatralnej  warsztaty teatralne dziecięce  
i młodzieżowe, warsztaty reportersko - filmowe, grupa inicjatyw 
młodzieżowych  – 9 form zajęć stałych 

- w pracowni tanecznej – warsztaty rytmiczno-taneczne, warsztaty i zespoły 
taneczne: tańca współczesnego, ludowego, rytmika oraz zespoły break-
dance  - 12 form zajęć stałych 

- pracownia inicjatyw kulturalnych – 4 formy zajęć stałych: warsztaty 
plastyczne, medialne i teatralne oraz organizacja i współorganizacja ok. 50 
imprez, przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych w skali roku. 

  Do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie w roku 
szkolnym 2018/2019 zapisało się 590 wychowanków, uczestnicząc w 50 
formach zajęć stałych. 
         Bardzo ważna jest też działalność animacyjna prowadzona przez 
placówkę czyli imprezy, działania wychowawcze i profilaktyczne, konkursy 
powiatowe, przeglądy i projekty realizowane w formie zajęć okazjonalnych  
i okresowych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się akcje letnie   
i zimowe, w których w minionym roku brało udział 190 uczestników. Istotnym 
obszarem działalności jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z ok. 
20 szkołami Powiatu Lubartowskiego, instytucjami oświaty i kultury z Powiatu 
i województwa lubelskiego, z uczelniami wyższymi oraz organizacjami 
pozarządowymi (ok. 30 działań o różnym zakresie  w skali roku). 

W roku 2018 PMDK zorganizował 38 imprez a współorganizował lub 
wzbogacał prezentacjami artystycznymi 9 imprez miejskich, powiatowych  
i wojewódzkich. 
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Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Struktura wewnętrzna jednostki: 
Kierownikiem jednostki jest Dyrektor PMDK – (1 etat). 
Zatrudnienie w 2018 roku: 
- nauczyciele (w tym Dyrektor PMDK w Lubartowie) – (8,17 etatu) 

 I-VIII – 10 osób  

 IX- XII – 12 osób  
- pracownicy administracji – (1,88 etatu) 

 I-XII – 3 osoby  
- pracownicy obsługi  (4,25 etatu) 

 I-VIII – 6 osób 

 IX-XII – 5 osób 
W placówce w roku 2018 zapisanych było: 

 w roku szkolnym 2017/2018 stan na czerwiec 2018 –  586 
wychowanków 

 w roku szkolnym 2018/2019 stan na grudzień - 590 wychowanków  

3. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

     Udział w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2014- 2020”. 

4. 
Gospodarowanie 

mieniem 

1. Inwestycje – zakup pieca do wyrobów ceramicznych. 
2. Remonty – remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku przy 

Szaniawskiego 64 w Lubartowie. 
3. Zakupy środków trwałych –  laptop do pracowni muzycznej II,  

odtwarzacz CD do pracowni muzycznej I,  wózek do sprzątania,  
mikrofony na potrzeby akustyka PMDK,  sewer plików na potrzeby 
sekretariatu. 

5. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

1. XXIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach, (Organizator: POK "Dom 
Chemika" ,  01.2018 r., zasięg: ogólnopolski), 
 WYRÓŻNIENIE  W KATEGORII: ZESPOŁY RODZINNE - Zespół Rodzinny 

Emilia i Karol Kozak, opiekun: Anna Kozak  
2. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI wieku” (organizator - 

Ośrodek Kultury W Będzinie, zasięg: ogólnopolski), 02.2018: 
 WYRÓŻNIENIE  kategorii kl. IV - VI - Szymon Adamski, opiekun: 

Edyta Weremczuk 
3. IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych  Inspirowanych Myślą Jana 

Pawła II "Złota Maska" w Lublinie (organizator: ZS nr5 im. Jana Pawła II  
w Lublinie, zasięg: ogólnopolski), 16.03.2018: 
 WYRÓŻNIENIE - Teatr 5 Złotych  -  za szczerość i autentyczność 

przekazu teatralnego w spektaklu "My. Po prostu" w reż. Małgorzaty 
Adamczyk, opiekun: Małgorzata Adamczyk 

 DYPLOM ZA KREACJĘ AKTORSKĄ - dla Miłosza Samoleja z Teatru 5 
Złotych, opiekun: Małgorzata Adamczyk  

4. XI Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych w Warszawie (organizator: 
Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", Centrum Wspierania Rodzin 
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"Rodzinna Warszawa", Warszawska Szkoła Reklamy, zasięg: 
ogólnopolski), 21.03.2018: 

 KWALIFIKACJA DO FINAŁU KONKURSU - Iga Ćwiklińska, Marcin 
Wójtowicz za film "Podziemne zauroczenie" - opiekun: Urszula 
Bednarczyk 

5. Przegląd Teatrów Młodzieżowych, Kabaretów "Młody Teatr" Scena 
Młodych 2018 (organizator: Centrum Kultury w Lublinie, zasięg: 
wojewódzki), 22-24.03.2018 r. 
 I NAGRODA - Teatr 5 ZŁOTYCH (Marta Czarniak, Patrycja Kęska, 

Aleksandra Obroślak, Weronika Obroślak, Gabriela Orłowska, 
Miłosz Samolej, Dagmara Siwiec, Bartłomiej Sternik, Karina 
Szczepaniak, Dominika Woch, Dominik Zadziorka, Weronika 
Ostrowska)  za naturalność i niezwykłe poczucie humoru w 
opowiadaniu o sobie, po prostu, w spektaklu pt. „My. Po prostu” 
w reżyserii Małgorzaty Adamczyk. 

 WYRÓŻNIENIE AKTORSKIE - Karina Szczepaniak 
6. VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Niech Żyje Rock 'N' Roll" 

(organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, zasięg: 
ogólnopolski), 23.03.2018: 
 WYRÓŻNIENIE w I kategorii wiekowej - Jakub Karwowski, opiekun: 

Katarzyna Grabowska 
7. III Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny „Piórem i pędzlem…” 

(organizator: Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
zasięg: ogólnopolski), 7.05.2018 r. 
 NAGRODA w kategorii plastycznej - Klaudia Bronisz, opiekun: 

Edyta Weremczuk 
8. XXVI edycja konkursu teatralnego SEZON 2017/2018 (organizator: 

DDK SM "Czechów" w Lublinie", zasięg: wojewódzki), 26.04.2018: 
 I MIEJSCE w kategorii dziecięcej - Teatr Hop (Emilia Targońska, 

Natalia Targońska, Hania Puchacz, Karolina Iwanek, Weronika 
Poznańska, Milena Mierzwińska, Maja Wójtowicz, Dawid 
Zalewski, Michał Zalewski, Patryk Woliński), opiekun: Małgorzata 
Adamczyk 

9. IX Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Plastyczny "Kocie sprawy" 
Zamość 2018 (organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, 
zasięg: wojewódzki), 26.04.2018: 
 III NAGRODA , kat. V - inne placówki -  Karolina Bronisz, opiekun: 

Edyta Weremczuk 
 WYRÓŻNIENIE, kat. V - inne placówki -  Dominika Woch, opiekun: 

Edyta Weremczuk 
10. Konkurs plastyczny "Moje miasto dziś i jutro" (organizator: 

Lubartowski Ośrodek Kultury, zasięg: miejski), 7.05.2018 
 NAGRODA - Miłosz Samolej, opiekun: Izabella Dybała 
 NAGRODA - Oliwia Wojdat, opiekun: Izabella Dybała 
 NAGRODA - Łucja Soroka, opiekun: Izabella Dybała 
 NAGRODA - Sylwia Komsta, opiekun: Izabella Dybała 
 NAGRODA - Mateusz Mroczek, opiekun: Izabella Dybała 
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 NAGRODA - Dominika Sobiesiek, opiekun: Izabella Dybała 
11. II Festiwal Filmów Dzieci i Młodzieży "Anim@kcja" Białystok 2018 

(organizator: MDK w Białymstoku, zasięg: ogólnopolski), 25.05.2018: 
 Kwalifikacja do finału - Iga Ćwiklińska, Marcin Wójtowicz za film 

"Podziemne zauroczenie", opiekun: Urszula Bednarczyk 
12. XXVI edycja konkursu muzycznego SEZON 2017/2018 (organizator: 

DDK SM "Czechów" w Lublinie", zasięg: wojewódzki), 18.05.2018: 
 I MIEJSCE w kategorii : zespoły wokalne - Zespół Wokalny Do 

Kwadratu, opiekun: Anna Kozak 
13. Konfrontacje  Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów 2018 

(organizator: LOK w Lubartowie, zasięg: ogólnopolski), 2.06.2018: 
 WYRÓŻNIENIE- Zespół taneczny Free Steps, opiekun: Jolanta 

Grabowska 
 WYRÓŻNIENIE- Zespół taneczny Efekt II, opiekun: Jolanta 

Grabowska 
 WYRÓŻNIENIE- Zespół taneczny Releve, opiekun: Jolanta 

Grabowska 
 WYRÓŻNIENIE- Motylki - opiekun: Eliza Maruszak 

14. XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moje 
zakątki" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty (organizator: 
MDK w Biłgoraju, zasięg: wojewódzki), 22.05.2018: 
 WYRÓŻNIENIE  w kat. kl. IV-VI - Oliwia Mrozik, opiekun: Edyta 

Weremczuk 
 WYRÓŻNIENIE  w kat. 6-9 lat - Olga Pawłowska, opiekun: Edyta 

Weremczuk 
15. XI Wojewódzki  Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka 

Województwa Lubelskiego (organizator: GOK w Ulanie-Majoracie, 
zasięg: wojewódzki): 
 III MIEJSCE w kat. dzieci, 6-9 lat , taniec współczesny - zespół 

Releve, opiekun: Jolanta Grabowska 
16. Wojewódzki Przegląd Poezji Śpiewanej i Autorskiej Scena Młodych 

"Wyśpiewać poezję"(organizator: Centrum Kultury w Lublinie, zasięg: 
wojewódzki), 16.06.2018: 
 III miejsce - Trio wokalne - Edyta Chlebiej, Aleksandra Kukiełka i 

Dominika Małyska,  opiekun Grażyna Grymuza 
17. XII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne "WTOOPA" w Krakowie  

 (organizator: Stowarzyszenie WTOOPA), zasięg: ogólnopolski, 13-
15.06.2018, Kraków: 
 kwalifikacja do udziału w przeglądzie  - Teatr Trupa, opiekun 

Jolanta Tomasiewicz (spektakl "Ich Troje") 
18. V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Piękna nasza 

Polska cała!" pod honorowym patronatem J.E. Ks. Tadeusza Pikusa 
Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, Starosty Powiatu Bielskiego  
 i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  
(zasięg: ogólnopolski, organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym  i Potrzebującym Wsparcia,"Małe marzenia", 
Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim), Bielsk Podlaski 
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12.06.2018: 
 NAGRODA  - Michalina Pożarowszczyk, opiekun: Izabella Dybała 

19. IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku w oczach 
dziecka - wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane" 
(zasięg: ogólnopolski, organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
na 7 w Słupsku), 7.06.2018, Słupsk: 
 NAGRODA - Aleksandra Szczęch, opiekun: Izabella Dybała 

20. XI Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Węglem „Kosmos” w Łęcznej 
(organizator: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki 
PLAMA, zasięg: ogólnopolski), 8.07.2018, Łęczna 

 II MIEJSCE w kategorii 5-8 lat - Zuzanna Bocian, opiekun: Izabella 
Dybała 

 II MIEJSCE w kategorii 9-10 lat - Jagoda Szypulska, opiekun: 
Izabella Dybała 

21. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ‘’Nuty 
Przyjaźni’’ w Hajnówce (organizator: Hajnowski Dom Kultury, zasięg: 
ogólnopolski), 16.06.2018, Hajnówka 

 KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE - Alicja Karwowska, 
opiekun: Grażyna Grymuza 

22. XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej‘’ 
Lubelski Talent’’ w Poniatowej (organizator: Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej, zasięg: ogólnopolski), 9.06.2018, 
Poniatowa 

 KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE - Alicja Karwowska, 
opiekun: Grażyna Grymuza 

23. 40 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA 
CANTORUM Kalisz 2018 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej - XXIII Ogólnopolski Konkurs "Twórczość plastyczna 
inspirowana muzyką dawną"  ( organizator: Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, zasięg: 
ogólnopolski), 20-25.02.2018, Kalisz 

 kwalifikacja do wystawy pokonkursowej - Bartosz Rola, opiekun: 
Izabella Dybała 

24. Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II Nasz Papież" (organizator: Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Lubartowie, zasięg: wojewódzki), 26.10.2018: 
 NAGRODA w kategorii kl. I-III - Zuzia Gołębiowska, opiekun: Edyta 

Weremczuk 
 NAGRODA w kategorii przedszkole - Kornelia Jabłońska, opiekun: 

Edyta Weremczuk 
 NAGRODA w kategorii kl. IV-VI -Zosia Przytocka, opiekun: Izabella 

Dybała  
 NAGRODA w kategorii kl. I-III - Kuba Kuśmirek, opiekun: Izabella 

Dybała 
 NAGRODA w kategorii kl. IV - VI - Nikola Wróbel, opiekun: Izabella 

Dybała 
 NAGRODA w kategorii kl. I-III - Nikola Woch, opiekun: Izabella 

Dybała 
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25. Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne nutki 2018” (organizator: 

MDK „Pod Akacją” w Lublinie pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa 
Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Teresy Misiuk), 16.11.2018, zasięg: wojewódzki): 
 Alicja Karwowska -ZŁOTY KASZTAN ( I nagroda) w kategorii soliści 

kl. I-III), opiekun: Grażyna Grymuza 
 Patrycja Gąsior -ZŁOTY KASZTAN ( I nagroda) w kategorii soliści kl. 

VII - gimnazjum), opiekun: Grażyna Grymuza 
26. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Barwy wolności"(organizator: 

MDK we Włodawie, Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne, 
23.11.2018, zasięg: ogólnopolski): 
 NAGRODA - Oliwia Baranowska, opiekun: Edyta Weremczuk 
 NAGRODA - Antoni Kędziora, opiekun: Edyta Weremczuk 
 NAGRODA - Alicja Fil, opiekun: Edyta Weremczuk 
 NAGRODA - Olga Pawłowska , opiekun: Edyta Weremczuk 
 NAGRODA -Weronika Marciniak, opiekun: Edyta Weremczuk 

27. XV Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Pokażę Ci, gdzie 
mieszkam" (organizator: PMDK w Lubartowie, zasięg: powiatowy), 
8.11.2018 r. 
 NAGRODA w kategorii klas  I-III SP - Ada Jusiak, opiekun:  Izabella 

Dybała 
 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. I-III SP - Kacper Broniszewski , 

opiekun:  Izabella Dybała 
 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. I-III SP - Stella Seweryn , opiekun:  

Edyta Weremczuk 
 NAGRODA  w kategorii kl. IV-VI SP - Oliwia Wojdat , opiekun:  

Izabella Dybała 
 NAGRODA  w kategorii kl. IV-VI SP - Iga Pawlikowska , opiekun:   

Edyta Weremczuk 
 NAGRODA  w kategorii kl. IV-VI SP - Milena Mierzwińska , 

opiekun:  Edyta Weremczuk 
 WYRÓŻNIENIE   w kategorii kl. VII - Gim. - Dominika Woch , 

opiekun:  Edyta Weremczuk 
28. XX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Opowieści Wigilijne" ( 

organizator: PMDK w Lubartowie, zasięg: powiatowy), 19.12.2018: 
 NAGRODA w kategorii klas przedszkolnych - Mateusz Pawłowski, 

opiekun: Izabella Dybała 
 NAGRODA w kategorii klas przedszkolnych - Ada Jusiak, , opiekun: 

Izabella Dybała 
 NAGRODA W kategorii kl. I-III SP - Alicja Sztuk, , opiekun: Izabella 

Dybała 
 NAGRODA W kategorii kl. I-III SP - Olga Wolanin, opiekun: 

opiekun: Edyta Weremczuk 
 NAGRODA W kategorii kl. I-III SP - Stella Seweryn, opiekun: Edyta 

Weremczuk 
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 NAGRODA W kategorii kl. I-III SP - Nikola Woch, opiekun: Izabella 
Dybała 

 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. I-III - Wiktoria Kamińska, opiekun: 
Edyta Weremczuk 

 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. I-VI SP - Łukasz Gaweł, opiekun: 
Edyta Weremczuk 

 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. I-VI SP - Ewa Szymak, opiekun: 
Izabella Dybała 

 WYRÓŻNIENIE  w kategorii kl. VII - gim. - Oliwia Szutko, opiekun: 
Edyta Weremczuk 

 WYRÓŻNIENIE  w kategorii : szopki indywidualne - Jakub 
Dziewulski, opiekun: Edyta Weremczuk 

29. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego: 
 Agnieszka Wróbel, opiekun: Izabella Dybała 
 Bartosz Rola, opiekun: Izabella Dybała 

7. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

        Od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie zajęciami 
pozaszkolnymi w naszej placówce. Wzrost liczby wychowanków zaowocował 
wzrostem liczby stałych form zajęć (przy nie zmienionej liczbie zatrudnionych 
nauczycieli).  

Tabela 20:  Opracowanie: PMDK w Lubartowie 
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7) Bursa Szkolna w Lubartowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje 
ogólne 

Bursa Szkolna w Lubartowie mieszcząca się przy ul. 1-go Maja 82, jest publiczną 
placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych  oraz szkół artystycznych,  w tym uczniów wymagających 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczy 
kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia. Bursa 
zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania. 
Zadania: Bursa zapewnia wychowankom: 
1. całodobową opiekę i zakwaterowanie, 
2. właściwe warunki sanitarno-higieniczne, 
3. całodzienne wyżywienie, 
4. warunki do nauki, 
5. pomoc w nauce, 
6. warunki do rozwijania zainteresowań i pasji, 
7. warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce, 
8. bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie i zapobieganie przejawom 

niedostosowania społecznego. 
Cele: 
1. wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia  

w rodzinie i społeczeństwie, 
2. wyrównywanie poziomów dydaktycznych, 
3. przejęcie funkcji wychowawczej domu na okres pobytu wychowanka  

w placówce, 
4. współpraca z domem rodzinnym – diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc 

materialna, pedagogiczna i psychologiczna, 
5. kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły, 
6. kształtowanie pożądanych postaw, systemów wartości i zachowań, jakie 

powinien prezentować wychowanek . 
Opłaty za bursę: 
Wyżywienie – stawka dzienna ( rodzice wychowanków pokrywają koszt wsadu 
do kotła) – 11 zł. tj. śniadanie 3 zł. obiad 5 zł. kolacja 3 zł. 
Zakwaterowanie – 60 zł. miesięcznie 
Pomieszczenia do dyspozycji wychowanków: 
Placówka posiada 90 miejsc mieszkalnych w 29 sypialniach umieszczonych na 2 
kondygnacjach, w tym 3 sypialnie 2-osobowe, pozostałe 3 i 4 – osobowe, 
świetlica główna – telewizyjna, świetlica dziewcząt, świetlica chłopców – sala do 
ćwiczeń siłowych, 2 pomieszczenia do nauki indywidualnej, pracownia 
komputerowa z 4 stanowiskami z dostępem do Internetu, stół bilardowy, stół 
do gry w tenisa, piłkarzyki, sanitariaty na każdej kondygnacji, stołówka. 
Pomieszczenia inne: 
Blok żywieniowy, pokój wychowawców, pokój wychowawców do pracy nocnej, 
gabinet dyrektora, kasa, magazyny, pokój z łazienką dla uczennicy w ciąży. 
Nauka własna wychowanków odbywa się 2 razy w ciągu dnia: rano dla uczniów 
uczęszczających do szkół na 2-ą zmianę, po obiedzie dla uczniów 
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uczęszczających na lekcje w godzinach rannych. Wychowankowie mają czas 
wolny oraz liczne zajęcia świetlicowe i sportowe, które odbywają się po godz. 
19-ej. Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej RCEZ. 
Bursa realizuje program wychowawczo –profilaktyczny i plany pracy, w których 
zawarte są działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze skierowane do 
naszych podopiecznych. Wszystkie działania wychowawcze i profilaktyczne 
opracowane są zgodnie z wymogami opisanymi w rozporządzeniu dt. wymagań, 
które mają być realizowane przez szkoły i placówki. Respektując chrześcijański 
system wartości i uniwersalne zasady etyki,  w pracy z młodzieżą,  kładziemy 
szczególny nacisk na wspieranie wychowanków w rozwoju ku pełnej dojrzałości 
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Nasze 
działania wychowawcze są wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu 
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Dużą uwagę przykładamy do 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz do zapewnienia młodzieży 
bezpieczeństwa, właściwej opieki i stworzenia jak najlepszych warunków do 
nauki.  
Bursa pracuje od niedzieli godz. 14.00 do piątku godz. 19.00. Praca opiekuńczo 
wychowawcza trwa całą dobę (dyżur nocny sprawuje 1 wychowawca). Placówka 
posiada monitoring oraz WI-FI ( oprócz części sypialnej).  

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Zatrudnienie: 
Pracownicy pedagogiczni: 4 wychowawcy n-le dyplomowani, 1 dyrektor – n-l 
dyplomowany ( 5 etatów ) 
Administracja –  specjalista ds. zaopatrzenia magazynu i kasy – 1 etat,  
1 inspektor BHP – 1/8 etatu 
Obsługa: szef kuchni – 1 etat,  pomoce kuchenne – 2 etaty, 
konserwator – 1 etat, 
2 sprzątaczki po ½ etatu – ogółem 1 etat  
Wychowankowie: 
2 grupy wychowawcze, ogółem średnio ok. 80 wychowanków 

3.  
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii 

Realizacja rządowego programu ,, Za życiem” – dotacja w wysokości 5 000 zł. 
 z przeznaczeniem na przygotowanie ( grudzień 2017 r. ) i utrzymanie od 1 
stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. jednoosobowego, komfortowego 
pokoju z łazienką, dla zapewnienia pobytu uczennicy będącej w ciąży do czasu 
urodzenia dziecka – dotacja roczna od 2018 r.- 2021r. w wysokości 300 zł.  
z przeznaczeniem na ogrzewanie w/w pokoju (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: 
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin) 

4. 
Gospodarowanie 

mieniem 

Realizacja remontów i inwestycji: 
1. Przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia magazynowego do 

przechowywania i dezynfekcji jaj, wyposażonego w naświetlacz UV, zlewy 
do mycia jaj i rąk, chłodziarkę – marzec 2018 

2. Remont instalacji elektrycznych i teleinformatycznych część II ( 
pomieszczenia mieszkalne) ,polegającego w szczególności na położeniu 
nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, budowie tablic 
rozdzielczych, wymianie lamp oświetleniowych, budowie oświetlenia 
awaryjnego i przebudowie sieci teleinformatycznej ( 97 092 zł plus nadzór 
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insp. 3 690 zł daje całkowity koszt inwestycji 100 782 zł. ) - czerwiec - lipiec 
2018 

3. Malowanie wszystkich sypialni wychowanków, korytarzy, świetlicy 
dziewcząt - sierpień 2018 

4. Wyposażenie wszystkich sypialni wychowanków w nowe  firany, zasłony  
i narzuty na łóżka - sierpień 2018 

5. Wymiana grzejników CO w stołówce - lipiec 2018 
6. Wymiana drzwi w świetlicy dziewcząt i w pomieszczeniu do ćwiczeń 

siłowych, na dwuskrzydłowe, przeszklone  
( doświetlenie ciemnych długich korytarzy ) - lipiec 2018 

7. Wymiana zniszczonych brodzików w sanitariatach dziewcząt – sierpień 
2018 

8. Wymiana balustrady schodowej na schodach prowadzących na I piętro, 
montaż poręczy schodowych oraz wymiana zabezpieczeń metalowych nad 
przestrzenią schodów i zabezpieczenia okna na klatce schodowej - 
październik 2018 

9. Remont pomieszczenia do ćwiczeń siłowych- malowanie, wymiana drzwi, 
wymiana wykładziny podłogowej –3 wrzesień - październik 2018 

10. Wymiana naczynia wyrównawczego CO 700 litrów, umieszczonego na 
dachu - listopad 2018 

5. 
Osiągnięcia  

i sukcesy 

II miejsce – ,,III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim” 
II miejsce - ,,Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV” 
III miejsce – ,,XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” 
IV miejsce – ,,XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji  
Zdrowego Stylu Życia PCK” etap rejonowy 
VI miejsce ,, Gorączka złota” 
Wyróżnienia: 
,,I Konkurs Ortograficzny dla Burs i Internatów Województwa Lubelskiego ,, 
Kocham polszczyznę” 
,,VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”  

6. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ 
na 

funkcjonowanie 
jednostki 

Od kilku już lat odnotowujemy w bursie wzrost liczby wychowanków  
z problemami natury emocjonalnej, z zaburzeniami nastroju, problemami 
przystosowawczymi, a także pochodzących z rodzin niewydolnych 
wychowawczo i innymi deficytami natury psychologicznej i poznawczej. Praca 
 z taką młodzieżą wymaga od wychowawców szczególnego zaangażowania 
 i szerokich kompetencji oraz odpowiednich predyspozycji osobowościowych. 
Zbyt mała liczba wychowawców  pracujących obecnie z młodzieżą nie jest  
w stanie zapewnić możliwości  dotarcia do każdego wychowanka i zagłębić się  
w jego potrzeby i oczekiwania. Natomiast indywidualizacja  pracy z naszymi 
wychowankami jest kluczową metodą pracy i jednym z najważniejszych 
wyznaczników przynoszących efekty pracy i przyszły sukces życiowy naszych 
podopiecznych. Ponadto przy zbyt małej ilości wychowawców nie mamy 
odpowiedniej liczby godzin pracy opiekuńczo - wychowawczej na prawidłowe 
ułożenie tygodniowego rozkładu pracy opiekuńczo - wychowawczej. 

Tabela 21 Opracowanie: Bursa Szkolna w Lubartowie 
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8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie 

1. Informacje ogólne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie jest publiczną 

placówką oświatową, działającą na mocy ustawy Prawo Oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenia MEN  z dnia 1 lutego 2013r.  

w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. Celem działania jednostki jest udzielanie 

specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom  

i młodzieży uczącej się, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem 

i kształceniem ich dzieci, współpraca i pomoc nauczycielom we wspieraniu 

wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. Poradnia swoim działaniem 

obejmuje miasto Lubartów oraz 12 gmin Powiatu Lubartowskiego. 

Uprawnionych do korzystania z usług poradni jest około 16 tys. dzieci  

i młodzieży. W roku 2018 skorzystało 1153 osoby.  

W strukturze organizacyjnej poradni znajduje się również  Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie  osób niepełnosprawnych. ( Dz. 

U. Nr 123, poz. 776 ze zm, Rozporządzenie MPGP i PS z dnia 15 lipca 2003r 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności  

(ze zmianami),Rozporządzenie MPGP i PS z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie 

kryteriów oceny Niepełnosprawności u osób w wieku 16 roku życia. ( Dz. U. 

Nr 17, poz. 162,163).   

Realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące  orzekania  

o niepełnosprawności. Finansowany jest przez Skarb Państwa w formie 

dotacji celowej. 

Zespół wydaje odpowiednio  orzeczenia o: 

 niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16-tego16 roku życia  

 stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia. 
   Orzeczenia wydawane są do celów: 

 odpowiedniego zatrudnienia 

 szkolenia 

 uczestnictwa w terapii zajęciowej 

 konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 
egzystencji (korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

 korzystania z karty parkingowej 

 korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 
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 uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego 

 uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego 

 zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( art. 5 ust. Z dnia 21.06.2001r.  
o dodatkach mieszkaniowych) 

 uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym 
wymiarze  

 korzystania z innych ulg 
               

 
2 

Struktura 
organizacyjna 

jednostki 

Personel placówki stanowi 21,5 etatów pedagogicznych oraz 3,75 etatów 

pracowników administracji i obsługi. 

Kadrę kierowniczą stanowi Dyrektor. Obecnie kadra pedagogiczna to:  

9 psychologów,8 pedagogów,4 logopedów, 1 fizjoterapeuta. Wśród nich 8 

to nauczyciele dyplomowani, 7-mianowani, 4-kontraktowi i 3 stażystów. 

Członkami Powiatowego Zespołu są:  przewodnicząca,  lekarze   

(2 internistów, 2 pediatrów, neurolog, psychiatra, okulista, ortopeda)            

psycholodzy (3 osoby),  pedagodzy  (2 osoby),  doradcy zawodowi   

(3osoby),prac. socjalni (6 osób), sekretarz, obsługa administracyjna   

(2 etaty).  

Stan zatrudnienia nie zmienił się w roku 2018. 

3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii 

Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, wydaje opinie  

i orzeczenia oraz  wspomaga szkoły i placówki w ich funkcji edukacyjnej  

i wychowawczej a także udziela pomocy rodzicom, nauczycielom  

i wychowawcom. 

W okresie sprawozdawczym  przeprowadzono: 

1) w   zakresie  diagnozy : 

  badania   psychologiczne  - 780 

  badania  pedagogiczne - 754 

  badania  logopedyczne - 247 

  badania  zawodoznawcze - 11 

  badania lekarskie - 173 

  badania rehabilitanta - 39 
 
2)   w zakresie terapii  indywidualnej :   

  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - 46 uczniów 

  terapia  logopedyczna - 121 dzieci 

  terapia  psychologiczna ( psychoterapia) - 83  osoby 

  zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju - 53 dzieci   

  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - 10 

  inne formy pomocy indywidualnej - 8 

  interwencje kryzysowe - 53 
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3) wydano następujące  opinie  w sprawie  : 

  wczesnego wspomagania rozwoju – 26 

  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia - 59 

  objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu - 105 

  objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce - 
339 

  o specyficznych trudnościach w uczeniu się - 99 

  Inne opinie o przebadanych  - 23 

  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki -1 

  odroczenia obowiązku szkolnego - 25 

  udzielenie   zezwolenia na zatrudnienie młodocianego  - 1 

  braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć 
zarobkowych - 1 

 
 4)  wydano następujące orzeczenia : 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niesłyszących i słabo 
słyszących -2 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niewidomych i słabo 
widzących - 2 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową  
-1 5 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu  lekkim - 45 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 21 

  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych -3 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem -  14 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością 
sprzężoną - 17 

  o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów zagrożonych niedostosowan. 
Społecznym -  5 

  o potrzebie nauczania indywidualnego - 21 

  o braku potrzeby nauczania indywidualnego - 1 

  odmowne - 1 
 

Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły odbywało się 

poprzez prowadzenie zajęć grupowych na terenie szkół i placówek.  

Zrealizowano w tym zakresie następujące zajęcia : 

 aktywizujące do wyboru zawodu - 347 osób 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym -10 osób 

 z uczniami zdolnymi - 60 osób 

 zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień - 135 

 zajęcia ze względu na trudności adaptacyjne - 565 
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 inne formy pomocy grupowej - 732 

 zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach – 662 osoby 

 badania przesiewowe logopedyczne - 28 osób 

 inne badania przesiewowe 33 osoby  

 interwencje kryzysowe indywidualne w poradni - 13 , grupowe 40 osób  
(2 spotkania) 

 
Pomoc  udzielana rodzicom obejmowała : 

 warsztaty - 24 

 konsultacje indywidualne dla rodziców - 105 

 prelekcje, wykłady - 4 spotkania (Zaburzenia depresyjne u młodzieży, Jak 
mówić, żeby dzieci słuchały - 50 osób, Jak uchronić dziecko przed 
uzależnieniem -50 osób, Wytyczanie granic w wychowaniu - 50 osób), 

 inne formy pracy-  (20 osób) 

 konsultacje -186  
 
Pomoc nauczycielom i wychowawcom obejmowała : 

 konsultacje dla nauczycieli , dyrektorów i wychowawców  w szkole - 38 

 konsultacje dla psychologów i pedagogów szkolnych  - 14 
 

Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

      W okresie sprawozdawczym  wydał dla osób dorosłych (po 16 roku 

życia) orzeczenia: 

 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   - 1 192         

 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 36      

 odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności - 19   
Ogółem: 1247 orzeczeń 

       Dla osób przed 16 rokiem - dzieciom życia wydano orzeczenia: 

 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 166           

 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych  - 16   

 odmowa ustalenia niepełnosprawności- 1               
          Ogółem: 183 orzeczeń 

Zespół wydaje również karty parkingowe dla osób z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, który otrzymali orzeczenia ze względu na 

schorzenia narządów ruchu, choroby neurologiczne, okulistyczne (jeśli 

lekarz zaleci wskazanie) oraz dla osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, jeśli lekarz uzna, że osoba potrzebuje takiego 

wskazania. W roku  2018r wydano ich  211. 

Zespół  wydaje także legitymacje osobom niepełnosprawnym.  
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W roku 2018 wydano ich 153. 

 
 

4. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

Poradnia realizuje program rządowy ,, Za życiem’’ 
Pomocą objęto 33 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością. Są wśród nich m.in. dzieci z Zespołem 
Downa (5 osób), z niepełnosprawnością ruchową (7 osób), z autyzmem  
(4 osoby), z niepełnosprawnością intelektualną (12 osób), z afazją  
(2 osoby), z opóźnionym rozwojem mowy (2 osoby), z zaburzeniami 
procesów integracji sensorycznej (12 osób).  
Programem były objęte dzieci urodzone w latach 2010-2017, w tym: 
2017r.- 1, 2016r.-1, 2015r.-5, 2014r.-4, 2013r.-8, 2012r.-6,2011r.-6, 2010r.- 
2. 

1. Przeprowadzono: 

 495 zajęć logopedycznych  ( 27  dzieci) 

 185 zajęć fizjoterapeutycznych   ( 12 dzieci) 

 176 zajęć metodą Integracji Sensorycznej   (12 dzieci) 

 43 zajęcia pedagogiczne ( z 4 dzieci) 
Ogółem odbyło się 899 zajęć. 
 

Ponadto poradnia bierze udział w realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020 oraz 
w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.  

5. 
Gospodarowanie 

mieniem 

Inwestycje i  remonty nie były przeprowadzane w związku z planowaną 
zmianą siedziby. Zakupy środków trwałych w 2018  to 2 zestawy 
komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz 1 monitor. 

Tabela 22: Opracowanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie 
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9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Podstawowe informacje o jednostce i ogólny opis działalności  
w 2018r: SPZOZ w Lubartowie realizuje umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia  
w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ratownictwo 
medyczne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień, leczenie szpitalne (umowa PSZ zawiera zakresy: 
leczenie szpitalne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 
rehabilitacja neurologiczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
kosztochłonna), podstawowa opieka zdrowotna.  

W roku 2018 hospitalizowano 11 476 pacjentów, udzielono 67 027 
porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, 55 161 w ramach 
podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonano 2 715 zabiegów 
operacyjnych . 

2. 
Struktura organizacyjna 

jednostki 

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą komórki organizacyjne 

działalności medycznej oraz  komórki organizacyjne obsługi 

administracyjnej, ekonomicznej, gospodarczej i technicznej.  

W skład komórek organizacyjnych działalności medycznej zalicza 

się jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego: 

1. Szpital specjalistyczny obejmujący: 
1) Oddział Chirurgiczny Ogólny; 
2) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 
3) Oddział Pediatryczny; 
4) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii; 
5) Oddział Ginekologiczno-Położniczy; 
6) Oddział Neonatologiczny; 
7) Oddział Chorób Płuc; 
8) Oddział Urologiczny; 
9) Oddział Chorób Wewnętrznych; 
10) Oddział Neurologiczny  

- Pododdział Udarowy Oddziału Neurologicznego  
- Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału 
Neurologicznego, 

11)  Blok Operacyjny; 
12)  Apteka Szpitalna; 
13)  Izba Przyjęć; 
14)  Pracownia Tomografii Komputerowej; 
15)  Pracownia Bronchoskopowa; 
16)  Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej. 

2. Przychodnia Specjalistyczna obejmująca poradnie i pracownie: 
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej; 
2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 
3)  Poradnia Preluksacyjna; 
4)  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza; 
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5)  Poradnia Neonatologiczna; 
6)  Poradnia Chorób Płuc; 
7)  Poradnia Urologiczna; 
8)  Poradnia Kardiologiczna; 
9)  Poradnia Neurologiczna; 
10)  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu; 
11) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; 
12)  Poradnia Rehabilitacyjna; 
13)  Poradnia Reumatologiczna; 
14)  Poradnia Endokrynologiczna; 
15)  Poradnia Diabetologiczna; 
16)  Poradnia Gastroenterologiczna ; 
17)  Poradnia Nefrologiczna; 
18)  Pracownia EEG; 
19)  Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego; 
20)  Pracownia Diagnostyki Obrazowej – w tym USG; 
21)  Dział Fizjoterapii; 
22)  Poradnia Medycyny Pracy; 
23)  Punkt Sterylizacji. 

3.  Centrum Medycyny Rodzinnej w Lubartowie obejmujące: 
1) Gabinet Lekarza POZ;  
2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej POZ; 
3) Gabinet Położnej Środowiskowej POZ;  
4)  Gabinet medycyny szkolne;  
5) Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

4.  Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Kocku 
obejmujące: 

1)  Gabinet Lekarza POZ, 
2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej POZ, 
3) Gabinet Położnej Środowiskowej POZ, 
4) Gabinet medycyny szkolnej, 
5) Poradnia Ginekologiczna. 

5.  Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Ostrowie 
Lubelskim obejmujące: 

1) Gabinet Lekarza POZ, 
2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej POZ , 
3) Gabinet Położnej Środowiskowej POZ, 
4) Gabinet medycyny szkolnej, 
 

6. Ratownicze Zespoły Wyjazdowe działające w ramach 
Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego wraz  
z Zespołem Transportu Sanitarnego. 

 
7. Komórki organizacyjne działalności medycznej podlegają 

bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, a w zakresie opieki 

pielęgniarskiej bezpośrednio Pielęgniarce Naczelnej. 
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8. W skład komórek organizacyjnych obsługi administracyjnej, 

ekonomicznej, gospodarczej  i technicznej  zalicza się: 

a) Dział Techniczno-Gospodarczy, 
b)  Sekcja Finansowo-Księgowa, 
c)  Sekcja Kadr i Płac, 
d)  Sekcja Analiz, Weryfikacji i Realizacji Umów, 
e)  Sekcja Żywienia, 
f)  Sekcja Higieny Szpitalnej, 
g)  Radca Prawny, 
h)  Naczelna Pielęgniarka, 
i)  Pielęgniarka Epidemiologiczna, 
j)  Samodzielne stanowiska pracy ds. BHP, P.poż. i Obrony 
Cywilnej,  
k)  Sekcja Zamówień Publicznych, 
l)  Kapelan SPZOZ w Lubartowie, 
m)  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
n)  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

Liczba osób zatrudnionych na koniec 2018 roku wraz z ze zmianami 
w stosunku do początku roku 2018: 

  Osoby 

zmiana w 
stosunku do 
początku roku 

Lekarze 44 -4 

Personel wyższy: psycholog, 
farmaceuta, fizjoterapeuta 17 0 

Pielęgniarki 186 -11 

Położne 30 0 

Ratownicy med. 31 1 

Średni medyczny: technik 
farmaceutyczny, fizjoterapii, 
elektroradiologii 3 -3 

Średni pozostały: 
rejestratorka medyczna. 
Sekretarka medyczna, 
sterylizator, dietetyk, 
magazynier-kuchnia 19 1 

Administracja 43 5 

Salowe 73 2 

Sanitariusze 11 2 

Pozostały niższy: pomoc 
apteczna 1 0 

Techniczny: robotnik 
gospodarczy, elektryk, 
hydraulik, obsługa tlenu, 27 0 
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stolarz, telefonistka, malarz, 
ślusarz, kierowca 

Gospodarczy: dozorca, 
sprzątaczka, krawcowa, 
kucharka, pomoc kuchenna 32 3 

RAZEM PRACUJĄCYCH 517 -4 

Nieobecności (bezpłatne, 
wychowawcze, rodzicielskie, 
świadczenia rehabilitacyjne) 14 6 

RAZEM ZATRUDNIONYCH 531 2 
 

4. 
Realizacja projektów 
dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych 

1. Projekt „ Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w SPZOZ  
w Lubartowie w ramach RPOWL na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie wartość projektu 2 575 620 zł 
wartość dofinansowania 2 189 277 zł wkład własny 386 313 zł 
projekt w trakcie realizacji. 

2. Projekt „Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie 
przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz  
z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych oraz 
doposażenia tego obszaru” w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej 
Infrastruktura Społeczna, Działania Infrastruktura ochrony 
zdrowia wartość projektu 8 511 687,29 zł dofinansowanie 
4 585 117,17 zł, wkład własny 3 722 759,77 zł, poniesione 
wydatki w 2018 r. na realizację 298 890 zł projekt w trakcie 
realizacji. 

5. Gospodarowanie mieniem 

Zakupiony sprzęt medyczny i gospodarczy: 
1. Doposażenie sprzętu (wiertarki ortopedycznej) 2 916 zł 
2. Macerator 3 szt. 65 956,29 zł 
3. Wózek reanimacyjny 5 329,80 zł 
4. Serwer do TK 5 850,90 zł 
5. Obieraczka 5 645,70 zł 
6. Mikser recepturowy 3 863,43 zł 
7. Defibrylator 18 499,32 zł 
8. Aparat EKG 4 700 zł 
9. Aparat USG 145 000 zł 
10. Wózek do przewożenia chorych 2 szt. 12 852 zł 

 
Otrzymane darowizny sprzętu: 
1. Podgrzewacz środków kontrastowych 4 000 zł 
Otrzymany sprzęt od WOŚP 
1. Urządzenie do screeningowego badania słuchu 13 770  
2. Respirator noworodkowy z automatyczną regulacją tlenu 

120 000 zł 
3. Aparat wspomagający oddychanie 27 324 zł 
4. Zestaw do rejestracji ciśnienia metodą Holtera 11 772  
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5. Aparat KTG szt. 5 89 292,85 zł 
6. Aparat nieinwazyjnego wspomagania oddychania  

u noworodków 46 440 zł 
7. Łóżko szpitalne młodzieżowe szt. 10 39 096 zł 
 
Zakończone inwestycje: 

Modernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim 42 407,57 zł. 
 
Prowadzone inwestycje: 
1. Modernizacja Izby Przyjęć 81 880,19 zł 
2. Przeprowadzone remonty na terenie obiektów SP ZOZ 

107 637,60 zł 

Tabela 23: Opracowanie: SPZOZ w Lubartowie 
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10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Lubartowskiego powołaną Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/26/99 z dnia 8 marca 
1999 r. do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i wspierania osób niepełnosprawnych oraz innych zadań określonych właściwymi 
przepisami prawa. 

ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) stanowi, że powiat realizuje określone zadania, w tym: 
organizowanie pieczy zastępczej mającej na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w przypadkach niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców. 

Na podstawie art. 76 ust. 1 ww. ustawy Zarządzeniem Starosty Lubartowskiego  
Nr 71/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zostało 
wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.  

REHABILITACJA SPOŁECZNA 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizuje zadania Powiatu zgodnie z art. 35 
a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań Powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 296), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 
poz. 1694), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.  
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63 poz. 587). 

POMOC INSTYTUCJONALNA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizuje zadania własne oraz zlecone 
Powiatu zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2018, poz. 1508 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734). 

 
Na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonują 3 domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

2. Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku dla 80 kobiet i mężczyzn  
w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. 

3. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek  
w Jadwinowie dla 95 kobiet w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (dom 
działający na podstawie umowy zawartej między Powiatem Lubartowskim  
a Zgromadzeniem Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincji Matki Bożej Królowej Polski  
w Warszawie). 
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Na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Lubartowie dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. 
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA  

Działania podejmowane w ramach stanowiska do spraw interwencji kryzysowej 
ukierunkowane są na pomoc beneficjentom znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, 
bytowej, dotkniętym zjawiskiem przemocy, uzależnieniami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Lubartowie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, prowadzi grupę 
wsparcia dla osób doświadczających przemocy, a także świadczy wsparcie merytoryczne i finansowe - 
wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działając zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie 
Polaka (DZ. U. z 2014 r., poz. 1187 ze zm.) przy stałej współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim 
w Lublinie. 

2. Struktura organizacyjna jednostki 

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie  
 na koniec 2018 roku wynosił 14 osób na 15 etatach (1 etat nieobsadzony). 

 

Lp. Stanowisko pracy Liczba 
etatów 

Wykształcenie 

1. DYREKTOR 1 wyższe 
specjalizacja 

2. ZASTĘPCA DYREKTORA 1 wyższe 

3. KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ 1 wyższe  

4. PEDAGOG 1 wyższe 

5. PSYCHOLOG  1 wyższe  

6. STANOWISKO DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  
Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ - WIELOOSOBOWE 

1 
 

1 

wyższe 
specjalizacja 

wyższe 

7. KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (w tym 3 
etaty utworzone na czas realizacji programu ministerialnego, 
tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ) 

3 wyższe 
 

8. STANOWISKO DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WIELOOSOBOWE 

2 wyższe 

9. STANOWISKO DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ 1 wyższe 

10. STANOWISKO DS. INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 - 

11. STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO - KADROWYCH 1 wyższe 

RAZEM                                                                    15 

Tabela 24:  Stan zatrudnienia w PCPR w Lubartowie na koniec 2018 roku 
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3. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 

 
Powiat Lubartowski przystąpił do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2018”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymano 
dotację ze środków budżetu państwa na realizację zadania w wysokości 51.229,00 zł. Zatrudniono  
3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na okres realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2018 r. 

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był  
w terminie od 01.09.2018 - 17.11.2018 r. Uczestniczyło w nim 10 mężczyzn z Powiatu 
Lubartowskiego. Realizacja Programu została sfinansowana z dotacji Wojewody Lubelskiego 
przyznanej w 2018 roku w wysokości 8 460,00 zł. 

4. Gospodarowanie mieniem 

 
W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie otrzymało środki finansowe 

w wysokości 49 900,00 na zakup fabrycznie nowego samochodu marki DACIA Duster. Nabycie 
samochodu osobowego usprawniło pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie 
dotarcia do rodzin i dzieci z terenu Powiatu Lubartowskiego, a także  
do wnioskodawców korzystających z dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier 
architektonicznych. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

 
21 listopada 2018 r. dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubartowie otrzymało wyróżnienie od Wojewody Lubelskiego za wybitne osiągnięcia  
w zakresie pomocy społecznej.   

Udział wychowanki z rodziny zastępczej w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Nasz 
Dom i Fundację Pramerica pt. „Opowiem Ci bajkę”. Podopieczna napisała bajkę pt. „Istota  
z tęczowego jeziora”, do której przygotowała ilustrację. Nastolatka wygrała wyjazd na warsztaty 
literackie, a jej praca została wydana w wersji książkowej. 

Indywidualna wystawa pracy artystycznej pełnoletniej wychowanki w Galerii PMDK pt. „Feblik”. 
Podopieczna jest również laureatką Stypendium Burmistrza Miasta Lubartów,  które otrzymała za 
wysokie wyniki w nauce oraz aktywność w środowisku lokalnym w dziedzinie kultury. 

7. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

 
Powstało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Drzewo”, którego głównym celem jest 

promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz wszechstronne wspieranie rodzin zastępczych, dzieci  
i usamodzielnianych wychowanków w zakresie rozwoju społecznego, oświatowego, sportowego, 
kulturalnego i ekologicznego. Ogłoszono konkurs dla dzieci z Powiatu Lubartowskiego dotyczący 
zaprojektowania logo dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „DRZEWO”. 
Tabela 25:  Opracowanie: PCPR w Lubartowie 
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11)  Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie jest domem typu AB, 
obejmuje wsparciem osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi oraz 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzony jest w ramach 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. ŚDS dysponuje 60 
miejscami statutowymi. Celem ŚDS jest: zwiększenie zaradności  
i samodzielności życiowej a także integracji społecznej uczestników. 
Uczestnicy naszej placówki korzystają z: zajęć terapeutycznych, zajęć 
kulturalno-rekreacyjnych, treningów umiejętności społecznych, zajęć 
aktywizujących ruchowo, poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji. 
 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

1) Dyrektor; 
2) dział administracyjno-gospodarczy; 

3) dział wspierająco-aktywizujący. 

Dział administracyjno – gospodarczy tworzą: 

1) stanowisko pracy administratora; 
2) stanowisko pracy konserwatora; 
3) wieloosobowe stanowisko pracy kierowcy. 
Dział wspierająco – aktywizujący tworzą: 

1) stanowisko pracy kierownika działu; 
2) stanowisko pracy pracownika socjalnego; 
3) stanowisko pracy psychologa; 
4) stanowisko pracy pedagoga; 
5) stanowisko pracy fizjoterapeuty; 
6) stanowisko pracy pielęgniarki; 
7) stanowisko pracy lekarza psychiatry; 
8) stanowisko pracy instruktora kulturalno – oświatowego; 
9) wieloosobowe stanowisko pracy terapeuty. 

Dom zatrudnia pracowników w ramach 16,95 etatów. 

Liczba osób zatrudnionych/etaty: 

styczeń – czerwiec – 19 osób/ 16,45; 

lipiec – wrzesień – 19 osób/ 16,95; 

październik – grudzień – 18 osób/ 15,70. 

Liczba uczestników posiadających decyzje: 

styczeń – 60; 

luty – wrzesień – 61; 

październik – 60; 

listopad – 61; 

grudzień – 62. 

3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii  

Praca w oparciu o dokumenty wewnętrzne jednostki: plan pracy na 2018 
rok zatwierdzany uchwałą Zarządu Powiatu w Lubartowie. Ponadto 
realizacja: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2014-2020 oraz Powiatowego Programu Działań Na 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok. 

81 | S t r o n a  
 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
 

5. 
Gospodarowanie 

mieniem 

 
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiony został autobus (19 +1) do 
przewozu osób niepełnosprawnych z jednym miejscem na wózek 
inwalidzki oraz windą zamontowaną w samochodzie. W 2018 roku 
wykonano remont łazienki, toalety, pokoju socjalnego oraz pokoju 
pielęgniarskiego. 
 

6. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

 
Otrzymanie Promesy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup 
samochodu na przewóz uczestników” w kwocie 270 000,00. Zrealizowanie 
i rozliczenie zadania. 
 

7. 

Inne ważne 
wydarzenia 

mające wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

 
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu autobus 
wyposażonego w platformę umożliwiającą wjazd wózkiem osoby 
niepełnosprawnej do samochodu. Zakup w dużym stopniu przyczynił się 
do podniesienia standardu świadczonych usług. 
 

Tabela 26:  Opracowanie: ŚDS w Lubartowie 
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12)  Dom Pomocy Społecznej w Kocku 

1. 
Informacje 

ogólne 

 
Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataj w Kocku przeznaczony jest dla 80 osób 
(kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych  
i przewlekle psychicznie chorych. 
Placówka jest położona w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, 
zajmującym powierzchnię 13 ha, zaś powierzchnia użytkowa budynków wynosi 
3500 m2. DPS zajmuje 4 budynki: budynek główny (A), oficyna wschodnia (B), 
oficyna zachodnia (C) i oficyna D. 
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. to 81 (w tym 72 mieszkańców 
na tzw. nowych zasadach i 9 na tzw. starych zasadach). Największa liczba 
mieszkańców pochodzi z Lublinai Kocka. Pozostałe osoby zostały skierowane 
m.in. z następujących gmin i miast: Lubartów, Bełżyce, Katowice, Białystok, 
Opole Lubelskie, Niedźwiada, Włocławek, Kamionka, Abramów, Dąbrowa 
Górnicza. 
Wśród mieszkańców  znajdują się 23 osoby leżące, 35 osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, 12 osób poruszających się przy pomocy kul, 
balkoników, lasek. 28 mieszkańców korzysta z pieluchomajtek i 17 z materacy 
przeciwodleżynowych. 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosił 3 473,00 zł. 
 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

 
Struktura organizacyjna DPS na podstawie Uchwały nr 807/18 Zarządu 
Powiatu w Lubartowie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego DPS im. M. Rataja w Kocku: 
1. Dyrektor (1 etat) 
2. Główny księgowy (1 etat); 
3. Dział terapeutyczno-opiekuńczy (40,66 etatów): kierownik działu, 

pielęgniarka koordynator, pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe), 
pielęgniarka (stanowisko wieloosobowe), opiekun (stanowisko 
wieloosobowe), instruktor terapii zajęciowej (stanowisko wieloosobowe), 
psycholog, fizjoterapeuta, masażysta, dietetyk, kapelan, pokojowa 
(stanowisko wieloosobowe); 

4. Dział administracyjny (16 etatów):  
a. kierownik działu/specjalista do spraw kadr i płac,  
b. pracownik ds. administracyjnych (stanowisko wieloosobowe), 
c. stanowisko ds. gospodarczo-administracyjnych,  
d. kierowca-zaopatrzeniowiec,  
e. praczka (stanowisko wieloosobowe),  
f. szef kuchni,  
g. kucharz (stanowisko wieloosobowe),  
h. magazynier,  
i. konserwator (stanowisko wieloosobowe),  
j. robotnik gospodarczy. 

   Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku to 58,6 osób. Zatrudnionych 
zostało 16 osób, zwolnionych 11 osób. 
Dodatkowo DPS zatrudnia lekarza psychiatrę i inspektora BHP. 
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3. 
 
Gospodarowanie 

mieniem 

 
1. Zrealizowane dochody – 2 896 794,39 zł. 
2. Zrealizowane wydatki – 3 270 756,83 zł. 
3. Wydatki inwestycyjne – 19 488,16 zł: 

- audyt energetyczny – 7 380,00 zł; 
- zakup obieraczki na potrzeby kuchni – 7 675,20 zł; 
- zakup komputera – 4 432,96 zł. 

4. Wydatki remontowe – 96 190,70 zł: 
- remont windy w budynku wschodnim – 32 184,00 zł; 
- remont związany z awarią sieci CO – 56 205,60 zł; 
- remont sieci komputerowej wewnętrznej – 4 391,10 zł; 
- szlifowanie parkietu – 3 677,00 zł 

5.Doposażenie DPS – 17 069,32 zł:  
- łóżka,  
- telewizory,  
- radioodbiorniki,  
- chłodziarki,  
- sprzęt nagłośnieniowy. 

 
Tabela 27: Opracowanie: DPS w Kocku 
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13)  Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim  

1. 
Informacje 

ogólne 

    Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelski jest jednostka organizacyjną 
Powiatu Lubartowskiego, przeznaczoną dla 100 osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka jest wpisana do Rejestru Domów 
Pomocy , prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego od 29.11.2004 r. na czas 
nieokreślony. Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowa opiekę oraz 
zaspokaja ich potrzeby bytowe, społeczne, kulturalne, religijne  oraz sportowo-
rekreacyjne. 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim (58,5 
etat.) 

 Dyrektor Domu ( 1 et.) 
Dział Finansowo-Księgowy ( 2 et.) 

 Główny Księgowy 

 Inspektor 
Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny: (47,5 et.) 

 Kierownik Działu, 

 Stanowisko wieloosobowe – pracownik socjalny, 

 Lekarz psychiatra, 

 Stanowisko wieloosobowe – pielęgniarka, 

 Stanowisko wieloosobowe – opiekun, 

 Terapeuta, 

 Psycholog, 

 Kapelan, 

 Stanowisko wieloosobowe – Instruktor terapii zajęciowej , 

 Fizjoterapeuta, 

 Stanowisko wieloosobowe – pokojowa, 

 Dietetyk. 
Dział Administracyjno-Gospodarczy ( 8 et.) 

 Kierownik Działu, 

 Zaopatrzeniowiec-kierowca, 

 Szwaczka, 

 Stanowisko wieloosobowe – praczka, 

 Konserwator, 

 Rzemieślnik, 

 Sprzątaczka. 

Umowa zlecenie - Informatyk , inspektor BHP 
 
       W ciągu roku 2018 rozwiązano umowę o pracę z 6 pracownikami (6 et.),  
w związku z przejściem na emeryturę(2 et.), na zasadzie porozumienia stron 
(2et.) i po upływie czasu na jaki były zawarte (2 et.). 
W ciągu roku 2018 nawiązano stosunek pracy z 7 pracownikami (6 et.) w tym  
z 1 pracownikiem (1 et.), po odbytym stażu w ramach umowy z Powiatowym 
Urzędem Pracy. 
        W 2018 r. do placówki przyjęto 7 osób, zmarło 6 mieszkańców. Na koniec 
roku 2018 w DPS mieszkało 92 osoby, w tym 43 na nowych zasadach, a 49 na 
starych zasadach (skierowanych do DPS przed 2004 r.) 
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3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii  

Dom realizuje Plan pracy na 2019 r. obejmujący wszystkie obszary 
funkcjonowania placówki. 

4. 
Gospodarowani

e mieniem 

      Zakres prac remontowych przeprowadzonych w 2018 r. obejmował prace, 
które miały na celu polepszenie funkcjonalności i estetyki pomieszczeń, 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i spełnienie wymogów sanitarno-
epidemiologicznych. W ramach tych prac malowano pokoje mieszkańców, 
świetlicę, pomieszczenia  biurowe. Na terenie posesji dokonano nasadzenia 
róż, przebudowano bramę wjazdową wyremontowano ławki parkowe.  

5. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

      Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej. 
Prężnie działający Zespół wokalny TREMOLO występował z dużymi sukcesami 
podczas imprez organizowanych przez CK w Ostrowie lubelskim : Przeglądzie 
Pieśni Maryjnych, Przeglądzie Kolęd, Uroczystych obchodach 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Mieszkańcy placówki uczestniczyli również  
w imprezach sportowo-rekreacyjnych osiągają bardzo dobre wyniki np. ; II 
miejsce w Turnieju Tenisa stołowego w Krasnymstawie. 

Tabela 28:  Opracowanie: DPS w Ostrowie Lubelskim 
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14)   Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Lubartowie  jest jednostką organizacyjną 
Powiatu  lubartowskiego działającą  w formie  jednostki budżetowej.  
Realizuje zadania  Zarządu  Powiatu w Lubartowie  jako zarządcy  dróg  
powiatowych na terenie  Powiatu  lubartowskiego określone  w ustawie   
o drogach publicznych  i innych przepisach prawa.                                                                                                
Przedmiotem  działania  Zarządu jest zarządzanie, budowa, przebudowa  
i ochrona w imieniu Powiatu  lubartowskiego dróg powiatowych 
parkingów, placów obiektów  inżynieryjnych ciągów pieszych , ścieżek 
rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów  
i urządzeń  infrastruktury  drogowej  na terenie Powiatu 
Lubartowskiego. 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Na dzień 31.12.2018r. Zarząd  Dróg Powiatowych zatrudniał  44 
pracowników  gdzie jeden z nich przebywał na urlopie  wychowawczym.  
Strukturę  organizacyjną, podział  czynności  i odpowiedzialności  
zatrudnionych osób określa regulamin Organizacyjny. 

3. 
Realizacje 

Programów, Planów, 
Strategii  

ZDP w Lubartowie realizuje zadania  inwestycyjne według  planu 
finansowego rocznego i PLANU ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH 
W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2015 - 2020 Z PERSPEKTYWĄ 
DO ROKU 2025 

4. 

Realizacja projektów 
dofinansowanych ze 

środków 
zewnętrznych 

Nazwa zadania Wartość  
inwestycji 

Dofinansowania 
 

1.  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557 L (od DK 
19 - Łucka - Kaznów - do dr. 
woj. nr 821) od km 0+000 do 
km 0+150 

996 936,00 zł Rezerwa budżetu 
Państwa – 525 022,00 
zł 

2.  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1512 L (od dr. 
pow. nr 1514L - Ciotcza - 
Wypnicha - Rudno - do dr. woj. 
nr 809) 

317 576,00 zł   Gm. Abramów –  
200 000,00 zł  

3.  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1562 L (od dr. 
pow. nr 1557L - Nowa Wieś - 
Brzostówka - do dr. pow. nr 
1559) 

300  246,00 zł  Gm. Serniki –  
150 123,00 zł  

4. "Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa 
spójności  komunikacyjnej 
 województwa lubelskiego 
poprzez budowę i przebudowę 
dróg powiatowych 
usprawniających dostępność 

6 514 686,00 
zł  

 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014 -2020 -  
5 447 270,40 zł 
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komunikacyjną do 
regionalnych i subregionalnych 
centrów rozwoju –„ 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1528 L (od drogi gminnej 
Lubartów (Słowackiego) – 
Kamionka – Kierzkówka do 
drogi woj. nr 809 na odcinku 
Skrobów Kolonia – Siedliska” 

5.  Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej poprawa 
spójności komunikacyjnej woj. 
lubelskiego poprzez budowę i 
przebudowę dróg 
powiatowych usprawniających 
dostępność komunikacyjną do 
dróg regionalnych i 
subregionalnych centrów 
rozwoju"  
– „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1545 L 
(Kozłówka - Nowodwór - 
Lubartów) na odcinku  Al. 
Tysiąclecia od ul. 
Szaniawskiego/Powstańców 
Warszawy - do ul. Lubelskiej 
wraz z przebudową syg. 
świetlnej” 

1 257 878,43 
zł 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014 -2020 - 
1 051 778,23 zł 
 

6.  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1571 L (od dr. 
pow. nr 1566 L - Orzechów 
Kolonia - Bobryk - do dr. pow. 
nr 1572 L) 

200 000,00 zł  Gm. Uścimów - 
100 000,00 zł  

7.  Przebudowa mostu na 
rzece Minina wraz z 
przebudową drogi nr 1544 L 
(od dr. woj. nr 809- Syry – 
Kozłówka –do dr. pow. nr 1545 
L ) – etap I 

280 458,00 zł Gm. Kamionka – 
 95 000,00 zł 

8. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1548 L 
((Garbów – Borków ) – Zofian – 
Starościn – do dr. woj. nr 809 ) 
w miejscowości Zofian 

279 970,00 zł Gm. Kamionka – 
137 000,00 zł  

9. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1548 L 
((Garbów – Borków ) – Zofian –

245 648,00 zł  Gm. Kamionka – 
115 000,00 zł  
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Starościn – do dr. woj. nr 809 ) 
w miejscowości Starościn   

10. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1528 L (od dr. 
gm. Lubartów / Słowackiego / 
Kamionka – Kierzkówka – do 
dr. woj. nr 809 ) polegającej na 
budowie chodnika                w 
miejscowości  Kierzkówka 

82 108,00 zł  Gm. Kamionka – 
40 000,00 zł 

11. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1533 L (( 
Bełcząc) – Dębica – Zawada – 
do dr. pow. nr 1532 L) 

127 437,00 zł  Gm. Ostrówek –  
63 718,00 zł  

12. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1432 L ( od DK 
48 – Przytoczno – Walentynów 
– 
( Lendo Ruskie)) 

200 000,00 zł  Gm. Jeziorzany –  
99 999,11 zł  

13. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1565 L (( Wólka 
Nowa )- Wólka Stara Kijańska – 
do dr. pow. nr 1563 L) 

518 036,00 zł  Gm. Ostrów Lub. – 
150 000,00 zł  

14. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1507 L (od dr. 
pow. nr 1504 L – Krupy –Wólka 
Michowska – Rawa – Rudno – 
do dr. woj. nr 809) 

105 845,00 zł  Rezerwa Budżetu 
Państwa – 20 778,00 
zł  

15. Modernizacja drogi 
powiatowej nr 1504 L (od dr. 
woj. nr 809 – Drewnik – 
Węgielce – Krupy – Giżyce – 
Karolina – do dr. pow. nr 1508 
L) 

339 738,00 zł   Dotacja celowa z 
budżetu 
Województwa 
Lubelskiego  
- 190 000,00 zł   

16. Budowa drogi powiatowej  
nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511 
L – Baran – Sobolew – Ciemno 
– do dr. pow.  nr 1528 L) – 
dokumentacja projektowa dla 
etapu I i II. 

39 380,00 zł  Gm. Firlej – 
 16 000,00 zł  

17. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1523 L na 
odcinku Sosnówka – Ciotcza 

282 390,00 zł  Gm. Abramów – 
 100 000,00 zł  

18. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1561 L (od dr. 
pow. nr 1557 L  - Wola 
Sernicka  - Nowa Wola - 
(Zawieprzyce)) w miejscowości 

137 000,00 zł  Gm. Serniki –  
70 000,00 zł  
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Nowa Wola 

19. Budowa drogi powiatowej 
nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511 
L  – Baran – Sobolew – Ciemno 
– do dr. pow.  nr 1528 L) – 
dokumentacja projektowa dla 
etapu  III. 

18 204,00 zł  Gm. Kamionka –  
15 000,00 zł  

  

20. Remont mostu na rzece 
Wieprz w ciągu drogi 
powiatowej nr 1540L w 
miejscowości Leszkowice 

231 400,14 zł    Gm. Ostrówek – 
 100 000,00 zł  

5. 
Gospodarowanie 

mieniem 

Inwestycje, remonty, zakupy środków trwałych w 2018 roku. 
1.  Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla ZDP w Lubartowie za 

kwotę 11 376,27 zł  
2.  Zakup używanego samochodu terenowo - osobowego dla ZDP w 

Lubartowie za kwotę 69 495,00 zł.  
3. Remont drogi powiatowej nr 1501 L (od DK 48 – Stoczek Kocki – 

Skarbicierz – Zakalew) w m. Stoczek Kocki za kwotę 34 330,53 zł. 

Tabela 29:  Opracowanie: ZDP w Lubartowie 
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15)   Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład publicznych służb zatrudnienia 
i realizuje zadania samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Misją Urzędu 
Pracy jest pomoc bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom na 
rynku pracy. Urząd realizuje zadania ustawowe poprzez: prowadzenie 
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 
organizację szkoleń, świadczenia usług EURES oraz udzielanie pomocy 
bezrobotnym i poszukującym pracy w aktywnym poszukiwaniu pracy,  
a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 
pracy i poradnictwo zawodowe oraz pozyskiwanie i gospodarowanie 
środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń 
z tytułu bezrobocia, opracowywanie i realizacja programów na rzecz 
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz 
pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

Schematyczne przedstawienia struktury wewnętrznej jednostki 
organizacyjnej  stanowi załącznik do Uchwały Nr 651/18 Zarządu Powiatu  
w Lubartowie z dnia 26 stycznia 2018 r. dołączony do niniejszej informacji. 
Zatrudnionych na koniec 2018 r. było 45 osób. 
Zmiany w trakcie 2018 roku: 
-zatrudnienie na stanowiska urzędnicze w drodze konkursu 2 osób na 
stanowiska inspektora i doradcy zawodowego dnia 19 lutego 2018 r., 
- ustanie stosunku pracy z tytułu zastępstwa na stanowisku specjalista ds. 
programów z dniem 31 maja 2018 r.  

3. 
Realizacje 

Programów, 
Planów, Strategii  

Realizacja programów regionalnych: 
 „Drogi –Mosty-Rzeki”, 
 „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie 

lubelskim”, 
 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30-/50+”. 

Realizacja programów z rezerwy Funduszu Pracy: 
 „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 45 lat i powyżej” 
 „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” 
 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na 

wsi”(I) 
 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na 

wsi”(II) 
Plany/Strategie: 

 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2014-2020” sprawozdanie za 2018r., 

 „Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2018r.” 
sprawozdanie za I i II półrocze 2018r., 

 „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
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2018r.” informacja za 2018r., 

 „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych  
i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy  
w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 
lata 2014-2020” informacja za 2018r., 

 „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-
2022” sprawozdanie za 2018r., 

 „Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych 2016-2020” 
informacja za 2018r. 

4. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

Realizacja projektów pozakonkursowych współfinansowanych  
z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 oraz w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-
2020, z limitów środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji 
zawodowej: 

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
lubartowskim (III)”,   

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
lubartowskim (IV)” , 

 „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy  
w Powiecie Lubartowskim (IV)”. 

5. 
Gospodarowanie 

mieniem 
Nie realizowano zakupów środków trwałych ani remontów. 

6. 
Osiągnięcia i 

sukcesy 

Urząd otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej oraz środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych  
i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych za osiągnięte 
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w 2017 roku tj. 81,29 %  
i efektywności kosztowej 10 704,15 zł. 

7. 

Inne ważne 
wydarzenia mające 

wpływ na 
funkcjonowanie 

jednostki 

Urząd zorganizował cykl spotkań doradców zawodowych z uczniami 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Lubartowskiego. 
Spotkania miały  na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczących 
aplikowania do pracy, oraz wymagań i oczekiwań pracodawców, a także 
uświadomienie istotności dokonania trafnych wyborów edukacyjno-
zawodowych przez uczniów w tym odpowiedniego kierunku kształcenia  
i zawodu. Ważnym elementem było przekazanie informacji nt. zawodów 
deficytowych, równoważnych i nadwyżkowych oraz zawodów przyszłości 
celem ukierunkowania na zawody w których istnieje zapotrzebowanie na 
lokalnym rynku pracy. 
Wśród działań skierowanych do młodzieży oprócz wyżej wymienionych 
spotkań było uczestnictwo doradców klienta w Dniach Otwartych  
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podczas 
którego uczniowie mogli zapytać się o lokalny rynek pracy, formy pomocy 
oferowane przez Urząd, jak również o ścieżkę rejestracji. 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok. 

92 | S t r o n a  
 

W maju 2018 r. w ramach utworzonego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz 
Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego 
i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Urząd zorganizował spotkanie 
lokalnych pracodawców z przedstawicielami przedsiębiorców włoskich.  
W trakcie spotkania zaprezentowano oraz promowano towary regionalne 
 i Włoskie, a także przybliżono ideę kształcenia zawodowego w systemie 
dualnym. 
Ponadto w 2018 roku pracownicy PUP uczestniczyli w spotkaniach  
z klientami m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego 
organizowanych w tych instytucjach, w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, 
a także w festynach okolicznych gmin Powiatu Lubartowskiego min. Gminę 
Kamionkę promując usługi i instrumenty rynku pracy wśród lokalnych 
pracodawców. Pracownicy uczestniczyli również w sesjach Rad Miejskich 
oraz spotkaniach informacyjnych w Kocku i Ostrowie Lubelskiem. 
Dodatkowo wraz z przedstawicielami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
zorganizowano spotkanie informacyjne na temat wsparcia 
przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich oraz Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Tabela 30:  Opracowanie: PUP w Lubartowie 
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16)   Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie jest samorządową instytucją 
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862) działającą 
zgodnie z w/w ustawą; ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 
czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.)  
i Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej nadanym przez Radę Powiatu  
w Lubartowie (Uchwała Nr XXVIII/212/13 z dnia 16 września 2013r.). 
Powołana została uchwałą Nr IX/60/03 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 
25 sierpnia 2003 r. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie posiada osobowość prawną 
 i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat 
Lubartowski. 
Od 2003 roku do 31 października 2007 roku biblioteka mieściła się  
w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Od 1 listopada decyzją 
Zarządu Powiatu w Lubartowie zajmuje lokal o powierzchni 16 m² przy ul. 
Szaniawskiego 64 w Lubartowie.   
Biblioteka posiada niewielki księgozbiór. Są to encyklopedie, słowniki, 
poradniki, literatura specjalistyczna dla bibliotekarzy i nauczycieli, publikacje 
regionalne. Księgozbiór udostępniany jest na miejscu, wypożyczany na 
zewnątrz, oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Na dzień 31 
grudnia 2018r. księgozbiór biblioteki liczył 1 128 woluminów, w tym ok. 70 
książek napisanych przez mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, 
dotyczących Powiatu lubartowskiego lub wydanych na terenie Powiatu.  
Od początku 2013r. prowadzona jest bibliografia regionalna Powiatu 
lubartowskiego w formie elektronicznej przy pomocy programu MATEUSZ. 
Artykuły wprowadzane są z różnych czasopism. Na dzień 31 grudnia 2018r. 
wprowadzono ok. 660 artykułów dotyczących Powiatu Lubartowskiego. 
Artykuły w postaci opisu bibliograficznego dostępne są na stronie Biblioteki. 
Pełna ich treść dostępna jest w wersji elektronicznej (skan) oraz papierowej 
w bibliotece. 
Od połowy 2009r. działa strona internetowa Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Lubartowie – www.biblioteka.powiatlubartowski.pl. W 2015r. 
na stronie uruchomiony został katalog książek dostępnych w bibliotece. 
Stronę prowadzi Dyrektor biblioteki. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 
4, 5 Ustawy o bibliotekach sprawuje nadzór merytoryczny nad jedną  
z większych w województwie sieci bibliotek publicznych, ich filii i punktów 
bibliotecznych. W sieci tej znajduje się 10  bibliotek gminnych (Abramów, 
Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, 
Lubartów, Uścimów), 2 miejsko-gminne (Kock, Ostrów Lubelski), 1 miejska 
(Lubartów). Łącznie biblioteki w powiecie lubartowskim posiadają 27 filii 
bibliotecznych i 14 punktów bibliotecznych. Nadzór polega na udzielaniu 
instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie 
Powiatu oraz na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej 
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i prawidłowej sprawozdawczości bibliotek. 
Dyrektor biblioteki średnio raz na 2 - 3 tygodnie odwiedza wybraną 
bibliotekę. Cele wyjazdów: organizacja i analiza pracy biblioteki, pomoc  
w selekcji księgozbioru, pomoc w skontrach bibliotecznych, pomoc 
merytoryczna związana z dokumentacją biblioteki - RODO, pomoc  
w obsłudze programu MATEUSZ, udział w podsumowaniach konkursów, 
udział w posiedzeniach jury, wystawach, spotkaniach itp. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie organizuje szkolenia dla 
dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych Powiatu Lubartowskiego  
(2–3 spotkania w ciągu roku). Tematyka tych szkoleń ustalana jest w oparciu 
o półroczne i roczne sprawozdania z bibliotek. Jako prelegenci zapraszani są 
na nie pracownicy różnych instytucji, fundacji, dyrektorzy bibliotek spoza 
Powiatu czy pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 
Organizowane są również praktyki dla nowozatrudnionych dyrektorów 
bibliotek. W 2018 r. odbyły się 2 szkolenia.  
Dyrektor biblioteki bierze udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach 
organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. 
Łopacińskiego w Lublinie. W 2018r. było 5 wyjazdów. 
W II kwartale każdego roku rozpoczyna się nabór wniosków do 
uchwalonego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych. Wypełnione wnioski z bibliotek publicznych Powiatu składane 
są w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubartowie. Po wyeliminowaniu 
błędów o charakterze formalno – prawnym wnioski wraz załącznikami 
zostają dostarczone do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,  
a następnie do Biblioteki Narodowej, która jest operatorem Priorytetu 1.  
W 2018r. biblioteki publiczne w powiecie lubartowskim otrzymały w sumie 
74 616 zł. 
Do publikacji „20 lat Powiatu Lubartowskiego” Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Lubartowie przygotowała Kalendarium Najważniejszych 
Wydarzeń Powiatu Lubartowskiego obejmujące okres od 1998r. do 2018r. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie realizuje szereg działań  
o charakterze kulturalnym m.in. 
Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Lubartowie co roku w dniu 8 maja organizują  
„Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”. Najczęściej są to wyjazdy do 
bibliotek publicznych woj. lubelskiego połączone ze zwiedzaniem miasta 
 i okolic. Podczas oficjalnej części spotkania, z okazji jubileuszy pracy  
w bibliotece, bibliotekarze otrzymują listy gratulacyjne oraz kwiaty. 
W 2018r. zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Wzięło  
w niej udział ok. 40 bibliotekarzy z bibliotek publicznych Powiatu 
Lubartowskiego.  
Od 2011r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie ogłasza konkurs 
czytelniczy pt. Powiatowy Czytelnik Roku. Konkurs jest imprezą cykliczną  
o zasięgu powiatowym, biorą w nim udział wszystkie biblioteki publiczne 
 z Powiatu Lubartowskiego. Ogłaszany jest na początku każdego roku i trwa 
przez cały bieżący rok. Kończy się podsumowaniami w bibliotekach 
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gminnych, a następnie podsumowaniem powiatowym w I kwartale roku 
następnego. Nagradzani są najlepsi czytelnicy w IV kategoriach wiekowych: 
I kategoria – czytelnicy do lat 5 
II kategoria – czytelnicy od 6 do 12 lat 
III kategoria – czytelnicy od 13 do 19 lat 
IV kategoria – dorośli  
Uroczyste podsumowanie konkursu „Powiatowy Czytelnik Roku 2017” 
odbyło się 9 marca 2018r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego  
w Lubartowie. 
Od 15 listopada 2016 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubartowie 
działa Powiatowy Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania klubowe odbywają się 
raz na 2 miesiące. Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wieloletniego 
ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki 
„Tu Czytamy!”, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a prowadzonego przez Instytut Książki.  W ramach działalności 
Powiatowego Dyskusyjnego Klubu Książki 26 kwietnia 2018r. odbyło się 
spotkanie autorskie z pisarką Grażyną Jeromin – Gałuszką. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 80 osób. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie wspólnie z Zespołem Szkół nr 
2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 
uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Co roku na 
początku czerwca o godz.  10.00 uczniowie z całej Polski podejmują próbę 
pobicia rekordu w masowym czytaniu książek. Również w 2018r.  
(8 czerwca) uczniowie z lubartowskich szkół oraz przedszkola zebrali się na 
skarpie za Pałacem Sanguszków, aby czytać książki. 
W 2018r. Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Lubartowie zorganizowały II Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z Powiatu Lubartowskiego. Wzięło w nim udział 18 
uczniów, którzy pisali test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. 
W związku obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie w 2018r. 
zorganizowała powiatowy konkurs wiedzy – „Sto lat Niepodległej”. Kupon 
konkursowy zawierał 5 pytań (cztery zamknięte, jedno otwarte). Powołana 
komisja konkursowa oceniła odpowiedzi na pytania i wyłoniła zwycięzców. 
Wpłynęło 96 kuponów. 
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie bierze udział  
w posiedzeniach różnych komisji konkursowych m.in.:  
- Gminnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy – co roku od 
I edycji  
- Powiatowego Konkursu Literackiego „Opowieści wigilijne” 
organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 
– co roku od XVII edycji 

2. 
Struktura 

organizacyjna 
jednostki 

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubartowie zatrudniona jest jedna 
osoba – Ariadna Ewa Zalewska (dyrektor jednostki). Od 1 sierpnia 2018r. 
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funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w bibliotece pełni Ryszard 
Kielar zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas określony 
do dnia 1.08.2018r. do dnia 31.07.2019r. 

3. 

Realizacja 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków 

zewnętrznych 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie realizowała projekt  
z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Jego 
celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
Operatorem Priorytetu 1 jest Biblioteka Narodowa. Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Lubartowie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości 
wydawniczych w kwocie 1 500 zł. 

Tabela 31: Opracowanie: PBP w Lubartowie 
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Wykres 5: Liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski 
 

 

 

 

Wykres 6:  Liczba pracowników zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubartowski 
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III. BUDŻET POWIATU 

 

Informacja dotycząca finansów Powiatu Lubartowskiego sporządzona została w oparciu  

o sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 i 2018 rok. 

1. Dochody Powiatu Lubartowskiego  

Dochody Powiatu Lubartowskiego zwiększyły się z 74,2 mln zł do 87,8 mln zł. Dochodami 

Powiatu są: dochody własne w tym również udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje, dotacje celowe  

z budżetu państwa, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach. 

2. Wydatki Powiatu Lubartowskiego  

Wydatki Powiatu Lubartowskiego zwiększyły się z 71,8 mln zł do 88,3 mln zł. Wydatki są 

odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez Powiat. W strukturze wydatków 

bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie edukacji, bezpieczeństwa 

publicznego, pomocy społecznej, rodziny i utrzymanie dróg publicznych. 

Dochody i wydatki Powiatu Lubartowskiego w latach 2017-2018 

 

Wykres 7:  Wydatki i dochody z podziałem na bieżące i inwestycyjne Powiatu Lubartowskiego  
w latach 2017-2018 
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Wykres 8: Kwoty dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne w zł 
 

3. Pozyskane środki zewnętrzne zwiększyły się z 1,3 mln zł do 11,1 mln zł. 

Jednym z dodatkowych źródeł finansowania zadań Powiatu są środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych niepodlegające zwrotowi i z budżetu Unii Europejskiej. W 2017 roku pozyskano 

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

w ramach realizacji projektu pt. „Scalanie gruntów na obrębach Antoniówka, Cegielnia, 

Kamienowola w Gminie Ostrówek”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w ramach realizacji projektu pt. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu 

Lubartowskiego”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach realizacji 

Programu ERASMUS+ pt. „Entrepreneurship in Europe Key Actions”. W 2018 roku pozyskano 

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

w ramach realizacji projektu pt. „Scalanie gruntów na obrębach Antoniówka, Cegielnia, 

Kamienowola w Gminie Ostrówek” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska 

– Nowiny – Tereba – Talczyn –Annopol – do drogi wojewódzkiej nr 808)”, środki z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach realizacji projektu pt. „Wygodniej, szybciej, 

bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę 

dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych  

i subregionalnych centrów rozwoju”, „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa 

Lubelskiego” i „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego”, środki  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach realizacji projektu pt. „Nowoczesne 

kształcenie w Powiecie Lubartowskim” oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 

w ramach realizacji Programu ERASMUS+ pt. BookPals@schools.eu. 
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Wykres 9: Struktura źródeł pozyskania środków zewnętrznych w latach 2017 – 2018 

4. Dług i jego obsługa w latach 2017-2018 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować 

papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 

finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Powiat Lubartowski w latach 2017-2018 nie zaciągał kredytów i pożyczek, natomiast spłacał 

zadłużenie powstałe we wcześniejszym okresie.  

 
Wykres 10:  Wysokość zadłużenia, rat i obsługi zadłużenia w złotych 
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5. Informacja o stanie mienia Powiatu Lubartowskiego 

Informacja ta, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, przedstawia ogół własności i praw majątkowych przysługujących 

Powiatowi Lubartowskiemu. 

Poprzednia informacja sporządzana była w marcu 2018 roku. Niniejsza informacja zawiera 

również dane dotyczące zmian w majątku Powiatu, jakie zaszły w okresie od marca 2018 roku 

do dnia składania obecnej informacji.  

Zestawienie gruntów (z pominięciem dróg powiatowych), do których Powiatowi 

Lubartowskiemu przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego jest zawarte 

w Tabeli Nr 1. Grunty, przy których podano w tabeli wartość wycenione są zgodnie z ewidencją 

księgową ustaloną w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości oraz  

§ 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do ustalenia wartości poszczególnych 

nieruchomości stanowią decyzje organu przekazującego nieodpłatnie powiatowi poszczególne 

nieruchomości. 

     W tabeli Nr 2 zawarte są dane dotyczące sposobu użytkowania, przysługujących praw, 

powierzchni oraz tam, gdzie istnieją zapisy, wartości gruntów i zbudowanych na nich dróg 

powiatowych. W większości przypadków, drogi skomunalizowane przez Powiat nie miały 

podanych wartości, dotyczy to zarówno wartości gruntów pod drogami powiatowymi jak  

i wartości samych nawierzchni (kosztów budowy drogi). 

     Powiat Lubartowski nie posiada praw do innych nieruchomości, do których zostały 

ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności i udziałów w spółkach. 

     Powiat Lubartowski posiada 1 490 akcji Spółki: Międzynarodowy Port Lotniczy Lublin-

Niedźwiada Spółka Akcyjna, ich wartość nominalna wynosiła na dzień 31.12.2013 r. 149.000,00 

zł.  

 

1) Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zawierająca dane  

o zmianach w stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Powiat 

Lubartowski nabył prawo własności: 

a) na podstawie umów darowizny:  

 jedną działkę położoną w obrębie geodezyjnym 6 – Wola Sernicka Kolonia, gmina Serniki, 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 635/1 o pow. 0,0266 ha, położoną w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 1561 L Wola Sernicka – Nowa Wola (Zawieprzyce); 
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 trzy działki położone w obrębie geodezyjnym 15 – Sobolew Kolonia, gmina Firlej, oznaczone 

w ewidencji gruntów i budynków nr 237 o pow. 0,0691 ha, nr 418/2 o pow. 0,5035 ha oraz 

nr 419 o pow. 0,1131 ha, z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej nr 1529 L od 

drogi powiatowej nr 1511 L – Baran – Sobolew – Ciemno do drogi powiatowej nr 1528 L; 

 sześć działek położonych w obrębie geodezyjnym 16 – Sułoszyn, gmina Firlej, oznaczonych 

w ewidencji gruntów i budynków nr 973 o pow. 0,0223 ha, nr 1022/1o pow. 0,3119 ha, nr 

1022/3 o pow. 0,3766 ha, nr 1023 o pow. 0,1914 ha, nr 1024 o pow. 0,3473 ha oraz nr 961  

o pow. 0,2060 ha. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte przez Powiat Lubartowski  

z przeznaczeniem na utworzenie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1536 L  

z miejscowości Sułoszyn gmina Firlej do miejscowości Żurawiniec gmina Ostrówek. 

b) na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości w wyniku odwołania 

darowizny Powiat Lubartowski nabył jedną działkę zabudowaną budynkiem ośrodka 

zdrowia z lokalem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym, położoną w obrębie 

geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków nr 2157/8 o pow. 0,1585 ha; 

c) na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2017 roku, znak: 

GNR.6831.14.2017, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami oraz decyzji Burmistrza Miasta Lubartów z dnia  

12 stycznia 2018 roku, znak: GNR.6831.14.2017 zmieniającej decyzję zatwierdzającą 

podział nieruchomości z wydzieleniem działki gruntu pod drogę, Powiat Lubartowski 

nabył prawo własności do działki położonej w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, Miasto 

Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 97/1 o pow. 0,0089 ha,  

z przeznaczeniem pod drogę powiatową; 

d) na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 września 2018 roku,  

znak: RGN.6831.15.2018, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami, Powiat Lubartowski nabył prawo własności do 

działek położonych w obrębie geodezyjnym 12 – Nowodwór, gmina Lubartów, 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 212/1 o pow. 0,0037 ha, nr 213/1  

o pow. 0,0036 ha oraz nr 214/1 o pow. 0,0039 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi 

powiatowej 1545 KDP(L/Z), we wsi Nowodwór; 

e) na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubartów z dnia 22 grudnia 2017 roku, znak: 

RGN.6831.41.2017, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, Powiat Lubartowski nabył prawo własności do działki 

położonej w obrębie geodezyjnym 12 – Nowodwór, Gmina Lubartów, oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków nr 190/1 o pow. 0,0123 ha, z przeznaczeniem na 

poszerzenie istniejącej drogi powiatowej; 

f) na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 4 grudnia 2018 roku,  

znak: GNR.6831.29.2018, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami, Powiat Lubartowski nabył prawo własności do działki 

położonej w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, Miasto Lubartów, oznaczonej  
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w ewidencji gruntów i budynków nr 122/3 o pow. 0,0123 ha, z przeznaczeniem pod 

drogę powiatową (pod poszerzenie ul. Krańcowej); 

g) na podstawie decyzji Wójta Gminy Michów z dnia 8 września 2015 roku,  

znak: GG.6831.22.2015, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, Powiat Lubartowski nabył prawo własności do działki 

położonej w obrębie geodezyjnym 12 – Michów Osada, gmina Michów, oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków nr 151/1 o pow. 0,0039 ha, z przeznaczeniem  

pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1515L. 

 

 W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Wojewody 

Lubelskiego nr 9/18 z dnia 14 maja 2018 r., znak: IF-I.7820.23.2017.BD, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – 

Siemień – Lubartów, na odcinku od km 26+662 do km 61+565”, Zarządu Województwa 

Lubelskiego nabył z mocy prawa jedną działkę o pow. 0,0384 ha, która to uprzednio stanowiła 

własność Powiatu Lubartowskiego. 

 

2)  Informacja o stanie mienia Powiatu według ewidencji księgowej zawarta jest w tabeli 

Nr 3. – (załącznik do Uchwały nr  67/19 Zarządu Powiatu z dnia  29 marca 2019 r.) 

     W tabeli Nr 3 zestawiono wartościowo środki trwałe według grup: 

Grupa 0 – Grunty, 

Grupa 1 – Budynki, 

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej (w tym drogi publiczne powiatowe), 

Grupa 3 do 6  Maszyny, 

Grupa 7 – Środki transportu, 

Grupa 8 – Urządzenia. 

     W tabeli nie pokazano wartości pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na 

koncie 013.  W bilansie środki te nie występują, bowiem z uwagi na ich wartość początkową są 

w momencie przyjęcia do użytkowania umarzane jednorazowo. 

     Wskazana w grupie drugiej wartość początkowa i wskaźnik stopnia umorzeń dróg 

powiatowych nie są adekwatne do rzeczywistego stanu technicznego tych dróg. Niski stopień 

ich umorzenia (24,24 %) wynika bowiem z tego, że wszystkie drogi powiatowe przejęte w roku 

1999 i w latach następnych nie miały określonej wartości księgowej. Wartość dróg wykazanych 

w tej pozycji to poniesione przez nasz powiat nakłady na budowę, modernizacje i remonty tych 

dróg w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku.  
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3) Informacja o dochodach z majątku Powiatu. 

 Planowane i uzyskane dochody z majątku Powiatu przedstawia poniższa tabela: 

Paragraf i tytuł dochodów 
Dochody %                  

3:2 Plan Wykonanie 

1 2 3 4 

0470 Wpływy z opłat za użytkowanie 
wieczyste 

52,00 52,33 100,63 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

432 438,00 451 648,57 104,44 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

124 085,00 124 085,40 100,00 

RAZEM 556 575,00 575 786,30 103,45 

Tabela 32:  Planowane i uzyskane dochody z majątku Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku 
 

 W przypadku sprzedaży majątku Powiatu dotyczyło to sprzedaży drzewa w Zarządzie 

Dróg Powiatowych oraz sprzedaży złomu z nie użytkowanych kotłów c. o. przez Zespół Szkół  

w Ostrowie Lubelskim. 

4) Podsumowanie 

     Budżet Powiatu Lubartowskiego na rok 2018 był zbilansowany i zakładał osiągnięcie deficytu 

budżetowego w kwocie 5 617 922,00 zł. Ostatecznie deficyt budżetu Powiatu na koniec roku 

wyniósł  613 903,37 zł. Na dzień 31.12.2018 r. powiat posiadał lokaty w kwocie  1 128 331,00 zł 

oraz wolne środki w kwocie  5 008 018,63 zł. 

     Zdaniem Zarządu Powiatu budżet Powiatu w roku 2018 został zrealizowany prawidłowo. 

Nastąpiło opóźnienie w realizacji 5 zadań inwestycyjnych z uwagi na nierzetelność wykonawcy 

robót lub braku wykonawcy robót (nie rozstrzygnięcie przetargu). 4 zadania przeniesiono do 

realizacji w latach 2019 - 2020. Zarząd Powiatu dopełnił wszystkich ciążących na nim 

obowiązków w zakresie przygotowania inwestycji, przekazania placów budów, zabezpieczenia 

środków finansowych na zapłatę za roboty. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

1. Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 

1) Przyjęcie i wdrażanie Programu 

Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 uchwalony został przez Radę 
Powiatu w Lubartowie stosowną uchwałą w dniu 29 grudnia 2015 r. 

Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 opracowany został  
z udziałem 46-osobowego zespołu powołanego Zarządzeniem nr 25/15 Starosty 
Lubartowskiego z dnia 14 maja 2015 r. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Rady i Zarządu 
Powiatu w Lubartowie, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, 
reprezentanci samorządów gminnych, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji 
społecznych. Prace zespołu koordynowane były przez podmiot zewnętrzny - Fundację Centrum 
Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie, odpowiadający m.in. za zorganizowanie procesu 
konsultacji społecznych, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie opinii właściwych organów  
oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu. 

Realizacja Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego uzależniona jest od możliwości 
finansowych Powiatu oraz od wysokości uzyskanych środków zewnętrznych, zarówno 
krajowych jak i w ramach funduszy Unii Europejskiej.  

Organem wdrażającym Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego jest Zarząd Powiatu 
w Lubartowie, z administracyjnym wsparciem Starostwa Powiatowego w Lubartowie  
i powiatowych jednostek organizacyjnych, powołanych do realizacji ustawowych zadań 
Powiatu.  

Warunkiem niezbędnym dla wdrożenia Programu jest również uwzględnianie wydatków  
z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2015 – 2022. Za ten element odpowiada Rada 
Powiatu w Lubartowie. Dlatego też Zarząd Powiatu przedkładając Radzie projekty budżetów 
uwzględnia założenia finansowe zawarte w Programie Rozwoju przewidziane na dany rok.  

 
2) Wizja Powiatu Lubartowskiego brzmi: 

 

Powiat Lubartowski miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców  
i inwestorów. To region efektywnie wykorzystujący zasoby turystyczne, promujący lokalną 
kulturę, tradycje i historię, posiadający dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w którym otwarta na 
współpracę i sprawna administracja publiczna zapewnia wysoką jakość życia i rozwój 
gospodarki. 
 

3) Misja Powiatu Lubartowskiego 
 

Ważnym momentem w opracowaniu Programu było sformułowanie misji, czyli głównego 
przesłania. Misja, jako nadrzędny cel funkcjonowania jest krótkim, syntetycznym określeniem 
docelowego kierunku rozwoju, wraz ze sprecyzowaniem nadrzędnych wartości, które będą 
zawsze przestrzegane. Misja zapowiada ogólny trend rozwojowy, zgodny z oczekiwaniami 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza mieszkańców. 

Misja służy określeniu systemu wartości, jakie przyświecają powiatowi do osiągnięcia 
projektowanego w wizji obrazu Powiatu w przyszłości. Misja określa wartości, jakimi będziemy 
się kierowali w celu osiągnięcia wizji. Misja ukierunkowuje na szczegółowe działania, definiuje 
również wewnętrzny klimat działań w powiecie. Misja wyraźnie związana jest z odpowiedzią na 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok. 

106 | S t r o n a  
 

pytania o sens i istotę naszego działania? Co chcemy osiągnąć? Czyje i jakie potrzeby 
zaspokajamy? Co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi? 

Podczas prac nad Programem Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 
powstała nowa propozycja misji Powiatu, która bazuje na misji dotychczas obowiązującej. Misja 
jest publiczną, jawną deklaracją wartości wyznawanych przez członków powiatowej wspólnoty 
samorządowej, które powinny być stałe w okresie jej funkcjonowania. Misja rozwoju Powiatu 
wskazuje na cel nadrzędny, do jakiego należy dążyć realizując poszczególne elementy 
Programu. Została ona sformułowana w sposób ogólny i adresowana jest do ogółu osób 
zamieszkujących dany obszar. Misja (cel nadrzędny, cel generalny) i wynikające z niej cele 
strategiczne Powiatu Lubartowskiego zostały wypracowane w trakcie procesu konsultacji 
strategicznych i są kontynuacją ustalonych kierunków rozwoju Powiatu zawartych w Strategii 
Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007-2015. Misja rozwoju dla Powiatu 
Lubartowskiego brzmi: 
 

Misją Powiatu Lubartowskiego do 2022 roku jest: 
kreowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego zapewniającego 

odpowiedni poziom i jakość życia mieszkańców w oparciu o potencjał rozwojowy, zasoby  
i walory Powiatu, rozwój infrastruktury oraz partnerską współpracę i efektywną promocję. 
 

4) Cele strategiczne Programu  

Misja Powiatu Lubartowskiego, czyli cel generalny Programu osiągnięty zostanie poprzez 
realizację celów strategicznych. Cele strategiczne sformułowane zostały w kilku obszarach 
priorytetowych – to jest tych aspektach życia społecznego i gospodarczego, które mają 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stanu rzeczy określonego w celu generalnym Programu.  

Dla Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, w perspektywie lat 2015 – 2022 
wyznaczono następujące cele strategiczne: 
Cel strategiczny 1: Rozwój edukacji publicznej 
Cel strategiczny 2: Podniesienie jakości usług medycznych oraz poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców Powiatu 
Cel strategiczny 3: Zapewnienie efektywnej opieki społecznej dla potrzebujących mieszkańców 
Powiatu, w tym osób niepełnosprawnych oraz rozwój skutecznej polityki prorodzinnej 
Cel strategiczny 4:  Rozwój infrastruktury technicznej 
Cel strategiczny 5: Zwiększenie atrakcyjności Powiatu 
Cel strategiczny 6: Podniesie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Cel strategiczny 7:  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
Cel strategiczny 8: Budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności społecznej 
mieszkańców 

W roku 2018, podejmowano wiele działań i inicjatyw służących realizacji poszczególnych 
celów strategicznych zapisanych w dokumencie. 

W obrębie każdego z celów strategicznych wymieniono realizowane przedsięwzięcia  

i podejmowane działania, dzięki którym możliwe jest stopniowe osiąganie wyznaczonych celów 

strategicznych i priorytetów. 
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5) Realizacja Programu w 2018 roku 

W roku 2018, podejmowano wiele działań i inicjatyw służących realizacji poszczególnych 
celów strategicznych zapisanych w dokumencie. 

W obrębie każdego z celów strategicznych wymieniono realizowane przedsięwzięcia i 
podejmowane działania, dzięki którym możliwe jest stopniowe osiąganie wyznaczonych celów 
strategicznych i priorytetów.  

Cel strategiczny 1: 
Rozwój edukacji publicznej 

Wydatki w zł 

2018 

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej  

w Lubartowie 

2. Zakup i montaż automatyki do drzwi dymoszczelnych w ZS nr 2  

w Lubartowie 

3. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZS nr 2 w Lubartowie 

4. Modernizacja łazienek w budynku warsztatów szkolnych przy RCEZ 

w Lubartowie 

5. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nowoczesne centra 

edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowane 

 w RCEZ w Lubartowie 

6. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nowoczesne centra 

edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowane w ZS 

nr 2 w Lubartowie 

7. Roboty budowlane w ramach projektu „Nowoczesne centra 

edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowane  

w RCEZ w Lubartowie 

8. Roboty budowlane w ramach projektu „Nowoczesne centra 

edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowane w ZS 

nr 2 w Lubartowie 

9. Przebudowa i remont kompleksu budynków tzw. starego szpitala 

na potrzeby nowej siedziby PMDK i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  

 

 

100 782,00 

 

6 000,00 

 

60 000,00 

 

45 474,00 

 

1 350 036,00 

 

 

843 082,00 

 

 

1 393 110,00 

 

 

225 231,00 

 

 

1 528 047,56 

Mierniki/wskaźniki działań 
Średni wynik zdanych egzaminów maturalnych w danym roku (%) 

Wynik egzaminów maturalnych 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Licea ogólnokształcące 96,50% 94,91% 94,74% 94,89 % 

Technika 77,14% 78,65% 73,33% 75,57 % 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 24% 19,23% 22,22% 42,86 % 

Liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych obiektów służących realizacji zadań oświatowych 

2015 2016 2017 2018 

6 3 3 3 

Liczba nowoutworzonych kierunków kształcenia 

2015 2016 2017 2018 

1 0 1 0 

2015: technik przeróbki kopalin stałych – ZS w Ostrowie Lubelskim 
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2017: technik informatyk – ZS w Ostrowie Lubelskim 

 
W roku 2018 rozpoczęto realizację 2 projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Są to: 

1) Projekt „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” dofinansowany  
z działania 13.6 o wartości 3 901 426,98 zł (wkłada UE: 2 983 248,40 zł). Okres realizacji: 
1.03.2018 – 31.10.2018 

2) Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” dofinansowany  
z działania 12.4 o wartości 2 875 630,54 zł. Okres realizacji: 1.04.2018 – 31.10.2020 

 

Cel strategiczny 2: 
Podniesienie jakości usług medycznych oraz poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców Powiatu 
Wydatki w zł 

2018 

Dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia 

„Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej" - projekt współfinansowany z RPO WL na 

lata 2014-2020 - 2 575 620,00 

 

 

17 000,00 

 

 

Nie poniesiono wydatków 

Mierniki/wskaźniki działań 

Wysokość nakładów poniesionych na modernizację, rozbudowę i wyposażenie placówek ochrony 

zdrowia 

2015 2016 2017 2018 

3 040 704,00 zł 107 000,00 zł 40 000,00 zł 0 zł (z budżetu Powiatu)  

 

Liczba imprez i innych projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 

5 5 6 4 

 

Nakłady finansowe z budżetu Powiatu Lubartowskiego na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia 

2015 2016 2017 2018 

55 500,00 zł 65 985,00 zł 62 980,00 zł 17 000,00 zł 

2018: 

1) VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2018 – 7 000 zł 

2) Działania w zakresie profilaktyki uzależnień (Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA”)  

- 1 000 zł 

3) Piknik Trzeźwościowy (Stowarzyszenie „ODNOWA” przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie) – 

4 000 zł 

4) Sąsiedzi na „sygnale” (Stowarzyszenie Sąsiedzi) – 5 000 zł 

 

Liczba wdrożonych programów promocji i profilaktyki zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 

2 2 2   1 

Olimpiada wiedzy o zdrowiu psychicznym 
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Liczba osób biorących udział w programach promocji i profilaktyki zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 

196 + 120 = 316 196 + 120 = 316 196 + 120 = 316 120 

 

Uczestnicy olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym z terenu Powiatu Lubartowskiego – 120 

 

Cel strategiczny 3:  
Zapewnienie efektywnej opieki społecznej dla potrzebujących 

mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych oraz rozwój 
skutecznej polityki prorodzinnej 

Wydatki w zł 

2018: 

1. Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla DPS w Kocku 

2. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla DPS w 

Kocku 

3. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubartowie 

4. Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubartowie 

5. Wykonanie audytu energetycznego dla DPS w Kocku 

 

Dotacja na pokrycie kosztów udziału w WTZ na 1 mieszkańca Powiatu  

Dotacja na prowadzenie w Jadwinowie DPS dla 10 kobiet  

Dotacja na prowadzenie w Kocku WTZ dla 35 osób  

Dotacja na prowadzenie w Ostrowie Lub. WTZ dla 40 osób 

 

7 676,00 

 

4 433,00 

 

49 900,00 

 

 

270 000,00 

7 380,00 

 

1 844,00 

227 486,00 

645 400,00 

737 600,00 
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Mierniki/wskaźniki działań 
Liczba punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego funkcjonujących na terenie Powiatu dla 

mieszkańców 

2015 2016 2017 2018 

0 4 4 4 
 

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubartowskiego: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, Lubartów:  
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – adwokaci 
godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – radcy prawni 

2. Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Kościuszki 1, Kock 
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny 

3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, Ostrów Lubelski: 
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny 

 

Liczba funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu 

Liczba rodzin 
zastępczych na terenie 
Powiatu: 

2015 2016 2017 2018 

spokrewnionych 41 36 36 40 
niezawodowych 29 27 27 32 
zawodowych 1 1 1 1 

 

Liczba dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej 

Liczba dzieci 
znajdujących się w 
rodzinie zastępczej: 

2015 2016 2017 2018 

spokrewnionej 53 47 44 57 

niezawodowej 40 38 40 49 

zawodowej 3 3 3 3 
 

Kwota wydatków na pomoc społeczną 

2015 2016 2017 2018 

11 740 047,00 zł 11 390 658,00 zł 11 865 592,00 zł 12 449 722,00 zł 
 

Cel strategiczny 4:  
Rozwój infrastruktury technicznej 

Wydatki w zł 

2018: 
1. Przebudowa i remonty odcinków dróg powiatowych zgodnie  

z Planem rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2015-2020  
z perspektywą do 2025 r. oraz Planem Wydatków Inwestycyjnych 
Powiatu Lubartowskiego na 2018 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały 
Nr II/25/18 Rady Powiatu w Lubartowie), w tym realizacja 
partnerskiego projektu „Wygodniej szybciej bezpieczniej – 
poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego …” 
(dz. 8.2 RPO WL) 

2. Realizacja partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 
geodezyjny województwa lubelskiego” (dz. 2.1 RPO WL) 

 
 

13 815 649,23 
 

w tym mega-projekt 
drogowy 

7 819 335,96 
 
 
 

675 964,30 zł 
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Mierniki/wskaźniki działań 

Długość zmodernizowanych dróg powiatowych 

2015 2016 2017 2018 

21 238 mb 4 649 mb 14 938 mb 15 500 mb 

 

Długość zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych 

2015 2016 2017 2018 

- 800 mb 700 mb 11 200 mb 

2018 : 

- budowa chodnika w Skrobowie Kol. (Gm. Lubartów) 

- budowa chodnika w Łucce (Gm. Lubartów) 

- budowa ścieżki rowerowej w Skrobowie Kol. (Gm. Lubartów) 

- budowa chodnika wzdłuż Al. Tysiąclecia w Lubartowie 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych mostów 

2015 2016 2017 2018 

0 0 1 1 

2018 - przebudowa mostu w m. Leszkowice na rzece Wieprz (Gm. Ostrówek) 

 

Liczba wybudowanych parkingów i miejsc parkingowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie 

2015 2016 2017 2018 

1 0 1 0 
 

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje drogowe 

2015 2016 2017 2018 

6 364 678,53 zł 1 359 761,22 zł 6 804 513,88 zł  13 815 649,23 zł 
 

Cel strategiczny 5:  
Zwiększenie atrakcyjności Powiatu 

Wydatki w zł 

2018: 
1. Dożynki Powiatu Lubartowskiego 
2. Konkurs o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego 
 
Realizacja prac scaleniowych na terenie Powiatu Lubartowskiego 

 
ok. 150 tys. 

 
 

960 000,00 

Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba kampanii / imprez promocyjnych 

2015 2016 2017 2018 

3 3 3 2 

- Dożynki Powiatu Lubartowskiego 

- Konkurs o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego 

Cel strategiczny 6:  
Podniesie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

Wydatki w zł 

2018 
1. Budowa chodników przy drogach powiatowych 
2. Wyposażenie młodzieży szkolnej w elementy odblaskowe 

 
 

ok. 1 300 000,00 
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3. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez  KP PSP 
w Lubartowie 

Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć Powiatu mających na celu promowanie zachowań prospołecznych 
wśród młodzieży  

2015 2016 2017 2018 

3 3 3 3 

2018: 

- Turniej wiedzy pożarniczej - etap powiatowy 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom” - etap powiatowy 
- Konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpiecznik” 

Spadek ilości przestępstw 

2015 2016 2017 2018 

1 168  1 068  1 114  1 198 

 

Spadek ilości wypadków drogowych 

2015 2016 2017 2018 

46 41 42 40 

 

Ilość nowego sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnej 

2015 2016 2017 2018 

2 1 1 1 

2018: 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Lubartowie 

 

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących i informujących lokalną społeczność o zagrożeniach 

2015 2016 2017 2018 

4 5 4 3 

2018: 

- Bieżące umieszczanie ostrzeżeń meteorologicznych 

- Powiatowy Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności przed zagrożeniami 

- Akcja informacyjna dot. ostrożności użytkowania wyrobów pirotechnicznych 

Cel strategiczny 7:  
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Wydatki w zł 

Realizacja statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Lubartowie 11 546 200,00 

Mierniki/wskaźniki działań 

Stopa bezrobocia 

2015 2016 2017 2018 

14,30 % 13,00 % 12,10 % 10,8 % 

 

Liczba bezrobotnych 

2015 2016 2017 2018 

5 154 4 794 4 379 3 976 
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Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

2015 2016 2017 2018 

3 242 3 099 2 755 2 482 

 

Liczba stworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

2015 2016 2017 2018 

01 + 122 11 + 112 11 + 142 11 + 162 

 
1 – miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej finansowane ze środków PFRON 
2 – miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej finansowane z innych  środków PUP Lubartów  

 

Struktura bezrobocia wg wieku 

   2015 2016 2017 2018 

St
ru

kt
u

ra
 b

ez
ro

b
o

ci
a 

Według wieku  
(w latach) 

18-24 916 782 622 589 

25-34 1 559 1 383 1 312 1177 

35-44 1 102 1 043 1 003 890 

45-54 825 812 795 731 

55-59 479 482 420 374 

60 lat i więcej 273 292 227 215 

Wykształcenie 

wyższe 577 544 496 462 

policealne i 
średnie zawodowe 

1 179 1 067 1 026 902 

średnie 
ogólnokształcące 

572 532 476 478 

zasadnicze 
zawodowe 

1 629 1 504 1 354 1185 

gimnazjalne i 
poniżej 

1 197 1 147 1 027 949 

Czas pozostania  
bez pracy  

(w miesiącach) 

do 1 501 453 388 369 

1-3 737 631 677 627 

3-6 610 581 507 431 

6-12 706 788 580 497 

12-24 767 704 742 610 

Powyżej 24 1 833 1 637 1 485 1460 

 

Kwota wydatków na programy walki z bezrobociem 

Kwota wydatków 
na programy 

walki z 
bezrobociem 

(kwota w 
tysiącach 
złotych) 

 2015 2016 2017 2018 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

4 267,30 3 869,50 3 543,80 3 079,20 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego 2014-2020 
785,10 1 887,50 2 704,10 2 100,00 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 150,00 300,00 200,00 213,20 

PROGRAM – 30 Refundacja 
kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia 

społeczne za skierowanych 
bezrobotnych do 30 r.ż. 

0,00 2 290,50 3 446,30 1 990,10 
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Pozostałe środki (własne) 7 175,60 6 310,60 5 437,10 4 163,70 

RAZEM 12 378,00 14 658,10 15 331,30 11 546,20 

 

Liczba szkoleń / warsztatów / prelekcji dostosowujących zasoby wiedzy 

  2015 2016 2017 2018 

Liczba szkoleń 

Dla osób 
bezrobotnych 

115 178 222 107 

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

130 314 156 75 
 

Cel strategiczny 8:  
Budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców 
Wydatki w zł 

1. Wspieranie lub współrealizacja z NGO projektów społecznych  
poprzez wzmocnienie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie 
inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu 

 
 

213 952,00 

Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów zorganizowanych przez lokalne organizacje społeczne 

2015 2016 2017 2018 

21 21 26 27 

2018: 

W zakresie promocji powiatu: 11 – 42 000,00 zł 

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: 1 – 4 500,00 zł 

W zakresie promocji i ochrony zdrowia: 3 – 10 000,00 zł 

W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 2 – 4 000,00 zł 

W zakresie kultury fizycznej i turystyki: 9 – 32 000,00 zł 

W zakresie wymiaru sprawiedliwości: 1 – 121 452,00 zł 

 

Tabela 33:  Sprawozdanie z Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego 2015 - 2022. Opracowanie: Wydział IRE 

 

6) Podsumowanie 

Przedstawione syntetyczne podsumowanie wdrażania Programu Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego w roku 2018 pokazuje, że podejmowane konkretne działania są w miarę 
równomiernie kierowane na występujące potrzeby. Realizacja znacznej części zadań  
i przedsięwzięć możliwa była dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym (środki 
europejskie, dotacje krajowe, pomoc finansowa z budżetu lokalnych samorządów gminnych). 
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2. Program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018 

„Roczny program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie na rok 2018” został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/193/17 Rady Powiatu  
w Lubartowie z dnia 18 października 2017 roku. Realizacja tego dokumentu sprzyjała rozwijaniu 
partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Lubartowskim a organizacjami pozarządowymi. 
Stworzyła mieszkańcom Powiatu szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwiła 
zlecanie realizacji zadań własnych Powiatu organizacjom pozarządowym. 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym polegała na: 

1) aktualizacji Bazy Organizacji Pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu 
Lubartowskiego umieszczonej na stronie internetowej www.powiatlubartowski.pl  
w zakładce „Organizacje pozarządowe”, aktualizacje dokonywane są na wniosek 
zainteresowanych organizacji.   

2) przekazywaniu wiadomości skierowanych do wszystkich organizacji pozarządowych na 
stronie głównej Powiatu,  w zakładce „dla organizacji pozarządowych” oraz 
podmiotowych stronach BIP a także mailowych, które trafiały do urzędu o kursach 
doszkalających lub konkursach na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 
działalność statutową organizacji pozarządowych;  

3) wsparciu rzeczowym różnych inicjatyw kulturalnych i sportowych podejmowanych przez 
organizacje, m.in. przekazywanie publikacji książkowych promujących powiat 
lubartowski, turystycznych map Powiatu lubartowskiego i innych drobnych gadżetów; 

4) Przygotowanie i konsultacje „Rocznego programu współpracy Powiatu Lubartowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” (przyjęty uchwałą) 
Nr XXXVIII/250/18 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 września 2018 roku. 

 
Współpraca o charakterze finansowanym realizowana była poprzez wsparcie lub powierzenie 
realizacji zadań własnych Powiatu. W roku 2018 Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłosił  
4 otwarte konkursy ofert obejmujących zadania realizowane w 2018 r. w następujących 
zakresach: 

1) ochrony i promocji zdrowia – złożono 3 oferty – dofinansowano 3 zadania;  
2) kultury fizycznej i turystki – złożono 12 ofert – dofinansowanie uzyskało 9 zadań; 
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  – złożono 3 oferty – 

dofinansowano 2 zadania;  
4) porządku i bezpieczeństwa publicznego - złożono 1 ofertę – dofinansowano 1 zadanie. 
 

 Na zadania realizowane w 2018 roku stowarzyszenia i organizacje złożyły w otwartych 
konkursach łącznie 19 ofert.  Beneficjentami zrealizowanych zadań byli przede wszystkim 
mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego. Wysokość kwot przyznanych dotacji w poszczególnych 
obszarach zadaniowych: 
1) Ochrona i promocja zdrowia – 10 000,00 zł 
 - Stowarzyszenie „ODNOWA” przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie; 
         „Piknik Trzeźwościowy” – 4 000 zł:  
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA”; 

http://www.powiatlubartowski.pl/
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          „Działania w zakresie profilaktyki uzależnień” – 1 000 zł 
 - Stowarzyszenie Sąsiedzi; 
         „Sąsiedzi na sygnale”- 5 000 zł  
2) Kultura fizyczna i turystyka – 32 000,00 zł 
- Miejski Klub Sportowy „LEWART” Autonomiczna Grupa Sekcji 

„Udział w popularyzacji sportu w imprezach organizowanych na szczeblu 
ponadgminnym, TENIS STOŁOWY” – 500 zł; 

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie 
„Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego”– 
19 000 zł; 

- Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu 
          „III rodzinny spływ kajakowy – powiatowe zakończenie sezonu kajakowego 2018”– 500 zł; 
- Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu 
         „Turniej finałowy Lubartowskiej Amatorskiej Ligii Siatkówki sezon 2017/2018” – 1 000 zł; 
 - Miejski Klub Sportowy LEWART Autonomiczna Grupa Sekcji  
         „XLII Wyścig Kolarski Po Ziemi Lubartowskiej” – 7 000 zł; 
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie  
         „Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne” – 1 500 zł;  
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie  
         „Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt i     
         chłopców” – 500 zł;   
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie 
         „Piłkarski Turniej o Puchar Starosty Lubartowskiego” – 500 zł; 
- Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny 
         „Bieg Pokój i Dobro” – 1 500 zł.       
3)  Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  – 4 000,00 zł 
- Lubartowskie Bractwo Św. Huberta 
         „Ginące Zawody” – 3 000 zł; 
 - Stowarzyszeni Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Firleju  
         „WODNIK SZUWAREK” VIII Plenerowy Przegląd Teatralny ”Nad Jeziorem Firlej”  - 1 000 zł 
4)   Porządek i bezpieczeństwo publiczne – 4 500,00 zł  
 - Stowarzyszenie Sąsiedzi; 
          „Konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpiecznik” ” – 4 500 zł  

 
Z uprawnionymi podmiotami zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych, na łączną 
kwotę 50 500 zł.  
 
W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : 
 

1) W zakresie pomocy społecznej na podstawie otrzymanej przez powiat dotacji od 
Wojewody Lubelskiego zawarto na rok 2018 aneks na wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób  
w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych na lata 2016 – 2018 (DPS 
Jadwinów). Aneks zawarto ze Zgromadzeniem Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo 
Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie na kwotę 271 486 zł na rok 2018.  
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2) W ramach realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą 
„Prowadzenie przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Lubartowskiego 2 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.” w listopadzie 2017 ogłoszono otwarty 
konkurs ofert na realizację ww. zadania. Złożonych zostało 8 ofert, z których wybrano 1 
ofertę: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny na kwotę 120 896 zł, była to kwota niższa niż 
określona w dotacji Wojewody ponieważ wyłoniona organizacja wnioskował o kwotę 
niższą niż maksymalna. 
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3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim 

na lata 2014 – 2020  

Zgodnie z art. 112 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 
poz. 1508 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie koordynuje 
realizację „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 
2014 – 2020” przyjętej w dniu 30 grudnia 2014 r. przez Radę Powiatu w Lubartowie (Uchwała 
Nr III/15/14).  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przygotowało sprawozdanie w oparciu 
o informacje z realizacji celów strategicznych za 2018 rok, sporządzone przez: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Powiatowy 
Urząd Pracy w Lubartowie, Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Lubartowie, Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, Komendę Powiatową Policji w Lubartowie, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie, Dom Pomocy Społecznej w Kocku, Dom 
Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubartowie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju, Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie, Zespół Szkół w Kocku, 
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, Bursę Szkolną w Lubartowie, Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich, Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „PRO EDUCATIO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Ostrowie Lubelskim, Stowarzyszenie „Nasz Dom”, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niepełnosprawnych LIBRA, Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących EMPATIA, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju „Wodnik 
Szuwarek”.  

Misja określona jako „Skuteczna polityka społeczna zapewniająca mieszkańcom 
bezpieczeństwo socjalne, opiekę nad rodziną, rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez 
umożliwienie samodzielnego rozwiązywania swoich problemów i pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym” jest realizowana za pośrednictwem sześciu celów strategicznych. Cele zostały 
zdefiniowane zgodnie z zasadą strategicznego podejścia, która polega na koncentracji uwagi na 
kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających wsparcia.  

 
Realizacja celu 1. Opieka nad dzieckiem i rodziną  

1.1. Wspieranie rodziny we właściwym pełnieniu jej funkcji.  
1.2. Promocja i rozwój pieczy zastępczej.  
1.3. Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i rodzin zastępczych.  
1.4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

Podejmowano takie działania jak:  

 Monitoring i wsparcie rodzin zastępczych przez Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR, 
tym wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;  

 Funkcjonowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych;  

 Objęcie wsparciem psychologa i pedagoga rodziny zastępcze wraz z dziećmi;  

 Udzielenie wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę 
zastępczą poprzez pracę socjalną, pomoc finansową na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie;  
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 Działalność informacyjna i promocyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – Kampania 
społeczna ph. „Kierunek Rodzina”;  

 Współpraca pracowników PCPR i rodziców zastępczych na rzecz rozwoju i działalności 
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Drzewo”;  

 Realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,  
w jednostkach oświatowych;  

 Wsparcie rodziców i dzieci poprzez porady i konsultacje, koła zainteresowań w szkołach, 
zajęcia wyrównawcze, opiekuńczo – wychowawcze, korekcyjno - kompensacyjne oraz 
specjalistyczne: logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, 
trening umiejętności społecznych, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu integracji 
sensorycznej, terapii ręki, relaksująco – wyciszające;  

 Pedagogizacja rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ich dzieci 
oraz umiejętności wychowawczych rodziców;  

 – Pedagogiczną prelekcji, warsztatów, 
interwencji kryzysowej, wykładów dla rodziców, zajęć dla dzieci zdolnych;  

 Realizowanie programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, 
„Szkoły dla Rodziców” oraz przeprowadzanie diagnoz przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną;  

 Uczestnictwo młodzieży w konkursach wiedzy, olimpiadach, paraolimpiadach, grach 
miejskich, turniejach, mistrzostwach, warsztatach umiejętności psychospołecznych;  

 Organizowanie czasu wolnego, zajęć rozwijających zainteresowania (stałe, letnie 
 i zimowe warsztaty artystyczne) w PMDK dla dzieci i młodzieży;  

 Prowadzenie wolontariatu w jednostkach oświatowych;  

 Interwencje domowe przeprowadzone przez policję, wsparcie i monitoring rodzin przez 
kuratorów w formie poradnictwa, kierowania na terapię bądź leczenie odwykowe, 
zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw;  

 Współpraca międzyinstytucjonalna.  
 

Realizacja celu 2. Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych i seniorów  
2.1. Zwiększanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych i seniorów.  
2.2. Rozbudowa zaplecza instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych osób niepełnosprawnych i seniorów.  
2.3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  

Podejmowano takie działania jak:  

 Organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych  
w DPS, ŚDS, WTZ, SOSW;  

 Udzielanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji 
społecznej ze środków PFRON;  

 Realizacja programu „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywanie różnic między regionami 
III”;  

 Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne na rzecz osób 
niepełnosprawnych;  

 Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 
niepełnosprawnych w rynek pracy w szczególności przez doradztwo zawodowe, 
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przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej oraz 
prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających 
na celu przygotowywanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania  
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;  

 Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych;  

 Współpraca międzyinstytucjonalna z organizacjami pozarządowymi;  
 

Realizacja celu 3. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego  
3.1. Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, przygotowanie do podjęcia pracy oraz 

aktywizowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  
3.2. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  
3.3. Promocja przedsiębiorczości.  
3.4. Współpraca z samorządami lokalnymi na rzecz aktywizacji zawodowej.  

Podejmowano takie działania jak:  

 Realizacja programów doradztwa zawodowego w ramach „PO WER” (Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) skierowanego do ludzi młodych, pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku. Wsparcie w formie porady indywidualnej przed 
udzieleniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przed 
rozpoczęciem szkolenia/bonu szkoleniowego;  

 projekt PUP „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+” 
pozostających bez pracy w Powiecie Lubartowskim;  

 Projekt „Drogi-Mosty-Rzeki II” skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  
W programie zrealizowano wsparcie w formie robót publicznych, prac interwencyjnych 
 i staży;  

 Projekt PUP „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie 
Lubartowskim (IV)”;  

 Projekt PUP „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 
Lubartowskim (IV)”;  

 Projekt PUP „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 
Lubartowskim (III)”;  

 Projekt PUP „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”;  

 Projekt PUP „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 45 lat i powyżej”;  

 Projekt PUP „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”;  

 Umowy o zorganizowanie prac społecznie - użytecznych z dwoma gminami (gmina 
Lubartów i gmina Niedźwiada);  

 Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie szkoleń, studiów 
podyplomowych pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego;  

 Refundacja kosztów wyposażania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (podpisano 
1 umowę o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z osobą bezrobotną 
posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);  

 Aktywizacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych poprzez refundacje kosztów 
zatrudnienia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, szkolenia, wyposażenie stanowiska pracy;  
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 Giełdy pracy, wizyty w zakładach pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;  

 Aktywizacja bezrobotnych poprzez prace interwencyjne, staż, roboty publiczne, 
szkolenia, dofinansowanie do działalności gospodarczej;  

 Prowadzenie działań informacyjnych nt. promowania przedsiębiorczości;  

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zainicjował utworzenie Partnerstwa Lokalnego na 
Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego 
 i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.  
 

Realizacja celu 4. Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
w Powiecie Lubartowskim  
4.1. Inicjowanie i promocja działań dotyczących zachowań prozdrowotnych.  
4.2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

Podejmowano takie działania jak:  

 Prowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych: wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy, próchnicy zębów, badań spirometrycznych prowadzonych w celu wczesnego 
wykrycia schorzeń obniżających wydolność oddechową;  

 Wykrywanie zaburzeń odżywiania, ostrości wzroku, słuchu, widzenia barw, ciśnienia 
krwi, wad postawy, narządów ruchu, badania rozwoju fizycznego;  

 Organizowanie szkoleń, spotkań metodycznych, programów edukacyjnych w zakresie 
edukacji prozdrowotnej;  

 Realizowanie działań w ramach Światowego Dnia Zdrowia (07.04.2018 r.) poprzez 
pogadanki na temat zdrowego stylu życia, materiały informacyjne i edukacyjne, plakaty, 
konkursy w placówkach nauczania i wychowania;  

 Realizowanie działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych 
dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu, 
uzależnieniami, racjonalnego odżywiania m.in. w formie olimpiad, konkursów, 
uczestnictwo w akcjach i kampaniach prozdrowotnych;  

 Zapobieganie urazom i wypadkom w szkole, jej otoczeniu i w drodze do szkoły; zasady 
udzielania I pomocy przedlekarskiej, szkolenia poprzez pokazy, filmy, pogadanki dla 
uczniów wszystkich szkół;  

 Kampania informacyjna dla uczniów szkół na temat zapobiegania chorobom 
odkleszczowym, a w szczególności boreliozie;  

 Organizowanie spotkań tematycznych, debat, wykładów dot. bezpieczeństwa;  

 Zrealizowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie przez PCPR;  

 Powadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy przez PCPR;  

 Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku zaistnienia podejrzenia  
o wystąpieniu przemocy w rodzinie;  

 Realizacja gminnych, powiatowych, krajowych programów przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

 Szerokie działania informacyjne n/t zjawiska przemocy w placówkach oświatowych 
wśród uczniów i rodziców;  

 Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Psychologicznej.  
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Realizacja celu 5. Budowa społeczeństwa obywatelskiego na terenie Powiatu 
Lubartowskiego 
5.1. Rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych.  
5.2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich na terenie Powiatu Lubartowskiego.  
5.3. Wzmacnianie partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Powiecie Lubartowskim, wzrost 
przedsiębiorczości na terenie Powiatu, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz promowanie 
lokalnej gospodarki.  

Podejmowano takie działania jak:  

 prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 
Lubartowskiego (baza organizacji pozarządowych zamieszczona jest na stronie 
Starostwa Powiatowego w Lubartowie w zakładce organizacje pozarządowe. W bazie 
zamieszczone są ogólnodostępne informacje dotyczące działalności stowarzyszeń  
i organizacji z terenu Powiatu Lubartowskiego;  

 realizowanie Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami 
pozarządowymi określającego zasady partnerskiej współpracy;  

 Platforma konsultacji elektronicznych.  
 
Realizacja celu 6. Skuteczna edukacja w Powiecie Lubartowskim  
6.1. Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodzieży na rynku pracy.  
6.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów.  

Podejmowano takie działania jak:  

 Organizowanie spotkań, warsztatów z doradcą zawodowym, praktyk zawodowych dla 
młodzieży na temat planowania kariery zawodowej, predyspozycji zawodowych  
w świetle wyboru szkoły wyższej, wprowadzenia na rynek pracy, zawodowego 
wizerunek młodego człowieka;  

 Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z poradnictwa zawodowego, udzielanie 
informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy. Warsztaty 
i szkolenia przybliżają zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem;  

 Realizacja programów doradztwa zawodowego w ramach PO WER – porada 
indywidualna przed udzieleniem jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz przed rozpoczęciem szkolenia/bonu szkoleniowego;  

 Współpraca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze szkołami;  

 Pedagogizacja rodziców, w tym „Szkoła dla rodziców” organizowana przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną;  

 Realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych w szkołach;  

 Informowanie pracodawców o możliwości finansowania kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
wspierającego mobilność zawodową pracowników;  

Analiza informacji przekazanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w realizację 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim pozwala uznać, że 
Powiat posiada duży potencjał podmiotów, które w optymalny sposób wykorzystują własne 
zasoby i możliwości materialne oraz personalne niezbędne do rozwiązywania problemów 
społecznych i osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w ramach Strategii. Charakterystyka 
jednych z najważniejszych obszarów życia społecznego mieszkańców pozwala na stwierdzenie, 
że realizacja wskazanych w Strategii działań przyczyniła się do poprawienia warunków życia 
mieszkańców. 
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4. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2016-2018  

Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lubartowie Nr XV/105/16 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Zadania Powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, które zostało wyznaczone przez 
Starostę Lubartowskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.  

W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizowało cel główny 
Programu „rozwój i wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej oraz organizowanie 
wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą” poprzez realizację 
poszczególnych celów szczegółowych.  

1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej  

W 2018 roku prowadzona była kampania społeczna pod hasłem „Kierunek Rodzina”, która 
miała na celu poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki 
rodziców biologicznych. Do kampanii zaangażowane zostały lokalne gazety: „Wspólnota”, gdzie 
pojawił się artykuł wskazujący zalety stworzenia rodziny zastępczej dla potrzebujących dzieci 
oraz „Lubartowiak”, w którym umieszczane były plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze. 
Profesjonalnie przygotowane i wydrukowane plakaty trafiły również do instytucji zaufania 
publicznego takich jak: Parafie, Biblioteki, Urząd Miasta w Lubartowie, Urzędy Gmin, Ośrodki 
kultury.  

Podczas Powiatowej Biesiady Samorządowej „Niedziela u Sanguszków”, która miała 
charakter festynu rodzinnego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdawali 
ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze.  

Systematycznie na stronie internetowej PCPR w Lubartowie oraz na portalach 
społecznościowych umieszczane były informacje dotyczące promocji rodzin zastępczych.  
W grudniu 2018 r. został umieszczony film „List do Św. Mikołaja – Klaudia”.  

2) Wsparcie istniejących rodzin zastępczych  

 Wsparcie 45 rodzin pracą 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Organizowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Odbyło się 11 spotkań, w których 
uczestniczyło 19 rodziców zastępczych.  

 Organizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego  
i prawnego dla rodzin zastępczych oraz umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej:  

Psycholog:  

 udzielił 120 porad psychologicznych dla rodziców zastępczych;  

 objął wsparciem dzieci przebywające w pieczy zastępczej podczas 192 spotkań, w tym 
odbył 14 wizyt w środowisku w miejscu zamieszkania dzieci z rodzin zastępczych;  

 przeprowadził 6 diagnoz psychologicznych dla rodziców zastępczych (45 godzin);  

 wspierał Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej poprzez uczestnictwo w zespołach oceny 
rodzin (udział w posiedzeniach 107 zespołów ws okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej;  

 przeprowadził 11 spotkań grupy wsparcia, w wymiarze 22 godzin, w których 
uczestniczyło 19 rodziców zastępczych;  

Pedagog objął opieką dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej (26 dzieci), które 
wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie istniejących trudności edukacyjnych  
i opiekuńczo-wychowawczych.  
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 Zapewnienie środków finansowych w budżecie Powiatu dla rodzin zastępczych:  

 Wypłacono świadczenia w kwocie: 1.348.724,37 zł.  

 Realizacja comiesięcznego zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu 
Lubartowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów,  
w kwocie: 154.777,71 zł.  

 Otrzymywanie zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów  
a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, w kwocie: 209.222,10 zł.  

 Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  
w rodzinie zastępczej, w kwocie: 135.048,95 zł.  

3) Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i rodzin zastępczych  

 Realizacja 36 indywidualnych programów usamodzielnienia.  

 Wspieranie finansowe i rzeczowe usamodzielnionych wychowanków, poprzez 
przyznanie pomocy na:  

 kontynuowanie nauki, comiesięczną pomoc finansową otrzymało 30 wychowanków,  
w łącznej kwocie: 106.100,22 zł.  

 usamodzielnienie, jednorazową pomoc finansową otrzymało 12 wychowanków,  
w łącznej kwocie: 58.306,00 zł.  

 zagospodarowanie, jednorazowa pomoc w formie finansowej/rzeczowej otrzymało 10 
wychowanków, w łącznej kwocie: 18.377,45 zł.  

 
4) Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie  

 

 Udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz 
korzystanie z doświadczeń innych w zakresie stosowania dobrych praktyk w obszarze 
opieki nad dzieckiem i rodziną.  

 „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, 
wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną”;  

 „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne”;  

 „Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy”;  

 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie 
pracy z rodzina lub prowadzącym rodzinny dom dziecka” (e-szkolenie);  

 „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w pracy z dziećmi  
i nastolatkami” (e-szkolenie).  

 
Inicjowanie współpracy z jednostkami pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie 

wzajemnej wymiany doświadczeń i pomocy dziecku. W 2018 r. odbyło się 199 posiedzeń 
Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w których uczestniczyli: pracownicy PCPR  
w Lubartowie, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
rodzina zastępcza, asystent rodziny, pedagog/psycholog/wychowawca, rodzice dziecka,  
z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich oraz inne osoby prowadzące pracę  
z dzieckiem lub rodziną dziecka.  

 Dokonano 184 okresowe oceny sytuacji dzieci, które zostały przesłane do Sądu 
Rejonowego w Lubartowie  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizując ustawę z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podchodzi kompleksowo do 
problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez co dąży do rozwoju 
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Lubartowskim. W celu profesjonalizacji i dostosowania 
standardów pracy do obowiązujących zapisów ustawy i podniesienia jakości świadczonych usług 
wskazana jest realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Lubartowskim.  
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3. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020  

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 jest 
dokumentem służącym realizacji polityki społecznej. Stanowi podstawę do opracowania  
i realizacji programów celowych na rzecz osób niepełnosprawnych i zyskania dodatkowych 
środków między innymi na programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i umożliwiające wykorzystanie środków Unii Europejskiej.  

Niepełnosprawność w Powiecie Lubartowskim  

Problemy osób niepełnosprawnych od lat są jedną z najważniejszych kwestii społecznych. 
Biorąc pod uwagę zakres zjawiska, niezaprzeczalnym staje się konieczność podejmowania przez 
państwo różnorodnych działań i wysiłków zmierzających do rehabilitacji tych osób oraz 
wyeliminowania barier ograniczających bądź utrudniających ich funkcjonowanie  
w społeczeństwie.  

Dane z ostatnich trzech lat wykazują, iż liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie uległa zwiększeniu.  
 

Stopień niepełnosprawności 2016 2017 2018 

znaczny 279 286 314 

umiarkowany 442 465 528 

lekki 402 349 350 

przed 16 r. ż 198 171 166 

Razem 1321 1271 1358 

Liczba osób, które nie uzyskały 
orzeczenia o niepełnosprawności 

102 54 72 

Tabela 34: Liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
 o Niepełnosprawności. Opracowanie: PCPR 

 

 

Wykres 11: Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze 
środków PFRON w PCPR Lubartów w latach 2016, 2017 i 2018 

648 

662 

637 

2017 

2018 

2016 
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Prowadzenie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest niezbędnym 
warunkiem wspomagającym zwiększenie aktywności tej części społeczności Powiatu. Wszelkie 
przedsięwzięcia służące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzeganie praw osób 
niepełnosprawnych są nieodzownym czynnikiem w poprawie warunków ich życia. Osiągnąć to 
można poprzez tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych z najbliższym 
otoczeniem społecznym, przeciwdziałanie izolacji rodzin z osobą niepełnosprawną oraz 
przygotowanie ich do samodzielnego życia.  

Cel 1: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.  

Działanie 1: Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  
1. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższym otoczeniu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub 
warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 
niepełnosprawnym.  

2. Dofinansowanie wypłacono 13 osobom niepełnosprawnym mającym problemy  
w poruszaniu się na kwotę 65 390,00 zł.  

3. Bariery techniczne są to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Wynikają one z braku zastosowania lub 
niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. 
Likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby  
w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.  

4. Dofinansowanie wypłacono 5 osobom niepełnosprawnym na kwotę 1 492,00 zł.  
5. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.  
6. Dofinansowanie wypłacono 12 osobom niepełnosprawnym na kwotę 12 252,00 zł.  

Działanie 2: Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.  

1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – zadanie to obejmuje refundację kosztów 
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty takie jak np. aparaty słuchowe, 
cewniki, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, laski, balkoniki, protezy i inne).  

2. Dofinansowanie wypłacono 407 osobom niepełnosprawnym na kwotę 362 369,00 zł.  
3. Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny do 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym 
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania. 
Dofinansowanie wypłacono 16 osobom niepełnosprawnym na kwotę 17 709,00 zł.  

Działanie 3: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych.  

1. Osoby niepełnosprawne, które wymagają zabiegów rehabilitacyjnych oraz zmiany 
środowiska mogą skorzystać z dofinansowania do 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych. 
Zabiegi lecznicze oraz przebywanie w grupie osób niepełnosprawnych mają na celu 
poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych 
uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, 
oraz integrację ze środowiskiem. Dofinansowanie wypłacono 69 osobom 
niepełnosprawnym oraz 24 opiekunom na kwotę 87 219,00 zł.  
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Działanie 4: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

1. W roku 2018 zrealizowano 3 wnioski (dla 211 osób), na kwotę 7 440,00 zł, Dofinansowanie 
otrzymały: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „NASZ DOM” w Ostrowie 
Lubelskim na organizacje imprezy sportowej „Radość nie zna barier”, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Edukacyjnych „Pro Educatio” w Ostrowie Lubelskim na organizację imprezy 
integracyjno - kulturalnej „Scena zbliża” oraz Polski Związek Niewidomych na wyjazd 
integracyjno - turystyczny do Augustowa.  

Działanie 5: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej są jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość pozyskania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:  

 WTZ w Kocku prowadzone przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku, 
przeznaczone są dla 35 osób niepełnosprawnych,  

 WTZ w Ostrowie Lubelskim prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Pro 
Educatio” w Ostrowie Lubelskim, przeznaczone dla 40 osób  

W roku 2018 koszty działania obu warsztatów z uwzględnieniem wszystkich źródeł 
finansowania wyniosły 1.383 000,00 zł.  

Działanie 6: Realizacja programu ,,Aktywny Samorząd”  

1. Program skierowany jest do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Celem głównym 
programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.  

Program składa się z dwóch głównych części: Modułu I i Modułu II – łączna kwota 
przyznanego dofinansowania w ramach realizacji programu wynosiła: 166 096,66 zł.  

 Moduł I – zakłada likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, osób 
niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach – wsparciem finansowym zostało objętych 
18 wniosków osób niepełnosprawnych na łączną kwotę: 59 186,00 zł.  

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wsparciem 
finansowym zostało objętych 41 wniosków na łączną kwotę: 97 274,00 zł.  

Cel 2: Likwidacja barier funkcjonalnych w instytucjach publicznych  

Działanie 1: Realizacja programu ,,Wyrównywanie różnic między regionami III”  

1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do 
rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

W 2018 r. Powiat Lubartowski realizował 2 projekty złożone w ramach programu 
,,Wyrównywania różnic między regionami III”  

2. Gmina Lubartów - w ramach obszaru B – Budowa pochylni w Szkole Podstawowej w Wólce 
Rokickiej na kwotę 28 415,58 zł.  
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3. Gmina Lubartów - w ramach obszaru B – Budowa pochylni i przystosowanie łazienek dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Brzezinach na kwotę 51 861,13 
zł.  

Cel 3: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy  

Działanie 1:  Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy  

Do podstawowych zadań z pośrednictwa pracy należy udzielanie pomocy osobom 
niepełnosprawnym w: uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom pracowników 
o poszukiwanych zawodach, pozyskiwanie ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów  
z pracodawcami, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy.  

W ramach pośrednictwa pracy osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie w postaci 68 
propozycji pracy, 27 propozycji stażu. W zakresie propozycji pracy i stażu udzielane były 
osobom informacje dotyczące zakresu i charakteru pracy wykonywanej na zgłoszonym 
stanowisku, informacje dotyczące tego, czy stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb 
pracy osoby niepełnosprawnej w przypadkach, gdy było to wymagane. W zakresie innych form 
aktywizacji zawodowej osoby otrzymywały informacje o: agencjach zatrudnienia działających na 
terenie Powiatu i w jego najbliższej okolicy, zwłaszcza tych, które prowadzą rekrutacje na 
stanowiska przeznaczone dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; zakładach 
pracy chronionej znajdujących się na terenie działania Urzędu i w okolicy umożliwiającej łatwy 
dojazd; formach aktywizacji zawodowej dostępnych dla osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności, zwłaszcza tych, z których pracodawcy skłonni są najchętniej korzystać 
oraz o innych ofertach pracy będących w dyspozycji Urzędu.  

W 2018 roku zgłoszono 10 ofert pracy na 13 stanowisk dla osób posiadających orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności.  

Działanie 2: Prowadzenie poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych  

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu 
lub miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej, przygotowywaniu do lepszego 
radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. W ramach poradnictwa zawodowego 
uzyskamy informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, 
umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, 
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, 
zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań  
i uzdolnień zawodowych. W ramach poradnictwa zawodowego zainteresowani są skierowani na 
specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii  
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. Poradnictwo to 
inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych  
i poszukujących pracy oraz pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz we 
wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.  

W 2018 roku udzielono dla osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności - 14 indywidualnych porad zawodowych, 2 grupowe porady zawodowe 
oraz 28 grupowych informacji zawodowych. 
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Działanie 3: Współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych  

Tut. Urząd współpracował z pracodawcami w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym 
niepełnosprawnym, która polegała na inicjowaniu i informowaniu pracodawców o korzyściach 
wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
Współpraca była realizowana poprzez:  

 bezpośrednie kontakty pracodawców w Urzędzie, którzy zgłaszali oferty pracy,  

 bezpośrednie kontakty pracowników pełniących funkcję doradców klienta u pracodawców, 
którzy wizytowali zakłady pracy w ramach przeprowadzanych kontroli umów związanych  
z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych,  

 udział pracodawców w giełdach organizowanych pod ich potrzeby, podczas których byli 
zachęcani do zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

 Efektem podjętych działań było objęcie wsparciem ze środków FP 26 osób 
niepełnosprawnych, które zostały skierowane do pracy w ramach aktywnych form 
zatrudnienia:  

 staż 7 osób,  

 podjęcie działalności gospodarczej 1 osoba,  

 prace interwencyjne 13 osób,  

 szkolenia 4 osoby,  

 wyposażenie stanowiska pracy 1 osoby.  
Ze środków PFRON zostało utworzone 1 miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej na 

wyposażenie stanowiska pracy.  

Działanie 4: Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.  

W 2018 roku dofinansowanie na działalność gospodarczą finansowaną ze środków PFRON 
otrzymała 1 osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Cel 4: Wdrożenie działań na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych  

Działanie 1: Gwarantowanie reprezentacji środowiska osób niepełnosprawnych  

Starosta Lubartowski Zarządzeniem Nr 35/15 z dnia 23 września 2015 r. powołał 
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019.  
Do zakresu działania Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:  

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  

 integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

 realizacji praw osób niepełnosprawnych  

 opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

 ocena realizacji programów  

 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem 
ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

Działanie 2:Ukształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec niepełnosprawności  

 Podjęte przedsięwzięcia w zakresie szerokiej rehabilitacji społecznej opartej o sport, 
spotkania, rekreację i kulturę:  
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W ramach kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec niepełnosprawności 
placówki z terenu Powiatu były organizatorami wielu imprez integracyjnych o charakterze 
kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. W ramach integracji z różnymi środowiskami, w tym 
lokalnym oraz innymi placówkami pomocy społecznej brały udział w wielu wydarzeniach 
(przeglądy twórczości, imprezy kulturalne, zawody sportowe itp.). Jednostki realizujące ww. 
zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie, w Kocku, w Ostrowie Lubelskim, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim i Kocku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Lubartowie.  

Rok 2018 był piątym rokiem realizacji programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w powiecie lubartowskim. Środki na realizację programu pochodziły z budżetu Powiatu, 
Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W efekcie podjętych działań umożliwiono niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu 

uczestnictwo w życiu społecznym oraz rehabilitację zawodową i społeczną. 

4.  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 - 2018.  

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 - 2018”, został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/210/13 Rady 
Powiatu w Lubartowie z dnia 16 września 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/126/16 Rady 
Powiatu w Lubartowie z dnia 28 września 2016 r. Program ten jest realizacją art. 6 ust. 3 pkt. 1, 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1390). W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie wspólnie  
z dotychczasowymi realizatorami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie dokonało analizy i poddało konsultacjom cele szczegółowe, kierunki działań, 
realizatorów, termin realizacji, źródła finansowania oraz wskaźniki w/w Programu na lata 2019 
– 2023.  

Celem głównym Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, poprzez odpowiednie 
działania profilaktyczne, interwencyjne i korekcyjne wobec osób podejrzanych o stosowanie  
i stosujących przemoc, a także podniesienie skuteczności pomocy osobom jej doznającym. 
Niezwykle istotne jest wprowadzenie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie poprzez interdyscyplinarne działania wszystkich instytucji i organizacji zobligowanych 
do podejmowania działań w tym zakresie, zarówno na poziomie powiatowym jak i gminnym. 
Realizacja Programu ma na celu zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form 
pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, a co za tym idzie, zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy. Priorytetem jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego sytemu interwencji  
i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

Działania podjęte w ramach Programu pozwoliły na sporządzenie diagnozy problemów 
społecznych występujących na terenie Powiatu Lubartowskiego. Z danych uzyskanych z 13 
ośrodków pomocy społecznej wynika, że dominującymi problemami są: ubóstwo, bezrobocie, 
długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Dokonując szczegółowej analizy 
uwzględniono cztery, najczęściej występujące problemy społeczne w Powiecie Lubartowskim, 
choć ich lista jest znacznie szersza. Istotnym jest, iż zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, 
ubogich, długotrwale chorych w Powiecie w odniesieniu do roku 2017. Beneficjenci podejmują 
aktywność zawodową, podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki wsparciu rządowego Programu 
„500+”, przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
, a także programowi „Dobry Start”, poprawie uległa sytuacja bytowa podopiecznych pomocy 
społecznej, tym samym zwiększyło się wsparcie na rzecz dzieci. Niepokój budzi jednak liczba  
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osób niepełnosprawnych w Powiecie Lubartowskim, która wzrosła w odniesieniu do 2017 roku.  
Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2018 roku liczba rodzin i osób doświadczających przemocy 

zmniejszyła się w stosunku do roku 2017. W okresie sprawozdawczym procedurę „Niebieskie 
Karty” wszczęto 239 razy, w 203 rodzinach, sporządzono o 38 „Niebieskich Kart” mniej  
w stosunku do 2017 roku. Należy zaznaczyć, że w 2017 oraz 2018 roku liczba posiedzeń 
Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych utrzymała się na tym samym poziomie. 
Świadczy to o mobilizacji i zaangażowaniu służb działających na rzecz osób pokrzywdzonych, 
przez co wsparcie na ich rzecz jest wielofalowe i profesjonalne.  

Skala przemocy w rodzinie, jako zjawiska zachodzącego w środowisku zamkniętym, jest 
zazwyczaj niedoszacowana. Składa się na to wiele przyczyn, poczynając od braku udziału osób 
trzecich, oporu osób doznających przemocy przed wyjawieniem sytuacji na zewnątrz ze 
względu na uwarunkowania społeczne, obawę przed rozpadem związku, przed zachowaniem 
osoby stosującej przemoc.  

W związku z tym istnieje duża potrzeba podejmowania działań profilaktycznych  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Należy dokonać szybkiego rozpoznania  
ww zjawiska, a następnie udzielenia specjalistycznej pomocy zarówno osobom doznającym 
przemocy jak i stosującym przemoc, by rodzina mogła wyjść z kryzysu.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin i liczby osób w rodzinach dotkniętych 
poszczególnymi problemami społecznymi w Powiecie Lubartowskim przedstawia poniższa 
tabela.  

 

Rok 2017 2018 

Lp. Problemy społeczne 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 

1. Ubóstwo 1765 4901 1495 3960 

2. Bezrobocie 1349 3808 1205 3342 

3. 
Długotrwała lub ciężka 

choroba 
1024 2400 993 2225 

4. Niepełnosprawność 783 1760 798 1770 

5. Przemoc w rodzinie 264 763 203 519 

6. Liczba Niebieskich Kart 277 - 239 - 

7. 

Liczba posiedzeń 
Zespołów 

Interdyscyplinarnych ds. 
Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

86 - 80 - 

8. 
Liczba posiedzeń 
grup roboczych 

1121 - 1080 - 

Tabela 35:  Dane dotyczące liczby rodzin i osób w rodzinach dotkniętych problemami społecznymi  
w Powiecie Lubartowskim 
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Cele szczegółowe Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2018 to:  

1) Zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu świadomości  
i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie;  

2) Integracja i aktywizacja środowisk i działań na rzecz budowania jednolitego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

3) Zapewnienie ochrony i udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą;  
4) Zmiana postaw osób stosujących przemoc;  
5) Podniesienie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących się problematyką 

przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;  
6) Promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą;  
7) Zapewnienie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej osobom 

zaburzonym psychicznie i uwikłanym w zjawisko przemocy.  
Podmioty realizujące w/w Program w 2018 roku to następujące instytucje i organizacje: 

ośrodki pomocy społecznej i Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powiatu Lubartowskiego, 

placówki oświatowe (Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespół Szkół w Kocku, Zespół Szkół Nr 

2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Firleju, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie), Komenda Powiatowa Policji 

w Lubartowie, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie, Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Lubartowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.  

5. Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie  

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą wpisuje się  
w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na terenie Powiatu Lubartowskiego na lata 2013-2018.  

 

Rok 2017 2018 

Lp. Problemy społeczne 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 

1. 

Bezradność w 
sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i w 
prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego: 

507 1715 453 1506 

2. - rodzina niepełna 238 693 212 622 

3. - rodzina wielodzietna 111 644 84 492 

4. 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 

wielodzietności 
443 2328 422 2156 

Tabela 36: Dane dotyczące liczby rodzin i osób w rodzinach dotkniętych problemami społecznymi  
w Powiecie Lubartowskim 
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Koordynatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, które 
współpracowało z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację tj. ośrodkami pomocy 
społecznej, zespołami interdyscyplinarnymi, sądem rejonowym, zespołem kuratorskiej służby 
sądowej, placówkami oświatowymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.  

Program był adresowany do rodziców i opiekunów z rodzin zagrożonych przemocą, 
zgłaszających trudności opiekuńczo – wychowawcze, do dzieci i młodzieży z tychże rodzin,  
a także odpowiedzią na dane uzyskane z 13 ośrodków pomocy społecznej. Wynika z nich, że 
dominującymi problemami w rodzinie w roku sprawozdawczym było: ubóstwo, bezrobocie, 
długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Kolejnym istotnym problemem,  
z którym borykały się rodziny z Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku była bezradność  
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 
zjawisko to zdiagnozowano w 453 rodzinach (1506 członków rodzin). Zjawisko bezradności  
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dotyka w największym stopniu rodziny niepełne – 
212 rodzin (622 członków rodzin) oraz rodziny wielodzietne – 84 rodziny (492 członków rodzin). 
Dane uzyskane z 13 ośrodków pomocy społecznej Powiatu Lubartowskiego wskazują także na 
potrzebę ochrony macierzyństwa oraz wielodzietności, w 2018 roku w 422 rodzinach.  

Mając na uwadze powyższe, podmioty realizujące w/w program profilaktyczny 
podejmowały działania w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą dotkniętych także 
innymi problemami społecznymi.  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 2018 roku prowadziła programy 
psychoedukacyjne oraz pogadanki i prelekcje dla rodziców i nauczycieli o różnorodnej 
tematyce. Programy psychoedukacyjne obejmowały następujące zagadnienia: 
”Odpowiedzialność”, „Stres – jak sobie z nim radzić”, „Motywacja”, „Zajęcia z komunikacji 
społecznej”, „Tolerancja i akceptacja w grupie klasowej”, „Asertywność”.  
W formie warsztatowej odbyła się „Szkoła dla rodziców i wychowawców” będąca kolejną formą 
wsparcia dla zainteresowanych. Pogadanki dla rodziców i nauczycieli dotyczyły poniższych 
treści: wytyczanie granic w wychowaniu, depresji, skutków nałogowego korzystania ze 
współczesnych mediów, rozmów o wychowaniu, na co zwrócić uwagę, jak uchronić przed 
uzależnieniami, złego dotyku.  
Programy profilaktyczne zrealizowanie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną to: 
„Alkohol kradnie wolność”, „Trening umiejętności społecznych”, „Bezpieczeństwo w Internecie”, 
„Bezpieczne korzystanie z Internetu”.  
Ośrodki pomocy społecznej realizując pracę socjalną z rodzinami zagrożonymi przemocą 
wspierały rodziny poprzez modyfikację ich dotychczasowych postaw rodzicielskich, podnoszenie 
przez nich wiedzy i umiejętności wychowawczych. 

Placówki oświatowe z Powiatu Lubartowskiego we współpracy z policją, kuratorami oraz 
pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej organizowały spotkania 
dla rodziców dotyczące przeciwdziałania przemocy, właściwych postaw rodzicielskich, metod  
i form wychowania oraz stylu życia bez przemocy. Promocja działań wolnych od zachowań 
przemocowych odbywała się podczas lekcji wychowawczych, kół zainteresowań, zajęć 
pozalekcyjnych, konsultacji indywidualnych z wychowawcami, pedagogami i psychologami. 
Szkoły realizowały programy wychowawcze, szkolne programy profilaktyki, plany pracy 
wychowawczej, pogadanki, prelekcje, akcje informacyjno – plakatowe, rozdawnictwo ulotek 
 i broszur.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w 2018 roku prowadziło grupę 
wsparcia dla rodzin zastępczych, zaś te, które sygnalizowały problemy opiekuńczo - 
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wychowawcze objęte były szerokim poradnictwem pedagogicznym, psychologicznym oraz 
rodzinnym. Rodziny uczestniczyły w „Powiatowej Biesiadzie Samorządowej”, oraz ”Pikniku 
Rodzinnym” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Lubartowie.  

W 2018 roku z inicjatywy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubartowie oraz rodzin zastępczych powstało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DRZEWO”. 
Jego głównym celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego, wszechstronne wspieranie 
rodzin zastępczych, dzieci i usamodzielnianych wychowanków w zakresie rozwoju społecznego, 

oświatowego, sportowego, kulturalnego i ekologicznego. 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie realizowali działania w ramach 
„Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji” w dniach od 15 do 19 października 
2018 roku. Funkcjonariusze pełnili dyżury służąc fachową pomocą. Informacja została 
przekazana do wszystkich lokalnych mediów oraz umieszczona na stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Podczas odpraw policjantom kierowanym do służby 
zewnętrznej przekazywane były zalecenia informowania mieszkańców o działaniach Policji 
związanych z przedmiotową kampanią w tym służbie dyżurnej.  
Ponadto policjanci z Komendy Powiatowej Policji w ramach spotkań profilaktycznych 
przeprowadzili pogadanki dla uczniów szkół na terenie Powiatu Lubartowskiego, których 
głównym celem było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze uczestniczyli 
w piknikach, festynach rodzinnych, gdzie promowali prawidłowe postawy społeczne wolne od 
przemocy – organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego, rozdawanie elementów odblaskowych, 
kształtowanie prawidłowych zasad poruszania się po drogach oraz przechodzenia przez 
przejście dla pieszych.  

Zespół Szkół w Kocku zorganizował prelekcje dla rodziców i szkolenie dla nauczycieli na 
temat: ,,O narkotykach, dopalaczach i innych współczesnych uzależnieniach”, prowadził 
rozdawnictwo ulotek i broszur dotyczących problemu przemocy w rodzinie, akcje informacyjno 
- plakatową: ,, Stop agresji i przemocy”.  
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim w ramach ogólnopolskiej akcji PaT (profilaktyka a Ty) 
uczestniczył w imprezie organizowanej w gminie w formie festynu promującego szczęście 
rodziny, bez alkoholu, przemocy i narkotyków.  
 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

  stworzenie systemu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności 
psychologicznego i rodzinnego, służącego profesjonalnemu wsparciu w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, oraz działań interwencyjno – kryzysowych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

  doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej i innych podmiotów w zakresie 
polityki społecznej. Z uwagi na dokonujące się zmiany w kształtowaniu polityki społecznej 
oraz sposobów rozwiązywania problemów społecznych, niezbędne jest systematyczne 
kształcenie i doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej;  

  rozwijanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w formie zawodowych rodzin zastępczych,  
a także rodzinnych domów dziecka jako stabilnego i najbardziej wartościowego środowiska 
dla dzieci, które nie mogą pozostać z rodziną biologiczną;  

  Istnieje potrzeba ujednolicenia informacji statystycznych dotyczących faktycznej liczby osób 
niepełnosprawnych w kraju z podziałem na poszczególne regiony.  
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Pomimo faktu, że Elektroniczny Krajowy System Orzekania o Niepełnosprawności jest jedynym 
systemem informatycznym w systemach orzecznictwa, w którym aktualizowane są informacje  
o populacji osób, to na podstawie wygenerowanych z tego systemu danych nie można ustalić 
aktualnej liczby osób niepełnosprawnych zameldowanych lub przebywających na terenie 
Powiatu, ponieważ:  

 pełne dane gromadzone są od dnia 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że w systemie nie ma 
danych o osobach z orzeczoną niepełnosprawnością przed tą datą,  

 nie są aktualizowane na bieżąco dane o zmarłych osobach,  

 gromadzone dane dotyczą wyłącznie osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych lub 
stopnia niepełnosprawności, co oznacza, że w systemie nie są gromadzone dane z innych 
systemów orzeczniczych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz służb mundurowych)  
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

Rejestr uchwał Rady Powiatu w Lubartowie 2018 r. 

W 2018 roku Rada Powiatu w Lubartowie odbyła 12 sesji , w tym 10 w V kadencji 2014-2018 

i 2 w VI kadencji 2018-2023.  

W 2018 roku Rada Powiatu w Lubartowie podjęła 77 uchwał. Wobec żadnej z podjętych 

uchwał zarówno Wojewoda Lubelski jak i Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła 

nieważności.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałą Nr 43/2018 z dnia 5 marca 

2018 r. wszczęło postępowanie nadzorcze wobec części uchwały Nr XXXI/2017/18 z dnia 21 

litego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Lubartowskiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Zakwestionowany 

przepis dotyczył § 5 ust 4 przedmiotowej uchwały. Rada Powiatu w Lubartowie uwzględniła 

zastrzeżenia RIO i na najbliższej sesji w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę zmieniającą 

wobec czego postępowanie nadzorcze stało się bezprzedmiotowe i zostało umorzone.  

Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał wraz z informacją o stanie ich realizacji.  

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Jednostka 
zaangażowa

na 

Stan realizacji 
(zrealizowano,  

w trakcie 
realizacji, nie 
zrealizowano) 

Komentarz/ 
Uwagi 

 
 

XXXI/207/18 

 
 

21.02.2018 

ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych 
działających na terenie 

Powiatu Lubartowskiego oraz 
trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

 

OIS 

 

zrealizowano 
 

 
XXXI/208/18 

 
21.02.2018 

wyrażenia zgody trwałemu 
zarządcy na oddanie w najem 

części nieruchomości 
stanowiących własność 

Powiatu Lubartowskiego 

GEO zrealizowano  

 
XXXI/209/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Powiatu  
w Lubartowie na 2018 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXI/210/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji 
Budownictwa, Komunikacji i 
Porządku Publicznego Rady 

Powiatu w Lubartowie na 2018 

ORG zrealizowano  
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rok 

 
XXXI/211/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu 

w Lubartowie na 2018 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXI/212/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Walki z 

Bezrobociem Rady Powiatu w 
Lubartowie na 2018 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXI/213/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Powiatu w 
Lubartowie na 2018 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXI/214/18 

 
21.02.2018 

planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu  w Lubartowie 

na 2018 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXI/215/18 

 
21.02.2018 

powierzenia Gminie Lubartów 
prowadzenia zadania 
publicznego z zakresu 
zarządzania drogami 

powiatowymi 

IRE 
nie 

zrealizowano 

Nie zawarto 

porozumie-

nia między 

j.s.t. 

 
XXXI/216/18 

 
21.02.2018 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN 
 

zrealizowano 
 

 
XXXI/217/18 

 
21.02.2018 

zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2018 rok 

FIN zrealizowano  

 
XXXII/218/18 

 
26.03.2018 

Programu ochrony środowiska 
dla Powiatu Lubartowskiego 

na lata 2018-2020  
z perspektywą do roku 2024 

RLŚ 

 

w trakcie 

realizacji 

Realizacja 

programu  

w latach 

2018-20 z 

perspektyw

-wą do 

2024 r. 

 
 

XXXII/219/18 

 
 

26.03.2018 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkół i  

placówek oświatowych 
działających na terenie 

Powiatu Lubartowskiego oraz 
trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

OIS 
 

zrealizowano 
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XXXII/220/18 

 
26.03.2018 

w sprawie delegowania 
radnych Rady Powiatu w 

Lubartowie do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

ZKR 
 

zrealizowano 
 

 
XXXII/221/18 

 
26.03.2018 

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 

Państwowego 
Funduszu  Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
przypadające Powiatowi 
Lubartowskiemu według 
algorytmu na 2018 rok 

PCPR zrealizowano  

 
XXXII/222/18 

 
26.03.2018 

powierzenia Gminie Kock 
prowadzenia zadania 

zarządzania publiczną drogą 
powiatową Nr 1502 L (od DK 
48 – Poizdów – Zakalew – do 

dr. pow. Nr 1501 L) na terenie 
Gminy Kock 

IRE 
nie 

zrealizowano 

Nie zawarto 

porozumien

ia między 

j.s.t. 

 
XXXII/223/18 

26.03.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano  

 
XXXII/224/18 

 
26.03.2018 

zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2018 rok 

FIN zrealizowano  

 
 

XXXIII/225/1
8 

 
 

25.04.2018 

określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska 
kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla 

niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Lubartowski 

 

OIS 

 

zrealizowano 
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XXXIII/226/1
8 

 
 

25.04.2018 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych 
i specjalnych w Powiecie 

Lubartowskim 
 

OIS 
 

zrealizowano 
 

 
 

XXXIII/227/1
8 

 
 

25.04.2018 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Programu 

wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, dla 
których organem 

prowadzącym jest Powiat 
Lubartowski 

OIS zrealizowano  

 
XXXIII/228/1

8 

 
25.04.2018 

powierzenia Powiatowi 
Łukowskiemu prowadzenia 

zadania publicznego  
z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi 

IRE 
nie 

zrealizowano 

Zadanie 

będące 

przedmiote

m uchwały 

zrealizowan

o w innej 

formie 

(pomoc 

rzeczowa) 

 
XXXIII/229/1

8 
25.04.2018 

 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

FIN zrealizowano  

 
XXXIII/230/1

8 
25.04.2018 

 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
 

FIN zrealizowano  

 
XXXIV/231/1

8 

 
6.06.2018 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem 
rocznym z wykonania budżetu 

Powiatu Lubartowskiego za 
2017 rok 

 

FIN zrealizowano  
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XXXIV/232/1

8 

 
6.06.2018 

udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Lubartowie absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok 

ORG zrealizowano  

 
XXXIV/233/1

8 

 
6.06.2018 

zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Lubartowie za 2017 rok 

SPZOZ zrealizowano  

 
XXXIV/234/1

8 

 
6.06.2018 

uchylająca uchwałę w sprawie 
ustalenia stawki opłat za 

korzystanie przez operatora i 
przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat 

Lubartowski 
 

KOM zrealizowano  

 
XXXIV/235/1

8 

 
6.06.2018 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie nadania Statutu 

Domowi Pomocy Społecznej 
im. Macieja Rataja w Kocku 

 

DPS  

w Kocku 
zrealizowano  

 
XXXIV/236/1

8 

 
6.06.2018 

powierzenia Gminie 
Niedźwiada prowadzenia 

zadania zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 1551 L 

(od dr. gm. Lubartów 
(Słowackiego) – Chlewiska – 

Pałecznica – Tarło Kolonia – do 
dr. woj. nr 821) na terenie 

Gminy Niedźwiada 

IRE zrealizowano  

 
XXXIV/237/1

8 

 
6.06.2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu  
Lubartowskiego, położonej w 

Łucce Kolonii, gmina Lubartów 

GEO 
w trakcie 

realizacji 

Trwają 

prace 

przygotowu

jące do 

sprzedaży 

 
XXXIV/238/1

8 

 
6.06.2018 

 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

FIN zrealizowano  

 
XXXIV/239/1

8 

 
6.06.2018 

 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
 

FIN zrealizowano  
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XXXIV/240/1

8 

 
6.06.2018 

petycji z dnia 16 marca 2018 r. 
dotyczącej zniesienia opłat za 

zatrzymanie środka transportu 
na przystanku 

komunikacyjnym, którego 
właścicielem lub 

zarządzającym jest  Powiat 
Lubartowski 

ORG zrealizowano  

 
XXXVI/241/1

8 

 
29.06.2018 

 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

FIN zrealizowano  

 
XXXVI/242/1

8 

 
29.06.2018 

zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2018 rok 

 

FIN zrealizowano  

XXXVI/243/1
8 

29.06.2018 
wynagrodzenia dla Starosty 

Lubartowskiego 
ORG zrealizowano  

XXXVII/244/1
8 

29.08.2018 
przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu w Lubartowie 
ORG zrealizowano  

XXXVII/245/1
8 

29.08.2018 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Spraw Społecznych i 
Walki z Bezrobociem Rady 
Powiatu w Lubartowie oraz 

uchwałę w sprawie powołania 
Komisji  Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

XXXVII/246/1
8 

29.08.2018 
stwierdzenia wyboru członka 

Zarządu Powiatu w Lubartowie 
ORG zrealizowano  

 
XXXVII/247/1

8 

 
29.08.2018 

zmiany uchwały Nr 
XXXII/221/18 Rady Powiatu w 

Lubartowie w sprawie 
określenia zadań, na które 

przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

przypadające Powiatowi 
Lubartowskiemu według 
algorytmu na 2018 rok 

PCPR 
 

zrealizowano 
 

XXXVII/248/1
8 

29.08.2018 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN zrealizowano  

XXXVII/249/1
8 

29.08.2018 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
FIN zrealizowano  

XXXVIII/250/
18 

28.09.2018 
Rocznego programu 
współpracy Powiatu 

Lubartowskiego z 

SPO zrealizowano  
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organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019 

XXXVIII/251/
18 

28.09.2018 

przystąpienia do wspólnej 
realizacji projektu pn. 

„Budowa drogi powiatowej nr 
1529 L (od drogi pow. nr 1511 
L - Baran - Sobolew - Ciemno 
do drogi pow. nr 1528 L) na 

odcinku od drogi powiatowej 
nr 1530 L do granicy Gmin 
Firlej z Gminą Kamionka o 

długości 987,22 mb 

IRE 
nie 

zrealizowano 

Unieważnio

ny nabór 

PROW 

XXXVIII/252/
18 

28.09.2018 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN zrealizowano  

XXXVIII/253/
18 

28.09.2018 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
FIN zrealizowano  

XXXIX/254/1
8 

24.10.2018 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN zrealizowano  

XXXIX/255/1
8 

24.10.2018 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
FIN zrealizowano  

XL/256/18 14.11.2018 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN zrealizowano  

XL/257/18 14.11.2018 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
FIN zrealizowano  

I/1/14 22.11.2018 
wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Lubartowie 
ORG zrealizowano  

I/2/14 22.11.2018 
wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

I/3/14 
22.11.2018 

wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

I/4/14 22.11.2018 wyboru Starosty 
Lubartowskiego 

ORG zrealizowano  

I/5/14 
22.11.2018 wyboru Wicestarosty 

Lubartowskiego 
ORG zrealizowano  

I/6/10 
22.11.2018 wyboru członków Zarządu 

Powiatu w Lubartowie 
ORG zrealizowano  

I/7/10 
22.11.2018 wynagrodzenia dla Starosty 

Lubartowskiego 
ORG zrealizowano  

II/8/18 28.12.2018 
przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu w Lubartowie 
ORG zrealizowano  
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II/9/18 28.12.2018 
wyboru członka Zarządu 
Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/10/18 28.12.2018 

powołania Komisji Budżetowej 
i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Powiatu  
w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/11/18 28.12.2018 

powołania Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu 

w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/12/18 28.12.2018 

powołania Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska Rady Powiatu w 
Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/13/18 28.12.2018 

powołania Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych Rady 
Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/14/18 28.12.2018 
powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
ORG zrealizowano  

II/15/18 28.12.2018 
powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu  Lubartowie 
ORG zrealizowano  

II/16/18 28.12.2018 
wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu  Lubartowie 

ORG zrealizowano  

II/17/18 28.12.2018 
powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Powiatu w 

Lubartowie 

ORG 
w trakcie 
realizacji 

Komisja 
została 

powołana w 
celu 

przygotowa
nia projektu 

zmian  
w Statucie 
Powiatu 

Lubartowski
ego  w 

terminie do 
dn. 

30.06.2019 

II/18/18 28.12.2018 

delegowania radnych Rady 
Powiatu w Lubartowie do 

składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku 

ZKR zrealizowano  

II/19/18 28.12.2018 
wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie pojazdu 
KOM w trakcie 

Uchwała 

będzie 
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usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu, 

obowiązujących w 2019 roku 

realizacji realizowana  

w 2019 r. 

II/20/18 28.12.2018 

uchwalenia Powiatowego 
programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego na lata 
2019-2023 

ZKR 
w trakcie 

realizacji 

Uchwała 

dotyczy lat 

2019-24 

II/21/18 28.12.2018 

przyjęcia od Wojewody 
Lubelskiego zadania 

publicznego z zakresu 
administracji rządowej 

ZKR 
w trakcie 

realizacji 

Uchwała 

dotyczy 

zadań 

realizowany 

w 2019 r. 

II/22/18 28.12.2018 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN 

W trakcie 
realizacji 

Uchwała 
dotyczy 

roku 2019 i 
następnych 

II/23/18 28.12.2018 
budżetu Powiatu 

Lubartowskiego na 2019 rok 
 

FIN 
W trakcie 
realizacji 

Uchwała 
realizowana 

w 2019 r. 

II/24/18 28.12.2018 
zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
FIN zrealizowana  

II/25/18 28.12.2018 
zmian w  budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2018 rok 
 

FIN zrealizowana  

II/26/18 28.12.2018 

wydatków budżetu powiatu, 
które w 2018 roku nie 

wygasają z upływem roku 
budżetowego 

FIN 
W trakcje 

realizacji 

realizacja w 

2019 r. 

Tabela 37:  Wykaz uchwał Rady Powiatu w Lubartowie wraz z informacją o stanie ich realizacji. Opracowanie: Wydział 
ORG 

 
Wykaz skrótów: 

ORG – Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

FIN – Wydział Finansowy 

RLŚ – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska  

KOM – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 

OIS – Wydział Oświaty i Sportu  
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GEO – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

ZKR – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

IRE – Wydział Inwestycji i Rozwoju 

SPO – Wydział Spraw Społecznych  

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

DPS – Dom Pomocy Społecznej  

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy  

SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  

ZDP  – Zarząd Dróg Powiatowych   
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VI. INWESTYCJE 

1. Realizacja inwestycji drogowych w 2018 roku  

Lp. NAZWA ZADANIA 

P
A

R
TN

ER
 

ZAKRES 
ROBÓT 

[ m ] 

FINANSOWANIE  [ zł ] 

WARTOŚĆ 
INWESTYCJI                    

[ zł ] Powiat Gmina 
UE 

Budżet 
Państwa 

1. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557L (od 

DK 19 - Łucka - Kaznów - do 
dr. woj. nr 821) od km 

0+000 do km 0+150 

X
 

150 471 914,00 X 

525 022,00 
Rezerwa 
Budżetu 
Państwa 

996 936,00 

2. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1512L (od 

dr. pow. nr 1514L - Ciotcza 
- Wypnicha - Rudno - do dr. 

woj. nr 809) 

G
m

in
a 

A
b

ra
m

ó
w

 

994 117 576,00 200 000,00 X 317 575,11 

3. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1562L (od 
dr. pow. nr 1557L - Nowa 
Wieś - Brzostówka - do dr. 

pow. nr 1559) G
m

in
a 

Se
rn

ik
i 

965 150 123,00 150 123,00 X 300  246,00 

 
 
 
 

4. 
 
 

Przebudowa mostu na 
cieku Bobrówka wraz z 

przebudową drogi 
powiatowej nr 1566L (od 
dr. woj. Nr 813 - Ostrów 

Lubelski - Stara Jedlanka - 
(Sosnowica)) - 

dokumentacja projektowa 

X
 

Most – 

12,5 m 

Droga – 

ok. 990 

48 893,00 X X 48 893,00 
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5. 

"Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa 

spójności  komunikacyjnej 
 województwa lubelskiego 

poprzez budowę i 
przebudowę dróg 

powiatowych 
usprawniających 

dostępność komunikacyjną 
do regionalnych i 

subregionalnych centrów 
rozwoju – zarządzanie 
projektem Biuro Lublin 

X
 

X 5 707,00 X 32 339,00 38 046,00 

6. 

"Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa 

spójności  komunikacyjnej 
 województwa lubelskiego 

poprzez budowę i 
przebudowę dróg 

powiatowych 
usprawniających 

dostępność komunikacyjną 
do regionalnych i 

subregionalnych centrów 
rozwoju – zarządzanie 

projektem Koordynator 

X
 

X 2 110,00 X 11 953,00 14 063,00 

7. 

"Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa 

spójności  komunikacyjnej 
 województwa lubelskiego 

poprzez budowę i 
przebudowę dróg 

powiatowych 
usprawniających 

dostępność komunikacyjną 
do regionalnych i 

subregionalnych centrów 
rozwoju –„ Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1528 L 
(od drogi gminnej 

Lubartów (Słowackiego) – 
Kamionka – Kierzkówka do 

drogi woj. nr 809 na 
odcinku Skrobów Kolonia – 

Siedliska” 

X
 

3 637 
1 067 416,

00 
X 

5 447 270,
00 

6 514 686,00 
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8. 

Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej poprawa 

spójności komunikacyjnej 
woj. lubelskiego poprzez 

budowę i przebudowę dróg 
powiatowych 

usprawniających 
dostępność komunikacyjną 

do dróg regionalnych i 
subregionalnych centrów 
rozwoju" – „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1545L 
(Kozłówka - Nowodwór - 
Lubartów) na odcinku Al. 

Tysiąclecia od ul. 
Szaniawskiego/Powstańcó

w Warszawy - do ul. 
Lubelskiej wraz z 

przebudową syg. świetlnej” 

X
 

200 206 101,00 X 
1 051 

778,00 
1 257 879,00 

9. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1571 L (Od 

dr. pow. nr 1566 L - 
Orzechów Kolonia - Bobryk 

- do dr. pow. nr 1572 L) 

G
m

in
a 

 
U

śc
im

ó
w

 

770 100 000,00 100 000,00 X 200 000,00 

10. 

Przebudowa mostu na 
rzece Minina wraz z 

przebudową drogi nr 1544 
L (od dr. woj. nr 809- Syry – 
Kozłówka –do dr. pow. nr 

1545 L ) – etap I G
m

in
a 

K
am

io
n

ka
 

188,35 185 458,00 95 000,00 X 280 458,00 

11. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1548 L 
((Garbów – Borków ) – 

Zofian – Starościn – do dr. 
woj. nr 809 ) w 

miejscowości Zofian G
m

in
a 

K
am

io
n

ka
 

 

767 
142 970,00 137 000,00 X 279 970,00 

12. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1548 L 
((Garbów – Borków ) – 

Zofian – Starościn – do dr. 
woj. nr 809 ) w 

miejscowości Starościn 

G
m

in
a 

K
am

io
n

ka
 

692 130 648,00 115 000,00 X 245 648,00 
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13. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1528 L (od 

dr. gm. Lubartów / 
Słowackiego / Kamionka – 
Kierzkówka – do dr. woj. nr 

809 ) polegającej na 
budowie chodnika w 

miejscowości Kierzkówka 

G
m

in
a 

K
am

io
n

ka
 

 

185 

 

 

 

 

42 108,00 40 000,00 X 82 108,00 

14. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1551 L (od 

dr. gm. Lubartów / ul. 
Słowackiego / - Chlewiska – 
Pałecznica – Tarło Kol. – do 

dr. woj. nr 821) 

X
 

1 216 588 155,00 X X 588 155,00 

15. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1533 L (( 

Bełcząc) – Dębica – Zawada 
– do dr. pow. nr 1532 L) 

G
m

in
a 

O
st

ró
w

ek
 

414 63 719,00 63 718,00 X 127 437,00 

16. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1432 L ( od 

DK 48 – Przytoczno – 
Walentynów – ( Lendo 

Ruskie) 

G
m

in
a 

Je
zi

o
rz

an
y 

590 100 000,00 100 000,00 X 200 000,00 

17. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1565 L 

(( Wólka Nowa )- Wólka 
Stara Kijańska – do dr. 

pow. nr 1563 L) 

G
m

in
a 

O
st

ró
w

 L
u

b
. 

628 368 036,00 150 000,00 X 518 036,00 

18. 
 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1550 L ( 
Lubartów – Annobór – 

(Nowy Staw) – (Niemce)) 
ul. Krańcowa w Lubartowie 

– 
Etap I. 

X
 

878 196 932,00 X X 196 932,00 

19. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1507 L (od 
dr. pow. nr 1504 L – Krupy 
–Wólka Michowska – Rawa 

– Rudno – do dr. woj. nr 
809 

X
 

270 85 067,00 x 20 778,00 105 845,00 
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20. 
 

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 1504 L  
(od dr. woj. nr 809 – 

Drewnik – Węgielce – 
Krupy – Giżyce – Karolina – 

do dr. pow. nr 1508 L) 

X
  

870 
149 738,00 X 

190 000,00 
Dotacja 
celowa z 
budżetu 

Województ
wa 

Lubelskieg
o 

339 738,00 

21. 

Budowa drogi powiatowej  
nr 1529 L (od dr. pow. nr 

1511 L – Baran – Sobolew – 
Ciemno – do dr. pow.  nr 
1528 L) – dokumentacja 

projektowa dla etapu I i II. 

G
m

in
a 

Fi
rl

e
j 1 920 

 
23 380,00 16 000,00 X 39 380,00 

22. 

Przebudowa  drogi 
powiatowej nr 1521 L 

( od dr. pow. nr 1518 L – 
Dębiny – Abramów – 
Michałówka – Rudka 

Gołębska – do dr. woj. nr 
809) i drogi powiatowej nr 

1514 L (od dr. pow. nr 1516 
L Michów –(Kurów)) 

polegająca na budowie 
chodnika – dokumentacja 

projektowa 

X
 

350 6 450,00 X X 6 450,00 

23. 
Zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego A3 dla 
ZDP w Lubartowie 

X
 1 szt. 11 377,00 X X 11 377,00 

24. 

Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 1520 L 
z drogą gminną nr 103210L 

w m. Wolica 

X
 80 100 000,00 X X 100 000,00 

25. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1523 L na 

odcinku Sosnówka – 
Ciotcza 

G
m

in
a 

A
b

ra
m

ó
w

 

861 182 390,00 100 000,00 X 282 390,00 

26. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1551 L na 

odcinku od ulicy 
Słowackiego na 

skrzyżowaniu z ulicą Księcia 
Sanguszki 

X
 1 000 7 380,00 X X 7 380,00 
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27. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1514L (od 

drogi powiatowej nr 1516L 
- Michów - (Kurów)) 

polegająca na budowie 
chodnika - dokumentacja 

projektowa 

X
 

413 9 400,00 X X 9 400,00 

28. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1528L 

(Lubartów- Kamionka -
Kierzkówka-do drogi 

wojewódzkiej nr 809), Etap 
VII 

X
 

767,51 2 000,00 X X 2 000,00 

29. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1528L (od 
drogi gminnej Lubartów 

(słowackiego)- Kamionka -
Kierzkówka-do drogi 

wojewódzkiej nr 809) na 
odcinku Skrobów Kolonia-

Siedliska 

X
 

3 637 124 400,00 X X 124 400,00 

30. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557L (od 

drogi krajowej nr 19-Łucka-
Kaznów-do drogi 

wojewódzkiej nr 821) na 
odcinku od miejscowości 
Łucka do mostu na rzece 

Wieprz 

X
 

1 682 

Od km 

(0+150 

do 

1+832 

Kilometr

aż pocz. 

mostu) 

1 968,00 X X 1 968,00 

31. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1561 L (od 
dr. pow. nr 1557 L  - Wola 
Sernicka  - Nowa Wola - 

(Zawieprzyce)) w 
miejscowości Nowa Wola” G

m
in

a 
 S

er
n

ik
i 

662 67 000,00 70 000,00 X 137 000,00 

32. 

„Budowa drogi powiatowej 
nr 1529 L (od dr. pow. nr 

1511 L  – Baran – Sobolew 
– Ciemno – do dr. pow.  nr 

1528 L) – dokumentacja 
projektowa dla etapu  III”. 

G
m

in
a 

K
am

io
n

ka
 

Ok 700 3 204,00 15 000,00 X 18 204,00 

33. 

Zakup używanego 
samochodu terenowo - 
osobowego dla ZDP w 

Lubartowie 

X
 

1 szt. 70 000,00 X X 70 000,00 
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34. 

Remont mostu na rzece 
Wieprz w ciągu drogi 

powiatowej nr 1540L w 
miejscowości Leszkowice 

G
m

in
a 

O
st

ró
w

ek
 Dł. - 

41,45 

Szer. 

7,40 

131 481,00 100 000,00 X 231 481,00 

35. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1555 L na 
odcinku o długości około 

500 m pomiędzy m. 
Brzeźnica Książęca a 

granicą Powiatu 
X

 460 250 000,00 X X 250 000,00 

Tabela 38:  Realizacja inwestycji drogowych w 2018 roku. Opracowanie: ZDP w Lubartowie 
 

 

 

 

Zdjęcie 4: Aleja 1000-lecia w Lubartowie przebudowana w 2018 roku w ramach Projektu „Wygodniej, 
szybciej, bezpieczniej” realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Autor: RM 
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Zdjęcie 5: Droga powiatowa nr 1528 L Skrobów - Kozłówka, przebudowana w 2018 roku  
w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” realizowanego ze środków RPO 
WL na lata 2014-2020. Autor: Krzysztof Onyszko 

 

Zdjęcie 6: Droga powiatowa nr 1557 L Łucka – Kaznów przebudowana w 2018 roku przy 
dofinansowaniu środków z Rezerwy Budżetu Państwa. Autor: Krzysztof Onyszko 
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Wykres 12: Wykres przedstawiający wysokość nakładów poniesionych przez Powiat Lubartowski na 
inwestycje drogowe w latach 2016 – 2018 

 

 

 

Wykres 13:  Wykres długości zmodernizowanych dróg powiatowych w mb 
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2. Pozostałe Inwestycje Powiatu Lubartowskiego 

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI [zł] 

1. 
Modernizacja łazienek w budynku warsztatów 

szkolnych przy RCEZ w Lubartowie 
45 474,00 

2. 
Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZS 

Nr 2 w Lubartowie 
59 899,96 

3. 

Zakup środka transportu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Lubartowie 

264 419,25 

4. 
Zakup samochodu osobowego dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Lubartowie 

49 900,00 

5. 
Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie 

Szkolnej w Lubartowie 
100 782,00 

6. 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla KP PSP w Lubartowie 
890 520,00 

7. 

Budowa Komendy Powiatowej PSP w 
Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych 

kontenerów wymiennych (Nadzór inwestorski, 
roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne, 

stan surowy otwarty) 

55 521,80 

8. 

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
zespołu budynków położonych w Lubartowie 

przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu 
użytkowania wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą techniczną 

1 762 384,24 

Tabela 39:  Inwestycje Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku 
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Zdjęcie 7:  Przebudowa budynków przy ul. Słowackiego 7. Autor: Krzysztof Onyszko 

 
 

 
 

Zdjęcie 8:  Zmodernizowane warsztaty szkolne przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej.  
Autor: Krzysztof Onyszko 
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VII. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU 

Nazwa projektu/zadania 

Całkowita wartość/ 
wartość środków 

zewnętrznych w zł 
(zgodnie z umową o 

dofinansowanie) 

Źródło 
finansowania 

Uwagi 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Projekt scalania gruntów rolnych na 
obrębach Antoniówka, Cegielnia, 

Kamienowola w Gminie Ostrówek, 
powiat lubartowski, województwo 

lubelskie 

7 129 359,00/ 
dofinansowanie 

EFRROW: 4 536 411,14 
budżet państwa: 2 592 

947,86 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, 

budżet państwa 

w trakcie 
realizacji 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1221 L (Wola Osowińska - Nowiny – 

Tereba – Talczyn – Annopol- do drogi 
wojewódzkiej nr 808) 

798 888,19/ 
dofinansowanie: 

508 332,00 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

zakończony 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Powiecie Lubartowskim 

2 875 630,54/ 
dofinansowanie 

EFS: 2 444 285,95 
budżet państwa: 143 

781,54 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, 
budżet państwa 

w trakcie 
realizacji 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” 
poprawa spójności komunikacyjnej 
województwa lubelskiego poprzez 

budowę i przebudowę dróg 
powiatowych usprawniających 
dostępność komunikacyjną do 
regionalnych i subregionalnych 

centrów rozwoju. Zadania 
inwestycyjne z Powiatu 

Lubartowskiego: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 

1528 L na odcinku Skrobów Kolonia - 
Siedliska (g. Lubartów - g. Kamionka) 
oraz Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1545 L na odcinku Al. Tysiąclecia 
od  ul. Szaniawskiego/Powstańców 
Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z 
przebudową sygnalizacji świetlnej 

 
całkowita wartość 

projektu: 
221 338 588,79/ 
dofinansowanie: 
119 999 999,99 

całkowita wartość 
zadań w Powiecie 

Lubartowskim: 
7 905 865,11/ 

dofinansowanie: 
6 612 355,01 

 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Lubelskiego na lata 
2014-2020 

 
 

projekt w 
trakcie realizacji 
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e-Geodezja cyfrowy zasób 
geodezyjny województwa lubelskiego 

całkowita wartość 
projektu: 

187 500 000,00/ 
dofinansowanie: 
159 375 000,00 

całkowita wartość 
zadań w Powiecie 

Lubartowskim: 11 869 
510,00/ 

dofinansowanie z 
EFRR: 

10 089 083,50 
budżet państwa: 

978 047,63 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Lubelskiego na lata 

2014-2020 

 
w trakcie 
realizacji 

Nowoczesne centra edukacji 
zawodowej Powiatu Lubartowskiego 

3 901 426,98/ 
dofinansowanie: 

2 983 248,40 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Lubelskiego na lata 

2014-2020 

zakończony 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

BookPals@schools.eu  

94 937,00/ 
dofinansowanie: 

97 937,00 

 
Program ERASMUS+ 

 
zakończony 

Entrepreneurschip in Europe Key 
Actions 

104 250,00/ 
dofinansowanie: 

104 250,00 
Program ERASMUS+ 

w trakcie 
realizacji 

DOTACJE ZEWNĘTRZNE 

Modernizacja drogi powiatowej nr 
1504 L (od dr. woj. nr 809 - Drewnik - 
Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - 

do dr. pow. nr 1508 L) 

339 737,21/ 
dotacja: 190 000,00 

Budżet 
Województwa 

Lubelskiego 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy 
- Wólka Michowska – Rawa – Rudno 

– do dr. woj. nr 809) 

105 844,50/ 
dofinansowanie: 

20 778,00 

Rezerwa subwencji 
ogólnej budżetu 

państwa 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1557 L (od DK 19-Łucka- Kaznów- do 
dr. woj. nr 821) od km 0+000 do km 

0+150 

996 935,57/ 
dofinansowanie: 

525 022,000 

Rezerwa subwencji 
ogólnej budżetu 

państwa 
zakończone 

DOTACJE Z GMIN 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1523 L na odcinku Sosnówka – 

Ciotcza 

282 389,97/ 
dotacja: 100 000,00 

Gmina Abramów 
zakończone 

mailto:BookPals@schools.eu
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Przebudowa drogi powiatowej nr 
1512 L (od dr. pow. nr 1514 L – 

Ciotcza – Wypnicha - Rudno- do dr. 
woj. nr 809) 

317 575,11/ 
dotacja: 200 000,00 

 
Gmina Abramów 

zakończone 

Budowa drogi powiatowej  nr 1529 L 
(od dr. pow. nr 1511 L – Baran – 

Sobolew – Ciemno – do dr. pow.  nr 
1528 L) – dokumentacja projektowa 

dla etapu I i II. 

39 380,00/ 
dotacja: 16 000,00 

Gmina Firlej 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1432 L ( od DK 48 – Przytoczno – 

Walentynów – (Lendo Ruskie) 

199 998,23/ 
dotacja: 99 999,11 

 
Gmina Jeziorzany 

 

zakończone 

Przebudowa mostu na rzece Minina 
wraz z przebudową drogi nr 1544 L 

(od dr. woj. nr 809- Syry – Kozłówka –
do dr. pow. nr 1545 L) – etap I 

280 457,33/ 
dotacja: 95 000,00 

Gmina Kamionka 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1548 L ((Garbów – Borków ) – Zofian 
– Starościn – do dr. woj. nr 809 ) w 

miejscowości Zofian 

279 969,86/ 
dotacja: 137 000,00 

Gmina Kamionka zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1548 L ((Garbów – Borków ) – Zofian 
– Starościn – do dr. woj. nr 809 ) w 

miejscowości Starościn 

245 647,45/ 
dotacja: 115 000,00 

Gmina Kamionka 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1528 L (od dr. gm. Lubartów / 

Słowackiego / Kamionka – 
Kierzkówka – do dr. woj. nr 809 ) 

polegającej na budowie chodnika w 
miejscowości Kierzkówka 

82 008,72/ 
dotacja: 40 000,00 

Gmina Kamionka 
zakończone 

Budowa drogi powiatowej nr 1529 L 
(od dr. pow. nr 1511 L  – Baran – 

Sobolew – Ciemno – do dr. pow.  nr 
1528 L) – dokumentacja projektowa 

dla etapu  III 

18 204,00/ 
dotacja: 15 000,00 

Gmina Kamionka 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1565 L (( Wólka Nowa) - Wólka Stara 

Kijańska – do dr. pow. nr 1563 L) 

516 740,52/ 
dotacja: 150 000,00 

Miasto i Gmina 
Ostrów Lubelski 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1533 L (( Bełcząc) – Dębica – Zawada 

– do dr. pow. nr 1532 L) 

127 436,81/ 
dotacja: 63 718,00 

 

 
Gmina Ostrówek 

zakończone 

Remont mostu na rzece Wieprz  
w ciągu drogi pow. nr 1540 L  
w miejscowości Leszkowice 

231 400,13/ 
dotacja: 100 000,00 

Gmina Ostrówek 
zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1562L (od dr. pow. nr 1557L - Nowa 
Wieś - Brzostówka - do dr. pow. nr 

300 245,13/ 
dotacja: 150 123,00 

Gmina Serniki 
zakończone 
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1559) 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola 

Sernicka - Nowa Wola - 
(Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa 

Wola 

136 281,65/ 
dotacja: 70 000,00 

 
Gmina Serniki 

 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1571 L (Od dr. pow. nr 1566 L - 

Orzechów Kolonia - Bobryk - do dr. 
pow. nr 1572 L) 

199 999,75/ 
dotacja: 100 000,00 

 
Gmina Uścimów 

zakończone 

Tabela 40:  Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Lubartowski w 2018 roku. Opracowanie: IRE 
 

Wykaz skrótów: 

ORG – Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

FIN – Wydział Finansowy 

RLŚ – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska  

KOM – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 

OIS – Wydział Oświaty i Sportu  

GEO – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

ZKR – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

IRE – Wydział Inwestycji i Rozwoju 

SPO – Wydział Spraw Społecznych  

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

DPS – Dom Pomocy Społecznej  

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy  

SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych   
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