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Szanowni Państwo,  
 

W niniejszym dokumencie 

przedstawiamy podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu 

w Lubartowie w 2019 roku, 

obejmujące w szczególności 

realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał rady powiatu  

i budżetu powiatu.  

Sporządzony raport zawiera 

szczegółowy wykaz danych 

statystycznych i finansowych dotyczących Powiatu Lubartowskiego. Do opracowania 

dokumentu wykorzystane zostały informacje przekazane przez Wydziały Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie oraz jednostki organizacyjne Powiatu, jak również dokumenty 

będące w posiadaniu instytucji powiatowych, a także informacje zamieszczone na stronach 

internetowych. 

W ubiegłym roku wychodziliśmy na przeciw wielu wyzwaniom, konsekwentnie realizując 

szereg zadań z zakresu edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia, geodezji, architektury, 

budownictwa, transportu, drogownictwa, inwestycji w infrastrukturę Powiatu, rozwoju 

gospodarczego, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców, 

kultury i sportu. 

Podejmując ważne dla naszego samorządu decyzje oraz stawiając czoła wielu problemom, 

zawsze staraliśmy się kierować zasadami dobra wspólnego, mając na uwadze potrzeby naszej 

lokalnej społeczności. Nasze działania miały na celu 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. 

Podsumowanie ubiegłego roku pozwala nam uporządkować podjęte przedsięwzięcia, 

przeanalizować poszczególne obszary funkcjonowania Powiatu oraz ocenić realizację 

założonych celów. Analiza informacji o stanie Powiatu jest nieoceniona w opracowaniu strategii 

rozwoju naszego regionu na kolejne lata. 

  
 
 
 

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), które 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 2019 r., liczba ludności powiatu lubartowskiego wyniosła 88 789 

osób, z czego 51% stanowiły kobiety, a 49% mężczyźni. Liczba ludności stanowi 4,19% ludności 

województwa i 0,23% ludności kraju. Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco: 

osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,70% (18 382 osób), osoby w wieku 

produkcyjnym - 58,62% (52 052 osób), a w wieku poprodukcyjnym - 20,67% (18 355 osób). 

W roku 2019 liczba ludności spadła o 0,27%. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stopa 

bezrobocia w powiecie wyniosła 10,3%, dla województwa - 7,4% dla  kraju - 5,2%. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie lubartowskim wynosiła 3836 w tym 53% stanowiły 

kobiety, 47% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności 

wyniósł 2,65%. 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, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej). 

 

 
 

 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni ogółem 3 863 1 790 2 046 

Bezrobotnie z prawem do zasiłku 563 257 306 

Długotrwale bezrobotni 2 348 1 005 1 343 

Tabela 1: Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych 
z prawem do zasiłku w 2019 roku. 

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 2019 roku Powiat Lubartowski 

charakteryzował się ujemnym przyrostem naturalnym na poziomie - 93. 

 

  

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,  



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

11 | S t r o n a  
 

− 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. 

 

Zdjęcie 1:  Pałac Sanguszków w Lubartowie - Siedziba Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Zarządu  

i Rady Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. fot. K.  Onyszko 
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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. Kadencja 

Rad Powiatu po raz pierwszy w historii trwa 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 VI kadencji (2018-2023) 

Przewodniczący Rady Powiatu  

− Tomasz Marzęda  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

− Jerzy Zwoliński  

− Jan Sławecki 

 

Skład Zarządu Powiatu Lubartowskiego 

Starosta Lubartowski 

− Ewa Zybała 

Wicestarosta Lubartowski 

− Lucjan Mileszczyk 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu  

− Radosław Guz 

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu  

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

− Ryszard Wójcik (od 27 marca 2019 roku - nadal) 

− Jan Zaworski 

 

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 
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Zdjęcie 2: Rada Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023). fot. K. Onyszko 

Zdjęcie 3: Zarząd Powiatu w Lubartowie:  

(od lewej) Radosław Guz - Członek Zarządu, Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski,  

Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, Ryszard Wójcik - Członek Zarządu, Jan Zaworski - Członek Zarządu. 

fot. M. Pawłowski 
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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 
położonym 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 Inwestycji i Mienia Powiatu 

− Wydział Promocji i Rozwoju Regionalnego 

− Wydział Spraw Społecznych 

− Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 

− Samodzielne Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych 

− Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

− Stanowisko ds. BHP 

− Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 

− Rzecznik Prasowy 

 

W Pałacu Sanguszków ma również swoją siedzibę Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. 

 

 

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&p0=szczegoly&p1=3514
https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&p0=szczegoly&p1=3514
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Wykres 3: Liczba pracowników przypadająca na wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego 
w Lubartowie 
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1. Wydziały organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lubartowie 

1) Wydział Organizacyjno - 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) wykonywanie zadań związanych z organizacją, przygotowywaniem i przeprowadzaniem 

wyborów i referendów;  
13) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi własnością 

Powiatu Lubartowskiego;  
14)  utrzymanie zieleni na Dziedzińcu przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie;  

2. Struktura wewnętrzna 

Liczba zatrudnionych w wydziale w 2019 roku wynosi 19 osób, w tym 11 stanowisk urzędniczych 8 
stanowisk pomocniczych i obsługi. Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. Liczba osób 
zatrudnionych w 2019 roku zmniejszyła się o 1 etat. 

3. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

W 2019 roku odbyło się:  
1) 8 sesji Rady Powiatu w Lubartowie i 56 posiedzeń Zarządu Powiatu w Lubartowie 
2) Zarząd Powiatu podjął 220 uchwały;  
3) Zorganizowano 12 praktyk uczniowskich i studenckich oraz 16 staży; 
4) zapewniono warunki do prawidłowego funkcjonowania starostwa i właściwe warunki 

do wykonywania zadań Powiatu;  
5) systematycznie i z należytą starannością prowadzono prace porządkowe i konserwacyjno – 

remontowe w administrowanych nieruchomościach; 
6) terminowo i z należytą 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; 
11) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych w zakresie spraw prowadzonych przez 

Starostwo Powiatowe; 
 W zakresie wydziału prowadzona jest 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 2019 roku wynosi 12 osób (w tym kierownik) i w ciągu 2019 
zwiększyła się o 1 osobę. Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. 

3. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Powiatu w 2019 roku znajduje się w jednym z rozdziałów 
raportu o stanie Powiatu oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 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 2019 r. w 8 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 2019 struktura zatrudnienia w wydziale nie ulegała żadnym zmianom. 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

Na podstawie art. 18 i 19 ustawy o lasach sporządzono Uproszczone plany urządzenia lasu dla: 22 

obrębów z gm. Lubartów i 2 obrębów z Gminy Ostrów Lubelski tj. dla łącznej pow. 1380,84 ha z datą 

obowiązywania do 31.12.2029 r. 

Pozostałe gminy Powiatu Lubartowskiego mają obowiązujące uproszczone plany urządzenia lasu,  
z wyjątkiem: gm. Abramów, gm. Ostrów Lubelski, gm. Uścimów oraz obr. Firlej gm. Firlej - dla których 
uproszczone plany urządzenia lasu opracowywane są w br. roku tj. 2020. 

4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

W 2019 roku w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wykonano następujące zadania: 

1) wydano 54 pozwoleń, zgłoszeń i innych decyzji w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska, 

2) wydano 3 zezwoleń i innych decyzji w oparciu o ustawę o odpadach, 

3) zarejestrowano 61 sztuki sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,  

4) wydano 334 kart wędkarskich,  

5) wydano 7 legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,  

6) wydano 35 decyzji i postanowień w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze, 

7) wydano 214 decyzji i postanowień dotyczących rekultywacji, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 

w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  

8) wydano 1640 świadectw pochodzenia drewna w oparciu o ustawę o lasach,  

9) wydano 1288 zaświadczeń na podstawie art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, 
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10) wydano 14 decyzji w oparciu o ustawę o lasach, 

11) wydano 62 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz przyjęto 3 informacje  

o usunięciu drzew - w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, 

12) naliczono czynsze dzierżawne dla 14 obwodów łowieckich w oparciu o ustawę Prawo łowieckie.  

5. Inne 

1) dokonano oceny udatności upraw leśnych na 48 działkach na powierzchni 37,25 ha, 

2) zatwierdzono uproszczone plany urządzenia lasu – dla gm. Lubartów oraz 2 obr. z Gminy Ostrów 

Lubelski dla pow. 1.380,24 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 Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - na 4 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 nabycia i zbycia 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. 

2. Struktura wewnętrzna 
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Zatrudnienie - 13 etatów  

Na stanowisku ds. rejestracji i ewidencji pojazdów zatrudniono 6 osób. 

Na stanowisku ds. praw jazdy zatrudniono 2 osoby.  

Na stanowisku ds. przewozów i drogownictwa zatrudniono 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. 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

Realizacja Programu/Ustawy dotyczącej zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

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 – 2 860, 

2. Wydane decyzje dotyczące rejestracji pojazdów – 11 438, 

3. Wydane decyzje dotyczące wyrejestrowania pojazdów – 1 301, 

4. Liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu – 126, 

5. Liczba osób przyjętych w punkcie podawczo -informacyjnym – 14 481. 

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 niewymagających 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 2019 roku: 

− 7 osób od stycznia do października, 

− 8 osób od listopada do grudnia. 

Wzrost liczby etatów w stosunku do roku 2018 - 1 

Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wydziału Architektury i Budownictwa za 2019 rok  
w załączeniu (załącznik nr 2). 

4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

W 2019 roku udzielono 850 pozwoleń na budowę, z czego: 
1. 357 pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych w zakresie budowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy, 
2. 16 pozwoleń na budowę budynków letniskowych i rekreacji indywidualnej, 
3. 2 pozwolenia na budowę dotyczące budynków wielorodzinnych, 
4. 23 pozwoleń na budowę dotyczących budynków usługowych, 
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5. 74 pozwoleń na budowę dla budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, wiat, 
6. 69 zmian decyzji o pozwoleniu na budowę, 
7. 259 pozwoleń na budowę dotyczących instalacji gazowych i sieci gazowych, 
8. 25 pozwolenia na budowę dotyczących linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, 

oczyszczalni, 
9. 5 pozwoleń na budowę dróg i mostów i 3 pozwolenia w zakresie parkingów, 
10. 2 pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej, 
11. 3 pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych, 
12. 12 pozwoleń na budowę dotyczących pozostałych obiektów budowlanych tj. pomnik, remont 

ogrodzenia, termomodernizacja kościoła, boisko szkolne, infrastruktura techniczna, hale 
namiotowe i rolnicze, przebudowa kotłowni, misy olejowe i fundamenty pod misy olejowe,  
b. inwentarskie itp. 

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

− Gmina Lubartów: 220 
− Miasto Lubartów: 202 
− Gmina Niedźwiada: 56  
− Gmina Kamionka: 70  
− Gmina Serniki: 33 
− Gmina Michów: 43  
− Gmina Kock: 54 
− Gmina Firlej: 52 
− Gmina Ostrów Lubelski: 30 
− Gmina Uścimów: 27 
− Gmina Ostrówek: 24 
− Gmina Abramów: 27 
− Gmina Jeziorzany: 12  

 
− przyjęto 631 (93 mniej niż 2018r.) zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 
− przeniesiono 36 (3 więcej niż 2018r.) pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby, nie udzielono 

żadnej zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 
− wydano 4 (4 więcej niż 2018r.) zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 
− wydano 19 (8 więcej niż 2018r.) pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części, 
− wydano 26 (5 więcej niż 2018r.) pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego, 
− przeprowadzono 32 (8 więcej niż 2018r.) postępowania administracyjne w sprawie wyodrębnienia 

samodzielności lokali mieszkalnych lub na cele inne niż mieszkalne, 
− wydano 9 (6 więcej niż w 2018r.) zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. 
 
W 2019 roku odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
oraz wniesiono sprzeciw w formie decyzji dla 93 inwestycji. 
 
W 2019 roku wydano 79 mniej pozwoleń na budowę niż w roku ubiegłym, tj. w 2018 roku. 

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

1. Informacje ogólne 

Wydział Oświaty i Sportu pracował w 2019 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 i sportu (wieloosobowe) 

W roku 2019 struktura zatrudnienia w wydziale nie uległa żadnym zmianom. 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

W ramach realizowanych przez Powiat programów, projektów, przedsięwzięć wydział wykonywał 
następujące zadania: 
1) w zakresie realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Lubartowski”. W ramach tego Programu, po rozpatrzeniu 
złożonych przez dyrektorów szkół wniosków, Starosta Lubartowski przyznał w 2019 roku 71 
stypendiów uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, na łączną kwotę 33 800 
zł, 

2) w związku z realizacją uchwały Rady Powiatu w Lubartowie dot. przyznawania nagród i wyróżnień 
Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe w 2019 roku rozpatrzono 34 wnioski  
o przyznanie nagród. Nagrodzono 30 osób na łączną kwotę 15 000 zł, 

3) przygotował wniosek o środki na zakup interaktywnych monitorów w ramach Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Pozyskano 14 000 zł dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju. Zakupione zostały 2 monitory 
interaktywne, 

4) w ramach programu dot. bezpłatnego dostępu do podręczników sporządzono wnioski o udzielenie 
dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  
W 2019 r. Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW w Firleju uzyskała dotację na zakup podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 5 034,51 zł, 

5) wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubartowie zorganizowano III Powiatowy konkursu 
wiedzy o samorządzie terytorialnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu.  
W konkursie wzięło udział 21 uczniów z pięciu szkół (z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie, z RCEZ 
w Lubartowie, z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, z Zespołu Szkół w Kocku, z Zespołu Szkół   
w Ostrowie Lubelskim). 

6) w zakresie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” sporządzono 
sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykonania, w 2018 roku, zadań wynikających z programu 
(zadanie 1: utrzymanie jednoosobowego pokoju dla uczennic w ciąży w Bursie Szkolnej  
w Lubartowie; zadanie 2 realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie: 
kwalifikowanie dzieci do programu, przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka). Ogółem wysokość wykorzystanej w 2018 r. dotacji wyniosła 53 693,73 zł. 
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4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

W 2019 roku w Wydziale Oświaty i Sportu wykonano następujące zadania: 
1) Wydano 1 decyzję o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,  
2) Wydano 12 decyzji o wpisie zmian w składzie zarządu lub komisji rewizyjnej stowarzyszenia/klubu, 

3 decyzje o wpisie zmian w statutach stowarzyszeń/klubów, 2 zaświadczenia potwierdzające wpis 
klubu/stowarzyszenia do ewidencji, 22 wyciągi potwierdzające,  

3) Przygotowano 100 projektów aktów prawnych z zakresu oświaty i sportu, w tym: 47 uchwał 
Zarządu Powiatu, 31 uchwał Rady Powiatu, 22 zarządzenia Starosty Lubartowskiego,  

4) Wydano 59 skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, 3 skierowania 
do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 2 skierowania do młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, 

5) Przygotowano do zatwierdzenia arkusze organizacyjne 4 zespołów szkół i 4 placówek oraz 20 
aneksów do tych arkuszy, 

6) Wydano 31 decyzji o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
7) Przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego – dla 10 nauczycieli, 
8) Sporządzono 12 miesięcznych informacji o liczbie uczniów w placówkach niepublicznych, 
9) Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubartowski osiągniętych  
w 2018 r. 

10) Przeprowadzono dwie kontrole: w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie  
i Szkole Umiejętności w Lubartowie, 

11) Przeprowadzono procedurę likwidacji trzech szkół policealnych i przekształcenia dwóch placówek 
oświatowych,  

12) Przygotowano – 157 dyplomów oraz 35 listów okolicznościowych dotyczących wydarzeń z zakresu 
oświaty, kultury, sportu, 

13) Złożono wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Lubartowskiego 
Towarzystwa Muzycznego,  

14) Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubartowskiego za rok 
szkolny 2018/2019, 

15) Systematycznie sprawdzane są dane wprowadzane przez szkoły i placówki do Systemu Informacji 
Oświatowej. 

16) Zapewniono obsługę merytoryczną i techniczną Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na  
8 posiedzeniach. 

5. Inne 

Zorganizowanie we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej zwiedzania Sali Rycerskiej  
w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów . 

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 
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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 2019 roku w PODGiK zatrudnionych było:  

− jedna osoba na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej 

− pięć osób na stanowisku ds. związanych z prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, 
BDSOG (od marca dodatkowo 1 osoba do prowadzenia ww. baz) 

− 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 
(od marca 2019 dodatkowo jedna osoba do skanowania i udostępniania materiałów zasobu). 

− jedna osoba na stanowisku ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
W stosunku do roku 2018 zatrudnienie wzrosło od marca 2019 roku o 2 osoby. 
Razem w referacie PODGiK 11 osób 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

− scalenie gruntów w gminie Ostrówek na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola, 

− scalenie gruntów w gminie Ostrówek na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, 

− modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Abramów, Kock, Serniki, Jeziorzany, 
Uścimów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Lubartów ( doszło 5 kolejnych gmin w stosunku 
do roku 2018 w ramach realizowanego projektu „e-Geodezja”), 

− wdrożenie e-usług poprzez platformę geoportal https://powiatlubartowski.geoportal2.pl, 
umożliwiających petentom przeglądanie, zamawianie i zakup materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego,  

− realizacja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, 

− mapy do celów opiniodawczych, 

− wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, 

− prowadzenie narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

− liczba map do celów opiniodawczych oraz poświadczeń dokumentów – 2944 
(wzrost liczby wydanych dokumentów w stosunku do roku 2018 o 263 wniosków), 

− liczba zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – 2603, (wzrost liczby zgłoszeń prac w stosunku 
do roku 2018 o 211 zgłoszeń), 

− liczba wydanych opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci terenu – 241 
(wzrost liczby wydanych opinii w stosunku do roku 2018 o 89 opinii). 

Tabela 8: Opracowanie: Wydział GEO 

  

https://powiatlubartowski.geoportal2.pl,/
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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 2019 roku w Referacie zatrudnionych było:  

− jedna osoba na stanowisku Kierownik Wydziału - Geodeta Powiatowy, 

− siedem osób na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków, scaleń i wymiany gruntów oraz 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (od sierpnia 2019 dodatkowo jedna osoba na ww. stanowisku). 

Razem w referacie EGiB 9 osób. 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

− scalenie gruntów w gminie Ostrówek na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola. 

− scalenie gruntów w gminie Ostrówek na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia. 

− modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Abramów, Kock, Serniki, Jeziorzany, 
Uścimów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Lubartów (doszło 5 kolejnych gmin w stosunku 
do roku 2018 w ramach realizowanego projektu „e-Geodezja”). 

− wdrożenie e-usług poprzez platformę geoportal https://powiatlubartowski.geoportal2.pl, 
umożliwiających petentom przeglądanie, zamawianie i zakup materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego,  

− realizacja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, 

− mapy do celów opiniodawczych, 

− wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, 

− obsługa rzeczoznawców majątkowych, 

− obsługa komorników. 
 

https://powiatlubartowski.geoportal2.pl,/
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4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej  

− liczba zawiadomień o wprowadzeniu zmiany do ewidencji gruntów i budynków –  7219 (wzrost liczby 
zawiadomień o zmianach w stosunku do roku 2018 o 513 zawiadomień), 

− liczba wydanych wyrysów z ewidencji gruntów i budynków - 1838 (spadek liczby wydanych wyrysów 
w stosunku do roku 2018 o 113 wyrysów), 

− liczba wydanych wypisów z ewidencji gruntów i budynków – 9023 (wzrost liczby wydanych wypisów 
w stosunku do roku 2018 o 2302 wypisów), 

− liczba wydanych decyzji - 372 

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 październiku 2019 roku 
wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Na 
podstawie tych zmian w schemacie organizacyjnym pojawił się m.in. Wydział Inwestycji i Mienia 
Powiatu, który przejął zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu 
Lubartowskiego. 
W roku 2019 Referat zajmował się w szczególności: 

− obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, 

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

− przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów (wydawanie zaświadczeń, naliczanie opłat), 

− obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, 

− dzierżawą, najmem nieruchomości, 

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

− wywłaszczaniem nieruchomości, 

− ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości, 

− 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 przyznania na własność działek gruntu przyznanych  
w dożywotnie użytkowanie, 

− prowadzeniem sprawy związanej z oddaniem nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie 
wieczyste, w tym organizowanie przetargów, 

− sporządzaniem deklaracji podatku od nieruchomości Skarbu Państwa, 

− 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, 
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− 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 Lubelskiego, 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 Lubartowskiego 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 2019 roku w Referacie zatrudnionych było:  

− od stycznia do 1 marca 2019 roku: trzy osoby (Kierownik oraz dwóch pracowników); 

− od 2 marca do 30 maja 2019 roku: dwie osoby (Kierownik  oraz jeden pracownik);  

− od 31 maja do grudnia 2019 roku: trzy osoby (Kierownik Referatu  oraz dwóch pracowników). 

3. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

− liczba działek, w stosunku do których prowadzone były postępowania dotyczące ustalania 
odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego: 805 
działek, 

− liczba działek, w stosunku do których prowadzone były postępowania dotyczące ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości: 38 działek, 

− liczba spraw związanych z obsługą użytkowania wieczystego (naliczanie opłat): 46 spraw, 

− liczba wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 139 
zaświadczeń, 

− liczba udzielonych informacji dotyczących opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności: 181 pisemnych informacji. 

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

Od 4 października 2019 r. samodzielne stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych. 

1 Informacje ogólne 

Głównym celem działania Wydziału później samodzielnych stanowisk w 2019 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 kierował Kierownik Wydziału, który jednocześnie pełnił funkcję Pełnomocnika ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych. 

W wydziale były utworzone następujące stanowiska pracy: 

1) ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, 

2) ds. obronnych i obrony cywilnej. 

Po zmianie organizacyjnej z dnia 4 października 2019 r. powstały samodzielne stanowiska  
ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w ilości 1,5 etatu. 

3 Realizowane Programy, Plany, Strategie 

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 
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zastrzeżone i poufne, plany ochrony, wymagane wykazy itp.) 

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 2018 r.; 

− organizowanie oraz przeprowadzanie szeregu szkoleń obronnych ćwiczenia i treningów (m.in.: 

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; 

− uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych sprzętu OC z gminami/miastami i LUW w Lublinie, 

weryfikacja protokołów stanu technicznego sprzętu z gmin oraz przesłanie ich do LUW w Lublinie, 

sporządzenie zbiorczego protokołu wybrakowania; aktualizacja ewidencji powiatowej; 

− 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  

Tabela 11: Opracowanie: Wydział ZKR  
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7) Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu 

Wydział Inwestycji i Rozwoju (do 4.10.2019 r.) 
Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu (od 4.10.2019 r.) 

1.  Informacje ogólne 

W roku 2019 w Wydziale Inwestycji i Rozwoju (Inwestycji i Mienia Powiatu) realizowane były 
zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubartowie zgodnie 
z  indywidualnie określonymi zakresami czynności poszczególnych pracowników.  

Zadania Wydziału koncentrowały 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 (do marca) 

 i Informatora Powiatu Lubartowskiego w tygodniku Wspólnota Lubartowska (od kwietnia). 

2.  Struktura wewnętrzna 

Obsadę osobową Wydziału w roku 2019 - wg stanu na 1 stycznia – stanowiło 6 pracowników 
(w tym kierownik). W miesiącu lutym - w rezultacie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego – zwiększona została liczba etatów w Wydziale do siedmiu.  

Na podstawie uchwały nr 178/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 4 października 2019r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju został zlikwidowany.  

W jego miejsce powstały 3 nowe komórki organizacyjne, które przejęły zadania dotychczas 
realizowane w Wydziale: 
1) Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu (4 etaty) – realizuje dotychczasowe zadania w zakresie 

inwestycji oraz - przeniesione z Referatu Gospodarki Nieruchomościami – zadania w zakresie 
mienia powiatowego, 

2) Wydział Promocji i Rozwoju Regionalnego (3 etaty) – realizuje zadania w zakresie rozwoju, 
promocji i nadzoru nad stroną internetową, 

3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  (1 etat)– realizuje zadania związane 
z zamówieniami publicznymi na rzecz Powiatu i urzędu. 

Na podstawie ww. uchwały w Wydziale utworzono stanowiska pracy ds. funduszy, środków 
pomocowych i inwestycji (wieloosobowe) oraz ds. mienia powiatu (wieloosobowe). 
Na podstawie uchwały nr 238/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 30 grudnia 2019 r., liczba 
etatów w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu zwiększona została do pięciu. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu zatrudnionych 
było 4 pracowników na podstawie umów o prace na czas nieokreślony (1 osoba na urlopie 
macierzyńskim – ustanowione zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, 1 
osoba na urlopie wychowawczym). 
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3.  Realizowane Programy, Plany, Strategie 

W kompetencji Wydziału Inwestycji i Rozwoju była realizacja Programu Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego  na lata 2015 – 2022. W Wydziale Inwestycji i Rozwoju w roku 2019 realizowane 
były (bądź w realizacji uczestniczyli pracownicy Wydziału) następujące projekty dofinansowane ze 
środków zewnętrznych: 
1) Nowoczesne kształcenie zawodowe Powiatu Lubartowskiego – dz. 12.4 RPO WL, 
2) E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego – dz. 2.1 RPO WL, 
3) Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie 

Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie, 
4) Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia 

w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie, 
5) „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, 

6) Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L – rezerwa 
subwencji ogólnej budżetu państwa (tzw. rezerwa mostowa), 

7) 6 projektów dotyczących przebudowy dróg powiatowych dofinansowanych ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych (1528 L w m. Kozłówka, 1252 L – w m. Górka Kocka, 1504 L –  
w m. Giżyce, 1551 L – ul. Wierzbowa w Lubartowie, 1557 L –  na odcinku Serniki –  
W. Sernicka, 1566 L – most na rz. Bobrówka), 

8) Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego – dz. 13.6 RPO WL 
(utrzymanie trwałości projektu), 

9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Lubartowskim – 
monitorowanie efektu ekologicznego (utrzymanie trwałości projektu). 

4.  Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

1) Liczba przygotowanych wniosków o dofinansowanie –14 
2) Liczba realizowanych projektów – 14 
3) Liczba prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 46 
4) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych – 8 
5) Liczba wydawnictw promocyjnych –1 
6) Liczba udzielonych patronatów honorowych Starosty – 17 
7) Liczba realizowanych uchwał zarządu powiatu – 40 
8) Liczba realizowanych uchwał rady powiatu – 5 

5.  Inne 

Informacja obejmuje zadania realizowane w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w zakresie 
określonym w Regulaminie Organizacyjnym przed reorganizacją z dnia 4.10.2019 r. 

W okresie październik – grudzień 2019 r. miała miejsce kontynuacja i zamykanie zadań  
i przedsięwzięć (głównie promocyjnych), rozpoczętych w strukturach Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju. 

Tabela 12:  Opracowanie: Wydział IMP 
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Zdjęcie 4: 14-16 czerwca 2019 r. odbył się współorganizowany przez Powiat Lubartowski VII Ogólnopolski 

Zjazd Dużych Rodzin. fot. K. Onyszko. 

Zdjęcie 5: Dożynki Powiatu Lubartowskiego 2019 w Ostrowie Lubelskim. fot. K. Onyszko. 
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8) Wydział Spraw Społecznych  

1. Informacje ogólne 

Ogólny opis działalności za 2019 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 

3 etaty: 
  - Kierownik Wydziału 
  - wieloosobowe stanowisko ds. społecznych - 2 

3. Realizowane Programy, Plany, Strategie 

1. VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2019. 
2. Roczny Program współpracy powiatu lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2019 rok. 

3. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: 
1) ochrony i promocji zdrowia; 
2) kultury fizycznej i turystyki; 
3) kultury i ochrony zabytków; 
4) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
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5) pomocy społecznej; 
6) wykaz zadań własnych Powiatu z zakresu Promocji; 
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: 
2) ochrony i promocji zdrowia - 4 - 10 000,00 zł; 
3) kultury fizycznej i turystyki - 7 - 32 000,00 zł; 
4) kultury i ochrony zabytków - 1 - 4 000,00 zł; 
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - 1 - 4 500,00 zł; 
6) pomocy społecznej - 1 -197 000 ,00 zł; 
7) zadania własne powiatu z zakresu promocji - 10 - 42 000,00 zł; 
8) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego - 1 – 122 920,00 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                - 5  

 
120 120,00 zł 

2) z radcami prawnymi     - 5 

1. Liczba obsługiwanych posiedzeń Komisji Zdrowia - 10 
2. Liczba sprowadzonych zwłok z zagranicy - 15 
3. Liczba przyznanych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

 i ochrony kultury - 2 
4. Liczba udzielonych porad prawnych w 2019 roku - 875 

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

1. Informacje ogólne 

Podstawowe informacje o komórce organizacyjnej i ogólny opis działalności w 2019 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: 

− 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 

W 2019 r. Rzecznik zatrudniony w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo). Nie korzysta  
z pomocy innych osób. 

3. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

− liczba udzielonych konsumentom porad (osobiście i telefonicznie) – 201, 

− liczba udzielonych konsumentom wyjaśnień pisemnych – 1, 

− liczba wystąpień do przedsiębiorców (interwencji) w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów - 29, 

− pomoc w sporządzaniu pozwów sądowych i pism procesowych - 9 spraw, 

− działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym (zamieszczanie informacji o tematyce 
konsumenckiej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, prowadzenie tablicy ogłoszeń  
z materiałami edukacyjno – informacyjnymi, przekazywane konsumentom ulotek, broszur 
oraz wzorów pism niezbędnych do podejmowania stosownych czynności w sprawach 
konsumenckich w przyszłości). 

Tabela 14:  Opracowanie: RZK 
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10) Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  

Stanowisko utworzone na podstawie uchwały nr 178/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie  

z dnia 4 października 2019r. 

Tabela 15: Opracowanie ZPB  

1. Informacje ogólne 

W roku 2019 realizowane były zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Lubartowie. 

2. Struktura wewnętrzna 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniony był 1 pracownik na podstawie umowy 
o prace na czas nieokreślony.  

3. Realizowane Programy, Plany,  Strategie 

Wdrażany jest system umożliwiający komunikację elektroniczną między zamawiającym 
i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie 
z wymogami określonymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych. 

4. Wskaźniki działalności komórki organizacyjnej 

Liczba prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17. 
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3.  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 i mgr Zbigniew Sajda 
Telefon:  81 855 01 10, Faks: 81 855 27 70, www: zs2.lubartow.plE-mail: sekretariat@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 

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: 95 osób. 
W skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie wchodzą następujące 

szkoły: (liczba klas i uczniów w 2019 roku) 
1) I Liceum Ogólnokształcące:       I klasy – 6 – liczba uczniów  – 159 

                                                                II klasy – 7 – liczba uczniów – 176 
                                                               III klasy – 5 – liczba uczniów – 104 
                                                                                               Ogółem:   439 

2) Technikum Zawodowe nr 2:     I klasy – 2 – liczba uczniów – 59 
                                                   II klasy – 3 – liczba uczniów – 70 
                                                  III klasy – 2 – liczba uczniów - 61 
                                                  IV klasy – 2 – liczba uczniów - 48 
                                                                                 Ogółem:    238 

Do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało gimnazjum: 

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

         Ogółem w Zespole Szkół było 697 uczniów. 

mailto:sekretariat@zs2.lubartow.pl
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3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

1. Udział w realizacji działań „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2010-2020” za rok 2019 – sprawozdanie z działań do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

2. Udział w realizacji działań „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024” za rok 2019 – sprawozdanie z działań do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

3. Udział w realizacji działań „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-
2019” za rok 2019 – sprawozdanie z działań do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubartowie. 

4. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 

1. Nowoczesne kształcenie w Powiecie Lubartowskim: 

Okres realizacji: 01.04.2018-31.10.2020 

Łączna wartość projektu: 2 875 630,54 zł 

Wydatki w ramach realizacji projektu w 2019 roku: 316 988,33 zł 

2. Projekt Erasmus+ Entrepreneurship in Europe Key Actions (Eureka): 

Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019 

Łączna wartość projektu: 104 250 zł. 

Wydatki w ramach realizacji projektu w 2019 roku: 43 900,51 zł. 

3. Projekt Erasmus+ Encompassing cultural heritage of small European towns (Echoset): 

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021 

Łączna wartość projektu: 151 887 zł. 

Wydatki w ramach realizacji projektu w 2019 roku: 17 623,92 zł.  

4. Projekt Erasmus+ Promoting Active Citizenship trough Volunteering (PACV): 

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021 

Łączna wartość projektu: 127 692 zł. 

Wydatki w ramach realizacji projektu w 2019 roku: 8 431,97 zł. 

5. Gospodarowanie mieniem 
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Remonty i zakupy środków trwałych w 2019 roku.                            
REMONTY: 
1. Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych                                 - 3938,66 zł 
2. Wykonanie osłon grzejników                                                            - 5968,00 zł 
                                                                                                Razem:        9906,66 zł 
DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ: 
1. Zakup mebli szkolnych                                                                     - 33828,00 zł 
2. Zakup mebli kuchennych                                                                   - 4520,00 zł 
3. Zakup lamp oświetleniowych                                                           - 5520,24 zł 
                                                                                                 Razem:      43 868,24 zł                        
                                                                                       Suma łącznie:     53 774,90 zł 

6. Osiągnięcia i sukcesy 

− Olimpiada Solidarności. "Dwie dekady historii"- tytuł laureata, 

− Ogólnopolski Turniej Elektronika- by żyło się łatwiej- tytuł laureata, 

− Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej- tytuł laureata II stopnia, 

− Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym- udział w etapie centralnym, 

− XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego- awans do II etapu, 

− X Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"- awans do II etapu, 

− Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie- udział w etapie okręgowym, 

− Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym- IV, V m. w etapie regionalnym, 

− XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej- awans do II etapu, 

− Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej- udział w II etapie, 

− 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- nagroda, 

− Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Ukraińskiej- nagroda, 

− XIX Ogólnopolski Festiwal Herbertowski- II miejsce i wyróżnienie, 

− XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"- wyróżnienie, 

− Ogólnopolski Konkurs Inny Herbert- III nagroda i wyróżnienie, 

− Ogólnopolski Konkurs P jak polski- wyróżnienie, nagroda, 

− Regionalny Turniej Debat Historycznych IPN- III miejsce drużyny w etapie regionalnym,  

− Olimpiada Cyfrowa- udział II etap,Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Clickonmaniac- awans 
do etapu okręgowego, 

− English High Flier- II miejsce w etapie wojewódzkim, 

− Konkurs Języka Angielskiego Understand III- tytuł laureata w etapie wojewódzkim, 

− VIII Lubelski Konkurs Statystyczno- Demograficzny Sigma Kwadrat- VI miejsce w etapie 
wojewódzkim, 

− XXXVI Wojewódzki konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza- wyróżnienie, 

− Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie- udział w II etapie,  

− Olimpiada matematyczna Juniorów- awans do II etapu, 

− English High Flier- 4 miejsce w etapie wojewódzkim, 

− Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego- udział w II etapie,  

− XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- awans do II etapu, 

− XI Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"- awans do II etapu, 

− Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie- awans do etapu okręgowego, 
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− XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Moje Boże Narodzenie"- nagroda główna, 

− Ogólnopolski Konkurs Inny Herbert- III nagroda, wyróżnienie, 

− X Wojewódzki Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im.  . Kaczorowskiego- tytuł laureata, 
wyróżnienie, 

− XXVII Wojewódzki Konkurs Moje Boże Narodzenie- udział w wystawie pokonkursowej, 

− Projekt Szkoła Innowacji- nagroda główna Szkoła Innowacji oraz tytuł Innowacyjny Uczeń, 

− Ranking Perspektywy- 13 m. TZ nr 2 w województwie, 

− I miejsce w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego Licealiada 
(na 119 sklasyfikowanych szkół) i I miejsce w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu (na 6 sklasyfikowanych szkół), 

− Mistrzostwa Polski w Indywidualnym Tenisie Stołowym "Z SKS-u do AZS-u”- I m. chł., II m. chł., III m. 
chł., III m. dz., 

− Mistrzostwa Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dz. Licealiada- VI miejsce dz., 

− Finały Wojewódzkie w Drużynowym Tenisie Stołowym Chł. Licealiada- I miejsce chł., 

− Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Dz. Licealiada- III miejsce, 

− Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Chł. Licealiada- III miejsce, 

− Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Dz. Licealiada- II miejsce, 

− Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Chł. Licealiada- III miejsce, 

− Mistrzostwa Wojew. w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dz. i Chł. Licealiada- Im., V m., VII m., 

− Mistrzostwa Wojew. w Koszykówce Dz. Licealiada- V miejsce, 

− Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej Chł. Licealiada- IV miejsce. 
Tabela 16: Opracowanie: ZS nr 2 w Lubartowie 

 

  

Zdjęcie 6: Kompleks budynków Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie 
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2) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 

1. Informacje ogólne 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie  
21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 82 
Dyrektor szkoły: mgr Hanna Borzęcka 
Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lubartowski. 
Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubelski Kurator Oświaty. 

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 

Stanowiska organizacyjne w szkole: 

− dyrektor szkoły 

− wicedyrektorzy 

− kierownik kształcenia praktycznego 

− główna księgowa 

− sekretarz szkoły (kadry) 

− kierownik gospodarczy 
Na czele kierownictwa szkoły stoi dyrektor szkoły, któremu podlegają: 

1) wicedyrektorzy 
2) kierownik kształcenia praktycznego 
3) kadra pedagogiczna 
4) główny księgowy 
5) sekretarz szkoły (kadry) 
6) kierownik gospodarczy 
7) pedagodzy szkolni 
8) pracownicy administracji i obsługi 
9) inspektor ds. bhp. 

Liczba osób zatrudnionych ( w tym zmiany w ciągu roku): 103 osoby; w tym 79 nauczycieli,  
8 pracowników administracji (1 osoba w celu zastępstwa), 15 pracowników na stanowisku pomocniczym 
i obsługi (1 osoba w celu zastępstwa); 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 wchodzą szkoły: 

1. Technikum Zawodowe, 
2.  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, 
3. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
4. Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Liczba uczniów i słuchaczy – 922. 
Liczba oddziałów – 35. 
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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 

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

5 Gospodarowanie mieniem 

Remont sal lekcyjnych 08w, 32w, remont korytarza w budynku głównym szkoły, odnowienie 
elewacji przy wejściu do budynku szkolnego, remont pomieszczeń 04w,  03w, remont monitoringu – 
wymiana 6 kamer, montaż rolet w sali gimnastycznej. 

Zakup mebli szkolnych (biurka, stoły szkolne, krzesła, regały), drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, 
laptopów, pomocy naukowych. 

6 Osiągnięcia i sukcesy 

− uczennica klasy 3TEk została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO; 

− uczeń klasy 1 TM zdobył wyróżnienie w kategorii technikum w XV Regionalnym Konkursie "Dzień 
Bezpiecznego Komputera".; 

− uczeń klasy 3t uzyskał 7 miejsce w etapie okręgowym Turnieju Budowlanego Złota Kielnia 2019; 

− uczeń klasy 3Tek zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady z Przedsiębiorczości; 

− drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego w koszykówce chłopców; 

− I miejsce za historyczną pracę plastyczną oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Żołnierze 
Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni"; 

− drugie miejsce drużynowo i trzecie w biegach indywidualnych dziewcząt w powiatowych biegach 
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przełajowych połączonych z Memoriałem Ryszarda Kalbarczyka; 

− drugie miejsce drużynowo chłopców w powiatowych biegach przełajowych połączonych  
z Memoriałem Ryszarda Kalbarczyka; 

− drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców; 

− I, II i VI miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego w Szachach. 

− trzecie miejsce drużynowo i czwarte w biegach indywidualnych dziewcząt w Ćwierćfinałach 
wojewódzkich w biegach przełajowych; 

− uczeń klasy 4 TB za pracę literacką otrzymał wyróżnienie w VI edycji wojewódzkiego Konkursu pt: 
"Rodzinna historia"; 

− III miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych;  

− V miejsce ucznia klasy 1TEMb stylem dowolnym na dystansie 50m w Mistrzostwach Powiatu  
w pływaniu; 

− trzecie miejsce dziewcząt, drugie miejsce chłopców w Drużynowych mistrzostwach powiatu  
w badmintonie; 

− uczennica klasy 2Tek uzyskała stypendium i tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska” w ramach 
Programu Stypendialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

− drugie miejsce w zawodach powiatowych w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego 
w szachach; 

− 2, 3 i 4 miejsce w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; 

− uczennica klasy 4TEk została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości  

− uczeń klasy 3t został laureatem etapu okręgowego awansując jednocześnie do finału centralnego;  
− nagroda dla uczennicy klasy 1TBb w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Zbigniewa 

Herberta;  

− 2 miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej; 

− uczennica klasy pierwszej technikum zawodowego zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim 
Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie”;  

− uczniowie klasy I i II Technikum Zawodowego zostali nagrodzeni w Konkursie Literackim za prace 
prozatorskie, a uczennica klasy II otrzymała wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Literackim  
i Plastycznym Mój Anioł; 

− III miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie 
Stołowym. 

7 Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

− Uczniowie należący do Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP Mejznerzyn, OSP Samoklęski, OSP 
Brzostówka, uczestniczyli w przekazaniu paczek noworocznych pacjentom z Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Akcja "Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka" została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Ratownictwa 
Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce.  

− Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum 
Zawodowego zapoznali się z historią i ideą tego dnia, bogactwa oraz różnorodnością językową 
świata, a także kwestią liczby języków zagrożonych i ginących.  

− Szkolny Dzień Zdrowia pod hasłem „Moc i zdrowie jest w Tobie”.  

− „Szkolny Dzień Matematyki” pod patronatem honorowym MEN i patronatem merytorycznym  
„e-math.pl dla uczniów. „Dzień Matematyki” został zorganizowany  przez nauczycieli matematyki 
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RCEZ w Lubartowie z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Tegorocznym 
zadaniom konkursowym towarzyszyło hasło „Matematyka dzika”.  

− Udział w akcji „Razem dla Rodaków ze wschodu”. Celem akcji jest pomoc Polakom mieszkającym za 
wschodnią granicą poprzez zbiórkę produktów niezbędnych w codziennym życiu. 

− Dzień Otwarty w szkole. 

− XII edycja konkursu savoir –vivre. 

− Samorząd Uczniowski zorganizował Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń a zdrowe 
płuca”.  

− Giełda podręczników szkolnych. 

− Zajęcia integracyjno adaptacyjne klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły  
I Stopnia nr 1. 

− Udział w akcji  „Sprzątanie świata- Polska". 

− Udział w etapie powiatowym VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu  Psychicznym. 

− Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

− Przeprowadzono we wszystkich klasach pierwszych e-lekcje: „Asertywność sposób na życie” oraz 
lekcje dotyczące „Agresji w nas i wokół nas-przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”. 

− Uczniowie włączyli się w Światowy Dzień Walki z Głodem akcja Polskiego Czerwonego Krzyża.  

− Udział w akcji  „Jak nie czytam jak czytam”.  

− Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  

− Akcja „Znicz”. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży udało się zebrać dużą ilość zniczy. W dniu 12 
listopada przedstawiciele społeczności uczniowskiej udali się na lubartowski cmentarz, aby zapalić 
znicze na grobach nauczycieli, pracowników szkoły a także na pomnikach bohaterów poległych  
w obronie kraju. 

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

− Zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS w ramach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Agape z Lublina. W ramach działań profilaktycznych we współpracy z PCK 
przeprowadzono także szkolny etap XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

− Uczniowie wzięli udział w ulicznej zbiórce darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
pod dwoma hasłami: NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY oraz DZIELIMY SIĘ TYM, CO MAMY. 

− Spotkanie z radcą prawnym: Internet, ochrona praw autorskich w Internecie. Ochrona wizerunku. 
Przestępstwa i wykroczenia. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.  

− Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie.  

− Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej włączyło się do akcji Ministerstwa Oświaty Szkoła 
Pamięta. Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla danej społeczności 
postaci oraz wydarzenia lokalnej historii. Uczniowie m.in. odwiedzili Cmentarz Parafialny  
w Lubartowie. Tam uporządkowali grób Stanisława Lendziona – harcerza, studenta dziennikarstwa, 
zmarłego w 1947 roku. Poznali także historię lubartowskiego cmentarza oraz odwiedzili groby osób 
zasłużonych dla naszego miasta i zapalili na nich znicze – symbol naszej pamięci o zmarłych. 

− W ramach współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym i Muzeum Ziemi Lubartowskiej  
pomoc przy organizacji Pikniku Regionalnego, udział VIII kweście LTR na renowację zabytkowych 
grobowców Cmentarza Parafialnego w Lubartowie, pomoc przy organizacji gry miejskiej dla uczniów 
szkół podstawowych w ramach obchodów Urodzin Miasta Lubartów w Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej, przygotowanie prezentacji szkoły na uroczyste obchody imienin miasta. 

− Udział uczniów w XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

− Uczniowie brali udział w Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Celem akcji jest 
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promowanie zdrowego jedzenia wśród dzieci i młodzieży, dobrych nawyków żywieniowych, 
regularnego spożywania posiłków oraz informowanie o konsekwencjach złej diety. W ramach akcji 
uczniowie klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia wzięli udział  
w konkursie „Literackie menu”. 

− Apel z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  

− Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Caritas pod hasłem „Tak-Pomagam“. 

− Szkolni wolontariusze wraz z opiekunami odwiedzili dzieci i młodzież z Ośrodka Opiekuńczo - 
Wychowawczego w Kijanach 

− Udział w licznych wyjściach i wycieczkach, np.: Dni Otwarte WSEI, Miejska Biblioteka Publiczna, NBP. 
Muzeum na Majdanku w Lublinie, Targi Budowlane „LUBDOM”, Muzeum Martyrologii Pod Zegarem, 
na konferencję zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski „ Biznes, Lubelskie z klasą”, do Starostwa 
Powiatowego w Lubartowie- Wydział Architektury i Budownictwa oraz do powiatowego 
Inspektoratu nadzoru budowlanego w Lubartowie, do Zakładu Produkcji Betonów SOLBET S.A.  
w Lubartowie, do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, do Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej. 

Tabela 17:  Opracowanie: RCEZ w Lubartowie 
 

Zdjęcie 7: Kompleks budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 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 nr 1 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, fryzjer, 

kucharz u pracodawców. 

2. Struktura organizacyjna jednostki 

Kadrę kierowniczą szkoły stanowił dyrektor. Na koniec roku szkoła zatrudniała 21 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 2019 r. zatrudnienie nauczycieli zwiększyło się o 4 osoby. 

Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było zwiększonym naborem do szkoły. Wszyscy nauczyciele 
posiadają wymagane kwalifikacje do pracy w szkole ponadpodstawowej. Biorąc pod uwagę stopnie 
awansu zawodowego, szkoła zatrudnia: 9 nauczycieli mianowanych oraz 12 nauczycieli 
dyplomowanych. 

Do Zespołu Szkół w Kocku uczęszczało 136 uczniów, z tego 53 do Liceum Ogólnokształcącego  
(3 oddziały) i 83 do Branżowej Szkoły I stopnia (4 oddziały). 13 słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych ukończyło szkołę w roku szkolnym 2018/2019. 

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” - 24  uczniów, 24 rodziców, 

− ,,Ars, czyli jak dbać o miłość” 24  uczniów, 24 rodziców, 

− ,,Podstępne WZW” 24  uczniów, 24 rodziców, 

− ,,Znamię! Znam je! ” 24  uczniów, 24 rodziców, 

− Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i radzenia sobie ze stresem w ramach projektu  
,,Cel-Rozwój” dla uczniów (136), rodziców i nauczycieli (85), 

− Profilaktyka agresji i przemocy - wszyscy uczniowie 136, 

− Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (lekcje 
wychowawcze, projekcje filmów, akcje informacyjno-plakatowe) - wszyscy uczniowie 136, 

− Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia warsztatowe dla uczniów – 30 
uczniów, 
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− Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem HIV ( akcja informacyjno-plakatowa, realizacja 
tematów dotyczących HIV/AIDS, projekcja filmu ,,Żyję bez ryzyka AIDS”) – wszyscy uczniowie 136, 

− Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – wszyscy uczniowie (162): 

• kampania antynikotynowa ,,Rzuć palenie razem z nami” 

• zajęcia wychowawcze z młodzieżą z zakresu profilaktyki antytytoniowej 

• akcje informacyjno-plakatowe z okazji ,,Światowego Dnia bez Tytoniu” 

− Promowanie zdrowego stylu życia: zajęcia w ramach projektu ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie” - 85 
uczniów. 

4. Gospodarowanie mieniem 

Wykonano wewnętrzną instalację hydrantową w części szkoły i sali gimnastycznej, koszt 30 309,60 

złotych. Przeprowadzono remonty, w tym modernizacja sieci informatycznej w szkole, naprawa centrali 

telefonicznej, naprawy w kotłowni gazowej, uczniowie w ramach zajęć praktycznych odnowili  

2 klasopracownie, koszt 19 999,65 złotych. Zakup środków  trwałych, w tym pomoce do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych, wyposażenie pracowni do zajęć rewalidacyjnych, koszt 16 

128,27 złotych. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

− Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Grzyby - skarby natury" – wyróżnienie, 

− XIII Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej - II miejsce w kategorii recytacji i wyróżnienie  
w kategorii plastycznej, 

− Mistrzostwa Powiatu w siatkówce plażowej dziewcząt – I miejsce  i udział w Mistrzostwach Rejonu, 

− Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt "Licealiada" – II miejsce, 

− Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – III miejsce. 

6. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

– Organizacja XIII Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej, 

− Udział w Narodowym Czytaniu Polskich Nowel, 

− Organizacja Dnia Otwartego Szkoły, 

− Udział w lokalnych uroczystościach o charakterze patriotycznym, 

− Powołanie Sztabu Terenowego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”. Zbiórka darów dla  uczniów i mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Kock, 

− Uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączona ze Świętem 

Szkoły i ślubowaniem uczniów klas pierwszych, 

− Pożegnanie Absolwentów. 

Tabela 18: Opracowanie:  ZS w Kocku 
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4) Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim  

1. Informacje ogólne oraz struktura organizacyjna jednostki 

Schematyczne przedstawienie struktury wewnętrznej jednostki organizacyjnej: 
1. Dyrektor. 
2. Wicedyrektor: 

− nauczyciele, pedagog szkolny. 
3. Kierownik internatu: 

− wychowawcy internatu. 
4. Kierownik administracyjno-gospodarczy: 

− pracownicy administracji, pracownicy obsługi. 
5. Księgowość- Główny księgowy: 

− starszy referent ds. księgowych, 

− referent ds. księgowych. 
6. Sekretariat/kadry: 

− samodzielny referent administracji. 
Liczba osób zatrudnionych (stan na 30.09.2019) ogółem 52 (w tym: 33 pracownicy pedagogiczni, w tym 
2 osoby zatrudnione na zastępstwo, 1 osoba na urlopie bezpłatnym i 19 administracja i obsługa) 
Informacja o liczbie uczniów: 
Liczba uczniów na 30.09.2019 r. – 216 (146 uczniów w szkole dziennej i 70 słuchaczy w CKU), oddziały  
w roku szkolnym: 2018/2019  5 oddziałów w szkole dziennej i 7 w szkole zaocznej, w roku szkolnym 
2019/2020: 8 oddziałów w szkole dziennej i 4 w CKU. 
Liczba mieszkańców internatu na dzień 30.09.2019 – 85 (64 uczniów Zespołu Szkół i 21 uczestników 
CKZ). 

2. Gospodarowanie mieniem 

W 2019 r. brak wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne. Kwota wydatkowana 

na remonty bieżące - 18.400.00 zł. Remont w warsztatach szkolnych- malowanie hal, korytarzy, szatni. 

Kontynuacja remontu szkolnego wyrobiska ćwiczebnego przy wsparciu rzeczowym i merytorycznym 
L.W. „Bogdanka”. 

3. Osiągnięcia i sukcesy 

Osiągnięcia uczniów: 

− Stypendium PRM dla ucznia Technikum Zawodowego, 

− Stypendium Starosty dla ucznia Technikum Zawodowego w I sem. roku szk. 2019/2020, 

− Stypendia „Bogdanki” dla najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych (11 stypendystów  

w II sem. roku szk. 2018/2019 i 12 stypendystów w I semestrze roku szk. 2019/2020), 

− program „Przepustka do pracy” gwarantujący zatrudnienie w Lubelskim Węglu najlepszym 

absolwentom Techniku Zawodowego. 

Osiągnięcia uczniów: 
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− I miejsce ucznia klasy IV TZ w powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, 

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

wiedzy górnicze, 

− I i III miejsce uczniów klasy IV TZ w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BHP w Górnictwie, 

− I, II i III miejsce uczniów klasy II i I  TZ w powiatowym konkursie „Wyjątkowe jednostki – autorytety. 

Autorytety młodego pokolenia”. 

4. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

1. Marzec 2019 - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na Targach Edukacyjnych. 

W ramach współpracy z LW Bogdanka. Dzięki tej współpracy uczniowie ZS otrzymują stypendia, 

dofinansowanie do zakupu podręczników, stroje do praktycznej nauki zawodu, realizują praktyki 

zawodowe, wycieczki edukacyjne, a najlepsi absolwenci mogą ubiegać się o tzw „Przepustkę do 

pracy w LW Bogdanka”. 

Na towarzyszącym targom Regionalnym Kongresie Zawodowym w panelu dyskusyjnym, 

poświęconym działaniom wspierającym kształcenie zawodowe, współpraca ze szkołami objętymi 

patronatem LW „Bogdanka” była prezentowana jako wzór dla innych szkól i pracodawców. 

2. Kwiecień 2019 - podpisanie porozumienia o współpracy z AGH w Krakowie, dzięki czemu uczniowie 

Zespołu Szkół będą mogli skorzystać z kursów przygotowawczych na studia, wykładów  

z matematyki i pokazów z fizyki w AGH, będą mogli też odbywać spotkania ze studentami 

działającymi  

w Kołach Naukowych AGH. 

3. Prace modernizacyjne wyrobiska ćwiczebnego we współpracy z Bogdanką. 

4. Realizacja w obiektach Zespołu Szkół Turnieju Umiejętności Górniczych przy współpracy z RGB. 

Cele przyświecające organizatorom turnieju to przede wszystkim: rozwijanie zainteresowań 

młodzieży tematyką górniczą, podnoszenie poziomu nauczania oraz stwarzanie warunków do 

rozwoju uzdolnień uczniów. Także rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zasad fair play oraz 

pracy w zespole. 

Tabela 19: 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 ośrodka 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. Zadania te realizowane są 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. 

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 
zainteresowań, m.in. plastyczne, garncarskie, muzyczne, taneczne, fotograficzne, przyrodnicze, 
teatralne, sportowe. 

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, psychologa, pedagoga, logopedę. 
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. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 1 
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
4. Internat: 

− Przebywają w nim dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim, umiarkowanym, znacznym i ze 
sprzężeniami. 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 
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− Program PIP „Kultura bezpieczeństwa”. 

− Program edukacyjny PSSE Lubartów „Trzymaj Formę”. 

− Projekt „Idą święta. Nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”. 

− Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu  
i środków psychoaktywnych „ARS – czyli jak dbać o miłość?”. 

− Program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 

− Profilaktyczny program edukacyjny „Znamię! Znam je?”. 

− Program edukacyjny „Podstępne WZW”. 

− Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. 

− Program edukacyjny „Stop cyberprzemocy”. 

− Projekt Szkoła z Prawami ucznia IV edycja UNICEF. 

− Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF. 

− Projekt „Szkoła Sportowych Talentów”.  

− Projekt „Europejski Tydzień Sportu” MSiT i Komisja Europejska. 

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” 

− Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” 

− Podłączanie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – światłowodowy Internet szerokopasmowy 
działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach”. 

5. Gospodarowanie mieniem 

− Modernizacja pracowni komputerowej – wymiana komputerów dla uczniów i nauczyciela 
oraz serwerów – 21 000,00 zł. 

− Zakup płytek ceramicznych oraz terakoty do przeprowadzenia remontu kącików higienicznych  
w pokojach internatu – 18 000,00 zł. 

− Zakup poszycia garażu – 7 650,00 zł. 

− Zakup aparatu EEG Biofedback do terapii i treningu – 30 000,00 zł. 

6. Osiągnięcia i sukcesy 

− Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Gastronomicznej. 

− Wyróżnienie w XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Opowieści wigilijne 2019” w kategorii 
Szopki – realizacje zbiorowe. 

− Konkurs plastyczny „Codzienna praca żołnierza WOT”. 
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− I miejsce drużynowo w III Szkolnym Turnieju Boccia. 

− I miejsce drużynowo w konkursie „Co wiem o ojczyźnie?”. 

− Udział w XII Miejskiej Paraolimpiadzie. 

− I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Warcabach „Sprawni razem”. 

− Udział w VI Szkolnym Konkursie Kabaretowym. 

− Udział w szkolnym konkursie Eko-ludek. 

7. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

Udział w wielu konkursach, imprezach sportowych, integracyjnych, festynach rekreacyjno-
sportowych, programach edukacyjnych: 

− Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019. 

− „Zakręcona akcja” – zbieranie plastykowych nakrętek na rzecz chorych dzieci. 

− Kampania „Global Money Week. Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj.” 

− Spotkanie z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Stop dopalaczom”. 

− Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 

− Ogólnopolska Akcja „Pozytywna uwaga dla ucznia”. 

− Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt „Paka dla zwierzaka”. 

− Ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Przywróćmy tradycyjne sady”. 
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 ośrodka oraz organu prowadzącego. 

Tabela 20: Opracowanie: SOSW w Firleju 
 

 
Zdjęcie 8: Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Firleju. 
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6) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 

1. Informacje ogólne 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie jest publiczną placówką wychowania 
pozaszkolnego działającą w strukturach powiatu lubartowskiego. Nasze działania uzupełniają edukację 
szkolną, pozwalając na rozwój zainteresowań i talentów, a także stanowią propozycję wartościowego  
i przyjemnego spędzenia czasu wolnego przez wychowanków w wieku od 5 – do 19 lat. Rozwój  
i realizacja zajęć pozaszkolnych jest też jedną ze skuteczniejszych metod przeciwdziałania patologiom 
społecznym, znakomitym uzupełnieniem działań wychowawczych podejmowanych w domu rodzinnym  
i w szkole ale także ważnym dla młodych ludzi  źródłem kontaktu ze sztuką i kulturą. 

W roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki uczęszcza 662 wychowanków (stan na grudzień 
2019), którzy uczestniczą w 60 stałych formach zajęć skoncentrowanych w 5 pracowniach. Od kilku lat 
rekrutacja na zajęcia utrzymuje się na podobnym poziomie, a w niektórych pracowniach ma tendencję 
zwyżkową. Dobrowolność udziału w zajęciach stawia przed nauczycielami liczne wyzwania dotyczące 
zwłaszcza atrakcyjności oferty i poziomu działań edukacyjnych. 

W placówce organizowane są trzy rodzaje zajęć: 
a) zajęcia stałe skoncentrowane w 5 pracowniach: 

• pracownia muzyczna - 20 form zajęć tj.: warsztaty umuzykalniające dla dzieci, warsztaty i zespoły 
wokalne i warsztaty instrumentalne; 

• pracownia medialno-teatralna - 9 form zajęć tj.: warsztaty teatralne, teatry dziecięce, teatry 
młodzieżowe, warsztaty reporterskie, grupa inicjatyw młodzieżowych; 

• pracownia plastyczna - 15 form zajęć tj.: warsztaty plastyczne dla najmłodszych i warsztaty sztuk 
plastycznych; 

• pracownia taneczna - 12 form zajęć tj.: warsztaty rytmiczno-taneczne oraz warsztaty i zespoły 
taneczne (balet, taniec nowoczesny, break-dance ); 

• pracownia inicjatyw kulturalnych - 4 formy zajęć tj.: warsztaty plastyczne, warsztaty medialne  
i warsztaty teatralne/filmowe. 

 
b) zajęcia okresowe, m.in.: 

• akcja zimowa (2 tygodniowe turnusy); 

• akcja letnia (3 tygodniowe turnusy); 

• cykle imprez prezentujących postępy edukacyjne dzieci i młodzieży tj. 

− ”Premierki-Przecierki”- imprezy, których adresatem są dzieci i ich rodzice (debiuty sceniczne), 

− Dziecięcy Klub Kogel-Mogiel - koncerty, widowiska, pokazy taneczne prezentujące efekty 

edukacji w PMDK, 

− IKA-cafe, Integracyjny Klub Artystyczny, cykl imprez dla młodzieży, 

− Działalność wystawiennicza, prezentacje efektów edukacji plastycznej w postaci cyklicznych 

wystaw „Koloroskop”,  

c) zajęcia okazjonalne m.in.: 

• doroczne powiatowe konkursy literacko-plastyczne „Opowieści wigilijne”, „Witryna Teatralna”, etap 
powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

• doroczne widowiska „Muzyka łączy pokolenia” i „Pastorałko nieś się biała”, 
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• kolejne edycje konkursu plastyczno-fotograficznego „Pokażę ci gdzie mieszkam” i Spotkań ze Sztuką 
„Kolekcje”, 

• Imprezy o charakterze integracyjnym, wychowawczym i profilaktycznym, 

• Wystawy, wernisaże i spotkania autorskie, 

• Wycieczki edukacyjne i wyjazdy na festiwale i konkursy, 

• Warsztaty i akcje plastyczne, 

• Projekty, prezentacje, akcje charytatywne, 

• inne działania okazjonalne. 
Łącznie realizowanych jest ok. 50 imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, wychowawczym, 
artystycznym i profilaktycznym. 

2. Struktura organizacyjna jednostki 

Struktura wewnętrzna jednostki: 
Kierownikiem jednostki jest dyrektor PMDK – (1 etat). 
Zatrudnienie w 2019 roku: 

− nauczyciele (w tym dyrektor PMDK w Lubartowie):  

• I-VIII – 12 osób – (8,06 etatu), 

• IX- XII – 13 osób – (9,06 etatu). 

− pracownicy administracji: 

• I-VII – 3 osoby - (1,88 etatu), 

• VIII – XII – 3 osoby – (2,13 etatu). 

− pracownicy obsługi - (4,25 etatu): 

• I-XII – 5 osób 
W placówce w roku 2019 zapisanych było: 

• w roku szkolnym 2018/2019 - stan na czerwiec 2019 – 610 wychowanków; 

• w roku szkolnym 2019/2020 - stan na grudzień – 662 wychowanków. 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

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

2. Placówka pracowała w oparciu o uchwalony wspólnie z Radą Rodziców Program Wychowawczo - 
Profilaktyczny i roczny Program Rozwoju PMDK zawierające cele strategiczne, operacyjne i sposoby ich 
realizacji. Wszystkie sfery działalności PMDK są organizowane w oparciu o roczne lub wieloletnie 
plany, z których ważniejsze to: Plan Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora PMDK, 
zawierający liczne harmonogramy, regulacje i procedury, Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 
PMDK, Plany i Kalendarze Imprez realizowanych przez placówkę, plany budżetowe i finansowe i inne. 
Działalność placówki jest zaplanowana, celowa i realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Gospodarowanie mieniem 
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W roku 2019 PMDK w Lubartowie przeprowadził następujące remonty: 
1. Remont pompy do przepompowni ścieków; 
2. Remont instalacji elektrycznej; 
3. Montaż kratek wentylacyjnych w salach zajęć. 

W 2019 r. dokonano zakupów następującego wyposażenia: 
1. Sprzęt komputerowy; 
2. Oprogramowanie; 
3. Case na kable i akcesoria; 
4. Kufer na mikrofony; 
5. Sztalugi. 
PMDK w Lubartowie sprawuje trwały zarząd nieruchomości przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie. 

Nieruchomość jest zabudowana 3 -kondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 1550 m2, wchodzącym 
w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Budynek stanowi siedzibę PMDK w Lubartowie oraz 
siedzibę innych jednostek organizacyjnych. 

Dochody z tytułu najmu zbędnych lokali, PMDK w Lubartowie przekazuje do budżetu Powiatu 
Lubartowskiego. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

1. 05.04.2019 r. - 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych pod patronatem Lubelskiego 
Kuratora Oświaty w Lublinie – I miejsce dla aktora Teatru Trupa oraz wyróżnienie dla Teatru V 
złotych.  

2. 10.05.2019 r. - Wojewódzki przegląd teatralno-muzyczny Dzień Przedszkolaka - Sezon 2019  
w Lublinie – nagroda dla wokalistki pracowni muzycznej. 

3. 16.05.2019 r. - Wojewódzki przegląd teatralno-muzyczny Sezon 2019 w Lublinie – II nagroda 
dla wokalisty pracowni muzycznej , II nagroda dla zespołu „Nasza paka” pracowni muzycznej 
oraz nagroda instruktorska.  

4. 21.05.2019 r. - X Wojewódzki Konkurs Fotograficno-Plastyczny "Kocie i psie sprawy" Zamość – 
nagroda i nagroda specjalna oraz dwa wyróżnienia dla wychowanków pracowni plastycznej. 

5. 11.06.2019 r. - XII Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa 
Lubelskiego w Ulanie- Majoracie – III miejsce dla zespołu tanecznego DANCE FEET. 

6. 15.11.2019 r. – Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2019” pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk w Lublinie – 
Złoty Kasztan dla zespołu wokalnego, dwa Srebrne Kasztany dla wokalistów oraz Srebrny Kasztan 
dla zespołu wokalnego „Okruszek”.  

7. 27.01.2019 r. - XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2019 – I nagroda dla wokalistki 
oraz wyróżnienie dla wokalistki pracowni muzycznej.  

8. 15.03.2019 r. - XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza 
oraz doby staropolskiej” w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – nagroda 
dla wychowanki pracowni plastycznej. 

9. 21.03.2019 r. - X Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota 
Maska" w Lublinie – wyróżnienie dla aktorki Teatru 5 Złotych. 

10. 22.03.2019 r. - XIV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne "Wtoopa" w Lublinie – kwalifikacja Teatru 
Trupa do niekonkursowego przeglądu ogólnopolskiego. 

11. 30.03.2019 r. - XVII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada" w Inowrocławiu – 
trzy nagrody aktorskie dla aktora Teatru Trupa. 
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12. 07.05.2019 r. - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Piórem i pędzlem" (organizator: Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – nagroda oraz wyróżnienie dla wychowanek 
pracowni plastycznej. 

13. 09.05.2019 r. - Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej "I can be a star 2019" w Ulanie-Majoracie – 
II miejsce oraz nagroda specjalna dla wokalistki pracowni muzycznej. 

14. 18.05.2019 r. - II Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne w Radzyniu Podlaskim – trzy nagrody 
dla zespołów tanecznych: zespół „Motylki”, „Efekt” oraz „Releve”. 

15. 10.05.2019 r. - I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana - 
Zamość 2019 – wyróżnienie oraz nagroda specjalna dla wychowanek pracowni plastycznej. 

16. 08.06.2019 r. - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Nuty Przyjaźni 2019"  
Hajnówek – wyróżnienie dla wokalisty pracowni muzycznej. 

17. 18.06.2019 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezdroża Fantazji" w Będzinie – wyróżnienie 
dla wychowanki pracowni plastycznej. 

18. 09.06.2019 r. - XXVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów 
2019 – I miejsce dla zespołu tanecznego „Releve”, II miejsce dla zespołu tanecznego „Releve II”, III 
miejsce dla zespołów tanecznych: „Efekt II”, „Motylki”, „Sprind Dance” oraz wyróżnienie dla zespołu 
tanecznego „Free Steps”.  

19. 03.10.2019 r. - XII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2019 pt. "Radość" – I miejsce  
i wyróżnienie dla wychowanków pracowni plastycznej.  

20. 17.10.2019 r. - VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśnie, bajki, bajeczki” w Chełmie – dwa 
wyróżnienia dla wychowanek pracowni plastycznej.  

21. 24.05.2019 r. - V edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cor Ad Cor Film Festival w Luboniu 
– kwalifikacja wychowanków pracowni medialnej do finału konkursu. 

22. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego: - 2 stypendia dla wychowanków z pracowni 
plastycznej. 

6. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na funkcjonowanie placówki w roku 2019 były 
niezrealizowane ostatecznie plany zmiany siedziby. Podjęto kroki i działania zarówno w sferze 
organizacyjnej, jak finansowej i merytorycznej zmierzające do organizacji działalności w nowym miejscu. 
Realizacja tego ważnego dla placówki wydarzenia została przełożona na rok 2020. 

Tabela 21:  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 – 70 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 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 
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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. 15.00 do piątku godz. 20.00. 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: 5 wychowawców, w tym 4 n-le dyplomowani, 1 kontraktowy i 1 dyrektor – 
n-l dyplomowany ( 6 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 w tym 1- ½ etatu i 1 – cały etat – ogółem 1,5 etatu  
Wychowankowie: 
3 grupy wychowawcze, ogółem średnio ok. 85 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.- 2021 r. 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. Remont pomieszczenia do ćwiczeń siłowych- malowanie, wymiana drzwi, wymiana wykładziny 

podłogowej. 
2. Wymiana naczynia wyrównawczego CO. 
3. Wymiana 5 ostatnich sztuk drewnianej stolarki okiennej w podpiwniczeniu placówki. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 
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1. Wyróżnienie w VI MIĘDZYINTERNACKIM KONKURSIE PIOSENKI WALENTYNKOWEJ „WYŚPIEWAM CI, 
JAK CIĘ KOCHAM”  

2. Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.  
3. Stypendyści Starosty Powiatu Lubartowskiego za I-wszy semestr roku szkolnego 2018/2019. 
4. III miejsce w XXVII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża 

dla drużyny Bursy Szkolnej w Lubartowie w składzie. 
5. III miejsce w etapie powiatowym VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym– 

Parczew 2019.  
6. V miejsce w finale VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu.  
7. I miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS dla drużyny Bursy Szkolnej  

w Lubartowie. 

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. Powiększona od września 2019 roku kadra 
pedagogiczna o jednego wychowawcę, będącego jednocześnie terapeutą uzależnień, bardzo pomogła 
nam w pracy z młodzieżą, a także w rozplanowaniu pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowy etat 
pedagogiczny od roku szkolnego 2019/20 pozwolił również na obsadzenie wszystkich dyżurów nocnych 
opieką pedagogów (dotychczas jeden dyżur nocny w ciągu tygodnia sprawowany był przez osobę  
z grona pracowników niepedagogicznych bursy – pomoc nauczyciela). Indywidualizacja pracy z naszymi 
wychowankami jest kluczową metodą pracy i jednym z najważniejszych wyznaczników przynoszących 
efekty pracy i przyszły sukces życiowy naszych podopiecznych. Dlatego zwiększenie ilości 
wychowawców po raz pierwszy od szeregu lat pozwoliło w bursie na prawidłowe rozplanowanie pracy 
opiekuńczo – wychowawczej i prawidłowe ułożenie tygodniowego rozkładu pracy opiekuńczo – 
wychowawczej, a co za tym idzie lepszą pracę z naszymi wychowankami, poprzez możliwość 
poświęcenia im większej ilości czasu, co w dzisiejszych czasach jest kluczowe z punktu widzenia 
prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Ponadto od października 2019 r. otrzymaliśmy ½ etatu 
więcej (obecnie 1,5 etatu) na stanowisku sprzątaczka. Bardzo pomaga to po pierwsze w utrzymaniu  
w placówce lepszych warunków higieniczno – sanitarnych, a poza tym w lepszej organizacji pracy 
placówki w sytuacji absencji chorobowej pracowników obsługowych. 

Tabela 22 Opracowanie: Bursa Szkolna w Lubartowie 

  

http://www.bursa.lubartow.pl/468-vi-międzyinternacki-konkurs-piosenki-walentynkowej-
http://www.bursa.lubartow.pl/468-vi-międzyinternacki-konkurs-piosenki-walentynkowej-
http://www.bursa.lubartow.pl/516-vii-międzyszkolny-konkurs-wiedzy-o-hiv-i-aids.html
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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 2019 skorzystało 1323 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 roku życia,  
– stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 roku 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, 
– uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
– uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego, 
– zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (art. 5 ust. Z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych), 
– uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,  
– korzystania z innych ulg. 
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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, 7-kontraktowi. 

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).  

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  – 915 
– badania pedagogiczne – 917 
– badania logopedyczne – 269 
– badania zawodoznawcze – 59 
– badania lekarskie – 199 
– badania rehabilitanta – 61 

2)   w zakresie terapii indywidualnej :   
– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 63 uczniów 
– terapia logopedyczna –146 dzieci 
– terapia psychologiczna –111 osób 
– zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – 23 dzieci   
– inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 15 
– inne formy pomocy indywidualnej – 8  
– interwencje kryzysowe – 1 

3) wydano następujące opinie w sprawie : 

– wczesnego wspomagania rozwoju – 29 
– dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia – 83 
– objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 126  
– objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce – 471    
– o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 126 
– inne opinie o przebadanych – 29  
– udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 1 
– odroczenia obowiązku szkolnego – 26 
– udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego – 2 
– braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych – 1  
 
 4) wydano następujące orzeczenia : 
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– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niesłyszących i słabo słyszących – 9 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niewidomych i słabo widzących – 2 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją – 23 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 

48 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym – 17 
– o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 5 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem –  21 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną –  16 
– o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym –  5 
– o potrzebie nauczania indywidualnego – 19 
– o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1 
– o braku potrzeby kształcenia specjalnego – 3 

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 – 321 osób (18 zajęć)  
– z uczniami zdolnymi – 20 osób 
– zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 56 osób (8zajęć) 
– zajęcia ze względu na trudności adaptacyjne – 267 osób (10zajęć) 
– zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach – 401  
– badania przesiewowe logopedyczne – 27 osób 
– inne badania przesiewowe – 13 osób  
– interwencje kryzysowe indywidualne – 1  
– mediacje i negocjacje – 9 osób (2zajęcia) 

Pomoc udzielana rodzicom obejmowała : 

– warsztaty – 27 osób 
– konsultacje indywidualne dla rodziców – 292 
– prelekcje, wykłady – 3 spotkania (129 osób)  

Pomoc nauczycielom i wychowawcom obejmowała : 
– warsztaty – 19 osób (10 spotkań) 
– konsultacje dla nauczycieli i wychowawców – 45 osób (13spotkań) 
– konsultacje dla psychologów i pedagogów szkolnych – 43 osoby (36 spotkań) 
– konsultacje dla innych osób – 40 spotkań (50 osób) 
– prelekcje dla pedagogów i psychologów szkolnych – 26 osób 
– prelekcje dla nauczycieli – 43 osoby 
– prelekcje dla dyrektorów szkół podstawowych – 22 osoby  
– inni – 49 osób 
– grupy wsparcia – 65 osób (4 spotkania) 

Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 
      W okresie sprawozdawczym wydał dla osób dorosłych ( po 16 roku życia) orzeczenia: 
– o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 1349         
– o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 36      
– odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności – 34   
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Ogółem:  1419  orzeczeń 

  Dla osób przed 16 rokiem - dzieciom życia wydano orzeczenia: 
– o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 153          
– o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 16   
– odmowa ustalenia niepełnosprawności – 4 

           Ogółem 173 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 2019 r. wydano ich 205 sztuk 

Zespół wydaje także legitymacje osobom niepełnosprawnym. W roku 2019 wydano ich 166 sztuk. 

4. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 

Poradnia realizuje program rządowy ,, Za życiem’’ 
Pomocą objęto 19 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością. Są wśród nich m.in. dzieci z autyzmem (3 osoby), z niepełnosprawnością 
intelektualną (13 osób), z afazją (2 osoby), z opóźnionym rozwojem mowy (2 osoby), z zaburzeniami 
procesów integracji sensorycznej (1 osoba).  

Programem były objęte dzieci urodzone w latach 2011-2018, w tym: 2018r - 1 osoba, 2017r. - 1, 
2016r. - 1, 2015r. - 4, 2014r. - 2, 2013r. - 3, 2012r. - 5, 2011r. - 2.  

Przeprowadzono: 
– 401 zajęć logopedycznych, 
– 76 zajęć fizjoterapeutycznych, 
– 220 zajęć metodą Integracji Sensorycznej, 
– 135 zajęcia pedagogiczne (z 4 dzieci). 
Ogółem odbyło się 832 zajęcia. 
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 23: Opracowanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie 
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2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Podstawowe informacje o jednostce i ogólny opis działalności w 2019r. 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.  

1. Ilość hospitalizacji – 10953. 
2. Ilość zabiegów operacyjnych – 1513. 
3. Ilość porad udzielonych w ramach AOS – 66994. 
4. Ilość porad udzielonych w ramach POZ – 120843. 
5. Ilość porad udzielonych w ramach NiŚ – 14382. 
6. Wartość procedur wyodrębnionych (poza ryczałtem) – 10.563.775 zł. 
7. Ilość wniosków do NFZ o indywidualne rozliczenie świadczeń/ wartość: 68/95.000 zł. 

Ilość pacjentów u których rozliczono preparaty dodatkowe (wlewki BCG, immunoglobuliny, 
surfakanty)/wartość – 230/260.000 zł. 

2. Struktura organizacyjna jednostki 

Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzą komórki organizacyjne działalności 
medycznej oraz komórki pomocnicze (administracyjne, gospodarcze 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 z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji 

Neurologicznej Oddziału Neurologicznego, 
11) Blok Operacyjny; 
12) Apteka Szpitalna; 
13) Izba Przyjęć; 

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna realizowana jest w: 
1) Poradni Chirurgii Ogólnej; 
2) Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 
3) Poradni Preluksacyjnej; 
4) Poradni Ginekologiczno-Położniczej; 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

69 | S t r o n a  
 

5) Poradni Neonatologicznej; 
6) Poradni Chorób Płuc; 
7) Poradni Urologicznej; 
8) Poradni Kardiologicznej; 
9) Poradni Neurologicznej; 
10) Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu; 
11) Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; 
12) Poradni Rehabilitacyjnej; 
13) Poradni Reumatologicznej; 
14) Poradni Endokrynologicznej; 
15) Poradni Diabetologicznej; 
16) Poradni Gastroenterologicznej; 
17) Poradni Nefrologicznej; 
18) Poradni Medycyny Pracy; 

oraz pracowniach diagnostycznych: 
19) Pracownia Bronchoskopowa; 
20) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej; 
21) Pracownia EEG; 
22) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego; 
23) Pracownia Diagnostyki Obrazowej – w tym USG; 
24) Pracownia Tomografii Komputerowej; 
25) Dział Fizjoterapii; 
W SPZOZ funkcjonuje 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 szkolnej;  
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. 

8. W skład komórek organizacyjnych obsługi administracyjnej, ekonomicznej, gospodarczej  
i technicznej zalicza się: 
a) Sekcja Techniczno-Gospodarcza, 
b) Sekcja Finansowo-Księgowa, 
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c) sekcja Kadr i Płac, 
d) Sekcja Analiz, Weryfikacji i Realizacji Umów, 
e) Sekcja Żywienia, 
f) Sekcja Organizacyjna, 
g)  Sekcja Inwestycji i Aparatury Medycznej, 
h) Naczelna Pielęgniarka, 
i) Pielęgniarka Epidemiologiczna, 
j) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, 
k) Samodzielne stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej,  
l) Samodzielne stanowisko pracy ds. ppoż, 
m) Samodzielne stanowisko pracownika socjalnego, 
n) Samodzielne stanowisko Informatyka, 
o) Kapelan, 
p) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
q) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, 
r) Inspektor ochrony radiologicznej. 

Schematyczne przedstawienia struktury SPZOZ w Lubartowie – załącznik nr 1.  
Liczba osób zatrudnionych na koniec 2019 roku wraz z ze zmianami w stosunku do początku 

roku 2019: 

Grupa zawodowa Ilość w osobach 
zmiana w stosunku  
do początku roku 

Lekarze 48 +4 

Personel wyższy: psycholog, farmaceuta, 
fizjoterapeuta 

20 +3 

Pielęgniarki 194 +8 

Położne 34 +4 

Ratownicy med. 32 +1 

Średni medyczny: technik farmaceutyczny, 
fizjoterapii, elektroradiologii 

6 +3 

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

20 +1 

Administracja 38 -5 

Salowe 66 -7 

Sanitariusze 19 +8 

Pozostały niższy: pomoc apteczna 1 0 

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

25 -2 

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

30 -2 

RAZEM PRACUJĄCYCH 533 +16 

Nieobecności (bezpłatne, wychowawcze, 
rodzicielskie, świadczenia rehabilitacyjne) 

18 +4 

RAZEM ZATRUDNIONYCH 551 +20 
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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 2.575.620,00 zł. wartość 
dofinansowania 2.189.277,00 zł. wkład własny 386.313,00 zł. Projekt zrealizowany i rozliczony. 

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. oraz za Studium wykonalności kwota – 9.840, zł. W związku z brakiem 
zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dokonano zmiany harmonogramu 
rzeczowo-finansowego – w 2019 roku wydatków nie poniesiono. Projekt w trakcie realizacji. 

3. Projekt: „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Tryb pozakonkursowy  Nr 
projektu: POIS.09.01.00-00-0372/19. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy  
o dofinansowanie: 9 466 482,58 zł. w tym wkład własny 1.500.000 zł. W 2019 roku wydatków 
nie poniesiono. Projekt w trakcie realizacji. 

5. Gospodarowanie mieniem 

Inwestycje własne szpitala: 
1. Zakup łóżek pobytowe z szafkami na Oddział położniczy 19 kpl. – 64.638,00 zł. 
2. Zakup aparatów USG  szt. 2 do Poradni Ortopedycznej i Na Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii - 65 956,29 zł. 
3. Aparat ekg z wózkiem 2 szt. – 11.600,00 zł. 
4. Fotel ginekologiczny – 4.501,60 zł. 
5. Ramię przegubowe/trokar – 17.774,01 zł. 
6. Pionizator na Oddział Neurologii – 5799,60 zł. 
7. Agregat chłodniczy w pomieszczeniu na Odpady medyczne i do punktu sterylizacji 24.964,00 

zł. 
8. Wymiana wykładziny w części korytarza przed windami, wymiana drzwi, komplet mebli 

do gabinetu zabiegowego Oddział Neonatologiczni i Położniczy - Koszt poniesiony przez 
SPZOZ w Lubartowie - 28.413,00 zł.  

9. Wykonanie projektu i instalacji gazów medycznych Oddział Neonatologiczny - 32.841,00 zł. 
10. Odczyszczenie mechaniczne i polimerowanie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Oddziale Neonatologicznym – 13.500,00 zł. 
11. Zakup klimatyzatorów 5 szt. – 22.078,50 zł. 
12. Dostawę i montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych przy izbie przyjęć – 

34.563,00 zł.  
13. Wykonanie projektu technologii medycznej przebudowy Punktu Sterylizatorni – 3.646,35 zł. 
14. Wykonanie projektu przebudowy układu opomiarowania energii elektrycznej – 3.090,00 zł. 
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15. Pozostałe remonty z Planu remontów i inwestycji - c.d. remontu Izby Przyjęć, Blok 
Operacyjny (wykonanie zaleceń WSSE w Lublinie), Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 
(utworzenie pomieszczenia dla sekretarki medycznej, montaż umywalki i zlewu  
w pomieszczeniu porządkowym, remont gabinetu lekarskiego), Oddział Pediatryczny (remont 
łazienki i izolatki), RTG parter (malowanie pomieszczenia sterowni), RZW Kock (malowanie 
kuchenki i gabinetów), piwnica (malowanie wiatrołapu, utworzenie pomieszczenia 
serwerowni koło wind), remont wiaty na karetki, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (montaż 
umywalki w TK, malowanie trzech pomieszczeń), I piętro malowanie korytarza koło 
laboratorium, malowanie CMR w Lubartowie, Oddział Ginekologiczno Położniczy (malowanie 
gabinetu lekarskiego, remont dwóch sal chorych), remont rampy przy kuchni, remont 
schodów przy kotłowni, remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku 
przychodni, remont murków oporowych i parkingu przy warsztatach, Oddział Urologii (remont 
łazienki dla pacjentów), naprawa dachu na budynku tlenowni – łączna wartość 67.747,96 zł.   

Otrzymane darowizny: 
1. Fundacja Polsat: Generalny remont Oddziału Neonatologicznego i Położniczego wraz  

z doposażeniem Oddziałów w sprzęt medyczny usg i skaner żył. Łączna wartość przedmiotu 
darowizny od Fundacji Polsat 1.121.291,14zł.           

2. WOŚP: 

• Stanowisko do resuscytacji – 55.153,75 zł. 

• Waga elektryczna  szt. 2 – 9.102,38 zł. 

• Kardiomonitory 3 szt. – 48.600,00 zł. 

• Usg – 49.000,00 zł. 

• Pulsoksymetry – 13.176,00 zł. 
    Łączna wartość darowizn z WOŚP: 175.032,13 zł. 
3. Starostwo Powiatowe - Kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym - 270.000,00 zł. 
4. Darowizny od firm farmaceutycznych i osób prywatnych – 11.400,00 zł. 

Otrzymane dotacje: 

Starostwo Powiatu Lubartowskiego 

• Zestaw 5 szt. kardiomonitorów z centralą pielęgniarską - 261.360,00 zł.  

• Respirator stacjonarny - 1 szt. 86.400,00 zł.  

• Respirator transportowy - 1 szt. 33.480,00 zł.  

• Analizator parametrów krytycznych - 58.320,00 zł. 

• Defibrylator- 1 szt. 30.240,00 zł.  

• Bronchoskop intubacyjny - 1 szt. - 56.620,00 zł.  

Urząd Miasta Lubartów 

• Ssaki - 2 szt. - 11.880,00 zł 

• Pompy infuzyjne – 4 szt. - 12.960,00 zł 

Ministerstwo Zdrowia 
Zakup ambulansu z noszami – 432.000,00 zł. (32.000 zł. środki własne szpitala). 

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Zakup sprzętu informatycznego na wdrożenie e-recepty – 19.000,00 zł. 
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6. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

1. Realizator programu profilaktycznego raka szyjki macicy – poradnia ginekologiczna SPZOZ  
w Lubartowie. 

2. Realizator programu profilaktycznego depresji poporodowej – poradnia ginekologiczno-
położnicza w SPZOZ w Lubartowie. 

3. Realizator programu profilaktycznego RZS – poradnia reumatologiczna w SPZOZ w Lubartowie 

Tabela 24: Opracowanie: SPZOZ w Lubartowie 
 

 

Zdjęcie 9: Oddział Neonatologicznego i Położniczy SPZOZ w Lubartowie wyremontowany przez Fundację 
Polsat. fot. K. Onyszko 

  



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

74 | S t r o n a  
 

3) 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. 

I. ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

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

II. 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 2020 r. poz. 426), 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). 

III. 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 2019 r. poz. 1507, 
1622, 1690, 1818, 2473) 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). 
Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie 

dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. 

IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA  
Działania podejmowane w ramach stanowiska do spraw interwencji kryzysowej 

ukierunkowane są na pomoc beneficjentom znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, 
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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 2019 r., poz. 1598) 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 

2 wyższe 

7. KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 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 wyższe 

11. 
STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH I ARCHIWUM 
ZAKŁADOWEGO INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 

1 wyższe 

12. STANOWISKO DS. KADROWYCH I ORGANIZACYJNYCH 1 wyższe 

RAZEM                                                                      16 

Tabela 25:  Stan zatrudnienia w PCPR w Lubartowie na koniec 2019 roku 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

1. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2019-2021. 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lubartowie Nr X/117/19 z dnia 20 grudnia 
2019r. 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 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizowało cel główny 
Programu „rozwój nowych i wsparcie istniejących form pieczy zastępczej oraz organizowanie wsparcia 
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osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą” poprzez realizację poszczególnych celów 
szczegółowych. 
 

1) Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, w tym utworzenie rodziny zastępczej zawodowej; 
2) Wsparcie istniejących rodzin zastępczych; 
3) Pomoc w usamodzielnieniu wychowankom pieczy zastępczej; 
4) Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

 

 
Rodzaj rodziny zastępczej 

2019 r. 

Rodziny Dzieci 

- spokrewniona 36 58 

- niezawodowa  31 47 

- zawodowa 0 0 

Razem: 67 105 

 
Finansowanie pieczy zastępczej w 2019 r. wyniosło 1.563.963,62 zł. 
Finansowanie pobytu 29 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2019 r. – 1 148.063,65 
zł. 
Usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w 2019 roku. 

Lp. Wychowankowie z: 2019 
Finansowanie 
usamodzielnianych 
wychowanków 

1. - rodzin zastępczych 23 107.871,56 zł 

2. - placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 32.151,95 zł 

 Razem: 29 140.023,51 zł 

2. 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. 
 

Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w PCPR 
Lubartów. 

Rok Liczba osób 

2019 604 

Razem 2 551 

 
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 
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samodzielnego życia. 
Główne cele Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-

2020 to: 
Cel 1: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.  
Cel 2: Likwidacja barier funkcjonalnych w instytucjach publicznych.  
Cel 3: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  
Cel 4: Wdrożenie działań na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych.  
  

Rehabilitacja społeczna Plan Realizacja 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

84 085,00zł 84 085,00zł 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

478 854,00zł 478 835,00 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 77 232,00 zł 77 232,00 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 50 597,00 zł 50 595,00 zł ł 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 5 081,00 zł 5 081,00 zł 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki 

7 260,00 zł 7 260,00 zł 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 357 200,00 zł 1 357 200,00 zł 

Suma 2 060 309,00 zł 2 060 288,00 zł. 

 
Na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

− WTZ w Kocku prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku, 
utworzony ze środków finansowych uzyskanych z PFRON poprzez projekt zgłoszony do „Programu 
wyrównywania szans między regionami”. 

− WTZ w Ostrowie Lubelskim powstał na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „Pro 
Educatio” w Ostrowie Lubelskim ze środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań powiatu. 

Obydwie placówki rozpoczęły działalność w grudniu 2005 r. Warsztaty są „zielonym światłem” dla 
osób niepełnosprawnych. Dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozbudzają 
aktywność własną osoby niepełnosprawnej. Warsztaty przyjęły odpowiednio 35 i 40 uczestników 
zapewniając im bezpłatny dowóz, posiłek oraz udział w pracach różnych pracowni terapeutycznych 
m.in. muzyczno-teatralnej, plastyczno-rękodzielniczej, informatycznej, stolarskiej, gospodarstwa 
domowego a także rehabilitację i terapie psychologiczną. 

3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Lubartowskim na lata 2019 - 2024. 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2019 - 2024”, został przyjęty Uchwałą Nr X/116/19 Rady 
Powiatu w Lubartowie z dnia 20 grudnia 2019 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, z 2019 r. 
poz. 730, 1818). 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 
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realizacji, źródła finansowania oraz wskaźniki ww. Programu na lata 2019 – 2024.  
 

Celem głównym Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 jest zmniejszenie zjawiska przemocy, poprzez 
podniesienie skuteczności pomocy osobom doświadczającym przemocy, zapewnienie im ochrony  
i bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób stosujących 
przemoc. 

Cele szczegółowe Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024 to: 

1) zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości 
społecznej na temat przemocy w rodzinie; 

2) budowania jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) zapewnienie ochrony i udzielnie wsparcia osobom dotkniętym przemocą; 
4) zmiana postaw osób stosujących przemoc; 
5) podniesienie poziomu kompetencji 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 w rodzinie. 
 

4. 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 2019-2024. 
 

5. 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 2019 r., 
poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473) 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). 

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.  

Cele strategiczne: 
1) Opieka nad dzieckiem i rodziną; 
2) Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  i seniorów; 
3) Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego; 
4) Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

lubartowskim; 
5) Budowa społeczeństwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego; 
6) Skuteczna edukacja w Powiecie Lubartowskim. 
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4. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 

Powiat Lubartowski przystąpił do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2019”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymano 
dotację ze środków budżetu państwa na realizację zadania w wysokości 56.172,00 zł. Zatrudniono  
3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na okres realizacji projektu, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2019 r. 

Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był  
w terminie od 21.09.2019 r. do 7.12.2019 r. Uczestniczyło w nim 10 mężczyzn z Powiatu 
Lubartowskiego. Realizacja Programu została sfinansowana z dotacji Wojewody Lubelskiego 
przyznanej w 2019 roku w wysokości 8 460,00 zł. 
Aktywny Samorząd - 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 składał się 
z dwóch głównych części: Modułu I i Modułu II. Moduł I – zakłada likwidację barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową, osób niepełnosprawnych w następujących obszarach. Moduł II – 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znaczmy lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole 
policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktorskimi. 

Łączna kwota środków finansowych przyznanych w 2019 roku przez PFRON na realizację 
programu „Aktywny Samorząd” w ramach Modułu I i II wynosiła: 214 520,95 zł, w tym na realizację: 

1. Modułu I w wysokości 106 774,29 zł,  
2. Modułu II w wysokości 94 686,72 zł.  

Program wyrównywania różnic między regionami III 
 Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. 
Program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
i komunikowania; 

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 
3. Obszar D – likwidacja barier transportowych; 
4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 
5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej; 
6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W 2019 r. Powiat Lubartowski realizował projekt złożony w ramach programu ,,Wyrównywania 
różnic między regionami III” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych ,,PRO EDUCATIO” na zakup 
autobusu do przewozu uczestników WTZ w Ostrowie Lubelskim na kwotę 213 000,00 zł 

Zakończenie realizacji projektu w ramach umowy zawartej 27 czerwca 2019 r.  
w Lublinie nr WRR/000332/03/D w sprawie realizacji programu: „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” ustalono na dzień 31.03.2020 r. 
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5. Gospodarowanie mieniem 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie otrzymało środki finansowe  
w wysokości 6.069,00 zł na zakup zestawu komputerowego dla nowo utworzonego stanowiska. 

6. Osiągnięcia i sukcesy 

Wychowanka z rodziny zastępczej, studentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie: 

• zorganizowała i przeprowadziła warsztaty plastyczne pt. „Maski teatralne I”, „Maski teatralne II”, 
„Maski teatralne III” oraz „Maski teatralne IV” w PMDK w Lubartowie;  

• zajęła I miejsce w IX Plenerze Malarskim „Błonie – piękno, które mijasz”; 
• brała czynny udział w pracach studenckiej Telewizji Akademickiej UMCS. 

Tabela 26: Opracowanie: PCPR w Lubartowie 
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4)  Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie  

1. Informacje ogólne 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie jest dziennym 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  

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 pracujących/etaty: 

styczeń – maj – 18 osób/ 15,70; 

czerwiec – grudzień – 19 osób/ 16,70. 

Ilość uczestników posiadających decyzje oraz wskaźnik wykorzystania miejsc. 

Miesiąc  Liczba decyzji Frekwencja  

Styczeń 60 76% 

Luty 59 84% 

Marzec 60 77% 
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Kwiecień 60 77% 

Maj 61 81% 

Czerwiec  61 80% 

Lipiec 61 81% 

Sierpień 61 78% 

Wrzesień 61 80% 

Październik 60 77% 

Listopad 59 78% 

Grudzień 60 72% 
 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

Praca w oparciu o dokumenty wewnętrzne jednostki: program działalności oraz plan pracy na 
2019 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 Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

4. Gospodarowanie mieniem  

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostało docieplenie budynku ŚDS w Lubartowie – 
razem wartość realizacji zadania to 188 567,84 zł. W związku  z realizacją inwestycji z 2019 roku oraz  
z lat poprzednich zwiększona została wartość budynku o kwotę 258 071,76 zł. Ponadto w 2019 roku 
wykonano remont pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, jadalni oraz korytarza przy pracowni 
kulinarnej. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

− Otrzymanie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku na realizację zadania 
zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego sfinansowania robót budowlanych  
w kwocie 250 471,00 zł; 

− I miejsce dla uczestników ŚDS w Lubartowie w Listopadowym Przeglądzie Kabaretowym 
zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku i WTZ w Kocku; 

− I miejsce zdobyte przez uczestników ŚDS w Lubartowie w XIV Powiatowym Mityngu Sportowo – 
Rekreacyjnym ph. Radość nie zna barier” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nasz Dom oraz 
DPS w Ostrowie Lubelskim. 

6. Inne ważne wydarzenia mające  wpływ na funkcjonowanie jednostki 

− Podniesienie standardu usług i wzmocnienie wizerunku Domu poprzez wykonanie docieplenia  
i odnowienie elewacji budynku; 

− Podniesienie kompetencji kadry merytorycznej ŚDS poprzez organizację szkoleń wewnętrznych 
na temat m.in. komunikacji alternatywnej oraz zewnętrznych poszerzających warsztat pracy 
terapeutów. 

Tabela 27:  Opracowanie: ŚDS w Lubartowie 
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5)  Dom Pomocy Społecznej w Kocku 

1. Informacje ogólne 

Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataja 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 2019 r. to 81. Największa liczba mieszkańców pochodzi  
z Lublina i Kocka. Pozostałe osoby zostały skierowane m.in. z następujących gmin i miast: Lubartów, 
Bełżyce, Katowice, Białystok, Opole Lubelskie, Niedźwiada, Kamionka, Włocławek, Dąbrowa Górnicza. 
Wśród mieszkańców znajdują się 32 osoby leżące, 29 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
10 osób poruszających się przy pomocy kul, balkoników, lasek. 32 mieszkańców korzystało  
z pieluchomajtek i 22 z materacy przeciwodleżynowych. 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku wynosił 3 551,00 zł. 

2. Struktura organizacyjna jednostki 

Struktura organizacyjna DPS na podstawie Uchwały nr 117/19 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. Zastępca dyrektora (1 etat); 
3. Główny księgowy (1 etat); 
4. 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); 

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

Dodatkowo DPS zatrudnia lekarza psychiatrę i inspektora BHP. 
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3. Gospodarowanie mieniem 

1. Zrealizowane dochody – 3 167 212,50 zł. 
2. Zrealizowane wydatki – 4 143 643, 86 zł. 
3. Wydatki inwestycyjne – 184 252, 99 zł: 

− budowa instalacji przyzywowej – 51 732,00 zł; 

− opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kotłowni gazowych – 9 840,00 zł; 

− opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy trzech kotłowni gazowych – 
36 777,00 zł; 

− modernizacja dźwigu osobowego – 36 504,00 zł. 
4. Wydatki remontowe – 51 829, 65 zł: 

− malowanie kuchni i stołówki – 13 530 zł; 

− malowanie holu budynku A – 18 699, 65 zł; 

− naprawa kominów i uszczelnianie pokryć dachowych – 19 600,00 zł. 
5. Doposażenie DPS – 15 972,45 zł:  

− łóżka,  

− telewizory,  

− stoliki przyłóżkowe,  

− narzuty, ceraty, flanela,  

− termowentylatory, 

− szafa. 

Tabela 28: Opracowanie: DPS w Kocku 
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6) Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim  

1. Informacje  ogólne 

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

2. Struktura organizacyjna  jednostki 

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim: 

− Dyrektor Domu ( 1 etat), 

− Zastępca Dyrektora Domu (1 etat). 

Dział Finansowo – Księgowy (2 etaty): 

− Główny Księgowy, 

− Inspektor. 

Dział  Opiekuńczo – Terapeutyczny (47,95 etatów): 

− 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/Kadry i Płace (8 etatów): 

− Kierownik działu, 

− Zaopatrzeniowiec-kierowca, 

− Szwaczka, 

− Stanowisko wieloosobowe – praczka, 

− Konserwator, 

− Rzemieślnik, 

− Sprzątaczka. 
Umowa zlecenie: Informatyk, Inspektor BHP, Inspektor PPOŻ. 

W roku 2019 rozwiązano umowy o pracę z 12 pracownikami (10,00 et.), w związku z przejściem 

na emeryturę umowy rozwiązało 4 pracowników (4,00et.); na zasadzie porozumienia stron – 5 
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pracowników (4,50et.)oraz po upływie czasu na jakie zwarto umowy o pracę, stosunki pracy 

rozwiązano z 3 pracownikami (1,50 et.). 

W ciągu roku 2019 nawiązano stosunek pracy z 14 pracownikami (11,50 et.), w tym: 

− 2 pracowników (2,00 et.) zatrudniono po odbytym stażu w ramach umowy z Powiatowym 
Urzędem Pracy, 

− 1 pracownika (1,00 et.) zatrudniono na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych 
(Główny Księgowy jednostki), 

− 2 pracowników (2,00 et.) zatrudniono w ramach naboru na stanowiska urzędnicze (inspektor  
i zastępca dyrektora); 

− 9 pracowników (6,50 et.) zatrudniono na czas określony, (pielęgniarki, pokojowe, opiekun, 
instruktor terapii zajęciowej oraz psycholog). 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. DPS w Ostrowie Lubelskim zatrudniał 67 pracowników w wymiarze 

60,95 et., w tym 1,00 et. - umowa na czas określony – zastępstwo innego pracownika. 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

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

4. Gospodarowanie mieniem 

Zakres prac remontowych przeprowadzonych w roku 2019 obejmował prace, które miały na celu 

polepszenie funkcjonalności i estetyki pomieszczeń, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców  

i spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych. 

W ramach tych prac wykonano: 

− remont ogrodzenia posesji, 

− odnowienie sposobem gospodarczym pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców I i III piętra 
(likwidacja ubytków ściennych, malowanie ścian, silikonowanie sanitariatów, wymiana niektórych 
brodzików. 

Zakupiono dla DPS : 

− 3 zestawy komputerowe, 

− 3 klimatyzatory ( pomieszczenie jadalni dla mieszkańców oraz gabinet zabiegowy), 

− krzesła do świetlic na I i II piętrze, 

− meble kuchenne ( aneksy ) oraz kanapy do świetlic na I,II i III piętrze. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

Podopieczni placówki aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej. Działający w Domu 

zespół wokalny TREMOLO występował z dużymi sukcesami podczas imprez organizowanych przez CK 

w Ostrowie Lubelskim m.in. Koncercie Kolęd, Koncercie Pieśni Patriotycznej oraz innych przeglądach 

artystycznych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki. Mieszkańcy uczestniczyli również  

w imprezach sportowo – rekreacyjnych osiągając bardzo dobre wyniki. 

Tabela 29:  Opracowanie: DPS w Ostrowie Lubelskim 
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7) 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 31.12.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał 47 pracowników. W roku 2019 
zostało przyjętych 5 nowych pracowników w tym 1 na stanowisko urzędnicze zatrudniony w drodze 
konkursu, 2 pracowników zwolniło się na swoją prośbę. Zarząd wykonuje swoje zadania statutowe 
przy pomocy powołanych Działów i Obwodów Drogowych. 

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 1223 L 
(Annówka - do dr. kraj. nr 19) 

321 178,70 zł 
Gmina Kock 

 160 598,00 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L 
(Lipniak - Górka) - etap I 

1 831 195,45 zł 

Gmina Kock 
366 239,09 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych  
1 126 469,00 zł 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L 
(Blizocin - Jeziorzany) 

250 554,65 zł 
Gmina Jeziorzany 

125 000,00 zł 

4. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock 
- ul. B. Joselewicza 

199 607,11 zł 
Gmina Kock 
99 803,55 zł 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L 
(od drogi woj. nr 809 - Drewnik - Węgielce - 
Krupy- Giżyce - Karolina do drogi pow. nr 

326 264,89 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
221 328,00 zł 
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1508 L) - Etap III 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L  w 
miejscowości Antonin Nowy 

280 884,27 zł 
Gmina Firlej 

140 000,00 zł 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L 
(Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. 
nr 809) 

235 144,32 zł 
Gmina Abramów 

90 000,00 zł 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1514  L 
(od drogi powiatowej nr 1516 L - Michów -  
(Kurów)) polegająca na budowie chodnika 

164 543,87 zł 
Rezerwa B.P. 
82 271,00 zł 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na 
odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia 

69 990,00 zł 
Gmina Michów 

14 000,00 zł 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 
L i drogi powiatowej nr 1514 L  polegająca 
na budowie chodnika w miejscowości 
Marcinów 

206 418,61 zł 

Gmina Abramów 
110 000,00 zł 
Rezerwa B.P.  
18 712,00 zł 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 
L(Lubartów -Kamionka - Kierzkówka - do 
drogi wojewódzkiej nr 809),Etap VII 

1 993 593,21 zł 
Fundusz Dróg 
Samorządnych 
980 237,00 zł 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 
L ((Wola Przybysławska) – Abramów) 

448 432,32 zł 
Gmina Abramów 

225 000,00 zł 

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

22 386,00 zł 
Gmina Firlej 
19 690,00 zł 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 
L w miejscowości Pożarów 194 958,97  zł 

Gmina Firlej 
60 000,00 zł 

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 
L (Wola Skromowska -  Sułoszyn - 
Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. 
Luszawa 

375 210,36 zł 
Gmina Ostrówek 

150 000,00 zł 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 
L polegająca na przebudowie i budowie 
chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)  - 
dokumentacja projektowa 

16 974,00 zł 
Miasto Lubartów 

8 487,00 zł 

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

1 180 005,70 zł 
Rezerwa B.P 
589 975,00 zł 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 
L (Kozłówka – Dąbrówka) – dokumentacja 
projektowa 

103 812,00 zł 
Gmina Kamionka 

 50 000,00 zł 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 
L na odcinku od ulicy Słowackiego do 
skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki 

334 274,42 zł 
Fundusz Dróg 
Samorządnych 
334 274,42 zł 
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20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 
L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. 
woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola 
Sernicka 

295 314,85 zł 
Fundusz Dróg 
Samorządnych 
177 188,91 zł  

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 
L (Nowa Wieś -Brzostówka) 

438 707,96 zł 
Gmina Serniki 219 353,98 

zł 

22. 22. Przebudowa mostu na cieku 
Bobrówka wraz z przebudową drogi 
powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 
- Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - 
(Sosnowica)) 

49 203,03 zł 
Fundusz Dróg 
Samorządnych 

29 521,82 zł 

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 
L w miejscowości Ostrów Lubelski ul. Żabia  
- dokumentacja projektowa. 

13 776,00 zł 
Gmina Ostrów Lubelski 

3 350,00 zł 

5. Gospodarowanie mieniem 

Nazwa zadania Wartość inwestycji 

1. Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi 
powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska-Nowiny) – Tereba –Talczyn –
Annopol - do dr. woj. nr 808) – dokumentacja projektowa 

59 655,00 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) - etap II – 
dokumentacja projektowa 

34 609,00 zł 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L Ostrówek – Leszkowice 89 971,94 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany) - Etap 2 109 996,91 zł 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (Giżyce – Karolina) - etap III - 
wykonanie  przedmiaru  i kosztorysu 

1 000,00 zł 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 L (Antonin Nowy - Kunów) 69 992,17 zł 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525 L w miejscowości Dębczyna 19 991,81 zł 

8. Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn - Żurawiniec) – 
dokumentacja projektowa 

31 349,00 zł 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice 10 479,60 zł 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości 
Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka 

159 319,44 zł 

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan 
Kozłowiecki – dokumentacja projektowa 

14 022,00 zł 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. 
Słowackiego/-Chlewiska-Pałecznica-Tarło Kol.- do dr. woj. nr 821) w m. 
Chlewiska– dokumentacja projektowa 

46 125,00 zł 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - 
Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka 

1 998,00 zł 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - 
Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 8+030 do km 11+145 – 
wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 

6 000,00 zł 
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15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - 
Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50 

2 600,00 zł 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L na odcinku o długości około 
400 m 

179 989,90 zł 

17. Budowa drogi powiatowej Nr 1564 L od granicy powiatu do 
miejscowości Wólka Zawieprzycka – dokumentacja projektowa 

13 700,00 zł 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 L ((Ochoża) - Rudka) 99 997,52 zł 

19. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku 
Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu 
pieszorowerowego - dokumentacja projektowa 

103 197,00 zł 

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w miejscowości Kolonia 
Uścimów 

67 428,11 zł 

21. Remont - Rozkładanie kruszywa betonowego na drodze powiatowej 
nr 1567 L 

15 928,99 zł 
 

Tabela 30:  Opracowanie: ZDP w Lubartowie 
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8) 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 2019 r. było 44 osób. 
Zmiany w trakcie 2019 roku: 

− zatrudnienie na stanowisko urzędnicze w drodze konkursu 1 osoby na stanowisku inspektora dnia 
18 listopada 2019 r., 

− ustanie stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę na stanowisku starszy inspektor powiatowy 
z dniem 29 grudnia 2019 r. 

3. Realizacje Programów, Planów, Strategii 

Realizacja programów regionalnych: 

− „DROGI - MOSTY - RZEKI III”, 

− „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim II”. 
Realizacja programów z rezerwy Funduszu Pracy: 

− „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” 

− „Plany/Strategie: 

• „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020” 
sprawozdanie za 2019 r., 

• „Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2019 r.” sprawozdanie za I i II półrocze 
2019r. 

4. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 
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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 (IV)”,   

− „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”, 

− „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)”. 

5. Osiągnięcia i sukcesy 

Urząd otrzymał nagrodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz środki na finansowanie 
kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne za osiągnięte wskaźniki efektywności 
zatrudnieniowej w 2019 roku tj. 86,39 % i efektywności kosztowej 9 038,08 zł. 

6. Inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie jednostki 

Urząd zorganizował cykl spotkań doradców zawodowych z uczniami gimnazjów i ostatnich klas 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 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 na temat zawodów deficytowych, równoważnych i nadwyżkowych oraz 
zawodów przyszłości celem ukierunkowania na zawody, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 
rynku pracy. 

Wśród działań skierowanych do młodzieży oprócz wyżej wymienionych spotkań było uczestnictwo 
doradców klienta w spotkaniach z uczniami ostatnich klas w Regionalnym Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie, podczas których uczniowie mogli zapytać się o lokalny rynek pracy, formy 
pomocy oferowane przez Urząd, jak również o ścieżkę rejestracji lub formy pomocy, na które mogą 
liczyć uczniowie wkraczający na rynek pracy. 

W listopadzie 2019 r. w ramach utworzonego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji 
Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu Urząd zorganizował spotkanie lokalnych pracodawców, osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych z przedstawicielami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W trakcie 
spotkania zaprezentowano formy pomocy powrotu na rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością . 

Ponadto w 2019 roku pracownicy PUP uczestniczyli w spotkaniach z klientami m.in. Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego organizowanych w tych instytucjach, w ramach 
Tygodnia Przedsiębiorczości. Pracownicy uczestniczyli również w sesjach Rad Miejskich, Rad Gmin oraz 
spotkaniach informacyjnych w Kocku, Ostrowie Lubelskiem, Kamionce, Uścimowie, Lubartowie. 

Tabela 31:  Opracowanie: PUP w Lubartowie 
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Wykres 4: Stopa bezrobocia w Powiecie Lubartowskim w latach 2015 – 2019 
 

 
 
Wykres 5: Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Lubartowskim 2015 - 2019 
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9) 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 2019r. księgozbiór biblioteki liczył 1 245 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 2019r. wprowadzono ok. 680 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 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). 
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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. W 2019 r. zorganizowano  
2 szkolenia.  

Dyrektor biblioteki bierze udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach organizowanych 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W 2019r. było 6 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 2019r. biblioteki publiczne w powiecie lubartowskim otrzymały w sumie 76 983 zł. 

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 2019r. zorganizowano 
wycieczkę do Muzeum Historii Kocka. 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 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 2018” odbyło się 27 marca 
2019r. 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 10 maja 2019r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jodełką. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 50 osób. 

Na początku 2019r. odbył się cykl spotkań reprezentujących różne rodzaje literatury 
i popularyzujących czytelnictwo pt. „Z literaturą na Ty”. Uczestniczyła w nim młodzież  
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – w sumie ok. 110 uczniów. Cykl składa 
się z 3 części: Fantastyczna Fantastyka, „Straszny Horror” i „Rozrywkowa Beletrystyka”. Jego 
zadaniem jest pokazanie, iż świat książek nie jest jednorodny, a każdy ma inny gust literacki. 
Materiały (teksty i zdjęcia) opracowane zostały przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie została partnerem w programie zdobywania 
kompetencji zawodowych w drodze mikropraktyk pn. „Smak Zawodu’. Program  adresowany był 
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zarówno do młodzieży wchodzącej na rynek pracy jak i do specjalistów z dziedziny doradztwa 
zawodowego. Partnerzy programu przedstawili szereg zadań do wykonania, zaś odbiorcy mieli 
możliwość wybrania tych, które wzbudzą ich zainteresowanie. Koordynatorem programu był Tomasz 
Krówczyński – Radny Miasta Lubartów. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zakwalifikowała się do kolejnej edycji kampanii 
społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Jest to pilotażowy projekt skierowany do trzylatków, 
który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 
 i codziennego czytania z dzieckiem. Biblioteka otrzymała zestawy książek dla dzieci, naklejek 
do zbierania itp.  

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 2019r. (7 czerwca) 
uczniowie z lubartowskich szkół zebrali się na skarpie za Pałacem Sanguszków, aby czytać książki.  
W akcji wzięło udział również Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie. Czytało 155 osób. 

Biblioteka Narodowa i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie podpisały porozumienie  
o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska 
katalogowego. Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu 
informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty 
rynku wydawniczego w Polsce. 

W 2019r. Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie 
zorganizowały III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym skierowany do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Lubartowskiego. Wzięło w nim udział 21 uczniów, którzy pisali 
test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie bierze udział w posiedzeniach różnych 
komisji konkursowych m.in.: 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 31 października 2019r. na podstawie Umowy o współpracy nr 
1/10/2019 zapewniono obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

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.  

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie jako jedna z 9 bibliotek z województwa 
lubelskiego zakwalifikowała się do 6.edycji projektu „O finansach…w bibliotece”. Projekt realizowany 
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będzie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie.  Dzięki projektowi 
„O finansach w bibliotece – 6. edycja” 2000 osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach 
wiejskich i w miastach do 200 tysięcy mieszkańców, nauczy się zarządzać finansami osobistymi 
oraz korzystać z nowoczesnych usług finansowych. Natomiast bibliotekarze  
i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, zyskają wiedzę i doświadczenie w pracy  
z osobami dorosłymi. Biblioteka otrzymała 1 950,00 zł. 

Tabela 32: Opracowanie: PBP w Lubartowie 

 

 

 

Wykres 6:  Liczba pracowników zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubartowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 7: Liczba uczniów uczęszczających do szkół 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 2018 i 2019 rok. 

1. Dochody Powiatu Lubartowskiego  

Dochody Powiatu Lubartowskiego zwiększyły się z 87,8 mln zł do 108,4 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 88,3 mln zł do 110,2 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 2018-2019 

 

Wykres 8:  Wydatki i dochody z podziałem na bieżące i inwestycyjne Powiatu Lubartowskiego  
w latach 2018-2019 
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Wykres 9: Kwoty dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne w zł 

 

3. Pozyskane środki zewnętrzne zwiększyły się z 11,1 mln zł do 13,00 mln zł. 

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

zagranicznych niepodlegające zwrotowi i z budżetu Unii Europejskiej. 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”, 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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W roku 2019 obok środków pochodzących ze źródeł wymienionych wyżej a pochodzących 

w znacznej mierze z budżetu Unii Europejskiej Powiat pozyskał znaczące środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych, pozwoliło to rozpocząć przebudowę 6 dróg powiatowych. 

 

Wykres 10: Struktura źródeł pozyskania środków zewnętrznych w latach 2018 – 2019 

4. Dług i jego obsługa w latach 2018 - 2019 

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 roku 2018 nie zaciągał kredytów i pożyczek, natomiast spłacał zadłużenie 

powstałe we wcześniejszym okresie. W roku 2019 Powiat wyemitował obligacje samorządowe 

w łącznej wysokości 27 591 000,00 zł. Z tej kwoty 20 923 000,00 zł z przeznaczeniem n a spłatę 

zaciągniętych wcześniej kredytów w BS Lubartów i GETIN BANK S. A. oraz 6 668 000,00 zł 

na pokrycie deficytu budżetu powiatu. Zadłużenie na koniec roku 2019 wzrosło do kwoty 

36 086 108,00 zł. 
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Stan 
zadłużenia 

Wyemitowane 
obligacje 

Spłaty rat 
Obsługa 

zadłużenia 

2018 30 687 272,00 0,00 1 410 464,00 1 078 990,90 

2019 36 086 108,00 27 591 000,00 22 192 164,00 1 012 161,35 

Wykres 11: Wysokość zadłużenia, rat i obsługi zadłużenia w złotych 
 

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 2019 roku. Niniejsza informacja zawiera 

również dane dotyczące zmian w majątku powiatu, jakie zaszły w okresie od marca 2019 roku 

do dnia składania obecnej informacji.  

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

Lubartowskiemu przysługuje prawo własności zawarte jest w Tabeli nr 33. 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 34 zawarte są dane dotyczące sposobu użytkowania, przysługujących praw, 

powierzchni oraz tam, gdzie istnieją zapisy, wartości gruntów.  

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

ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności i udziałów w spółkach. 
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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.  

Lp. 

Działka Władający 

Komunalizacja Nr KW 
Wartość 

(w zł) Nr pow. w ha Nazwa / siedziba 
Sposób 

władania 
Podstaw prawna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
213/4 obr. 

7 m. 
Lubartów 

1,7919 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów, 
ul. Słowackiego 8 

własność 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7722-
1/7/00 z dn. 
21.12.2001 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7722-
1/7/00 z dn. 
21.12.2001 r. 

LU1A/0
007603

0/2 
895 950,00 

2. 
333-1/3 

obr.10 m. 
Lubartów 

1/3 z 
0,6869 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
ul. Słowackiego 8, 
21-100 Lubartów 

własność 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego          

GKN.GT.7224-
4/26/5/00 z dn. 

03.03.2000 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego          

GKN.GT.7224-
4/26/5/00 z dn. 

03.03.2000 r. 

LU1A/0
000785

6/4 
29 229,00 

3. 
625/9 obr. 

4 m. 
Lubartów 

0,0678 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów, 
ul. Słowackiego 8 

własność 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7224-
4/26/3/00 z 

dn.03.03.2000 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7224-
4/26/3/00 z 

dn.03.03.2000 r. 

LU1A/0
005591

9/5 
44 205,60 

4. 
91 obr.7 

m. 
Lubartów 

0,2566 

Powiatowy 
Młodzieżowy 
Dom Kultury,  

21-100 Lubartów, 
ul. Szaniawskiego 

64 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu w 
Lubartowie 

ORG.0025.228.20
12 z dn. 

08.03.2012 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego           

GKN.GT.7224-
4/26/4/00 z dn. 

03.03.2000 r. 

LU1A/0
007323

2/7 
184 880,00 

5. 
4/8 obr.11 

m. 
Lubartów 

0,0270 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów, 
ul. Słowackiego 8 

Wspólnot
a 

mieszkani
owa-
udział 

powiatu w 
7760/320
12 najem 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7723-
1/26/35/00 z 

dn.27.06.2000 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7723-
1/26/35/00 z 

dn.27.06.2000 r. 

LU1A/0
008035

1/9 
5 542,88 

6. 
4/11 

obr.11 m. 
Lubartów 

0,0540 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego           

GKN.GT.7723-
1/26/35/00 z 

dn.27.06.2000 r. 

LU1A/0
008035

1/9 
3 070,68 

7. 
469/7 

obr.4 m. 
Lubartów 

0,1733 

Poradnia 
Psychologiczo-
Pedagogiczna,  

21-100 Lubartów, 
ul.3-go Maja 16 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu w 
Lubartowie 

Or.0063/257b/02 
z dn.04.01.2002 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                   

GKN.GT.7723-
1/26/25/00 z 

dn.31.03.2000 r. 

LU1A/0
000808

5/5 
65 855,00 

8. 
377 

obr.10 m. 
Lubartów 

0,3131 
Środowiskowy 

Dom 
Samopomocy                               

21-100 Lubartów, 
ul. Lubelska 119 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu w 
Lubartowie 

Or.0063/479/04 z 
dn.08.12.2004 r. 

w sprawie 
wygaszenia i 
ustanowienia 

trwałego zarządu. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                 

GKN.GT.7723-
1/26/31/00 z 

dn.30.03.2000 r. 

LU1A/0
000002

0/6 
109 615,00 

9. 
378/2 

obr.10 m. 
Lubartów 

0,3488 
LU1A/0
000766

9/6 
127 300,00 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

103 | S t r o n a  
 

10. 
203/8 

obr.11 m. 
Lubartów 

5,0707 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 
Zdrowotnej  

w Lubartowie  
21-100 Lubartów,  

ul. Cicha 14 

użytkowa
nie Akt notarialny - 

umowa 
użytkowania 

Repertorium A nr 
1272/2001 z dn. 

06.03.2001 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego           

GKN.GT.7224-
4/26/2/00 z 

dn.03.03.2000 r., 
Nr 

RR.IV.JL.7723/4-
12-Lubartów/04 z 
dn.10.03.2006r. 

LU1A/0
008191

2/7 

2 204 
728,00 

11. 

203/7-
udz. 

20365/21
738 

obr.11 m. 
Lubartów 

0,0415 
LU1A/0
008191

3/4 

12. 
525/2 obr. 
1 m. Kock 

0,0590 
trwały 
zarząd 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7224-
4/26/17/00 z dn. 

03.03.2000r. 

LU1A/0
004219

7/3 
15 080,00 

13. 
556 obr. 1 
m. Ostrów 

Lubelski 
0,1212 

użytkowa
nie 

Akt notarialny 
Repertorium A nr 
6141/2005 z dnia 

25.08.2005 r. 
(zrzeknięcie się 

prawa 
użytkowania); Akt 

notarialny - 
umowa 

użytkowania 
Repertorium A nr 
8372/2006 z dnia 

21.11.2006 r. 
(prawo 

użytkowania). 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7227-
4/26/15/00 z 

dn.10.03.2000 r 

LU1A/0
000609

8/5 
4 000,00 

14. 
625/11 

obr.4 m. 
Lubartów 

0,1760 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów, 
ul. Słowackiego 8 

- archiwum 
zakładowe 

własność 

Akt notarialny                                                                 
Repertorium A nr 
3965/2012 z dnia 

12.07.2012 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                               

GKN.GT.7224-
4/26/3/00 z 

dn.03.03.2000 r. 

LU1A/0
005591

9/5 
114 752,00 

15. 
625/12 

obr.4 m. 
Lubartów 

0,7795 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów, 
ul. Słowackiego 8 

własność 

Akt notarialny                                                             
Repertorium A nr 
295/2012 z dnia 

19.11.2012 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                               

GKN.GT.7224-
4/26/3/00 z 

dn.03.03.2000 r. 

LU1A/0
005591

9/5 
508 234,40 

16. 
4/9 obr.11 

m. 
Lubartów 

0,0465 

Regionalne 
Centrum Edukacji 
Zawodowej, 21-
100 Lubartów, 
ul.1-go Maja 

82/84 

trwały 
zarząd 

Decyzja Urzędu 
Miejskiego w 

Lubartowie Nr 
GGR.8224-

1/67/86 z dnia 
20.11.1986 r. w 

sprawie ustalenia 
trwałego zarządu 
na rzecz RCEZ w 

Lubartowie; 
Decyzja Urzędu  

Miejskiego w 
Lubartowie GGR 
7430/35/2001 z 

dnia 12.09.2001 r. 
o podziale działki 

4/1 i GGR 
7430/3/2003 z 

dnia 17.02.2003 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

RR.GN.GT.7223-
1/26/1/02 z dn. 

15.10.2002 r. 

LU1A/0
007322

8/6 
14 865,98 

17. 
4/10 

obr.11 m. 
Lubartów 

2,4057 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7723-
1/26/35/00 z 

dn.27.06.2000 r. 

LU1A/0
007322

8/6 
769 794,38 
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o podziale działek 
4/2 i 4/4.  Decyzja 
Zarządu Powiatu 

w Lubartowie Or.-
0063/633/05 z 

dn. 26.08.2005 r. 
w sprawie 

wygaszenia 
trwałego zarządu 
do działek nr 4/3, 
4/5, 4/6, 4/7, 4/8 

i 4/11 
(częściowo), w 

trwałym zarządzie 
pozostają działki 

nr 4/9 i 4/10. 

18. 
469/8 

obr.4 m. 
Lubartów 

1,5073 

Zespół Szkół Nr 2                                                          
21-100 Lubartów, 

ul. Chopina 6 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu w 
Lubartowie 

Or.0063/257a/02 
z dnia 04.01.2002 

r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                

GKN.GT.7723-
1/26/25/00 z 

dn.31.03.2000 r. 

LU1A/0
000808

5/5 
572 745,00 

19. 
466/1 

obr.4 m. 
Lubartów 

0,1600 
LU1A/0
005420

4/3 
60 800,00 

20. 
466/2 

obr.4 m. 
Lubartów 

0,1924 
LU1A/0
005420

5/0 
73 100,00 

21. 
65/1 obr.9 

m. 
Lubartów 

0,3479 

Zarząd Dróg 
Powiatowych                                         

21-100 Lubartów, 
ul. Krańcowa 6 

trwały 
zarząd art. 17 ust. 3 

ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. 
 o gospodarce 

nieruchomościam
i 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                              

GKN.GT.7723-
4/26/24/00 z 

dn.10.03.2000 r. 

LU1A/0
005778

8/1 
86 975,00 

22. 
1282/2 
obr. 10 

Kamionka 
1,5000 

użytkowa
nie 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7723-
4/26/26/00 z 

dn.15.03.2000 r. 

LU1A/0
005461

1/9 
15 000,00 

23. 
126/11 

obr. 1 m. 
Kock 

0,1484 

Zespół Szkół  
w Kocku                                                                   

21-150 Kock,  
ul. Warszawska 

41 

trwały 
zarząd 

Akt notarialny-
umowa 

darowizny                                      
Repertorium A nr 

71/99 z dnia 
15.09.1999 r. 

darowizna 
LU1A/0
007207

9/9 
17 795,00 

24. 
126/12 

obr. 1 m. 
Kock 

1,2080 

Decyzja 
Naczelnika Miasta 

i Gminy Kock nr 
G.8224/24/86 z 

dnia 11.12.1986 r. 
w sprawie 

przekazania w 
zarząd na rzecz 
ZSZ. w Kocku. 

Decyzja 
Burmistrza Miasta 

Kock nr 
GG.8041/11/2006 
z dnia 06.11.2006 

r. w sprawie 
podziału dzałki nr 

126/6. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7723-
4/26/23/00 z dn. 

24.03.2000 r. 

LU1A/0
007323

8/9 
144 941,00 
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25. 
576/1 obr. 
1 m. Kock 

2,6447 

Dom Pomocy 
Społecznej  

w Kocku                                           
21-150 Kock,  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 1 

trwały 
zarząd 

Decyzja 
Naczelnika Miasta 

i Gminy Kock 
Gt.8224/19/85/86 
z dn.02.09.1986 r. 

o oddaniu  
w trwały zarząd 

dla DPS w Kocku. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7723-
1/26/29/00 z dn. 

31.03.2000 r. 

LU1A/0
007322

9/3 

105 800,00 

26. 
577 obr. 1 

m. Kock 
8,1201 324 800,00 

27. 
579 obr. 1 

m. Kock 
1,8877 37 700,00 

28. 
580 obr. 1 

m. Kock 
0,1191 2 300,00 

29. 

1393  obr. 
1 m. 

Ostrów 
Lubelski 

1,2787 

Zespół Szkół  
w Ostrowie 
Lubelskim                                                               

21-110 Ostrów 
Lubelski, 

 ul. Unicka 3 

trwały 
zarząd 

Decyzja Urzędu 
Miasta i Gminy 
Ostrów Lubelski 

Nr G.7240/93/94 
z dnia 23.01.1995 

r. w sprawie 
przekazania  

w zarząd dla ZSZ. 
w Ostrowie 
Lubelskim. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                               

GKN.GT.7723-
4/26/21/00 z dn. 

10.03.2000 r. 

LU1A/0
00 

59479/6 

29 800,00 

30. 

1394/3 
obr.1 m. 
Ostrów 
Lubelski 

5,8555 136 688,00 

31. 

1397 obr. 
1 m. 

Ostrów 
Lubelski 

0,0715 1 600,00 

32. 

2130 obr. 
2 m. 

Ostrów 
Lubelski 

0,0865 
Decyzja Zarządu 

Powiatu o 
przekazaniu w 
trwały zarząd 

ORG.0025.455.20
13 z dnia 

18.06.2013 r. 

Umowa 
darowizny Akt 

notarialny 
repertorium A nr 
3186/2013 z dnia 

12.06.2013 r. 

LU1A/0
009346

8/6 
2 800,00 

33. 

2131 obr. 
2 m. 

Ostrów 
Lubelski 

0,0891 

34. 
2076/2 
obr. 7 
Firlej 

0,2830 

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  
w Firleju, 21-136 

Firlej 

trwały 
zarząd 

Decyzja Urzędu 
Rejonowego w 
Lubartowie Nr 

G.7224/11/96 z 
dnia 07.03.1996 r. 

w sprawie 
przekazania w 

zarząd dla SOSW 
w Firleju. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                               

GKN.GT.7723-
1/26/33/00 z dnia 

28.04.2000 r. 

LU1A/0
007335

8/6 
12 200,00 

35. 
2078 obr. 

7 Firlej 
0,3291 

Akt notarialny - 
umowa sprzedaży 
Repertorium A nr 

1511/95 z dnia 
20.03.1995 r. 

LU1A/0
004762

7/2 
15 700,00 

36. 
2079 obr. 

7 Firlej 
0,4113 

Decyzja 
Kierownika 

Urzędu 
Rejonowego w 
Lubartowie nr 

G.7240/106/94 z 
dnia 16.08.1994 r. 

w sprawie 
przekazania w 

zarząd dla SOSW 
w Firleju. 

LU1A/0
007328/

4 

20 700,00 

37. 
2080 obr. 

7 Firlej 
0,2839 14 400,00 

38. 
2075/4 
obr. 7 
Firlej 

0,0812 
trwały 
zarząd 

Akt notarialny 
repertorium A Nr 

801/96 z dnia 
27.03.1996 r. - 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7723-

LU1A/0
006475

8/4 
3 600,00 
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umowa 
darowizny na 
rzecz SOSW w 

Firleju. 

1/26/2001 z dnia 
28.11.2001 r. 

39. 
490 obr. 1 

m. Kock 
0,0648 

Powiatowy Urząd 
Pracy Oddział  

w Kocku, 21-150 
Kock, ul. Wojska 

Polskiego 25 

trwały 
zarząd 

Akt notarialny - 
umowa 

nieodpłatnego 
przekazania 
własności 

nieruchomości                                           
Rep.A nr 

10381/96 z 
dn.29.10.1996 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                                 

GKN.GT.7723/26/
34/00 z dn. 

31.08.2000 r. 

LU1A/0
006581

5/9 
7 800,00 

40. 
4/5 obr.11 
m.Lubartó

w 
0,3975 

Bursa Szkolna  
w Lubartowie                                       

21-100 Lubartów, 
ul.1-go Maja 84 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu w 
Lubartowie 

Or.0063/710/06 z 
dn. 17.02.2006 r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego 

GKN.GT.7723/26/
35/00 z dn. 

27.06.2000 r. 
LU1A/0
007322

8/6 

127 195,12 

41. 
4/6 obr.11 

m. 
Lubartów 

0,0223 7 135,72 

42. 
4/7 obr.11 

m. 
Lubartów 

0,0194 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                              

RR.GN.GT.7723-
1/26/1/02 z 

dn.15.10.2002 r. 

6 202,15 

43. 

2157/8 
obr. 7                  
Łucka 

Kolonia 

0,1585 

Starostwo 
Powiatowe  

w Lubartowie,  
21-100 Lubartów,  
ul. Słowackiego 8 

własność 

Akt notarialny - 
umowa 

przeniesienia 
własności 

nieruchomości  
w wyniku 
odwołania 
darowizny 

Repertorium A NR 
1184/2018 z dnia 

14.04.2018 r. 

umowa 
przeniesienia 

własności 
nieruchomości  

w wyniku 
odwołania 
darowizny 

LU1A/0
009909

2/1 
152 898,00 

44. 

1394/4 
obr. 1 m. 
Ostrów 
Lubelski 

1,2171 

Dom Pomocy 
Społecznej  
w Ostrowie 

Lubelskim, 21-110 
Ostrów Lubelski 

trwały 
zarząd 

Decyzja Zarządu 
Powiatu  

w Lubartowie 
OR.0063/481/04  
z dn. 08.12.2004 

r. 

Decyzja 
Wojewody 
Lubelskiego                               

GKN.GT.7723-
4/26/21/00 z 

dn.10.03.2000 r. 

LU1A/0
005947

9/6 
53 918,00 

Tabela 33: Wykaz gruntów stanowiących nieruchomości Powiatu Lubartowskiego - stan na dzień 31 
grudnia 2019 roku 

 

Lp. 
Numer 
działki 

Miejscowość nr obrębu Władający 
Pow. działki 

w ha 
Rodzaj władania 

1 2 3 4 5 6 

1. 91 Lubartów obr. nr 7 
Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury 
0,2566 trwały zarząd 

2. 469/7 Lubartów obr. nr 4 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagog. 
0,1733 trwały zarząd 

3. 377 Lubartów obr. nr 10 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
0,3131 trwały zarząd 

4. 378/2 Lubartów obr. nr 10 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
0,3488 trwały zarząd 

5. 203/8 Lubartów obr. nr 11 SP ZOZ w Lubartowie 5,0707 użytkowanie 
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6. 
203/7 udz. 

20365/21738 
Lubartów obr. nr 11 SP ZOZ w Lubartowie 0,0415 użytkowanie 

7. 525/2 Kock Miasto obr. nr 1 SP ZOZ w Lubartowie 0,0590 trwały zarząd 

8. 556 
Ostrów Lub. Miasto obr. 

nr 1 
SP ZOZ w Lubartowie 0,1212 użytkowanie 

9. 4/9 Lubartów obr. nr 11 
Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej 
0,0465 trwały zarząd 

10. 4/10 Lubartów obr. nr 11 
Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej 
2,4057 trwały zarząd 

11. 469/8 Lubartów obr. nr 4 Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 1,5073 trwały zarząd 

12. 466/1 Lubartów obr. nr 4 Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 0,1600 trwały zarząd 

13. 466/2 Lubartów obr. nr 4 Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 0,1924 trwały zarząd 

14. 65/1 Lubartów obr. nr 9 Zarząd Dróg Powiatowych 0,3479 trwały zarząd 

15. 1282/2 Kamionka Zarząd Dróg Powiatowych 1,5000 użytkowanie 

16. 126/11 Kock Miasto obr. nr 1 Zespół Szkół w Kocku 0,1484 trwały zarząd 

17. 126/12 Kock Miasto obr. nr 1 Zespół Szkół w Kocku 1,2080 trwały zarząd 

18. 576/1 Kock Miasto obr. nr 1 Dom Pomocy Społecznej w Kocku 2,6447 trwały zarząd 

19. 579 Kock Miasto obr. nr 1 Dom Pomocy Społecznej w Kocku 1,8877 trwały zarząd 

20. 577 Kock Miasto obr. nr 1 Dom Pomocy Społecznej w Kocku 8,1201 trwały zarząd 

21. 580 Kock Miasto obr. nr 1 Dom Pomocy Społecznej w Kocku 0,1191 trwały zarząd 

22. 1393 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 1 
Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim 
1,2787 trwały zarząd 

23. 1394/3 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 1 
Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim 
5,8555 trwały zarząd 

24. 1397 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 1 
Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim 
0,0715 trwały zarząd 

25. 2130 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 2 
Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim 
0,0865 trwały zarząd 

26. 2131 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 2 
Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim 
0,0891 trwały zarząd 

27. 2075/4 Firlej 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Firleju 
0,0812 trwały zarząd 

28. 2076/2 Firlej 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Firleju 
0,2830 trwały zarząd 

29. 2078 Firlej 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Firleju 
0,3291 trwały zarząd 

30. 2079 Firlej 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Firleju 
0,4113 trwały zarząd 

31. 2080 Firlej 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Firleju 
0,2839 trwały zarząd 

32. 490 Kock Miasto obr. nr 1 
Powiatowy Urząd Pracy Oddział 

Kock 
0,0648 trwały zarząd 

33. 4/5 Lubartów obr.nr 11 Bursa Szkolna w Lubartowie 0,3975 trwały zarząd 

34. 4/6 Lubartów obr.nr 11 Bursa Szkolna w Lubartowie 0,0223 trwały zarząd 

35. 4/7 Lubartów obr.nr 11 Bursa Szkolna w Lubartowie 0,0194 trwały zarząd 
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36. 1394/4 
Ostrów Lub. Miasto  

obr. nr 1 
Dom Pomocy Społecznej w 

Ostrowie Lubelskim 
1,2171 trwały zarząd 

Tabela 34 Wykaz działek stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Lubartowskiego przekazanych 

w trwały zarząd i użytkowanie powiatowym jednostkom organizacyjnym - stan na 31 grudnia 2019 roku. 

Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Wydziału Inwestycji 

i Mienia Powiatu 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. 

Zmiany stanu własności nieruchomości w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r.: 

− na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2019 roku, znak 

RGN.6831.68.2018, wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, Powiat Lubartowski nabył prawo własności działki 

położonej w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia, Gmina Lubartów, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków nr 135/1 o pow. 0,0071 ha, z przeznaczeniem pod 

poszerzenie istniejącej drogi powiatowej 1528 KDP. 

− na podstawie decyzji Starosty Lubartowskiego nr 5/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, znak 

AIB.6740.3.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 

drogi powiatowej nr 1529L, Powiat Lubartowski nabył prawo własności 50 działek o łącznej 

powierzchni 0,784 ha, położonych w obrębie 15 – Sobolew Kolonia, gmina Firlej. 

− na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., znak GN-

I.7533.2.77.2018.PS, wydanej na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, potwierdzono 

prawo własności Powiatu Lubartowskiego do działki położonej w obrębie geodezyjnym 5 – 

Dębica Wieś, gmina Ostrówek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1185 o pow. 

0,1489 ha, zajętej pod drogę powiatową. 

− na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., znak GN-

I.7533.2.79.2018.PS, wydanej na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, potwierdzono 

prawo własności Powiatu Lubartowskiego do działki położonej w obrębie geodezyjnym 2 – 

Biadaczka, gmina Kamionka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 361/11 o pow. 

0,1027 ha, zajętej pod drogę powiatową.  

− na podstawie decyzji Starosty Lubartowskiego nr 3/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, znak 

AIB.6740.3.2.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Rozbudowa ulic 

Piaskowej (drogi gminnej nr 103455L) i Łąkowej (drogi gminnej nr 103363L) w Lubartowie 

w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych  

w ramach projektu Mobilny LOF wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Starosta Lubartowski 

zatwierdził podział działek stanowiących własność Powiatu Lubartowskiego:   

• oddanej w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie, 

położnej w obrębie 10 – Lubelska, gmina Miasto Lubartów, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 378 o pow. 0,3638 ha, 
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• oddanej w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Lubartowie, położnej w obrębie 11 – Łąkowa, gmina Miasto Lubartów, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków nr 203/6 o pow. 5,1400 ha. 

Wydzielone działki nr: 378/1 o pow. 0,0150 ha oraz 203/9 o pow. 0,0693 ha zostały zajęte 

pod pas drogowy i przeszły na własność Gminy Miasto Lubartów.   

− na podstawie decyzji Starosty Lubartowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., znak 

GEO.683.5.2018, w ramach odszkodowania przyznano osobom prywatnym, z zasobu 

nieruchomości Powiatu Lubartowskiego jako nieruchomość zamienną prawo własności 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 12 – Michów Osada, gmina 

Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/2 o powierzchni 

0,0039 ha. 

Informacja o stanie mienia powiatu według ewidencji księgowej zawarta jest  w tabeli Nr 33. 

W tabeli Nr 33 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. 

Wyszczególnienie 

Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 

Wskaźnik 
umorzenia na 
koniec roku 

W
arto

ść 
p

o
czątko
w

a 

U
m

o
rze 

n
ia 

W
arto

ść 

n
e

tto
 

W
arto

ść 

p
o

czątko

w
a 

U
m

o
rze

n
i

a 

W
arto

ść 
n

e
tto

 

Grupa 0 - Grunty 7 961 0 7 961 8 027 0 8 027 0,00 

Grupa 1 - 
Budynki 

47 373 20 748 26 625 47 712 21 455 26 257 44,97 

Grupa 2 - Obiekty 
inżynierii 

lądowej, w tym: 
127 136 32 600 94 536 136 388 38 332 98 056 28,11 

* drogi publiczne 
powiatowe 

119 192 28 894 90 298 128 445 34 319 94 126 26,72 

Grupa 3 do 6 - 
Maszyny 

11 705 8 600 3 105 15 692 11 854 3 838 75,54 

Grupa 7 - Środki 
transportu 

8 324 6 525 1 799 7 681 6 328 1 353 82,39 

Grupa 8 - 
Urządzenia 

15 407 13 848 1 559 15 579 13 997 1 582 89,85 

        

OGÓŁEM 217 906 82 321 135 585 231 079 91 966 139 113 39,80 

Tabela 35 Wartość początkowa i umorzenia środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2019 roku 
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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. 

W tabeli pokazano wartości początkowe środków trwałych, wielkość umorzeń i wartości 

netto. Obok tego wskazano wartość procentową umorzeń w stosunku do wartości początkowej.  

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 (26,72 %) 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 2019 roku. 

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 

468 549,00 484 417,14 103,39 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

124 738,60 124 738,60 100,00 

RAZEM 593 339,60 609 208,07 102,67 

Tabela 36: Planowane i uzyskane dochody z majątku Powiatu Lubartowskiego w 2019 roku 

  

W przypadku sprzedaży majątku Powiatu dotyczyło to sprzedaży drzewa w Zarządzie Dróg 

Powiatowych.  
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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 
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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 2019, 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. 

5) Realizacja Programu w 2019 roku 

W roku 2019, podejmowano wiele działań i inicjatyw służących realizacji poszczególnych 
celów strategicznych zapisanych w dokumencie. 
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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 

2019 

1. Wyposażenie części starej budynku Zespołu szkół w Kocku 

w instalacje wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru 

wody w postaci hydrantów. 

2. Budowa kotłowni z układem kogeneracyjnym zasilanych gazem 

LNG w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim (audyt). 

3. Zakup urządzenia BIOFEEDBACK EEG dla SOSW w Firleju 

4. Zakup wyposażenia nowej siedziby Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Lubartowie. 

 
 
 
 
5. Zakup wyposażenia nowej siedziby Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury w Lubartowie.  

 
 
 
 
6. Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Bursie 

szkolnej w Lubartowie – ekspertyza techniczna. 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektów 

Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów w zakresie ochrony 

ppoż. 

8. Przebudowa i remont kompleksu budynków tzw. starego szpitala 

na potrzeby nowej siedziby PMDK i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  

 

 

 

30 309,60 

 

34 563,00 

30 000,00 

0,00 

zadanie 

przeniesione do tzw. 

wydatków 

niewygasających 

(109 000,00) 

0,00  

zadanie 

przeniesione do tzw. 

wydatków 

niewygasających 

(154 680,00) 

12 300,00 

 

 

19 300,00 

 

 

8 508 924,37 

Mierniki/wskaźniki działań 
Średni wynik zdanych egzaminów maturalnych w danym roku (%) 

Wynik egzaminów maturalnych 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Licea ogólnokształcące 94,91% 94,74% 94,89% 94,74% 

Technika 78,65% 73,33% 75,57% 77,46% 

Licea ogólnokształcące dla 

dorosłych 
19,23% 22,22% 42,86% 25% 

Liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych obiektów służących realizacji zadań 

oświatowych 

2015 2016 2017 2018 2019 

6 3 3 3 2 
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Liczba nowoutworzonych kierunków kształcenia 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 0 1 0 0 

2015: technik przeróbki kopalin stałych – ZS w Ostrowie Lubelskim 

2017: technik informatyk – ZS w Ostrowie Lubelskim 

 
W roku 2019 kontynuowana była realizacja projektu dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. 
„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” w ramach 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 

2019 

1. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

2. Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie na zakup sprzętu medycznego na 

potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

3. Zakup zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym dla SPZOZ 

w Lubartowie.  

 

10 000,00 

 

525 420,00 

 

 

269 842,90 

Mierniki/wskaźniki działań 

Wysokość nakładów poniesionych na modernizację, rozbudowę i wyposażenie placówek 

ochrony zdrowia 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 040 704,00 zł 107 000,00 zł 40 000,00 zł 
0 zł (z budżetu 

Powiatu) 

795 262,90 zł  

(z budżetu 

powiatu) 

Liczba imprez i innych projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 2019 

5 5 6 4 6 

Nakłady finansowe z budżetu Powiatu Lubartowskiego na przedsięwzięcia z zakresu ochrony  

i promocji zdrowia 

2015 2016 2017 2018 2019 

55 500,00 zł 65 985,00 zł 62 980,00 zł 17 000,00 zł 17 000,00 zł 

 

2019: 

1. VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2019 – 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 
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4. Sąsiedzi na „sygnale” (Stowarzyszenie Sąsiedzi) – 2 000 zł 

5. Jestem OK. – pomoc psychologiczna dla młodzieży (ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło 

Promocji Młodzieży i Rodziny) – 2 000 zł 

6. Maraton Ścieżkami Przyrody (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica) – 1 000 zł 

 

Liczba wdrożonych programów promocji i profilaktyki zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 2 2 1 1 

Olimpiada wiedzy o zdrowiu psychicznym 

 

Liczba osób biorących udział w programach promocji i profilaktyki zdrowotnej 

2015 2016 2017 2018 2019 

196 + 120 = 316 196 + 120 = 316 196 + 120 = 316 120 120 

 

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 

2019: 

1. Modernizacja windy osobowej w DPS w Kocku. 

2. Modernizacja systemu ogrzewania w DPS w Kocku. 

3. Budowa instalacji przyzywowej w DPS w Kocku. 

4. Zakup aparatu wielofunkcyjnego do dwukanałowej elektroterapii 

dla DPS w Kocku. 

5. Zakup stołu rehabilitacyjnego do pionizacji z wyposażeniem dla 

DPS w Kocku. 

6. Zakup wysokoobrotowej pralnicowirówki dla DPS w Kocku. 

7. Docieplenie budynku ŚDS w Lubartowie.  

8. Zakup zestawu komputerowego dla PCPR w Lubartowie. 

9. Dotacja na pokrycie kosztów udziału w WTZ na 1 mieszkańca 

powiatu . 

10. Dotacja na prowadzenie w Jadwinowie DPS dla 9 kobiet. 

11. Dotacja na prowadzenie w Kocku WTZ dla 35 osób. 

12. Dotacja na prowadzenie w Ostrowie Lub. WTZ dla 40 osób 

 

36 504,00 

46 617,00 

51 732,00 

15 000,00 

 

10 500,00 

 

23 899,99 

188 567,84 

6 069,00 

 

2 010,67 

197 000,00 

703 700,94 

803 878,67 
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Mierniki/wskaźniki działań 
Liczba punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego funkcjonujących na terenie Powiatu dla 

mieszkańców 

2015 2016 2017 2018 2019 

0 4 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 Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta „Nadzieja”  

3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, Ostrów Lubelski: 
godz. 12:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta „Nadzieja”  

 
Liczba funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu 

Liczba rodzin 
zastępczych na 
terenie Powiatu: 

2015 2016 2017 2018 2019 

spokrewnionych 41 36 36 40 36 

niezawodowych 29 27 27 32 31 

zawodowych 1 1 1 1 0 

 
Liczba dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej 

Liczba dzieci 
znajdujących się w 
rodzinie zastępczej: 

2015 2016 2017 2018 2019 

spokrewnionej 53 47 44 57 58 

niezawodowej 40 38 40 49 47 

zawodowej 3 3 3 3 0 

 
Kwota wydatków na pomoc społeczną 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 740 047,00 zł 11 390 658,00 zł 11 865 592,00 zł 12 449 722,00 zł 13 552 092,73 zł 
 

Cel strategiczny 4:  
Rozwój infrastruktury technicznej 

Wydatki w zł 

2019: 
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 2019 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały 
Nr X/122/19 Rady Powiatu w Lubartowie) 

2. Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy 

 
10 002 650,09 zł 
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lub rozbudowy dróg powiatowych zgodnie z Planem Wydatków 
Inwestycyjnych Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok (załącznik Nr 
5 do Uchwały Nr X/122/19 Rady Powiatu w Lubartowie) 

3. Realizacja partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 
geodezyjny województwa lubelskiego” (dz. 2.1 RPO WL) 

488 197,00 zł 
 
 
 
 

4 920 842,49 zł  
Mierniki/wskaźniki działań 

Długość zmodernizowanych dróg powiatowych 

2015 2016 2017 2018 2019 

21 238 mb 4 649 mb 14 938 mb 15 500 mb 16 087 mb 

 

Długość zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych 

2015 2016 2017 2018 2019 

- 800 mb 700 mb 11 200 mb 3 466 mb 

2019 : 

- 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 2019 

0 0 1 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 2019 

1 0 1 0 0 

 

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje drogowe 

2015 2016 2017 2018 2019 

6 364 678,53 zł 1 359 761,22 zł 6 804 513,88 zł 13 815 649,23 zł 10 490 847,09 zł 
 

Cel strategiczny 5:  
Zwiększenie atrakcyjności Powiatu 

Wydatki w zł 

2019: 
1. VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin 
2. Koncert Dzień Dziecka z Fundacją Polsat 
3. Dożynki Powiatu Lubartowskiego 
4. Konkurs o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego 
5. Koncerty muzyki poważnej „Z klasyką przez Polskę” 
 
Realizacja prac scaleniowych na terenie Powiatu Lubartowskiego 

 
W sumie  

473 704,88 zł 
 
 
 
 

711 950,61zł 
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Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba kampanii / imprez promocyjnych 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 3 3 2 5 

− VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin 

− Koncert Dzień Dziecka z Fundacją Polsat 

− Dożynki Powiatu Lubartowskiego 

− Konkurs o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego 

− Koncerty muzyki poważnej z klasyką przez Polskę” 

Cel strategiczny 6:  
Podniesie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

Wydatki w zł 

2019: 
Budowa chodników przy drogach powiatowych 

 
ok. 1 000 000,00 

Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć Powiatu mających na celu promowanie zachowań 
prospołecznych wśród młodzieży  

2015 2016 2017 2018 2019 

3 3 3 3 3 

2019: 

- 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 2019 

1 168  1 068  1 114  1 198 1 544 

 

Spadek ilości wypadków drogowych 

2015 2016 2017 2018 2019 

46 41 42 40 33 

 

Ilość nowego sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnej 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 1 1 1 0 

 

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących i informujących lokalną społeczność o 

zagrożeniach 

2015 2016 2017 2018 2019 

4 5 4 3 3 

 

2019: 

- Bieżące umieszczanie ostrzeżeń meteorologicznych 

- Powiatowy Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności przed zagrożeniami 

- Akcja informacyjna dot. Zagrożenia związanego z wirusem ptasiej grypy H5N8 Ptasia 
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Cel strategiczny 7:  
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Wydatki w zł 

Realizacja statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Lubartowie 
9 589 900,00 

Mierniki/wskaźniki działań 

Stopa bezrobocia 

2015 2016 2017 2018 2019 

14,30 % 13,00 % 12,10 % 10,8 % 10,3 % 

 

Liczba bezrobotnych 

2015 2016 2017 2018 2019 

5 154 4 794 4 379 3 976 3 836 

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 242 3 099 2 755 2 482 2 348 

 

Liczba stworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

2015 2016 2017 2018 2019 

01 + 122 11 + 112 11 + 142 11 + 162 01 + 182 

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 2019 

St
ru

kt
u

ra
 b

ez
ro

b
o

ci
a 

Według wieku  
(w latach) 

18-24 916 782 622 589 550 

25-34 1 559 1 383 1 312 1177 1106 

35-44 1 102 1 043 1 003 890 929 

45-54 825 812 795 731 689 

55-59 479 482 420 374 350 

60 lat i 
więcej 

273 292 227 215 212 

Wykształcenie 

wyższe 577 544 496 462 507 

policealne i 
średnie 

zawodowe 
1 179 1 067 1 026 902 901 

średnie 
ogólnokształ

cące 
572 532 476 478 457 

zasadnicze 
zawodowe 

1 629 1 504 1 354 1185 1092 

gimnazjalne i 1 197 1 147 1 027 949 879 
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poniżej 

Czas pozostania  
bez pracy  

(w miesiącach) 

do 1 501 453 388 369 357 

1-3 737 631 677 627 525 

3-6 610 581 507 431 525 

6-12 706 788 580 497 542 

12-24 767 704 742 610 536 

Powyżej 24 1 833 1 637 1 485 1460 1351 

 

Kwota wydatków na programy walki z bezrobociem 

Kwota 
wydatków 

na 
programy 

walki z 
bezroboci

em 
(kwota w 
tysiącach 
złotych) 

 2016 2017 2018 2019 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 
3 869,50 3 543,80 3 079,20 3 007,80 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Lubelskiego 2014-

2020 

1 887,50 2 704,10 2 100,00 2 291,20 

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

300,00 200,00 213,20 350,00 

Program Regionalny 
WL 

0 0 0 497,00 

Program z rezerwy 
MRPiPS 

0 0 0 400,00 

PROGRAM – 30 
Refundacja kosztów 

poniesionych na 
wynagrodzenia 

nagrody oraz składki 
na ubezpieczenia 

społeczne za 
skierowanych 

bezrobotnych do 30 
r.ż. 

2 290,50 3 446,30 1 990,10 0,00 

Pozostałe środki 
(własne) 

6 310,60 5 437,10 4 163,70 3 0043,40 

RAZEM 14 658,10 15 331,30 11 546,20 9 589,90 

 

Liczba szkoleń / warsztatów / prelekcji dostosowujących zasoby wiedzy 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba szkoleń 

Dla osób 
bezrobotnych 

115 178 222 107 219 

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

130 314 156 75 181 
 

 Wydatki w zł 
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Cel strategiczny 8:  
Budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców 

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 

215 353,05 zł 

Mierniki/wskaźniki działań 

Liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów zorganizowanych przez lokalne organizacje 

społeczne 

2015 2016 2017 2018 2019 

21 21 26 27 25 

 

2019: 

W zakresie promocji powiatu: 10 – 41 943,07 zł 

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: 1 – 4 500,00 zł 

W zakresie promocji i ochrony zdrowia: 5 – 10 000,00 zł 

W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 1 – 4 000,00 zł 

W zakresie kultury fizycznej i turystyki: 7 – 31 989,98 zł 

W zakresie wymiaru sprawiedliwości: 1 – 122 920,00 zł 

Tabela 37: Sprawozdanie z Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego 2015 - 2022. Opracowanie: 
Wydział IMP 

6) Podsumowanie 

Przedstawione syntetyczne podsumowanie wdrażania Programu Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego w roku 2019 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 2019 

„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 2019” został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/250/18 Rady Powiatu 

w Lubartowie z dnia 28 września 2018 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 2020” (przyjęty uchwałą) Nr 

VII/88/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 17 września 2019 roku. 

Współpraca o charakterze finansowanym realizowana była poprzez wsparcie lub powierzenie 

realizacji zadań własnych powiatu. W roku 2019 Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłosił 4 otwarte 

konkursy ofert obejmujących zadania realizowane w 2019 r. w następujących zakresach: 

1) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – złożono 1 ofertę – dofinansowano 

1 zadanie;  

2) kultury fizycznej i turystki – złożono 7 ofert – dofinansowanie uzyskało 7 zadań; 

3) ochrony i promocji zdrowia – złożono 4 oferty – dofinansowano 4 zadania;  

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego - złożono 1 ofertę – dofinansowano 1 zadanie. 

Na zadania realizowane w 2019 roku stowarzyszenia i organizacje złożyły w otwartych 

konkursach łącznie 13 ofert. Beneficjentami zrealizowanych zadań byli przede wszystkim 

mieszkańcy powiatu lubartowskiego. Wysokość kwot przyznanych dotacji w poszczególnych 

obszarach zadaniowych: 

http://www.powiatlubartowski.pl/
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I. Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 

1) Lubartowskie Bractwo Św. Huberta na realizację zadania pn.: Ginące Zawody – kwota 

dofinansowania 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); 

II. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki: 

1) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na 

realizację zadania pn.: Bieg Pokój i Dobro – kwota dofinansowania 4 000,00 zł (słownie: 

cztery tysiące złotych); 

2) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na 

realizację zadania pn.: VI Półmaraton Lubartowski „Bez Granic” - kwota 

dofinansowania 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych); 

3) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania  

pn.: Piłkarski Turniej o Puchar Starosty Lubartowskiego – kwota dofinansowania 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

4) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: Powiatowe 

Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne – kwota dofinansowania 1 500,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc pięćset złotych); 

5) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania  

pn.: Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" 

dziewcząt i chłopców – kwota dofinansowania 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

6) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie na realizację zadania pn.: 

Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu  

dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

lubartowskiego – kwota dofinansowania 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 

złotych); 

7) Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT” na realizację zadania pn.: XXIV 

Ogólnopolskie Biegi Lewarta – kwota dofinansowania 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych). 

III. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

Zadanie 1. Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia: 

1) Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie  

na realizację zadania pn.: Piknik Trzeźwościowy – kwota dofinansowania 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych); 

Zadanie 2. Profilaktyka zdrowotna, prowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej, 

profilaktyki uzależnień, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, akcji honorowego 

krwiodawstwa: 

1) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny na 

realizację zadania pn.: Jestem OK – pomoc psychologiczna dla młodzieży – kwota 

dofinansowania 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

2) Stowarzyszenie Sąsiedzi na realizację zadania pn.: Sąsiedzi na "sygnale"  – kwota 

dofinansowania 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 
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3) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA” na realizację zadania pn.: Działania  

w zakresie profilaktyki uzależnień – kwota dofinansowania 1 000,00 zł (słownie jeden 

tysiąc złotych). 

IV. Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli: 

1) Stowarzyszenie Sąsiedzi na realizację zadania pn.: Konkurs dla dzieci i młodzieży 

„Bezpiecznik” – kwota dofinansowania 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 

złotych). 

Z uprawnionymi podmiotami zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych, na łączną 

kwotę 49 500 zł.  

W ramach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W roku 2019 Zarząd Powiatu w Lubartowie wsparł realizację zadania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wpłynęła 1 oferta – dofinansowano 1 zadanie: 

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica na realizację zadania pn.: Maraton Ścieżkami 

Przyrody – kwota dofinansowania 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc tysiące złotych); 

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 2019 umowę 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 2019 – 2021 (DPS Jadwinów). Umowę zawarto ze 

Zgromadzeniem Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincji Matki Bożej Królowej Polski 

w Warszawie na kwotę 197 000,00 zł na rok 2019.  

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 oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2019 r.” w październiku 2018 ogłoszono otwarty konkurs ofert na 

realizację ww. zadania. Złożonych zostało 7 ofert, z których wybrano 1 ofertę: 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” na kwotę 122 920,00 zł, była to kwota niższa 

niż określona w dotacji Wojewody ponieważ wyłoniona organizacja wnioskowała o kwotę 

niższą niż maksymalna. 

  



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

125 | S t r o n a  
 

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 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818) 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 2019 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.  

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;  
– Skierowanie 3 rodzin zastępczych niezawodowych ustanowionych przez sąd na szkolenie 

dla kandydatów na rodziny zastępcze;  
– Prowadzenie procedury kwalifikacyjnej dla 4 kandydatów na rodzinę zastępczą 

niezawodową; 
– Promocja pieczy zastępczej podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin  

w Lubartowie podczas które były rozdawane ulotki informacyjne oraz gadżety z logiem 
PCPR; 



Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2019 rok. 

126 | S t r o n a  
 

– Udzielenie wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 
poprzez pracę socjalną, pomoc finansową na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie 
oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie;  

– Działalność informacyjna i promocyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – Kampania 
społeczna pt. „Kierunek Rodzina”;  

– Współpraca pracowników PCPR i rodziców zastępczych na rzecz rozwoju i działalności 
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Drzewo”; 

– Realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2019-
2021;  

– Realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych, w jednostkach 
oświatowych, stworzenie bazy danych instytucji i organizacji zajmujących się problemami 
rodzin dysfunkcyjnych;  

– wykłady dla przyszłych absolwentów szkół średnich na temat rekrutacji na studia wyższe 
oraz aktualnych progach punktowych na uczelnie w Polsce;  

– Wsparcie rodziców i dzieci poprzez porady i konsultacje, warsztaty, 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;  

– Prowadzenie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną prelekcji, warsztatów, 
interwencji kryzysowej, wykładów dla rodziców, zajęć dla dzieci zdolnych;  

– Realizowanie programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, 
„Szkoły dla Rodziców”, konsultacje dla psychologów i pedagogów szkolnych 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 w pracowni muzycznej, tanecznej, 
plastycznej i teatralno-medialnej; 

– Realizacja Programu wychowawczo – profilaktycznego oraz animacji społecznokulturalnej 
PMDK w Lubartowie;  

– Prowadzenie wolontariatu w jednostkach oświatowych oraz kół zainteresowań;  
– Kierowanie na terapie i psychoterapie, wnioskowanie o leczenie odwykowe, zawiadomienie 

prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez kuratorów sądowych w tym 
prowadzenie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Lubartowie;  

– Interwencje domowe przeprowadzone przez policję, wszczynanie procedury Niebieskie 
Karty, wsparcie i monitoring rodzin przez kuratorów w formie poradnictwa, kierowanie na 
terapię bądź leczenie odwykowe;  

– 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.  
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2.3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  
Podejmowano takie działania jak:  

− Organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych, 
kulturalnych w DPS, ŚDS, WTZ, SOSW; 

− Udzielanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej 
ze środków PFRON; 

− Realizacja programu „Aktywny Samorząd” w tym m.in. dofinansowanie do czesnego za 
studia wyższe i pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, „Wyrównywanie 
różnic między regionami III”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu”; 

− Wnioskowanie o wsparcie w ramach „Aktywnego Samorządu MODUŁ II” w wersji 
elektronicznej przez system SOW przygotowany przez PFRON; 

− Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, praca socjalna, opieka 
medyczna, zajęcia terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych; 

− Dostosowanie metod i form  kształcenia (nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, 
zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) w placówkach oświatowych; 

− Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów   
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na ich niepełnosprawność; 

− Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 
niepełnosprawnych w rynek pracy w szczególności przez doradztwo zawodowe, 
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; 

− Szkolenia kadry terapeutycznej, nauczycielskiej; 

− Działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej, 
na lata 2015-2019, do której zadań należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających 
do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja praw osób 
niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych; 

− Prace remontowo – budowlane i zakup sprzętu rehabilitacyjnego w DPS; 

− Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych; 

− Współpraca międzyinstytucjonalna z organizacjami pozarządowymi, prasą lokalną. 
  

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:  

– projekt PUP „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Lubelskim II” dla osób 
pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim;  

– Projekt „Drogi-Mosty-Rzeki III” skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;  
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– Projekt PUP „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
lubartowskim (IV)”;  

– Projekt PUP „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie 
Lubartowskim (V)”;  

– Projekt PUP „Regiony wysokiego bezrobocia”;  
– Organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w dwóch gminach powiatu lubartowskiego;  
– Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego;  
– Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez refundacje kosztów zatrudnienia, staże, roboty 

publiczne, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, 
wyposażenie stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie, 
kontrakty socjalne;  

– Aktywizacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych poprzez prace interwencyjne, 
roboty publiczne oraz wyposażenie stanowiska pracy;  

– Giełdy pracy, wizyty w zakładach pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;  
– 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;  

– Współpraca międzyinstytucjonalna.   
 

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, profilaktyka przeciw grypie, ;  

− Wykrywanie zeza, ostrości wzroku, słuchu, widzenia barw, ciśnienia krwi, narządów 
ruchu, badania rozwoju fizycznego, schorzeń obniżających wydolność oddechową, 
zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi;  

− Organizowanie szkoleń, spotkań metodycznych, programów edukacyjnych w zakresie 
edukacji prozdrowotnej, profilaktyka zakażeń szpitalnych oraz zapobieganie 
przenoszeniu zakażeń wewnątrz oddziałowych;  

− Praca z uczniami z deficytami zdrowotnymi wykrytymi poprzez badanie przesiewowe, 
którzy wymagają pracy indywidualnej. Uczniowie z wadami wzroku, słuchu, z chorobami 
układu krążenia, niedoborami masy ciała, z nadwagą, ze schorzeniami układu 
pokarmowego, oddechowego, alergiami;  

− Realizowanie działań w ramach Światowego Dnia Zdrowia (07.04.2019 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, 
kampanii dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu 
(31.05.2019 r., Światowy Dzień bez Tytoniu), uzależnieniami, innymi substancjami 
psychoaktywnymi,  racjonalnego odżywiania, agresji, przemocy m.in. w formie olimpiad, 
konkursów, uczestnictwo w akcjach i kampaniach prozdrowotnych;  
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− 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 i rodziców wszystkich szkół;  

− Organizowanie spotkań tematycznych, debat, wykładów dot. bezpieczeństwa;  

− Opracowanie procedur reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych 
i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
bezpieczeństwa cyfrowego w szkole, diagnoza poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych;  

− Wsparcie rodzin zagrożonych występowaniem przemocy poprzez podnoszenie 
umiejętności rodzicielskich, podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych, 
promowanie postaw i działań wolnych od przemocy w zakresie wychowywania dzieci 
(indywidualne porady wychowawcze, konsultacje z psychologiem, udostępnianie 
literatury);  

− 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;  

− Działania w ramach „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  
w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku;  

− Szerokie działania informacyjne n/t zjawiska przemocy w placówkach oświatowych 
wśród uczniów i rodziców;  

− VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym;  

− Współpraca międzyinstytucjonalna.  
 
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, zebranie szczegółowych informacji na 
temat NGO działających na terenie powiatu lubartowskiego i utworzenie bazy danych  
o 133 organizacjach;  

− Spotkania NGO w Starostwie Powiatowym;  

− realizowanie Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami 
pozarządowymi określającego zasady partnerskiej współpracy;  

− Platforma konsultacji elektronicznych.  

−  
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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, warsztatów umiejętności 
psychospołecznych, praktyk zawodowych dla młodzieży na temat planowania kariery 
zawodowej, predyspozycji zawodowych w świetle wyboru szkoły wyższej, wprowadzenia 
na rynek pracy, zawodowego wizerunek młodego człowieka, dokonywania trafnych 
wyborów kształcenia;  

− 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 samozatrudnieniem; 

− Współpraca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze szkołami;  

− Pedagogizacja rodziców, w tym „Szkoła dla rodziców” organizowana przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną;  

− Realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych, przeciwdziałania agresji 
i przemocy w placówkach oświatowych i kultury;  

− Zebrania Zespołów Samokształceniowych dla pedagogów ze szkół Powiatu 
Lubartowskiego odbywających się na terenie Poradni;  

− Współpraca w realizacji programu podnoszenia kompetencji i doświadczeń zawodowych 
na bazie mikropraktyk „Smak zawodu”;  

− Informowanie pracodawców o możliwości finansowania kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
wspierającego mobilność zawodową pracowników;  

− Współpraca międzyinstytucjonalna.  
 

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 2019-2021  

Program został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lubartowie Nr X/117/19 z dnia 20 
grudnia 2019 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 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie realizowało cel główny 
Programu „rozwój nowych i wsparcie istniejących form pieczy zastępczej oraz organizowanie 
wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą” poprzez realizację 
poszczególnych celów szczegółowych. 

1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, w tym utworzenie rodziny zastępczej zawodowej  

Zainicjowana w 2018 r. kampania społeczna pod hasłem „Kierunek Rodzina” była 
kontynuowana również w 2019 r. Upowszechniano ją poprzez przeprowadzenie akcji 
promującej pieczę zastępczą podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin  w Lubartowie. 
Uczestnikom festynu rozdawane były ulotki informacyjne zachęcające  do tworzenia rodzin 
zastępczych oraz gadżety z logiem PCPR.   

Systematycznie na stronie internetowej PCPR w Lubartowie oraz na portalu internetowym 
Facebook umieszczane były informacje dotyczące promocji rodzin zastępczych. W grudniu 2019 
r. został ponownie udostępniony film „List do Św. Mikołaja - Klaudia”.  

Kampania miała na celu poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci 
pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Efektem podejmowanych działań było zgłoszenie 
się 4 małżeństw, którzy złożyli wniosek o przyjęcie ich na kandydatów na rodzinę zastępczą 
niezawodową.  

2. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych  

• Wsparcie 45 rodzin pracą 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

• Organizowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Odbyło się 6 spotkań, w których 
uczestniczyło 12 rodziców zastępczych.  

• Organizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego 
i prawnego dla rodzin zastępczych oraz umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej: 
Psycholog:  

− udzielił 56 porad psychologicznych dla rodziców zastępczych;  

− objął wsparciem dzieci przebywające w pieczy zastępczej podczas 97 spotkań;  

− przeprowadził 23 diagnozy psychologiczne dla rodziców zastępczych;  

− wspierał Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej poprzez uczestnictwo w zespołach 
oceny rodzin;  

− przeprowadził 6 spotkań grupy wsparcia, w wymiarze 12 godzin, w których 
uczestniczyło 12 rodziców zastępczych;   

Pedagog objął opieką dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej (13 dzieci), 
które wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie istniejących trudności edukacyjnych 
i opiekuńczo-wychowawczych.  

• Zapewnienie środków finansowych w budżecie powiatu dla rodzin zastępczych: 

− Wypłacono świadczenia w kwocie: 1.417.565,86 zł.  

− Realizacja comiesięcznego zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu 
Lubartowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów, w kwocie: 146.397,76 zł.  
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− Otrzymywanie zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, 
a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, w kwocie: 
198.971,72 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: 174.363,31 zł.  

 
3. Pomoc w usamodzielnieniu wychowankom pieczy zastępczej:  

• Realizacja 29 indywidualnych programów usamodzielnienia.  

• Wspieranie finansowe i rzeczowe usamodzielnionych wychowanków, poprzez 
przyznanie pomocy na:  

− kontynuowanie nauki – comiesięczną pomoc finansową otrzymało 22 wychowanków, 
w łącznej kwocie: 97.961,57 zł.  

− usamodzielnienie – jednorazową pomoc finansową otrzymało 5 wychowanków, 
w łącznej kwocie: 31.226,00 zł.  

− zagospodarowanie – jednorazową pomoc w formie rzeczowej otrzymało 
6 wychowanków, w łącznej kwocie: 10.835,94 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:  

− „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczenie, zachowania suicydalne, 
zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”;  

− „Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej – współpraca służb”;  

− „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej”;  

− „Kontrola zarządcza”;  

− „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi 
i nastolatkami”;  

− „Diagnoza rodziny”;  

− „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej”;  

− „Dziecko jest najważniejsze” – 7 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego;  

− „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce PCPR i MOPR;  

− „Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”;  

− „Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy 
seksualnej”;  

− Spotkania superwizyjne;  

− „Współpraca ośrodka adopcyjnego z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej”.  
  

Inicjowanie współpracy z jednostkami pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie 
wzajemnej wymiany doświadczeń i pomocy dziecku. W 2019 r. odbyło się 207 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  
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z dzieckiem lub rodziną dziecka, w tym 5 posiedzeń  dotyczących omówienia bieżącej sytuacji  
w rodzinach zastępczych:  

• Dokonano 171 okresowych ocen sytuacji dzieci na podstawie, których sporządzano 
informację i przesyłano do Sądu Rejonowego w Lubartowie;  

• 31 ocen rodzin zastępczych.  
 

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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5. 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 2017 2018 2019 

znaczny 286 314 349 

umiarkowany 465 528 656 

lekki 349 350 344 

przed 16 r. ż 171 166 153 

Razem 1271 1358 1502 

Liczba osób, które nie uzyskały 
orzeczenia o 

niepełnosprawności 
54 72 52 

Tabela 38: Liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Lubartowie. Opracowanie: PCPR 

 
Wykres 12: Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON  

w PCPR Lubartów w latach 2016, 2017, 2018 i 2019. 
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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.  
Dofinansowanie wypłacono 9 osobom niepełnosprawnym mającym problemy w poruszaniu 
się na kwotę 77.232,00 zł. 

2. 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.  
Dofinansowanie wypłacono 3 osobom niepełnosprawnym na kwotę 5.081,00 zł. 

3. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.  
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).  
Dofinansowanie wypłacono 587 osobom niepełnosprawnym na kwotę 461.910,00 zł. 

2. 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 17 osobom niepełnosprawnym na kwotę 16.925,00 zł.  

Działanie 3: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych: 

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 53 osobom niepełnosprawnym oraz  32 opiekunom na kwotę 
84.085,00 zł. 
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Działanie 4: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

W roku 2019 zrealizowano 3 wnioski (dla 200 osób), na kwotę 7.260,00 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 Szklarskiej Poręby. 

Działanie 5: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  

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 2019 koszty działania obu warsztatów z uwzględnieniem wszystkich źródeł 
finansowania wyniosły 1.508.001,00 zł.  

Działanie 6: Realizacja programu ,,Aktywny Samorząd”  

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”  

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie  do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej.  
W 2019 r. Powiat Lubartowski realizował projekt złożony w ramach programu ,,Wyrównywania 
różnic między regionami III” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych ,,PRO EDUCATIO” na 
zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ w Ostrowie Lubelskim na kwotę 213.000,00 zł.  
 

Zakończenie realizacji projektu w ramach umowy zawartej 27 czerwca 2019 r. w Lublinie nr 
WRR/000332/03/D w sprawie realizacji programu: „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” ustalono na dzień 31.03.2020 r. 
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Cel 3: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy  

Działanie 1: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy  

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez 
powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz osób poszukujących pracy oraz pracodawców. 
Osoba szukająca pracy w ramach usługi może uzyskać informacje o ofertach pracy, 
organizowanych giełdach i targach pracy, a także o możliwościach skorzystania z innej pomocy 
oferowanej przez urząd w sytuacji, gdy potrzeby są większe niż oferuje to pośrednictwo pracy.    

Pracodawca w ramach pośrednictwa pracy może skorzystać z pomocy urzędu 
w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej pomocy uzyska wsparcie w przygotowaniu oferty 
pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie 
zostaną skierowani na rozmowę. W ramach usługi pośrednictwa pracy urzędy pracy realizują 
szereg zadań na rzecz swoich klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy  i pracodawców. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usługi jest pozyskiwanie od 
pracodawców ofert pracy, które następnie upowszechniane są do publicznej wiadomości 
w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez inne środki masowego 
przekazu. Przyjęcie oferty pracy i jej upowszechnienie wiąże się z koniecznością zapewnienia 
przez urząd odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy.  

Pracownicy urzędu realizujący zadania w ramach usługi z jednej strony udzielają pomocy 
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez 
przekazywanie informacji o ofertach pracy i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę 
kwalifikacyjną, z drugiej udzielają pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich 
pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają wymagania zgłoszone w ofercie pracy. 
Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy 
z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy. Ważnym zadaniem jest również informowanie 
klientów o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz 
przekazywanie osobom bezrobotnym informacji o przysługujących im prawach  i obowiązkach 
wynikających z rejestracji w urzędzie.  

Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie 
z zasadami: dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; dobrowolności 
– oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi; równości – oznaczającej obowiązek 
udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy  w znalezieniu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie lub orientację seksualną; jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy 
zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.  

W ramach pośrednictwa pracy osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie w postaci: 56 
propozycji pracy, 22 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 
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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 2019 roku zgłoszono 40 ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy.  

Działanie 2: Prowadzenie poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych  

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy 
i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. 
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy 
w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.  

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą 
potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.  
W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe 
spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.  

W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie: wyboru lub 
zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, 
określenia swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego.   

W 2019 roku dla osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawnych 
- 13 osób skorzystało z porad  zawodowych indywidualnych w tym dla  9 kobiet,  liczba wizyt 
w ramach porad indywidualnych 13, oraz 7 osób uczestniczyło  w grupowych spotkaniach 
informacyjnych w tym 3 kobiety.   

W 2019 roku 2 osoby niepełnosprawne zostały skierowane na szkolenia. Szkolenie  
w zakresie „Pracownik kadrowo-płacowy z egzaminem ECDL Base” skorzystała 1 kobieta  do 30 
roku życia, jak również 1 kobieta ukończyła szkolenie w zakresie „ Księgowość komputerowa  
z egzaminem ECDL Base”. 

Działanie 3: Współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych  

Tut. Urząd współpracował z pracodawcami w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym 
niepełnosprawnym, polegała ona 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.  

Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, które korzystały  
z usług lub instrumentów, w tym w podziale na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy:   

− staż 15 osób;  

− podjęcie działalności gospodarczej 1 osoba; 

− prace interwencyjne 10 osób;  

− szkolenia 2 osoby;  

− wyposażenie stanowiska pracy 1 osoba;  

− roboty publiczne 3 osoby. 
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Działanie 4: Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.  

W 2019 roku dofinansowanie na działalność gospodarczą finansowane ze środków 
Funduszu Pracy 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:  

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 2019 był szóstym 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. 

6. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2019 - 2024. 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2019 - 2024”, został przyjęty Uchwałą Nr X/116/19 
Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 20 grudnia 2019 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. 
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poz. 1390, z 2019 r. poz. 730, 1818). 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 ww Programu na lata 2019 – 2024.   

Celem głównym Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 jest zmniejszenie zjawiska przemocy, 
poprzez podniesienie skuteczności pomocy osobom doświadczającym przemocy, zapewnienie 
im ochrony i bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec 
osób stosujących przemoc.  

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 dotkniętych przemocą 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. Pamiętać należy, ze lista problemów 
jest znacznie dłuższa. W porównaniu do zeszłego roku, zmniejszyła się liczba osób ubogich, 
bezrobotnych, niepełnosprawnych i  długotrwale chorych w powiecie. Zmiany te możne 
częściowo uzasadnić tym, że beneficjenci ops podejmują aktywność zawodową, podnoszą 
swoje kwalifikacje, a także są wspierani finansowo przez rządowy Program „500+”, a także 
program „Dobry Start”.   

Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2019 roku liczba rodzin doświadczających przemocy 
zwiększyła się w stosunku do roku 2018 o 7 rodzin. Natomiast procedurę  „Niebieskie Karty” 
wszczęto 210 razy, czyli o 29 kart mniej w stosunku do roku poprzedniego. Także liczba 
posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych zmniejszyła się. Świadczyć 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 jest trudna do określenia i 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 przedstawiają poniższa 
tabela.  
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Rok 2018 2019 

Lp. Problemy społeczne 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinie 

1. Ubóstwo 1495 3960 1220 3025 

2. Bezrobocie 1205 3342 1022 2767 

3. 
Długotrwała lub ciężka 

choroba 
993 2225 871 1970 

4. Niepełnosprawność 798 1770 694 1206 

5. Przemoc w rodzinie 203 519 210 470 

6. Liczba Niebieskich Kart 239 210 

7. 

Liczba posiedzeń Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

80 70 

8. 
Liczba posiedzeń 
grup roboczych 

1080 925 

Tabela 39: Dane dotyczące liczby rodzin i osób w rodzinach dotkniętych problemami społecznymi  
w Powiecie Lubartowskim. Źródło: PCPR w Lubartowie. 

 

Cele szczegółowe Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024 to:  

1) Zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu świadomości 
i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie;  

2) Budowanie 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. 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 2019-2024. 
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Rok 2017 2018 2019 

Lp 
Problemy 
społeczne 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinie 

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 348 1157 

2. - rodzina niepełna 238 693 212 622 185 554 

3. 
- rodzina 

wielodzietna 
111 644 84 492 72 403 

4. 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 

wielodzietności 
443 2328 422 2156 346 1719 

Tabela 40: Dane dotyczące liczby rodzin i osób w rodzinach dotkniętych problemami społecznymi 
w Powiecie Lubartowskim. Źródło: PCPR w Lubartowie. 

 
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 dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów z rodzin 
zagrożonych przemocą, zgłaszających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Dane uzyskane  
z 13 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu sugerują, 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 2019 roku była bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zjawisko to zdiagnozowano  w 348 
rodzinach (1157 członków rodzin) w największym stopniu w rodzinach niepełnych – 185 rodzin 
(554 członków rodzin) oraz wielodzietnych – 72 rodziny (403 członków rodzin). Potrzebę 
ochrony macierzyństwa oraz wielodzietności zaobserwowano w 346  rodzinach.  Mając na 
uwadze powyższe, podmioty realizujące ww 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.  

Szkoły realizowały programy wychowawcze, szkolne programy profilaktyki, plany pracy 
wychowawczej, pogadanki, prelekcje, wykłady, spektakle tematyczne, akcje informacyjno – 
plakatowe, rozdawnictwo ulotek i broszur.  

Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie propagował prawidłowe relacje w środowisku rodzinnym 
poprzez broszury informacyjne, indywidualne wsparcie ofiar przemocy przez pedagoga oraz 
wdrażanie tematyki przemocy w rodzinie na lekcjach wychowawczych.  Na terenie szkoły 
działały koła zainteresowań oraz prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, których charakter miał 
na celu promocję działań w zakresie wychowawczym młodzieży.   
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Zespół Szkół w Kocku zorganizował prelekcje dla rodziców oraz indywidualne porady 
wychowawcze, ponadto prowadził rozdawnictwo ulotek i broszur dotyczących problemu 
przemocy w rodzinie, akcje informacyjno - plakatową: ,, Stop agresji i przemocy”.   

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim we wszystkich klasach realizował „Szkolny program 
wychowawczo-profilaktyczny” oraz „Plany pracy wychowawczej”.  

Ponadto placówki oświatowe z terenu powiatu 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.   

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 2019 roku prowadziła programy 
psychoedukacyjne oraz pogadanki i prelekcje dla rodziców i nauczycieli o różnorodnej 
tematyce. Odbyły się  warsztaty  psychoedukacyjne: „Bezpieczeństwo w Internecie” – klasy IV-
VIII - 24 spotkania/ 308 uczniów; „Wartości w życiu codziennym i społecznym” – klasy V-VIII –  
8 spotkań – 138 uczniów;  „Budowanie zespołu klasowego” warsztaty interwencyjno-
psychoedukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych – 8 spotkań/ 35 uczniów; Warsztaty 
rozwijające kompetencje społeczne uczniów – 17 spotkań/ 91 uczniów; „Zajęcia aktywizujące 
do samodzielnego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia” – zajęcia wdrażające  do prawidłowych 
postaw społecznych, związanych z pracą dla klasy VIII oraz szkół ponadpodstawowych – 25 
spotkań/ 304 uczniów; „Rozwiązywanie konfliktów w klasie” - zajęcia socjoterapeutyczne, 
skierowane do dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, mających na celu rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych i kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji problemowych –  
4 spotkania/ 33 uczniów. Przeprowadzono „Trening Umiejętności Społecznych TUS” - mający na 
celu wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w zakresie radzenia sobie  
z emocjami, komunikowania się z innymi, korzystania  ze wsparcia – klasa II – cykl 5 spotkań/16 
osób. Odbyły się w Poradni warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców” – program zajęć 
wspierający rodziców w codziennych relacjach  z dziećmi oraz „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, 
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – cykl zajęć  po 10 spotkań/19 osób. Zorganizowano 
pogadanki i prelekcje dla rodziców, nauczycieli i uczniów: „Jak radzić sobie z przemocą 
rówieśniczą?”; „Rola rodziców w wychowaniu dziecka”; „Zagrożenia dla dzieci płynące  
z Internetu”; „Rodzeństwo bez rywalizacji”.  

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.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w roku sprawozdawczym prowadziło 
grupę wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny, które sygnalizowały problemy opiekuńczo - 
wychowawcze objęte były szerokim poradnictwem pedagogicznym, psychologicznym oraz 
rodzinnym. W placówce odbywały się także cykliczne spotkania Grupy Wsparcia dla osób 
doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie. 17 kobiet z Powiatu Lubartowskiego 
korzystało z porad na temat prawidłowych postaw rodzicielskich  i umiejętności 
wychowawczych.  

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie w ramach spotkań profilaktycznych 
przeprowadzili pogadanki dla uczniów szkół na terenie powiatu lubartowskiego, których 
głównym celem było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Uczestniczyli oni w piknikach, 
festynach rodzinnych, gdzie promowali prawidłowe postawy społeczne wolne od przemocy.  
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Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej: 

−  stworzenie systemu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności 
psychologicznego i rodzinnego, tj. wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, oraz 
działań interwencyjno – kryzysowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak 
również świadczenie pomocy dla każdej osoby z powiatu lubartowskiego, która doświadczy 
sytuacji kryzysowej; 

−  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; 

−  rozszerzenie działalności ukierunkowanej na osoby niepełnosprawne i seniorów poprzez 
realizację programów skierowanych do ww. grupy w celu likwidacji barier społecznych, 
zawodowych i edukacyjnych; 

−  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;  
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

Rejestr uchwał Rady Powiatu w Lubartowie 2019 r. 

W 2019 roku Rada Powiatu w Lubartowie odbyła 8 sesji podczas których podjęła 99 uchwał.  

Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał wraz z informacją o stanie ich realizacji.  

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Jednostka 
zaangażo

wana 

Stan realizacji 
(zrealizowano,  

w trakcie 
realizacji, nie 
zrealizowano) 

K
o

m
en

tarz/ 
U

w
agi 

III/27/19 6.02.2019 

powołania Rady Społecznej działającej 
w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Lubartowie 

SPO/SPZO

Z 
zrealizowano 

 

III/28/19 6.02.2019 
zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w 
Lubartowie 

OIS zrealizowano 
 

III/29/19 6.02.2019 
zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół 
w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 
 

III/30/19 6.02.2019 
zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Zawodowej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 
 

III/31/19 6.02.2019 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych oraz określenia stawek za 
1 kilometr przebiegu pojazdu 
używanego do celów służbowych dla 
radnych powiatu 

ORG zrealizowano 

 

III/32/19 6.02.2019 
planu pracy Rady Powiatu w 
Lubartowie na 2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/33/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego Rady 
Powiatu w Lubartowie na 2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/34/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 
2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/35/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu 
w Lubartowie na 2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/36/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu w 
Lubartowie na 2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/37/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Powiatu w Lubartowie na 
2019 rok 

ORG zrealizowano 
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III/38/19 6.02.2019 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Lubartowie na 2019 rok 

ORG zrealizowano 
 

III/39/19 6.02.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano 
 

III/40/19 6.02.2019 
zmian w budżecie Powiatu 

Lubartowskiego na 2019 rok 
FIN zrealizowano 

 

IV/41/19 27.03.2019 
przyjęcia rezygnacji członka Zarządu 
Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano 
 

IV/42/19 27.03.2019 

zmieniająca uchwałę  w sprawie 
powołania Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu w 
Lubartowie oraz uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Powiatu w Lubartowie 

ORG zrealizowano 

 

IV/43/19 27.03.2019 
wyboru członka Zarządu Powiatu w 
Lubartowie 

ORG zrealizowano 
 

IV/44/19 27.03.2019 
powierzenia Zespołowi Szkół Nr 2 w 
Lubartowie obsługi finansowej 
Zespołu Szkół w Kocku 

OIS 
w trakcie 

realizacji 

 

IV/45/19 27.03.2019 

określenia szczegółowych zasad 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji 
obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych 
wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty 

ORG zrealizowano 

 

IV/46/19 27.03.2019 

określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadające Powiatowi 
Lubartowskiemu według algorytmu na 
2019 rok 

SPO/PCPR

/ 

PUP 

zrealizowano 

 

IV/47/19 27.03.2019 
współdziałania z Gminą Ostrów 
Lubelski przy organizacji Dożynek 
Powiatowych w roku 2019 

IRE zrealizowano 
 

IV/48/19 27.03.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano 
 

IV/49/19 27.03.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok 

FIN zrealizowano 
 

IV/50/19 27.03.2019 
oddalenia wniosku o ustanowienie 
budżetu obywatelskiego Powiatu 
Lubartowskiego  

ORG zrealizowano 
 

IV/51/19 27.03.2019 
pozostawienia skargi bez rozpoznania ORG zrealizowano  

V/52/19 29.05.2019 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego 

SPO/SPZO

Z 
zrealizowano 
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Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lubartowie za 2018 r. 

V/53/19 29.05.2019 
wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 w 
Lubartowie i likwidacji Policealnej 
Szkoły Zawodowej w Lubartowie 

OIS zrealizowano 
 

V/54/19 29.05.2019 

wyłączenia z Zespołu Szkół w 
Ostrowie Lubelskim i likwidacji 
Policealnej Szkoły Zawodowej w 
Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

V/55/19 29.05.2019 

wyłączenia z Zespołu Szkół w 
Ostrowie Lubelskim i likwidacji 
Policealnej Szkoły Zawodowej dla 
Dorosłych w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

V/56/19 29.05.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Lubartowski” 

OIS zrealizowano 

 

V/57/19 29.05.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia szczegółowych warunków 
przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów oraz trybu ich 
przyznawania 

OIS zrealizowano 

 

V/58/19 29.05.2019 
w sprawie współdziałania z Gminą 
Uścimów przy organizacji XXIX Biegu 
Jezior 

IRE zrealizowano 
 

V/59/19 29.05.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok 

FIN zrealizowano 
 

VI/60/19 18.06.2019 
udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Lubartowie wotum zaufania za 2018 
rok 

ORG zrealizowano 
 

VI/61/19 18.06.2019 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Lubartowskiego za 2018 rok 

FIN zrealizowano 

 

VI/62/19 18.06.2019 
udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Lubartowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok 

ORG zrealizowano 
 

VI/63/19 18.06.2019 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych mających siedzibę na 
obszarze powiatu lubartowskiego od 
dnia 1 września 2019 r.  

OIS zrealizowano 

 

VI/64/19 18.06.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano 
 

VI/65/19 18.06.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok 

FIN zrealizowano 
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VII/66/19 17.09.2019 
zmieniająca Statut Powiatu 
Lubartowskiego 

ORG zrealizowano 
 

VII/67/19 17.09.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez 
Powiat Lubartowski 

 

OIS 
zrealizowano 

 

VII/68/19 17.09.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za 
zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w 
Lubartowie oraz terminu i sposobu jej 
wnoszenia 

OIS zrealizowano 

 

VII/69/19 17.09.2019 

stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Specjalnego w Firleju 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Firleju 

OIS zrealizowano 

 

VII/70/19 17.09.2019 

stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie 
Lubelskim w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Zespole Szkół w 
Ostrowie Lubelskim 

 

OIS 
zrealizowano 

 

VII/71/19 17.09.2019 
stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Sportowego w Lubartowie 
w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie 

OIS zrealizowano 
 

VII/72/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubartowie w 
czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VII/73/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Lubartowie w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VII/74/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marcina 
Stępnia w Kocku w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące im. Marcina 
Stępnia w Kocku 

 

OIS 
zrealizowano 

 

VII/75/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Kocku w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w 
Kocku 

OIS zrealizowano 
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VII/76/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Ostrowie 
Lubelskim w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Ostrowie 
Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

VII/77/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie I 
Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

VII/78/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum 
Zawodowego w Lubartowie w 
pięcioletnie Technikum Zawodowe 
w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VII/79/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum 
Zawodowego nr 2 w Lubartowie w 
pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 
2 w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VII/80/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum 
Zawodowego w Kocku w pięcioletnie 
Technikum Zawodowe w Kocku 

OIS zrealizowano 

 

VII/81/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum 
Zawodowego w Ostrowie Lubelskim 
w pięcioletnie Technikum Zawodowe 
w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

VII/82/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Lubartowie w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VII/83/19 17.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Ostrowie Lubelskim w 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Ostrowie Lubelskim 

OIS zrealizowano 

 

VII/84/19 17.09.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół 
Zawodowych  
Nr 1 w Lubartowie w Regionalne 
Centrum Edukacji Zawodowej w 
Lubartowie  

OIS zrealizowano 

 

VII/85/19 17.09.2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie OIS zrealizowano  
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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 

VII/86/19 17.09.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  

FIN zrealizowano 
 

VII/87/19 17.09.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok 

FIN zrealizowano 
 

VII/88/19 17.09.2019 

Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Lubartowskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2020 rok 

SPO 
w trakcie 

realizacji 

 

VII/89/19 17.09.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Lubartowski umowy  
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego   

KOM zrealizowano 

 

VII/90/19 17.09.2019 
uznania skargi na Zarząd Powiatu  
w Lubartowie za bezzasadną 

ORG zrealizowano 
 

VII/91/19 17.09.2019 

uznania petycji dotyczącej 
wprowadzenia Polityki  Zarządzania 
Konfliktem Interesów wobec Radnych 
Rady Powiatu w Lubartowie za 
niezasługującą na uwzględnienie 

ORG zrealizowano 

 

VII/92/19 17.09.2019 

uznania skargi na Dyrektora 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie za 
bezzasadną 

ORG zrealizowano 

 

VII/93/19 17.09.2019 

uznania skargi na Dyrektora 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie za 
bezzasadną 

ORG zrealizowano 

 

VII/94/19 17.09.2019 
uznania skargi na Dyrektora 
Regionalnego Centrum Edukacji 

ORG zrealizowano 
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Zawodowej  
w Lubartowie za bezzasadną, 

VII/95/19 17.09.2019 

uznania skargi na Dyrektora 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej  
w Lubartowie za zasadną 

ORG zrealizowano 

 

VIII/96/19 28.10.2019 

pozostawienia bez rozpoznania 
anonimowej  skargi na działalność 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Lubartowie 

ORG zrealizowano 

 

VIII/97/19 28.10.2019 

określenia sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych  
i manipulacyjnych, ceny za usługi 
przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz sposobu 
dystrybucji biletów za usługę 
świadczoną przez operatora  
w publicznym transporcie zbiorowym 
o charakterze użyteczności publicznej 
na obszarze Powiatu Lubartowskiego 

KOM zrealizowano 

 

VIII/98/19 28.10.2019 
zamiaru przekształcenia Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w 
Lubartowie poprzez zmianę siedziby 

OIS zrealizowano 
 

VIII/99/19 28.10.2019 
zamiaru przekształcenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Lubartowie poprzez zmianę siedziby 

OIS zrealizowano 
 

VIII/100/19 28.10.2019 

sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w treści uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum 
Zawodowego w Lubartowie  
w pięcioletnie Technikum Zawodowe 
w Lubartowie 

OIS zrealizowano 

 

VIII/101/19 28.10.2019 

podjęcia współdziałania przy realizacji 
projektu pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1551 L od centrum 
miejscowości Pałecznica do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
821” 

IRE/ZDP 
w trakcie 
realizacji 

 

VIII/102/19 28.10.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano 
 

VIII/103/19 28.10.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok  

FIN zrealizowano 
 

VIII/104/19 28.10.2019 
emisji obligacji serii A19, B19, C19, 
D19, E19, F19, G19, H19 oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu 

FIN zrealizowano 
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VIII/105/19 28.10.2019 

emisji obligacji serii I19, J19, K19, A20, 
B20, C20, D20, A21, A22 oraz zasad 
ich zbywania, nabywania  
i wykupu 

FIN zrealizowano 

 

VIII/106/19 28.10.2019 
zmiany uchwały dotyczącej 
utworzenia Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Powiatu Lubartowskiego 

IRE zrealizowano 
 

IX/107/19 26.11.2019 

zmiany uchwały Nr IV/46/19 Rady 
Powiatu w Lubartowie w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadające Powiatowi 
Lubartowskiemu według algorytmu na 
2019 rok  

SPO/PCPR

/PUP 
zrealizowano 

 

IX/108/19 26.11.2019 

uchylająca uchwałę w sprawie 
powierzenia Gminie Kock 
prowadzenia zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową 

IMP zrealizowano 

 

IX/109/19 26.11.2019 

uchylająca uchwałę w sprawie 
powierzenia Gminie Lubartów 
prowadzenia zadania publicznego  
z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi 

IMP zrealizowano 

 

IX/110/19 
 

26.11.2019 

zmiany uchwały Nr VIII/104/19 Rady 
Powiatu w Lubartowie z dnia 28 
października 2019 r. w sprawie emisji 
obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, 
F19, G19, H19 oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

FIN zrealizowano 

 

IX/111/19 26.11.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok  

FIN zrealizowano 
 

IX/112/19 26.11.2019 
przyjęcia od Wojewody Lubelskiego 
zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej 

ZKR zrealizowano 
 

IX/113/19 
 

26.11.2019 

wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego 
z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu, obowiązujących 
w 2020 roku 

KOM zrealizowano 

 

IX/114/19 26.11.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Lubartowski umowy o 
świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

KOM zrealizowano 

 

X/115/19 
 

20.12.2019 

zatwierdzenia Programu Naprawczego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

SPO/SPZO

Z 
zrealizowano 
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Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 

X/116/19 
 

20.12.2019 

przyjęcia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie 
Lubartowskim na lata 2019-2024 

SPO/PCPR zrealizowano 

 

X/117/19 
 

20.12.2019 

przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Powiatu 
Lubartowskiego na lata 2019-2021 

SPO/PCPR zrealizowano 
 

X/118/19 
 

20.12.2019 

określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków  
i zasad korzystania z tych obiektów, 
których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat 
Lubartowski 

IMP/ZDP zrealizowano 

 

X/119/19 
 

20.12.2019 

ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych, dla których zarządcą 
jest Zarząd Powiatu w Lubartowie na 
cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

IPM/ZDP zrealizowano 

 

X/120/19 
 

20.12.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Lubartowski umowy  
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

KOM zrealizowano 

 

X/121/19 20.12.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

FIN zrealizowano 
 

X/122/19 20.12.2019 
zmian w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego na 2019 rok 

FIN zrealizowano 
 

X/123/19 20.12.2019 
wydatków budżetu powiatu, które  
w 2019 roku nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 

FIN 
w trakcie 
realizacji 

 

X/124/19 20.12.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej FIN 
w trakcie 
realizacji 

 

X/125/19 20.12.2019 
budżetu Powiatu Lubartowskiego na 
2020 rok  

FIN 
w trakcie 
realizacji 

 

Tabela 41: Wykaz uchwał Rady Powiatu w Lubartowie wraz z informacją o stanie ich realizacji.  
       Opracowanie: Wydział ORG. 
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VI. INWESTYCJE 

1. Realizacja inwestycji drogowych w 2019 roku 

Lp. NAZWA ZADANIA 

P
A

R
TN

ER
 

ZAKRES 
ROBÓT 

[m] 

FINANSOWANIE  [zł] 
WARTOŚĆ INWESTYCJI                    

(zgodnie z planem) 
[zł] Powiat 

 
Gmina 

 

UE 
Budżet 

Państwa 

1. 

„Przebudowa mostu 
na rzece Czarna wraz 
z przebudową drogi 

powiatowej nr 1221 L 
(Wola Osowińska-

Nowiny) – Tereba –
Talczyn – Annopol - 

do dr. woj. nr 808)" – 
dokumentacja 

projektowa 

X
 

Most 
12,2 

Droga 
ok- 990 

59 655,00 X X 59 655,00 

2. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1223 L 

(Annówka - do dr. 
kraj. nr 19)” G

m
.  

K
o

ck
 

848 160 598,00 160 598,00 X 321 196,00 

3. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1252 L 

(Lipniak - Górka) - 
etap I 

K
o

ck
 

1 710 476 839,36 X 

1 126 469,00 
FDS 

Od 7.11.2019. 
kwota dotacji 
- 988 117,00 

1 831 196,00 

4. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1252 L 

(Lipniak - Górka) - 
etap II” – 

dokumentacja 
projektowa 

X
 

2 760 48 369,00 X X 48 369,00 

5. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1253 L 

w miejscowości 
Kamienowola - 
dokumentacja 

projektowa 

X
 

ok. 800 16 400,00 X X 16 400,00 

6. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1253 L 

Ostrówek – 
Leszkowice” 

X
 

240 90 000,00 X X 90 000,00 
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7. 

„Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1432 L 

(Przytoczno - 
Walentynów)” – 
dokumentacja 

projektowa G
m

.  
Je

zi
o

rz
an

y 

6 819 X X X 108 855,00 

8. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1435 L 

(Blizocin - 
Jeziorzany)” 

G
m

. J
ez

io
rz

an
y 

630 125 555,00 125 000,00 X 250 555,00 

9. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1435 L 

(Blizocin - 
Jeziorzany)” - Etap 2 

 235 110 000,00 X X 110 000,00 

10. 

Budowa chodnika dla 
pieszych wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1503 L 
w miejscowości Kock -

ul. B. Joselewicza 

G
m

. K
o

ck
 

786 99 803,56 99 803,55 X 400 000,00 

11. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1504 L 
(od drogi woj. nr 809 - 
Drewnik - Węgielce - 

Krupy- Giżyce - 
Karolina do drogi 
pow. nr 1508 L) -  

Etap III 

 845 151 241,00 X 

221 328,00 
FDS 

 
Od 7.11.2019  
kwota dotacji 

- 
 193 624,00 

372 569,00 

12. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1509 L  

w miejscowości 
Antonin Nowy” G

m
.  

Fi
rl

ej
 

680 140 885,00 140 000,00 X 280 885,00 

13. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1510 L 

(Antonin Nowy - 
Kunów)” 

X
 

Dł. 
1264 m 

Szer.  
 4 m 

5 056 
m2 

70 000,00 X X 70 000,00 

14. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1512 L 
(Ciotcza – Wypnicha – 
Rudno - do dr. woj. nr 

809)” G
m

.  
A

b
ra

m
ó

w
 

530 145 145,00 90 000,00 X 235 145,00 
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15. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1514  L 
(od drogi powiatowej 
nr 1516 L - Michów - 
(Kurów))polegająca 

na budowie chodnika 

X
 

400,60 82 273,00 X 
82 271,00 
Rezerwa  

B.P. 
164 544,00 

16. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1517 L 
na odcinku Natalin - 
Rudzienko Kolonia 

 

Dł.  
700 m 
Szer.  
4 m 

2 800 
m2 

70 000,00 14 000,00 X 70 000,00 

17. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1521 L 
na odcinku Wielkolas 

- Marcinów – 
dokumentacja 

projektowa 

X
 Ok.  

3 300 
38 300,00 X X 38 300,00 

18. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1521 L 
i drogi powiatowej nr 
1514 L  polegająca na 
budowie chodnika w 

miejscowości 
Marcinów" 

G
m

.  
A

b
ra

m
ó

w
 

Ok. 350 91 288,00 110 000,00 

18 712,00 
Rezerwa 
Budżetu 
Państwa 

220 000,00 

19. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1524 L 
(Wola Przybysławska 

– Abramów)” 

G
m

.  
A

b
ra

m
ó

W
 

1 000 224 217,00 

224 216,00 
Złożono 

wniosek do 
Gminy na 

kwotę 
225 000,00 

X 448 433,00 

20. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1525 L 

w miejscowości 
Dębczyna” 

X
 

Dł. 
875 m 
Szer.  
4 m 

3 500 
m2 

20 000,00 X X 20 000,00 

21. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1528 L 
(Lubartów - Kamionka 

- Kierzkówka - do 
drogi wojewódzkiej nr 

809), 
Etap VII 

X
 

767,51 
1 013 

375,00 
X 

980 237,00 
Fundusz Dróg 
Samorządnyc

h 

1 993 612,0 

22. 

Budowa drogi 
powiatowej nr 1529 L 
(od dr. pow. nr 1511L 

- Baran - Sobolew - 
Ciemno do dr. pow. 

G
m

. F
ir

le
j 

910,78 19 690,00 X X 22 386,00 

 19 690,00 19 690,00 X 39 380,00 
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nr 1528L) - 
dokumentacja 

projektowa 
dla etapu I i II 

 

61 766,00 

23. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1531 L 
(od dr. pow. nr 1539 L 

- Firlej - skrzyż. z DK 
19 - Kamionka)” – 

dokumentacja 
projektowa 

G
m

. K
am

io
n

ka
 

10 033 129 580,00 50 000,00 X 179 580,00 

24. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1535 L 

w miejscowości 
Pożarów” G

m
.  

Fi
rl

ej
 

592 134 959,00 60 000,00 X 194 959,00 

25. 

„Budowa drogi 
powiatowej nr 1536 L 

(Sułoszyn 
- Żurawiniec)” – 
dokumentacja 

projektowa 

 X
 

2 235 
 
 

1790 m  
445 m 

31 350,00 X X 31 350,00 

26. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1536 L 
(Wola Skromowska -  
Sułoszyn - Żurawiniec 
- Kolonia Ostrówek) w 

m. Luszawa” G
m

. O
st

ró
w

ek
 

941 225 211,00 150 000,00 X 375 211,00 

27. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1539 L 

polegająca na 
przebudowie i 

budowie chodnika w 
m. Lubartów (ul. 

Kopernika)  - 
dokumentacja 

projektowa 

M
ia

st
o

 L
u

b
ar

tó
w

 

1 070 8 487,00 8 487,00 X 16 974,00 

28. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1540 L 

w miejscowości 
Leszkowice” 

X
 

150 10 500,00 X X 10 500,00 

29. 

„Przebudowa mostu 
na rzece Minina wraz 
z przebudową drogi 

powiatowej nr 1544 L 
(od dr. woj. nr 809 - 
Syry - Kozłówka - do 
dr. pow. nr 1545 L) - 

etap II” 

X
 

Most 
16,7 ze 
skrzyde

ł. 
 

Droga  
397 

641 294,00 X 
589 975,00 

Rezerwa B.P. 
1 231 269,00 
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30. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1546 L 

na wysokości 
miejscowości Bratnik 

w kierunku 
miejscowości 

Kozłówka 

X
 

1 000 159 320,00 X X 159 320,00 

31. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1546 L 

(Kozłówka – 
Dąbrówka)” – 
dokumentacja 

projektowa G
m

.  
K

am
io

n
ka

 

4 860 53 812,00 50 000,00 X 103 812,00 

32. 

„Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1550 L 

w miejscowości 
Majdan Kozłowiecki” 

– dokumentacja 
projektowa 

X
 

Ok. 400 14 022,00 X X 14 022,00 

33. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1551 L 

na 
odcinku od ulicy 
Słowackiego do 

skrzyżowania 
z ulicą Księcia 

Sanguszki 

X
 

920,10 

309 509,00 
 
 
 

Rok 2019 
133 709,77 

 

X 

464 263,00 
Rok 2019 

 
Rok 2019 

200 564,65 
 

FDS 
Całkowita 

dotacja 
(1 364 

870,00) 

773 772,00 
Rok 2019 

 
30% wartości całego 

zadania 

34. 

"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1551 L 
(od dr. gm. Lubartów 

/ul. Słowackiego/-
Chlewiska-Pałecznica-
Tarło Kol.- do dr. woj. 

nr 821) w m. 
Chlewiska" – 

dokumentacja 
projektowa 

X
 

1 200 46 125,00 X X 46 125,00 

35. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557 L 

(od dr. kraj. nr 19 - 
Łucka - Kaznów - do 
dr. woj. Nr 821) na 
odcinku Serniki - 
Wola Sernicka” 

X
 

2 271,5 

455 990,00 
 
 
 

Rok 2019 
118 125,94 

X 

683 984,00 
 
 

FDS 
Rok 2019 

177 188,91 
 

(całkowita 
dotacja 

1 591 807,00) 

1 139 974,00 
Rok 2019 

30% wartości całego 
zadania 
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36. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557 L 

(od dr. kraj. nr 19 - 
Łucka - Kaznów - do 
dr. woj. Nr 821) na 
odcinku Serniki - 
Wola Sernicka” 

G
m

. S
er

n
ik

i 

2 271 1 998,00 X X 1 998,00 

37. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557 L 

(od dr. kraj. nr 19 - 
Łucka - Kaznów - do 
dr. woj. nr 821) na 

odcinku od km 8+030 
do km 11+145 ” – 

wykonanie 
przedmiaru robót i 

kosztorysu 
inwestorskiego 

G
m

. S
er

n
ik

i 

3 115 6 000,00 X X 6 000,00 

38. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1557 L 

(od dr. kraj. nr 19 - 
Łucka - Kaznów - do 
dr. woj. nr 821) na 

odcinku od km 
11+145 do km 

12+453,50” 

X
 

1 308,5 10 000,00   10 000,00 

39. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1558 L 
na odcinku o długości 

około 400 m 

X
 

380 180 000,00 X X 180 000,00 

40. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1562 L 

(Nowa Wieś - 
Brzostówka)” G

m
. S

er
n

ik
 

1 1121 221 675,00 

221 674,00 
219 353,98 

Złożony 
wniosek do 
Gm. Serniki 

X 443 349,00 

41. 

„Budowa drogi 
powiatowej Nr 1564 L 

od granicy powiatu 
do miejscowości 

Wólka 
Zawieprzycka – 
dokumentacja 

projektowa 

X
 

ok. 550 13 700,00 X X 13 700,00 

42. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1566 L 

(Ostrów Lubelski - 
Stara Jedlanka)” – 

dokumentacja 
projektowa G

m
. O

st
ró

w
 L

u
b

 . 8 392 
 

3 770 
m 

4 622 
m 

97 586,00 41 650,00 X 
139 236,00 
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43. 

Przebudowa mostu 
na cieku Bobrówka 
wraz z przebudową 
drogi powiatowej nr 
1566 L (od drogi woj. 

Nr 813 - Ostrów 
Lubelski - Stara 

Jedlanka - 
(Sosnowica)) 

X
 

Droga -
997 

Most - 
12,5 

359 931,00 
 
 
 

Rok 2019 
19 681,21 

 

X 

539 895,00 
FDS 

 
Rok 2019 
29 521,82 

 
Całkowita 

dotacja 
1 699 181,00 

899 826,00 
Rok 2019 

 
30% wartości całego 

zadania 

44. 
„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1567 L 
((Ochoża) - Rudka) 

X
 

1 000 100 000,00 X X 100 000,00 

45. 

„Rozbudowa ciągu 
dróg powiatowych Nr 

1570 L i 1574 L na 
odcinku Głębokie – 

Stary 
Uścimów polegająca 

na budowie ciągu 
pieszorowerowego - 

dokumentacja 
projektowa”. 

X
 ok.  

3 200 
175 400,00 X X 175 400,00 

46. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1570 L 

w 
miejscowości Ostrów 
Lubelski ul. Żabia” – 

dokumentacja 
projektowa 

G
m

. O
st

ró
w

 L
u

b
. 

302 10 426,00 3 350 ,00 X 13 776,00 

47. 

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1572 L 

w 
miejscowości Kolonia 

Uścimów” 

X
 

165 67 500,00 X X 67 500,00 

Tabela 42: Realizacja inwestycji drogowych w 2019 roku. Opracowanie: ZDP w Lubartowie 
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Zdjęcie 10: Droga powiatowa nr 1528 L Skrobów - Kozłówka, przebudowana w 2019 roku w ramach 

projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020. 

fot. ZDP 

Zdjęcie 11: Przebudowana droga powiatowa nr 1572 L w miejscowości Uścimów Kolonia.  fot. ZDP 
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Zdjęcie 12: Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L  

w Samoklęskach. fot. ZDP 

Zdjęcie 13: Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L Nowa Wieś – Brzostówka. fot. ZDP 
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Wykres 13: Wykres przedstawiający wysokość nakładów poniesionych przez Powiat Lubartowski na 
inwestycje drogowe w latach 2016 – 2019 

 

 

 

 

Wykres 14: Wykres długości zmodernizowanych dróg powiatowych w mb 
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2) Pozostałe Inwestycje Powiatu Lubartowskiego 

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI [zł] 

1. 
Docieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubartowie 
188 567,84 

2. 
Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na "Zakup sprzętu 

medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapi" 

525 420,00 

3. 
Zakup "Zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym" dla Sp 

ZOZ w Lubartowie 
269 842,90 

4. 
Zakup i montaż systemu monitoringu siedziby Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie 
41 783,40 

5. 

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 

8 508 924,37 

6. 
"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

Lubelskiego" - realizacja robót 
4 745 871,08 

7. 
Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, 

Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat 
lubartowski, województwo lubelskie. 

108 732,00 

8. 
"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

Lubelskiego" - zakup oprogramowania i szkolenia 
98 950,00 

9. Zakup wyposażenia do nowej siedziby PMDK w Lubartowie 154 680,00 

10. 
Zakup wyposażenia do nowej siedziby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie 
109 000,00 

Tabela 43: Inwestycje Powiatu Lubartowskiego w 2019 roku.  
Źródło: Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 
2019 – Wykonanie Planu Wydatków Inwestycyjnych Powiatu Lubartowskiego w roku 2019  
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Zdjęcie 14: Przebudowa budynków przy ul. Słowackiego 7. fot. K. Onyszko 
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VII. PROJEKTY/ZADANIA REALIZOWANE  Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH W 2019 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 

Projekt scalania gruntów rolnych 
na obrębach Tarkawica, 
Żurawiniec Wieś, Żurawiniec 
Kolonia w Gminie Ostrówek, 
powiat lubartowski, 
województwo lubelskie 

16 834 046,89/ 
dofinansowanie 

EFRROW: 10 711 503,00 
budżet państwa: 6 122 543,89 

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020, 
budżet państwa 

umowa o 
dofinansowanie 

z dnia 
7.10.2019 r.  

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. W ramach projektu w 
Powiecie Lubartowskim 
zrealizowano: przebudowę drogi 
powiatowej nr 1528 L na odcinku 
Skrobów Kolonia - Siedliska (g. 

 
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 
partnerski,  
w trakcie 
realizacji 
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Lubartów - g. Kamionka) oraz 
przebudowę drogi powiatowej nr 
1545 L na odcinku Al. Tysiąclecia 
od  ul. Szaniawskiego/ 
Powstańców Warszawy do ul. 
Lubelskiej wraz z przebudową 
sygnalizacji świetlnej 

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 

 
projekt 

partnerski,  
w trakcie 
realizacji 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

 
Entrepreneurship in Europe Key 
Actions (Eureka) 

104 250,00/ 
dofinansowanie: 104 250,00 

ERASMUS+ zakończony 

Encompassing cultural heritage 
of small European towns 
(Echoset) 

151 887,00 zł/ 
dofinansowanie: 151 887,00 zł 

ERASMUS+ 
w trakcie 
realizacji 

Promoting Active Citizenship 
through Volunteering (PACV) 

127 692,00 zł/ 
dofinansowanie: 127 692,00 zł 

ERASMUS+ 
w trakcie 
realizacji  

DOTACJE ZEWNĘTRZNE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1252 L (Lipniak-Górka) 

1 831 195,45/ 
dotacja: 988 117,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1504 L (od drogi woj. nr 809-
Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-
Karolinado drogi pow. nr 1508 L)-
Etap III 

326 264,89/ 
dofinansowanie: 193 624,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1514 L (od drogi powiatowej nr 
1516 L - Michów- (Kurów)) 
polegająca na budowie chodnika 

164 543,87/ 
dofinansowanie: 82 271,00 

Rezerwa 
subwencji 

ogólnej budżetu 
państwa 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1521 L i drogi powiatowej nr 
1514 L polegająca na budowie 
chodnika w miejscowości 
Marcinów 

206 418,61/ 
dofinansowanie: 18 712,00 

Rezerwa 
subwencji 

ogólnej budżetu 
państwa 

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

1 180 005,70/ 
dofinansowanie: 589 975,00 

Rezerwa 
subwencji 

ogólnej budżetu 
państwa 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1528 L (Lubartów – Kamionka -
Kierzkówka - do drogi 
wojewódzkiej nr 809), Etap VII 

1 993 593,21/ 
dofinansowanie: 980 237,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1551 L na odcinku od ulicy 
Słowackiego do skrzyżowania z 
ulicą Księcia Sanguszki  

2 274 784,35/ 
dofinansowanie: 1 364 870,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

w trakcie 
realizacji 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka -
Kaznów - do dr. woj. nr 821) na 
odcinku Serniki - Wola Sernicka 

2 677 309,57/ 
dofinansowanie: 1 591 807,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

w trakcie 
realizacji 

Przebudowa mostu na cieku 
Bobrówka wraz z przebudową 
drogi powiatowej nr 1566 L (od 
drogi woj. nr 813 – Ostrów 
Lubelski – Stara Jedlanka – 
(Sosnowica)) 

2 781 969,23/ 
dofinansowanie: 1 699 181,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

w trakcie 
realizacji 

DOTACJE Z GMIN 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 
19) 

321 178,70/ 
dotacja: 160 598,00 

Gmina Kock zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1435 L (Blizocin – Jeziorzany) 

250 554,65/ 
dotacja: 125 000,00 

 
Gmina Jeziorzany  

zakończone 

Budowa chodnika dla pieszych 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 
L w miejscowości Kock- ul. B. 
Joselewicza 

199 607,11/ 
dotacja: 99 803,55 

Gmina Kock zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1509 L w miejscowości Antonin 
Nowy 

280 884,27/ 
dotacja: 140 000,00 

 
Gmina Firlej  

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1512 L (Ciotcza – Wypnicha – 
Rudno – do dr. woj. nr 809) 

235 144,32/ 
dotacja: 90 000,00 

Gmina Abramów zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1521 L i drogi powiatowej nr 
1514 L polegająca na budowie 
chodnika w miejscowości 
Marcinów 

206 418,61/ 
dotacja: 110 000,00 

Gmina Abramów zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1524 L ((Wola Przybysławska)- 

448 432,33/ 
dotacja: 225 000,00 

Gmina Abramów zakończone 
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Abramów) 

Przebudowa drogi powiatowej nr  
1529 L (od dr. pow. nr 1511 L – 
Baran – Sobolew – Ciemno –  do 
dr. pow. nr 1528 L) - dok. 
projektowa dla etapu I-II 

39 380,00/ 
dotacja: 19 690,00 

Gmina Firlej zakończone 

Przebudowa rogi powiatowej nr 
1535 L w miejscowości Pożarów 

194 958,97/ 
dotacja: 60 000,00 

Gmina Firlej zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1536 L (Wola Skromowska  - 
Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia 
Ostrówek) w m. Luszawa 

375 210,37/ 
dotacja: 150 000,00 

Gmina Ostrówek zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1539 L polegająca na 
przebudowie i budowie chodnika  
w m. Lubartów (ul. Kopernika) – 
dokumentacja projektowa 

16 974,00/ 
dotacja: 8 487,00 

Miasto Lubartów zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) 
– dokumentacja projektowa 

103 812,00/ 
50 000,00 

Gmina Kamionka zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1562 L (Nowa Wieś – 
Brzostówka) 

438 707,96/ 
dotacja: 219 353,98 

Gmina  
Serniki 

zakończone 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1570 L w m. Ostrów Lubelski ul. 
Żabia – dokumentacja 
projektowa  

13 776,00/ 
dotacja: 3 350,00 

Gmina Ostrów 
Lubelski 

zakończone 

Tabela 44:  Projekty/zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2019 roku. 
Opracowanie: IMP 
 

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 
IMP – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu 
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 
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ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych 
SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 
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