
 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY SZASTARKA 

 

ZA 2021 ROK 

 

MAJ 2022 

 

Wójt Gminy Szastarka 
Urząd Gminy Szastarka 

Szastarka 121 

23-225 Szastarka 

e-mail: sekretariat@gminaszastarka.pl 

 

mailto:sekretariat@gminaszastarka.pl


 

1 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raport o Stanie Gminy Szastarka za 2021 rok został przygotowany przez pracowników: Urzędu Gminy w Szastarce, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szastarce, Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Szastarce, Gminnego Centrum 

Kultury w Polichnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce 



 

 

 

Szanowni Państwo, 

dla jednych gmina to tylko miejsce, 

powierzchnia, hektary, ilości drzew, woda. 

Dla mnie gmina to przede wszystkim ludzie 

i ich problemy, wyzwania oczekiwania, 

nadzieje i marzenia. Gmina Szastarka jest 

naszym wspólnym dobrem. Dobrem, na 

które składa się wspólna troska i jego 

pomnażanie. To od nas samych zależy jak 

wyglądać będzie nasza gmina, w której 

mieszkamy, żyjemy i jakie mamy 

oczekiwania wobec niej. Jakość i komfort 

naszego życia zależą od wielu czynników: 

od poziomu edukacji, otaczającej nas 

infrastruktury, od dynamiki i tempa 

wszechstronnego rozwoju gminy, od 

poziomu zapewnionego bezpieczeństwa, po 

możliwości jakie daje swoim mieszkańcom 

prawo do decydowania o swojej gminie. 

Do tego wszystkiego dochodzą czynniki 

prawne oraz środki finansowe. 

Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują 

zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy 

jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań w ramach 

realizacji zadań z funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym dla mnie miernikiem jest 

zadowolenie mieszkańców. Rozmowy i spotkania z naszymi mieszkańcami, pokazały mi przede 

wszystkim faktyczne problemy, które dotykają nas na co dzień. To też wyzwania którym trzeba 

sprostać. 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, wynika z art. 28a ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559). Pragnę Państwu 

zaprezentować, informacje w jakim stanie znajduje się nasza mała ojczyzna. Polecam zatem 

uwadze szczegółową analizę, niezbędną do tego, aby lepiej poruszać się w skali wyzwań oraz 

poznać możliwości ich realizacji. Gmina jest bowiem jak budżet rodziny. Wiemy ile 

zarabiamy, wiemy co musimy opłacić i kiedy. Samorząd i nasza wspólna odpowiedzialność za 

rozwój naszej małej ojczyzny definiuje taki sam mechanizm. 

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do analizy poniższego dokumentu. Liczę, iż 

przyniesie on Wam sporo rzetelnych informacji, które pozwolą lepiej ocenić stan faktyczny 

w jakim znajduje się nasza mała ojczyzna. Liczę na Państwa opinie, sugestie i pozostaję do 

dyspozycji. Gmina Szastarka to My 

Wójt 

 
Artur Jaskowski 
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WSTĘP 

Prace nad raportem były realizowane na podstawie m.in. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Szastarka w roku 2021. 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Szastarka. Zgromadzone zostały szczegółowe dane 

o aspektach funkcjonowania gminy w 2021 rok. Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania 

analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport ukazuje również 

trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości 

dalszego rozwoju gminy. Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

• demografia,  

• finanse gminy,  

• inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,  

• działalność gospodarcza,  

• warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami),  

• zagospodarowanie przestrzenne,  

• oświata,  

• pomoc społeczna, 

• ochrona zdrowia. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy Szastarka i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, 

jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny. 

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się 

debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu 

składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co 

najmniej 20 osób. Stosownie do art 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie 

składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 

której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 

według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 
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Część pierwsza: „INFORMACJE OGÓLNE” 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY SZASTARKA  

Gmina Szastarka jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo-wschodniej części 

powiatu kraśnickiego, na południu województwa lubelskiego. Jej powierzchnia wynosi 

73,5 km2. Gmina Szastarka od północy graniczy z gminą Kraśnik i Zakrzówek (powiat 

kraśnicki), na zachodzie z gminami: Trzydnik Duży (powiat kraśnicki) i Potok Wielki, od 

południa z gminą Modliborzyce (powiat janowski), a na wschodzie z gminą Batorz (powiat 

janowski). Siedzibą gminy jest miejscowość Szastarka. W skład gminy wchodzi 18 sołectw: 

Blinów Drugi, Blinów Pierwszy, Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Cieślanki, Huta Józefów, 

Majdan-Obleszcze, Podlesie, Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna 

Czwarta, Rzeczyca-Kolonia, Stare Moczydła, Szastarka Wieś, Szastarka Stacja, Wojciechów 

i Wojciechów-Kolonia. 

 
 

Rys. Nr 1 Podział administracyjny Gminy Szastarka i jej położenie na tle województwa lubelskiego 

Szastarka będąca siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do 

obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. 
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2. URZĄD GMINY 
 

 

 

Urząd Gminy w Szastarce jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. 

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach bezpośrednich na 

pięcioletnią kadencję. Zadaniem Wójta oprócz wykonywania uchwał Rady Gminy, jest 

kierowanie bieżącymi sprawami gminy, nadzorowanie i prowadzenie gospodarki finansowej 

oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz. Kluczowym zadaniem Wójta jest koordynacja 

i przygotowanie planów i programów rozwoju gminy w celu ich realizacji. Wójt swoje 

zadania wykonuje za pośrednictwem referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy. Jest 

zwierzchnikiem służbowym wobec skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz pozostałych 

pracowników urzędu, a także dyrektorów jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dzięki temu wójt może wykonywać zadania 

dobrze i skutecznie, zgodnie z zasadą celowości, efektywności i gospodarności. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny 

nadany przez wójta w drodze zarządzenia.  

W urzędzie 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 25 pracowników. Większość z tych 

osób piastuje stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształceniem. W skład 

urzędu wchodzą referaty: organizacyjny, finansowy, podatkowy, spraw obywatelskich, 

inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz samodzielne 

stanowiska pracy do spraw gospodarki wodnej oraz do spraw ochrony środowiska. 

Dodatkowo pracują przy nim takie komórki organizacyjne jak Urząd Stanu Cywilnego. Do 

zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

 

Władze Gminy Szastarka 

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 

Sekretarz Gminy Szastarka Jadwiga Wielgus 

Skarbnik Gminy Szastarka Agnieszka Biegas 
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3. RADA GMINY 

Rada Gminy jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem stanowiącym 

i kontrolnym. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m. in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, 

stanowienie prawa lokalnego, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Od 

listopada 2018 r. sesje Rady są transmitowane na stronie internetowej Urzędu. Protokoły 

z posiedzeń Rady oraz podjęte uchwały organ wykonawczy gminy udostępnia do publicznej 

wiadomości w biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szastarce. 

WÓJT I RADNI RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 

 

 
Fot. Nr 1. Stoją od lewej: Damian Stępień, Stanisław Obydź, Józef Kania, Piotr Groszek, Marek Łatka, Andrzej 

Łach, Artur Jaskowski – Wójt, Krzysztof Skrzypek, Bernard Król, Krystian Żaba, Marek Hołody; siedzą od lewej: 

Janina Kopycińska, Krystyna Pudło, Michał Kosikowski, Małgorzata Pudło, Maria Buczek. 
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SKŁAD RADY GMINY SZASTARKA KADENCJA 2018-2023 

Okręg wyborczy Nr 1 (Blinów Pierwszy od nr 1 do 97):  Marek Łatka 

Okręg wyborczy Nr 2 (Blinów Pierwszy od nr 98 do końca):  Stanisław Obydź 

Okręg wyborczy Nr 3 (Blinów Drugi, Cieślanki):   Andrzej Łach 

Okręg wyborczy Nr 4 (Brzozówka):     Małgorzata Pudło 

Okręg wyborczy Nr 5 (Brzozówka-Kolonia):    Józef Kania 

Okręg wyborczy Nr 6 (Huta Józefów):     Maria Buczek 

Okręg wyborczy Nr 7 (Majdan-Obleszcze):    Piotr Groszek 

Okręg wyborczy Nr 8 (Stare Moczydła):     Krystyna Pudło 

Okręg wyborczy Nr 9 (Polichna Pierwsza):    Krystian Żaba 

Okręg wyborczy Nr 10 (Polichna Druga, Polichna Trzecia):  Marek Hołody 

Okręg wyborczy Nr 11(Polichna Czwarta):    Michał Kosikowski 

Okręg wyborczy Nr 12 (Podlesie, Rzeczyca-Kolonia):   Krzysztof Skrzypek 

Okręg wyborczy Nr 13 (Szastarka Stacja):    Janina Kopycińska 

Okręg wyborczy Nr 14 (Szastarka Wieś):    Damian Stępień 

Okręg wyborczy Nr 15 (Wojciechów ,Wojciechów-Kolonia):  Bernard Król 

 

KOMISJE STAŁE RADY GMINY SZASTARKA: 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Bernard Król   Przewodniczący Komisji 

2. Marek Hołody  Zastępca  Przewodniczącego Komisji 

3. Maria Buczek  członek Komisji 

4. Piotr Groszek   członek Komisji 

5. Józef Kania   członek Komisji 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Krzysztof Skrzypek  Przewodniczący Komisji 

2. Józef Kania   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Andrzej Łach   członek Komisji 

4. Marek Hołody  członek Komisji 

5. Piotr Groszek   członek Komisji 
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KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETU 

1. Andrzej Łach   Przewodniczący Komisji 

2. Maria Buczek  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Krzysztof Skrzypek  członek Komisji 

4. Krystyna Pudło  członek Komisji 

5. Małgorzata Pudło  członek Komisji  

6. Piotr Groszek   członek Komisji 

7. Bernard Król   członek Komisji 

 

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, KULTURY I SPORTU 

1. Marek Hołody  Przewodniczący Komisji 

2. Krystyna Pudło  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Małgorzata Pudło  członek Komisji 

4. Damian Stępień  członek Komisji 

5. Stanisław Obydź  członek Komisji 

6. Krystian Żaba  członek Komisji 

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Józef Kania   Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Pudło  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Bernard Król   członek Komisji 

4. Damian Stępień  członek Komisji 

 

KOMISJA DO SPRAW PRZESTRZEGANIA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

1. Krystyna Pudło  Przewodnicząca Komisji 

2. Maria Buczek  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Andrzej Łach   członek Komisji 

4. Krzysztof Skrzypek  członek Komisji 

5. Marek Łatka   członek Komisji 

6. Krystian Żaba  członek Komisji 

7. Stanisław Obydź  członek Komisji 



 

8 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

4. JEDNOSTKI  POMOCNICZE 

W skład Gminy Szastarka wchodzi 18 miejscowości: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, 

Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Cieślanki, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, Stare 

Moczydła,  Podlesie, Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, 

Rzeczyca-Kolonia, Szastarka Stacja, Szastarka Wieś, Wojciechów i Wojciechów-Kolonia. 

SOŁECTWA GMINY SZASTARKA 

 

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa 
Liczba 

mieszkańców 

1.  Blinów Pierwszy Abramek Katarzyna 623 

2.  Blinów Drugi Krawczyk Gabriela 473 

3.  Brzozówka Wieś Sokół Józef 368 

4.  Brzozówka-Kolonia Kania Józef 325 

5.  Cieślanki Sokół Stanisław 57 

6.  Huta Józefów  Buczek Maria 338 

7.  Majdan-Obleszcze Biały Karol 287 

8.  Podlesie Krzysztoń  Jan 200 

9.  Polichna Pierwsza Żaba Krystian 242 

10.  Polichna Druga Kozak Marek 361 

11.  Polichna Trzecia Pudło Jan 169 

12.  Polichna Czwarta Pietura Bożena 504 

13.  Rzeczyca-Kolonia -------------------------------------- 184 

14.  Stare Moczydła Janik Anna 200 

15.  Szastarka Stacja Pudło Anna 501 

16.  Szastarka Wieś Rębacz Ewa 445 

17.  Wojciechów-Kolonia Placha Krzysztof 189 

18.  Wojciechów Wieś Długosz Andrzej 275 

Razem: 5 741 

Tabela Nr 1 Sołectwa Gminy Szastarka. Stan na dzień 31.12.2021 r. 

 



 

9 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

RADY SOŁECKIE KADENCJA 2019-2024 

 

SOŁECTWO BLINÓW PIERWSZY 

Rada Sołecka:  

Henryk Bednarczyk, Michał Wieleba, 

Stanisław Obydź, Adam Woś, Krzysztof Nieściór 

Komisja Rewizyjna:  

Marek Łatka, Stanisław Mularczyk, 

Małgorzata Giżka 

 

SOŁECTWO BLINÓW DRUGI 

Rada Sołecka: 

Andrzej Woś, Zenon Łach, Mirosław Pastucha, 

Marek Janusz, Leszek Czuba, Piotr Łach 

Komisja Rewizyjna: 

Zbigniew Kurczak, Dorota Sowa, 

Andrzej Łach 
 

SOŁECTWO BRZOZÓWKA-KOLONIA 

Rada Sołecka:  

Marta Krasowska, Leszek Gil, Władysław Rzeszutko 

Komisja Rewizyjna: 

Marian Mróz, Leszek Gil, 

Marta Krasowska 

 

SOŁECTWO BRZOZÓWKA WIEŚ 

Rada Sołecka: 

Marek Krawczyk, Tomasz Rębacz, Zygmunt Szabat, 

Lech Grab 

Komisja Rewizyjna: 

Piotr Dudka, Renata Tylus, 

Andrzej Kopiwoda 

 

SOŁECTWO CIEŚLANKI 

Rada Sołecka: 

Zygmunt Matysiak, Teresa Kozik,  

Maria Wierzchowiak 

Komisja Rewizyjna: 

Edyta Ciuraj, Teresa Gołoś, 

Teresa Krawczyk 
 

SOŁECTWO HUTA JÓZEFÓW 

Rada Sołecka: 

Kazimierz Zając, Robert Urban, Henryk Pasztaleniec, 

Stanisław Ciupak, Sylwia Siek 

Komisja Rewizyjna: 

Balbina Rokosz, Iwona Spólnik, 

Urszula Pawusiak 

 

SOŁECTWO MAJDAN-OBLESZCZE 

Rada Sołecka:  

Paweł Wcisło, Wiesław Wielgus, Mirosław Wielgus, 

Marek Pikula, Janusz Gil, Ryszard Samborski, 

Wiesław Biały 

Komisja Rewizyjna: 

Dariusz Serwatka, Mirosław Budkowski, 

Marek Wach 

 

SOŁECTWO STARE MOCZYDŁA 

Rada Sołecka: 

Andrzej Michałek, Grzegorz Kosiński, Karol 

Kamiński, Marian Bednarczyk, Tomasz Kosidło, 

Marzena Krawczyk, Barbara Dąbrowska 

Komisja Rewizyjna: 

Mieczysław Kowalik, 

Władysław Budkowski, Ilona Krawczyk 

 

SOŁECTWO PODLESIE 

Rada Sołecka: 

Krystyna Igras, Adam Jacak, Zbigniew Kozieł, 

Grzegorz Mroczek 

Komisja Rewizyjna: 

Stanisław Szarama, Elżbieta Zaręba, 

Maria Kamińska 
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SOŁECTWO POLICHNA PIERWSZA 

Rada Sołecka: 

Damian Gąska, Henryk Kopiwoda, Jarosław Puzio, 

Bogdan Świąder, Piotr Wnuk 

Komisja Rewizyjna: 

Sebastian Żaba, Agnieszka Kopiwoda, 

Feliks Pastucha 

 

SOŁECTWO POLICHNA DRUGA 

Rada Sołecka: 

Adam Kozak, Magdalena Żaba-Żmuda, Ela Żaba, 

Mieczysław Bigos, Józef Skrok 

Komisja Rewizyjna: 

Jan Dziadura, Beata Smyl, Grzegorz Startek 

 

SOŁECTWO POLICHNA TRZECIA 

Rada Sołecka: 

Bogdan Kędziora, Marek Kowal, Aleksander 

 rawczyk, Adam Żaba 

Komisja Rewizyjna: 

Marian Król, Józef Stolarz, Tomasz Pizoń 

 

SOŁECTWO POLICHNA CZWARTA 

Rada Sołecka: 

Grzegorz Pazdrak, Piotr Saja, Bogdan Mróz, 

Robert Drozd, Mieczysław Puzio, 

Aleksander Garbacz, Elżbieta Kapusta 

Komisja Rewizyjna: 

Robert Gąska, Michał Kapusta, 

Tadeusz Pietura 

 

SOŁECTWO RZECZYCA-KOLONIA 

Rada Sołecka: 

Ewa Majcher, Grzegorz Lisek, Wojciech Rudnicki, 

Kazimierz Rutana, Roman Wieleba 

Komisja Rewizyjna: 

Dorota Kasperek, Łukasz Nieściur, Andrzej 

Kozieł 

 

SOŁECTWO SZASTARKA WIEŚ 

Rada Sołecka: 

Damian Stępień, Wioletta Kowalczyk, 

Bożena Kolasa, Andrzej Kopyciński, 

Przemysław Szczepaniak, Renata Kolasa 

Komisja Rewizyjna: 

Bogdan Szabat, Mariusz Janiszewski, 

Ryszard Stępień 

 

SOŁECTWO SZASTARKA STACJA 

Rada Sołecka:  

Stanisław Budkowski, Tomasz Wrona,  

Małgorzata Kata 

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Kata, 

Kinga Kot, Monika Łukasik 

 

SOŁECTWO WOJCIECHÓW-KOLONIA 

Rada Sołecka: 

Andrzej Graboś, Nikola Jaszyna, Michał Kamiński 

Komisja Rewizyjna: 

Dorota Łukasik, Krzysztof Szaja, 

Mariusz Mytnik 

 

SOŁECTWO WOJCIECHÓW WIEŚ 

Rada Sołecka: 

Dariusz Serwatka, Leszek Gierłach, Mariusz Lenart 

Komisja Rewizyjna: 

Henryk Sala, Marek Skubik, Adam Wojtan 
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Lp. Miejscowość 
Numer stałego okręgu 

wyborczego 
Liczba wyborców 

1.  
Blinów Pierwszy od nr 1 do 97 1 265 

2.  
Blinów Pierwszy od nr 98 do końca 2 244 

3.  
Blinów Drugi, Cieślanki 3 418 

4.  
Brzozówka 4 306 

5.  
Brzozówka-Kolonia 5 262 

6.  
Huta Józefów 6 281 

7.  
Majdan-Obleszcze 7 250 

8.  
Stare Moczydła 8 169 

9.  
Polichna Pierwsza 9 202 

10.  
Polichna Druga, Polichna Trzecia 10 447 

11.  
Polichna Czwarta 11 395 

12.  
Podlesie, Rzeczyca-Kolonia 12 298 

13.  
Szastarka Stacja 13 392 

14.  
Szastarka Wieś 14 347 

15.  
Wojciechów, Wojciechów-Kolonia 15 384 

Razem  4 660 

Tabela Nr 2 Liczba uprawnionych do glosowania z podziałem na miejscowości i okręgi wyborcze według stanu  

na dzień 31.12.2021 r. 
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5. DEMOGRAFIA 

Według danych z rejestru mieszkańców Gminy Szastarka w ciągu ostatniego roku liczba 

mieszkańców zmalała o 91 osób, co stanowiło 1,56 % i jest to ponad dwa razy tyle co w roku 

ubiegłym. 

Najwięcej osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w roku 2022 było 

w miejscowości Blinów Pierwszy (liczba ludności: 623 osoby), natomiast najmniej 

w miejscowości Cieślanki (liczba ludności: 57 osób). 

W rejestrze mieszkańców gminy Szastarka w 2021 roku na pobyt stały było 

zameldowanych 5 812 osób a na pobyt czasowy  20  osób. 

  

2021 
Miejscowość Kobiety Mężczyźni 

Blinów Pierwszy  315 308 

Blinów Drugi  247 226 

Brzozówka 203 165 

Brzozówka-Kolonia 168 160 

Cieślanki 27 29 

Huta Józefów 174 164 

Majdan-Obleszcze 153 134 

Podlesie 114 86 

Polichna Pierwsza 125 117 

Polichna Druga 182 179 

Polichna Trzecia 91 78 

Polichna Czwarta  261 243 

Rzeczyca-Kolonia 93 91 

Stare Moczydła 101 99 

Szastarka Stacja 268 242 

Szastarka Wieś  214 231 

Wojciechów 100 89 

Wojciechów-Kolonia 128 147 

Razem: 

2962 2788 

5741 

Tabela Nr 3 Osoby  zameldowane na pobyt stały i czasowy w gminie Szastarka w 2021 r. Dane z  rejestru 

mieszkańców - stan na dzień 31.12.2021 r. 



 

13 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010 

roku o ewidencji ludności (T.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 510) podstawowych danych 

identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencja 

ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, 

który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania 

cudzoziemców, prowadzonych  w systemie teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest 

prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy 

na terenie danej gminy. 

 

    

 
Wykres Nr 1 Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat, wiek produkcyjny: 18-59 lat (kobiety) i 18-64 lata (mężczyźni), 

wiek poprodukcyjny: powyżej 60 lat (kobiety) i powyżej 65 lat (mężczyźni) 

 

LICZBA LUDNOŚCI W 2021 ROKU  W WIEKU: 

• przedprodukcyjnym stanowiła – 18 % 

• produkcyjnym – 60 % 

• poprodukcyjnym – 22 %   ogółu ludności 

 

W IV kwartale 2021 roku łączna liczba ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 

1 041  osób (o 3 osoby mniej niż  w 2020 roku), natomiast ludność w wieku produkcyjnym 

w 2021 roku wynosiła 3 416 osób (o 58 osób mniej niż w roku 2020) z kolei liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 284 osób (o 30 osób więcej niż w 2020 roku). 

Analizując powyższe dane dostrzegalne są niekorzystne z ekonomicznego i społecznego 

punktu widzenia zmiany przejawiające się dalszym spadkiem liczby ludności zamieszkującej 

Gminę Szastarka z 5 832 osób w roku 2020 do 5 741 osób w roku 2021 (spadek liczny 

ludności o 91 osób).  
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MIEJSCOWOŚĆ 

Liczba osób 

ogółem 

zameldowanych 

na pobyt stały 

Liczba osób 

ogółem 

zameldowanych 

na pobyt 

czasowy 

Liczba osób zameldowanych na pobyt 

stały i czasowy 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM 

Blinów Pierwszy  623 0 315 308 623 

Blinów Drugi 469 4 247 226 473 

Brzozówka 367 1 203 165 368 

Brzozówka-Kolonia 325 0 165 160 325 

Cieślanki 57 0 28 29 57 

Huta Józefów 335 3 174 164 338 

Majdan-Obleszcze 285 2 153 134 287 

Podlesie 200 0 114 86 200 

Polichna Pierwsza 243 0 125 118 243 

Polichna Druga 360 1 182 179 361 

Polichna Trzecia 169 0 91 78 169 

Polichna Czwarta 504 0 261 243 504 

Rzeczyca-Kolonia 180 4 93 91 184 

Stare Moczydła 200 0 101 99 200 

Szastarka Stacja  499 5 267 237 503 

Szastarka Wieś 442 1 213 230 443 

Wojciechów 188 1 100 89 189 

Wojciechów-Kolonia 273 2 128 147 275 

Razem: 5 719 23 2 960 2 782 5 742 

Tabela Nr 4 Zameldowania na pobyt stały i czasowy w gminie Szastarka w 2021 roku 

 

Liczba cudzoziemców zameldowanych na terenie Gminy Szastarka według stanu na dzień 

31.12.2021 roku:  - zameldowania na pobyt stały:  9 

- zameldowania na pobyt czasowy:  1 
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6. MAJĄTEK GMINY 

 

MAJĄTEK GMINY 

 

Własność  Gminy  Szastarka  stanowi  majątek  zarządzany  w  sposób bezpośredni oraz 

pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych. Mienie komunalne służy 

gminie do realizacji zadań statutowych oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.  

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego 

Na dzień  31 grudnia 2021 roku mienie komunalne Gminy Szastarka, będące 

w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, 

ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego netto 

stanowiło łączną kwotę 23 521 547,99 zł. Wartość na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do 

wartości na dzień 31.12.2020 r.  wzrosła o 2 016 810,01 zł. tj. 9,37 %. 

 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 r.  

(w zł) 

31.12.2021 r. 

(w zł) 
2020/2021 

Wartość gruntów 1 564 803,09 1 564 803,09 100,00 

Wartość budynków i budowli 16 929 906,49 16 392 154,44 103,28 

Pozostałe mienie 3 010 028340 5 564 590,46 184,86 

Razem: 21 504 737,98 23 521 547 99 109,37 

Tabela Nr 5 Majątek gminy w poszczególnych rodzajach środków trwałych 

 

 
Wykres Nr 2 Majątek gminy w poszczególnych rodzajach środków trwałych 
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Na wartość budynków i budowli składa się:  

a) wartość budynków komunalnych, 

b) wartość mieszkań komunalnych, 

c) wartość strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, 

d) wartość budynków i budowli jednostek organizacyjnych, 

e) wartość dróg gminnych, chodników,  

f) wartość budynków i budowli edukacyjno–rekreacyjnych, 

g) inne. 

Pozostałe mienie to: 

a) urządzenia techniczne i maszyny, 

b) środki transportu, samochody pożarnicze, 

c) sprzęt komputerowy, maszyny biurowe, kserokopiarki itp. 

 

Wartość mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiona jest według 

miejsc ich użytkowania, w ujęciu wartości brutto wg stanu na dzień sporządzenia informacji 

(31.12.2021 r.) i przedstawia się następująco: 

 

Lp. Jednostki organizacyjne 

Wartość brutto   

użytkowanego 

mienia 

Udział procentowy 

1 Jednostki oświaty 5 339 659,18 22,70% 

2 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 % 

3 Jednostki kultury 573 738,48 2,744% 

4 Urząd Gminy 17 608 150,33 74,86 % 

OGÓŁEM 23 521 547,99 100 % 

Tabela Nr 6 Wartość mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych 
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Wartość środków trwałych wg poszczególnych grup klasyfikacji, w układzie 

podmiotowym (będących w posiadaniu przez poszczególne jednostki) przedstawia  poniższa  

tabela. 

Wyszczególnienie 

(wg klasyfikacji 

KRST) 

Jednostki 

oświaty 

Jednostki 

kultury 
Urząd Gminy 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Razem 

Grunty 183 337,54 - 1 381 465,55 - 1 564 803,09 

Budynki i lokale, 

obiekty inż. lądowej 

i morskiej 

5 102 859,44 570 986,88 10 718 308,12 - 16 392 154,44 

Urządzenia 

techniczne i maszyny 
52 864,89 - 5 027 091,50 - 5 079 956,39 

Środki transportowe - - 393 079,00  393 079,00 

Inne środki trwałe 597,31 2 751,60 88 206,16 - 91 555,07 

Ogółem 5 339 659,18 573 738,48 17 608 150,33 - 23 521 547,99 

Tabela Nr 7 Wartość środków trwałych wg poszczególnych grup klasyfikacji 

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach: część oddana jest w trwały 

zarząd, użytkowanie, użyczenie, a część pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy.  

 

AKTYWA 

Stan na dzień  

poprzedniej 

informacji 

31.12.2019 r. 

(zł) 

Stan na dzień  

sporządzenia 

informacji 

31.12.2020 r. 

(zł) 

Wzrost/spadek 

 

(zł) 

Grunty 1 564 803,09 1 564 803,09 0 

Budynki, lokale, obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
16 929 906,49 16 392 154,44 537 752,05 

Urządzenia techniczne 

i maszyny 
2 422 841,09 5 079 956,39 2 657 115,30 

Środki transportu 463 726,53 393 079,00 70 647,53 

Środki trwałe w budowie 63 094,27 889 425,71 826 331,44 

Inne środki trwałe 123 460,78 91 555,07 31 905,71 

Długoterminowe aktywa 

finansowe, akcje i udziały 
9 349,40 9 349,40 0 

Tabela Nr 8  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego 

Gmina posiada Akcje spółki „Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.” o wartości  

9 349,40 zł. 
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MIENIE KOMUNALNE - ROK 2021 

W związku w wejściem z życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) zobowiązującą do dokonania 

inwentaryzacji mienia państwowego, Rada Gminy Uchwałą Nr II/6/90 z dnia 19 czerwca 

1990 roku powołała komisję inwentaryzacyjną ds. inwentaryzacji mienia komunalnego. 

W wyniku prac powołanej komisji oraz aktualizacji na dzień 31 grudnia 2021 roku,  

Gmina Szastarka na stanie posiada ogółem: 79,6079 ha  w tym: własne 79,2779 ha, posiadane 

0,33 ha z tego: 

 

1) GRUNTY W TRWAŁYM ZARZĄDZIE  5,3716 ha 

1. Szkoła Podstawowa w miejscowości Polichna Druga wraz 

z budynkami 

0,7100 ha 

2. Szkoła Podstawowa w miejscowości Szastarka   2,5816 ha 

3. Szkoła Podstawowa w miejscowości Blinów   2,0800 ha 

2) GRUNTY GMINY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE 3,2751 ha 

1. budynek wraz z gruntem -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Szastarce 

0,4200 ha 

2. budynek wraz z gruntem - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Polichnie 

0,3902 ha 

3. Strażnica OSP Moczydła wraz z budynkiem 0,0857 ha 

4. Gminne Centrum Kultury w Polichnie wraz z budynkiem 0,1300 ha 

5. OSP Szastarka Wieś wraz z budynkiem 0,2000 ha 

6. OSP Szastarka Stacja wraz z budynkiem 0,4792 ha 

7. Szkoła Podstawowa w miejscowości w Huta Józefów   1,0100 ha 

8. Szkoła Podstawowa w miejscowości Wojciechów   0,5600 ha 

3) GRUNTY POD DROGAMI GMINNYMI 58,0727 ha 

1. Blinów Drugi   9,8884 ha 

2. Blinów Pierwszy 4,8600 ha 

3. Majdan-Obleszcze  10,6646 ha 

4. Stare Moczydła   1,3500 ha 

5. Brzozówka-Kolonia 4,4600 ha 

6. Polichna Pierwsza  1,3396 ha 

7. Polichna Druga   1,2601 ha 

8. Polichna Trzecia    1,3000 ha 

9. Polichna Czwarta    7,6500 ha 

10. Wojciechów-Kolonia   1,3800 ha 

11. Rzeczyca-Kolonia    2,1900 ha 

12. Cieślanki    0,6200 ha 

13. Huta Józefów   3,2400 ha 

14. Wojciechów   1,0700 ha 

15. Szastarka    4,0000 ha 

16. Brzozówka   2,8000 ha 
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4) GRUNTY UŻYTKOWANE PRZEZ GMINĘ 8,3361 ha 

1. hydrofornia w Starych Moczydłach 0,1180 ha 

2. hydrofornia w  Szastarce wraz dodatkowymi ujęciami 0,5700 ha 

3. hydrofornia w Blinowie Pierwszym 0,1200 ha 

4. boisko sportowe w Polichnie Czwartej wraz z parkingiem 2,5952 ha 

5. budynek wielofunkcyjny w Szastarce  0,3400 ha 

6. wysypisko śmieci w Polichnie Czwartej 1,5932 ha 

7. budynek urzędu gminy oraz Plac im. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości w Szastarce  

0,5794 ha 

8. zbiornik wodny w Szastarce 0,2224 ha 

9. staw w Szastarce  0,1900 ha 

10. Szkoła Podstawowa w miejscowości Majdan-Obleszcze   1,0079 ha 

11. Szkoła Podstawowa w miejscowości Brzozówka 1,0000 ha 

5) GRUNTY GMINNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 4,2224 ha 

1. działka o nr ewidencyjnym 409, położona w Brzozówce  2,3900 ha 

2. działka o nr ewidencyjnym 625, położona w Szastarce 0,3200 ha 

3. działka o nr ewidencyjnym 878, położona w Szastarce 0,3600 ha 

4. działka o nr ewidencyjnym 877, położona w Szastarce, udział 3/12 0,1200 ha 

5. działka o nr ewidencyjnym 1759, położona w Wierzchowiskach 

Pierwszych gmina Modliborzyce 

0,5000 ha 

6. działka o nr ewidencyjnym 964 i 1009, położona w Szastarce 0,1300 ha 

7. działka o nr ewidencyjnym 181/2, położona w Majdanie-Obleszcze 0,4920 ha 

6) GRUNTY W POSIADANIU GMINY 0,33 00ha 

1. działka położona w Brzozówce zabudowana budynkiem remizy OSP 0,0900 ha 

2. działka położona w Polichnie Pierwszej zabudowana budynkiem 

remizy OSP 

0,2500 ha 

    

W budynku wielofunkcyjnym mieści się Placówka Poczty Polskiej, Zakład 

Telekomunikacji, Zakład Weterynarii, pomieszczenia wynajęte na cele mieszkalne i garaż. 

Gmina z tego tytułu osiągnęła w roku 2021 dochody w wysokości 40 933,67 zł. 

Wartości mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiona według 

miejsc ich użytkowania w ujęciu wartości brutto, według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz ich 

udział procentowy przedstawia się następująco: 
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Lp. 
GRUNTY GMINNE 

ZAJMOWANE PRZEZ: 

POWIERZCHNIA 

w ha 

UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

1. Jednostki oświaty  8,9495 11,24 % 

2. Drogi 58,0727 72,95 % 

3. 
Samodzielny Publiczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej  
0,8102 1,02 % 

4. Ochotnicza Straż Pożarna  1,0949 1,38 % 

5. Jednostki kultury (GCK) 0,1300 0,16 % 

6. Hydrofornie 0,8080 1,01 % 

7. Budynki gminne wraz z placem 0,9194 1,15 % 

8. Grunty do sprzedaży  4,2224 5,00 % 

9. Zbiorniki wodne 0,4124 0,52 % 

10. 
Boisko sportowe wraz 

z parkingiem 
2,5952 3,26 % 

11. Wysypisko śmieci  1,5932 2,00 % 

 RAZEM: 79,6079 100% 

Tabela Nr 9 Wartości mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych według miejsc ich użytkowania 

 

 

 
Wykres Nr 3 Mienie gminy Szastarka 
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Część druga: „URZĄD GMINY W SZASTARCE I JEDNOSTKI 

PODLEGŁE” 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY 

 

Urząd Gminy w Szastarce jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której wójt realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. 

Siedziba   Urzędu   Gminy   w   Szastarce   mieści   się   pod   adresem:  Szastarka 121,  

23-225 Szastarka. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości 

prowadzenia różnego typu ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór 

nad realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan 

techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz 

środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.  

Urząd Gminy w Szastarce jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań 

publicznych o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał 

Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie 

porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W Urzędzie Gminy w Szastarce, według danych na dzień 31.12.2021 roku łącznie było 

zatrudnionych 25 pracowników. Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 18 osób 

w tym 16 kobiet i 2 mężczyzn, pozostałe 7 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

pomocniczych w tym 2 kobiety i 5 mężczyzn. Nie wszyscy pracownicy byli zatrudnieni 

w pełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie na koniec 2021 

roku wynosiło 23 i ¾ etatu. 

Większość z tych osób piastuje stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym 

wykształceniem. Pracownicy Urzędu gminy stale podnoszą swoje kwalifikacje – czy to 

podejmując naukę na studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. 

 

DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szastarce: 

1. Wpisano do polskich ksiąg 13 aktów dzieci urodzonych za granicą. 

2. Sporządzono 31 aktów małżeństwa, w tym: 

a) śluby cywilne – 3 

b) śluby konkordatowe – 28 

3. Sporządzono 52 akty zgonu osób zmarłych na terenie gminy Szastarka oraz 

2 transkrypcje aktów zgonu, które miały miejsce za granicą. 

4. Wydano ogółem 33 zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 

w formie wyznaniowej oraz 2 zezwolenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 
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28 listopada 2014 r. – Prawo aktach stanu cywilnego, na zawarcie małżeństwa 

przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. 

5. Wydano 679 odpisów aktów stanu cywilnego. 

6. Wpisano do rejestru stanu cywilnego 567 aktów z ksiąg znajdujących się 

w tutejszym archiwum. 

 

 

2021 rok 

URODZENIA – ogółem: 

w tym: 
59 

KOBIETY 36 

MĘŻCZYŹNI 23 

ZGONY – ogółem: 

w tym: 
111 

KOBIETY 59 

MĘŻCZYŹNI 52 

MAŁŻEŃSTWA 

 Liczba zawartych małżeństw  
41 

Tabela Nr 10 Ruch naturalny w gminie Szastarka na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego 

 

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W GMINIE SZASTARKA 

 
Wykres Nr 4 Liczba urodzeń, małżeństw i zgonów w roku 2021 



 

23 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

INFORMACJA PUBLICZNA 

 

Do Urzędu Gminy w Szastarce w 2021 roku wpłynęło 58 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczyły one ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy pod 

farmy fotowoltaiczne, ochrony środowiska, informacji o placówkach oświatowych, danych 

dotyczących inspektora ochrony danych osobowych, informacji na temat zamówień 

publicznych oraz budżetu gminy. 

Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. 

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

 

Podstawową działalnością Urzędu Gminy jest prowadzenie wszelkiego rodzaju 

postępowań administracyjnych. W 2021 roku do Urzędu Gminy w Szastarce wpłynęło 10 110 

pism, o 902 więcej niż w 2020 roku w wyniku prowadzonych postępowań wydano łącznie 

6510 decyzji. 

 

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej/referatu 

Liczba decyzji 

wydanych w 2021 

roku 

Liczba uchylonych 

decyzji ostatecznych, 

przez organ wyższego 

rzędu 

1.  Referat Organizacyjny 56 1 

2.  
Referat Spraw Obywatelskich w tym 

Urząd Stanu Cywilnego 
3 0 

3.  Referat Podatkowy 6438 0 

4.  Ochrona Środowiska 13 0 

 
RAZEM: 6510 1 

Tabela Nr 11 Zestawienie decyzji administracyjnych wydanych w Urzędzie Gminy Szastarka w 2021 roku 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (T. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Gmina Szastarka od 2013 roku realizuje 

zadania w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szastarka. W 2021 

roku zadania te zostały zlecone firmie Ekoland Polska S.A ul. Piłsudskiego 14, 23-200 

Kraśnik. Firma ta została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. 

Na terenie Gminy Szastarka funkcjonuje następujący system zbiórki odpadów 

komunalnych: 

− pojemnikowy dla odpadów  zmieszanych, 

− workowy dla odpadów segregowanych. 
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Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania odpadów w workach                

i pojemnikach w następujących kolorach: 

1) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

2) niebieski z napisem „Papier”, z przeznaczeniem na papier i tekturę w tym odpady 

opakowaniowe z papieru i tektury, 

3) zielony z napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na szkło białe, kolorowe, 

4) brązowy z napisem „Bio”, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

5) ciemno zielony pojemnik na odpady komunalne zmieszane. 

 

Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

Nazwa i adres instalacji do 

której przekazywane są 

odpady 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
358,54 

Ekoland Polska S.A. 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów 

Lasy, ul. Jodłowa 70 

23-200 Kraśnik 

Odpady zbierane selektywnie 72,10 

Opakowanie ze szkła 70,66 

Papier i tektura 8,70 

Bio 1,36 

Odpady wielkogabarytowe 

 
24,16 

Zmieszane odpady z betonu i gruzu 

ceglanego 
0,84 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,895 

Zużyte opony 10,30 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 

2,060 

Razem: 550,615 

 Tabela Nr 12 Zestawienie masy odebranych odpadów w 2021 roku 

 

W 2021 roku wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 

14 zł za osobę. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była od osób faktycznie 

zamieszkujących teren gminy. 
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Dane te na dzień 01.01.2021 r. przedstawiały się następująco: 

− liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały:   5 833 osób, 

− liczba mieszkańców zamieszkałych wynikająca z deklaracji:  3 677 osób,  

− liczba złożonych deklaracji:      1 352 osób. 
 

Na koniec roku dane te uległy zmianie i wynosiły: 

− liczba mieszkańców zameldowanych:    5 742 osób, 

− liczba mieszkańców zamieszkałych wynikająca z deklaracji: 4 443 osób, 

− liczba złożonych deklaracji:      1 607 osób.  

 

W 2021 roku według stanu na dzień 31.12.2021 r. kwota dochodów otrzymanych 

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 761 326,67 zł, natomiast 

kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 

168 755,09 zł. W 2021 r. nie wydano decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie tym wystawionych zostało 203 

upomnień, 66 wezwań do udzielenia wyjaśnień lub złożenia korekty deklaracji oraz 23 tytuły 

wykonawcze. 

Łączne koszty poniesione przez Gminę Szastarka na realizację zadań w zakresie 

odbioru, odzysku, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od 

mieszkańców gminy w 2021 roku wyniosły 743 417,58 zł. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Infrastruktura drogowa w gminie Szastarka w 2021 roku obejmowała 86 km dróg. 

Drogi asfaltowe stanowią 53 km, pozostałe to drogi o nawierzchni gruntowej i drogi 

utwardzone tłuczniem kamiennym. 

Długość ścieżki rowerowej wynosi: 0,356 km, usytuowana jest ona wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 2737 L Słodków II-Szastarka w miejscowości Szastarka. 

W 2021 roku zmodernizowano 830 m dróg gminnych w tym wykonano: 

− modernizację i poprawę nawierzchni dróg gruntowych nawierzchnią z tłucznia 

kamiennego na długości 600 m, 

− utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego na długości 230 m. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szastarka, który został 

przyjęty przez Radę Gminy Szastarka w dniu 27 maja 2002 r. – Uchwała nr LIV/286/2002 r. 

(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego nr 69 poz. 1466 z dnia 12 lipca 

2002 r.) uwzględnia przeznaczenie terenów oraz zasady zagospodarowania i ich zabudowy 

zgodnie z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 
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Nr XXXI/ 146/2000 z dnia 26 października 2000 r. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 73,53 

km 2 i jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi 

on podstawę planowania przestrzennego w gminie. Gmina Szastarka podzielona jest na 16 

jednostek planistycznych (obręby geodezyjne): Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Brzozówka- 

Kolonia, Brzozówka, Cieślanki, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, Stare Moczydła, Polichna 

Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Rzeczyca-Kolonia, Szastarka, 

Wojciechów-Kolonia i Wojciechów. Istnienie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmującego całość terenu w granicach administracyjnych gminy, ułatwia 

w krótszym czasie przygotowanie inwestycji, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz podziały 

nieruchomości. Wyznacza strefy zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rolnictwa, zieleni, 

wód śródlądowych jak również tereny wytwórczości i składowania, tereny eksploatacji złóż 

surowców, ochrony środowiska przyrodniczego, wartości kulturowych i krajobrazu oraz 

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

Z upływem czasu i zgłaszaniem nowych wniosków i potrzeb inwestycyjnych, plan 

poddawany był okresowym zmianom. 

Uchwała ta została zmieniana uchwałami: 

− Nr XX/87/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.( Dz. U. Woj. Lub. Nr 44 poz. 1387 z 2008 r.), 

− Nr XLVIII/188/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.(Dz.U. Woj. Lub. Nr 147 poz.1357 

z 2009 r.), 

− Nr LIV/207/2010 z dnia 25 marca 2010 r.(Dz. U. Woj. Lub. Nr 69 poz.1368 z 2010 r.), 

− Nr X/44/2011 z dnia 20.05.2011 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 100 poz.1801 z 2011 r.), 

− Nr VIII/42/2015 z dnia 12 maja 2015 r.(Dz.U. Woj. Lub. poz.1913 z 2015 r.), 

− Nr XLIX/251/2018 z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. Woj. Lub. poz.5352 z 2018 r.). 

 

W 2021 roku Rada Gminy Szastarka podjęła Uchwałę Nr XXII/124/2021 Rady Gminy 

Szastarka z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych dla działań planistycznych 

zawartych w powyższej analizie Rada Gminy Szastarka podjęła Uchwałę Nr XXVII/179/2021 

Rady Gminy Szastarka z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka – 

„Zmiana nr 7” oraz Uchwałę Nr XXVII/180/2021 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 listopada 

2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szastarka – „Zmiana nr 8” w celu sporządzenia projektu planu 

miejscowego, rozpatrując złożone przez wnioskodawców wnioski. 

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego są wydawane 

zaświadczenia o przeznaczeniu działek do wszystkich aktów notarialnych oraz wypisy 

i wyrysy pod każdą budowę. Gmina w 2021 roku, na wnioski zainteresowanych osób, wydała 

176 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz 60 obowiązujących wyrysów i wypisów, które przez wnioskodawców 

zostały przedłożone u notariuszy, w bankach oraz w biurach geodezyjnych. 
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EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

• W  2021 roku zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) 19 nowych przedsiębiorców 

• Wykreśliło działalność gospodarczą – 11 przedsiębiorców 

• Zawiesiło działalność gospodarczą – 21 przedsiębiorców 

• Wznowiło działalność gospodarczą – 9 przedsiębiorców 

• Innych zmian we wpisach dokonało – 97 przedsiębiorców 

• Podmioty, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy 

Szastarka – 171 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności na terenie gminy dominuje: branża 

budowlana, remontowo-budowlana, handel detaliczny, transport drogowy towarów, naprawa 

pojazdów osobowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne. 

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE 

 

Ochrona przeciwpożarowa  w gminie Szastarka realizowana jest w oparciu 

o następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Blinowie, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozówce, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Józefów, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie-Obleszcze, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Moczydłach, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Szastarce Stacji, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Szastarce Wsi, 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie. 

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy działają trzy 

jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Blinowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szastarce Stacji 

i Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie. 

W 2021 roku gmina Szastarka okazała się jedną z najbezpieczniejszych gmin 

w  powiecie kraśnickim w odniesieniu do ilości pożarów i miejscowych zagrożeń. Dla 

porównania na 1055 ogólnych zdarzeń jakie miały miejsce w ubiegłym roku na terenie 

powiatu kraśnickiego w gminie Szastarka doszło jedynie do 50 zdarzeń w tym 20 pożarów 

i 29 innych miejscowych zagrożeń. Odnotowano jeden fałszywy alarm. 



 

28 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

Udział poszczególnych jednostek w ww. akcjach przedstawia się następująco: 

• OSP Blinów –  19 akcji w tym 8 pożarów i 11 miejscowych zagrożeń, 

• OSP Polichna – 18 akcji w tym 6 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywy 

alarm, 

• OSP Szastarka Stacja –  10 akcji w tym 4 pożary i 6 miejscowych zagrożeń,                   

• OSP Brzozówka – 1 akcja w tym 1 pożar, 

• OSP Huta Józefów – 1 akcja w tym 1 pożar. 

Z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową  w 2021 roku wydatkowano 214 040,43 zł. 

Na tą kwotę składa się: 

− wypłata ryczałtu dla Gminnego Komendanta OSP, 

− wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów OSP, 

− wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 

− badania lekarskie, 

− dotacje celowe udzielane jednostkom OSP, 

− zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, 

− doposażenie umundurowania dla członków OSP, 

− wydatki związane z utrzymaniem budynków OSP, m.in.: zakup energii 

elektrycznej, usługi telekomunikacyjne (obsługa terminali), zakup węgla.  

W 2021 roku przeprowadzono remonty strażnic oraz dokonano zakupów wyposażenia. 

Wśród nich były: 

− naprawa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Huta Józefów  (5 535,00 zł), 

− wykonanie posadzek w budynku remizy OSP Huta Józefów (14 087,13 zł), 

− zakup płytek do budynku remizy OSP Huta Józefów (6 199,20 zł), 

− modernizacja instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Blinów (5 473,50 zł), 

− remont sterowania syreny w strażnicy OSP Blinów (996,30 zł), 

− zakup oraz montaż okna w budynku OSP Blinów (1 885,00 zł), 

− zakup krzeseł i regałów do świetlicy OSP Blinów (18 783,21 zł), 

− remont autopompy w samochodzie OSP Polichna (7 257,00 zł). 

Wśród pojazdów samochodowych będących w dyspozycji straży są: 

• samochód Volkswagen Transporter, Jelcz 315M, Iveco Eurocargo 150 EW, 4x4 - OSP 

Blinów, 

• samochód Star 244 - OSP Brzozówka, 

• samochód Star 200 - OSP Huta Józefów, 
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• samochód Magirus-Deutz FM192D11FA - OSP Majdan-Obleszcze, 

• samochód Żuk A11 - OSP Podlesie, 

• samochód Mercedes 12YT 300D - OSP Polichna, 

• samochód  Magirus-Deutz FM192D11FA - OSP Stare Moczydła, 

• samochód Star 200, samochód Star 266, samochód Volkswagen Transporter - OSP 

Szastarka Stacja, 

• samochód Kloecner-H Doutz - OSP Szastarka Wieś, 

• samochód Star 244 L - OSP Wojciechów. 

Na wyposażeniu jednostek są m.in: agregaty prądotwórcze, defibrylatory, zestawy PSP 

R-1 R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, motopompy, piły do ciecia betonu i stali, 

pilarki spalinowe, wentylator oddymiający, zestawy hydrauliczne ratownictwa technicznego. 

20 listopada 2021 roku w Szastarce odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zjazdu podsumowano 

pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, udzielono absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji 

Rewizyjnej oraz Delegatów i Przedstawicieli do Zarządu na Zjazd Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP. 

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce ponownie został dh Artur 

Jaskowski, który jest jednocześnie Wójtem Gminy Szastarka. 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce na lata 2021-2026: 

Prezes  Artur Jaskowski 

Wiceprezes Mirosław Kowalik 

Wiceprezes Jan Wcisło 

Sekretarz  Adam Kozak 

Skarbnik  Grzegorz Pazdrak 

Członek   Tomasz Glinka 

Członek  Zbigniew Giżka 

Członek  Jan Maciejewski 

Członek  Jerzy Pudło 

Członek  Dariusz Serwatka 

Członek  Józef Sokół 

Członek  Krystyna Suchora 

Członek  Stanisław Szarama 

Członek  Henryk Winiarczyk 

Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP: 

Przewodniczący Marek Sobótka 

Sekretarz  Krzysztof Giżka 

Członek  Jan Krzysztoń 
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EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 

Ewidencja ludności - polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych 

danych identyfikujących tożsamość oraz statusu administracyjnoprawnego osób fizycznych. 

Prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestr 

PESEL), oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, 

zgodnie z właściwością miejscową przez wójta. 

 

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:  

➢ kierownik USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu 

i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie; 

➢ kierownik USC do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny 

dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu 

cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer PESEL, nie ma polskich aktów stanu 

cywilnego; 

➢ kierownik USC, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska; 

➢ organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela 

polskiego; 

➢ wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją 

właściwością; 

➢ organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego; 

➢ organy właściwe do wydania paszportu; 

➢ organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca; 

➢ organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. 

 

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się 

numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który 

stanowi numer PESEL. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, 

jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, 

oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym: RRMMDDPPPPK 

RR - to 2 ostanie cyfry roku 

urodzenia,   

MM - to miesiąc urodzenia  

DD - to dzień urodzenia 

PPPP - to liczba porządkowa oznaczająca płeć. 

U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 

4, 6, 8), a u mężczyzny - nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9), 

K - to cyfra kontrolna 

 

Data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie 

ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia 

oraz dzień urodzenia. Stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby MM: 

a) liczby 80 - w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899, 

b) liczby 0 - w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999,  

c) liczby 20 - w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099. 
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W 2021 roku w Urzędzie Gminy Szastarka: 

− nadano 12 numerów PESEL, 

− wydano 289 nowych dowodów osobistych, 

− unieważniono 26 dowodów, 

− decyzją administracyjną zameldowano 1 osobę, 

− decyzją administracyjną wymeldowanych zostało 1 osobę 

− na swój wniosek zostało zameldowanych 61 osób, 

− na swój wniosek zostało wymeldowanych 12 osób, 

− 1 osoba zgłosiła wyjazd za granicę, 

− wydano 9 wielojęzycznych standardowych formularzy. 

 

 

 

 

 

 

8. DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY  

 

 W 2021 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy Szastarka: 

− 25 lutego, 

− 17 marca – sesja nadzwyczajna, 

− 31 maja, 

− 25 czerwca, 

− 23 września, 

− 25 listopada, 

− 7 grudnia – sesja nadzwyczajna, 

− 13 grudnia – sesja nadzwyczajna, 

− 30 grudnia. 

 

 Sesje są jawne i zwoływane przynajmniej raz na 3 miesiące lub częściej, w zależności 

od potrzeb. W ramach sesji w 2021 roku Rada Gminy Szastarka podjęła 71 uchwał.  

 Podjęte przez Radę Gminy uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są 

przekazywane do organów nadzoru: w zakresie zgodności z prawem – Wojewodzie 

Lubelskiemu, w zakresie spraw finansowych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 

Uchwały Rady Gminy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Szastarka, natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały przekazane do 

Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego i opublikowane. Od początku VIII 

kadencji Rady Gminy Szastarka obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  
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UCHWAŁY RADY GMINY SZASTARKA PODJĘTE W 2021 ROKU 

L.p. 

 

Data 

numer uchwały 
Tytuł uchwały Realizacja 

1 25 luty 2021 

XXII/124/2021 

aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szastarka oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

przyjęto aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szastarka oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

2 25 luty 2021 

XXII/125/2021 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2021 

przyjęto i zatwierdzono plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok. 

3 25 luty 2021 

XXII/126/2021 

ogłoszenia wyborów sołtysa w Sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia 

ogłoszono wybory sołtysa w sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia. Nie wybrano sołtysa 

4 25 luty 2021 

XXII/127/2021 

przyjęcia regulaminu określającego zasady 

i tryb przyznawania nagród za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury oraz wysokości tych nagród 

przyjęto regulamin wręczania nagród za 

osiągniecia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury 

5 25 luty 2021 

XXII/128/2021 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Gminy Szastarka na lata 2021 - 2025 

uchwalono Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Gminy Szastarka na lata 2021 - 2025 

6 25 luty 2021 

XXII/129/2021 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

wniesionej przez Pana Ryszarda Kempe 

nie uwzględniono wniosków zawartych 

w petycji 

7 25 luty 2021 

XXII/130/2021 

rozpatrzenia petycji – listu otwartego 

Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony 

Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna 

od GMO dotyczącej podjęcia uchwały 

popierającej petycję „Alarm! STOP 

zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE! 

petycję rozpatrzono negatywnie 

8 25 luty 2021 

XXII/131/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

9 25 luty 2021 

XXII/132/2021 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021r. 

10 17 marca 2021  

XXIII/133/2021 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Szastarka na 2021 

rok 

przyjęto i zrealizowano program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Szastarka 

11 17 marca 2021  

XXIII/134/2021 

zmiany uchwały nr XLI/222/2018 Rady 

Gminy Szastarka z dnia 16 marca 2018 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Szastarka 

dodatków do wynagrodzeń 

podwyższono dodatek do wynagrodzenia dla 

nauczyciela za opiekę w oddziale 

przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym 

12 17 marca 2021  

XXIII/135/2021 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki na rok 2022 

nie wyodrębniono w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki na 

rok 2022 
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13 17 marca 2021  

XXIII/136/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

14 17 marca 2021  

XXIII/137/2021 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kraśnickiemu 

pomoc finansowa na akcję „Nie 

nowotworom u dzieci” kwota 2 000 zł. 

15 31 maja 2021  

XXIV/138/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021r. 

16 31 maja 2021  

XXIV/139/2021 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

17 31 maja 2021  

XXIV/140/2021 

rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego 

petycję pozostawiono bez rozpatrzenia 

18 31 maja 2021  

XXIV/141/2021 

rozpatrzenia petycji dotyczącej 

przeprowadzenia referendum ludowego 

skierowanej do Rady Gminy w Szastarce 

nie uwzględniono petycji 

19 31 maja 2021  

XXIV/142/2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Szastarka 
skargę uznano za bezzasadną. 

20 31 maja 2021  

XXIV/143/2021 

ogłoszenia wyborów sołtysa w Sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia 

ogłoszono wybory sołtysa w sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia. Nie wybrano sołtysa 

21 31 maja 2021  

XXIV/144/2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego 

określono i przyjęto wzór wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

22 31 maja 2021  

XXIV/145/2021 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Szastarka na lata 2021-

2023 

przyjęto Gminny Program Wspierania 

Rodziny w Gminie Szastarka na lata 2021-

2023 

23 
31 maja 2021  

XXIV/146/2021 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

wyznaczono inkasentów opłaty skarbowej 

w Urzędzie Gminy 

24 31 maja 2021  

XXIV/147/2021 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określono sposób i zakres usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

25 31 maja 2021  

XXIV/148/2021 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 

Szastarka” 

uchwalono „Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Szastarka” 

26 
31 maja 2021  

XXIV/149/2021 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 

przyznawania zwolnienia od tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów szkół, oraz 

nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 

pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, a także 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć logopedy, doradcy 

zawodowego, nauczyciela wspomagającego, 

psychologa i pedagoga szkolnego 

ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć dla Dyrektorów Szkół oraz tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin logopedy, 

psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga 

szkolnego oraz nauczyciela wspomagającego 
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27 31 maja 2021  

XXIV/150/2021 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Szastarka na rok szkolny 

2021/2022 

określono średnią cenę jednostki paliwa. 

28 31 maja 2021  

XXIV/151/2021 

przekazania projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Szastarka 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

przekazano projekt regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Szastarka 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

29 25 czerwca 2021 

XXV/152/2021 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce za 

rok 2020 

zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szastarce. 

30 25 czerwca 2021 

XXV/153/2021 
wotum zaufania dla Wójta Gminy Szastarka udzielono wotum zaufania Wójtowi. 

31 25 czerwca 2021 

XXV/154/2021 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Szastarka za 2020 rok 

Rada Gminy zatwierdziła  sprawozdania 

finansowe wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2020 r. 

32 25 czerwca 2021 

XXV/155/2021 

udzielenia Wójtowi gminy Szastarka 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok 

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi 

gminy Szastarka z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 r. 

33 25 czerwca 2021 

XXV/156/2021 
powołania doraźnej Komisji Statutowej 

powołano doraźną Komisje do opracowania 

nowego Statutu Gminy Szastarka. 

34 25 czerwca 2021 

XXV/157/2021 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kraśnickiemu 

przekazano dotację w kwocie 440.095,00 zł 

na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2740L w miejscowości Polichna Czwarta. 

35 25 czerwca 2021 

XXV/158/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

36 25 czerwca 2021 

XXV/159/2021 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021r. 

37 25 czerwca 2021 

XXV/160/2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego 

ponownie określono i przyjęto wzór wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

38 23 września 2021 

XXVI/161/2021 

ogłoszenia wyborów sołtysa w Sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia 

ogłoszono wybory sołtysa w sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia. Nie wybrano sołtysa 

39 23 września 2021 

XXVI/162/2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Szastarka 
skargę uznano za bezzasadną 

40 23 września 2021 

XXVI/163/2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Szastarka 
skargę uznano za bezzasadną 

41 23 września 2021 

XXVI/164/2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Szastarka 
skargę uznano za bezzasadną 

42 23 września 2021 

XXVI/165/2021 

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szastarce 

uchwalano Statut Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

43 23 września 2021 

XXVI/166/2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku energetycznego 

określono i przyjęto wzór wniosku 

o przyznanie dodatku energetycznego 

44 23 września 2021 

XXVI/167/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 
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45 23 września 2021 

XXVI/168/2021 

wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej 

przedłużono działalność Komisji do dnia 30 

listopada 2021 r. 

46 25 listopada 2021 

XXVII/169/2021 
uchwalenia Statutu Gminy Szastarka uchwalono Statut Gminy Szastarka 

47 25 listopada 2021 

XXVII/170/2021 

ogłoszenia wyborów sołtysa w Sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia 

ogłoszono wybory sołtysa w sołectwie 

Rzeczyca-Kolonia. Nie wybrano sołtysa 

48 25 listopada 2021 

XXVII/171/2021 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2022 rok 

uchwała w realizacji. Stawki podatku na 

2022 r. zostały naliczone zgodnie z uchwałą 

49 25 listopada 2021 

XXVII/172/2021 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie 

gminy Szastarka na rok 2022 

uchwała w realizacji. Stawki podatku na 

2022 r. zostały naliczone zgodnie z uchwałą 

50 25 listopada 2021 

XXVII/173/2021 

zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

zwiększono wynagrodzenie sołtysów za 

pobór podatków w  drodze inkasa 

51 25 listopada 2021 

XXVII/174/2021 

przyjęcia na rok 2022 programu współpracy 

gminy Szastarka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

uchwalono program, który określa zasady 

i formy współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi 

52 25 listopada 2021 

XXVII/175/2021 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Szastarka 

uchwalono regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Szastarka 

53 25 listopada 2021 

XXVII/176/2021 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych 

w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

ustalono zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt osób bezdomnych w ośrodkach 

wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych 

oraz schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi. Nadzór 

zakwestionował uchwałę 

54 25 listopada 2021 

XXVII/177/2021 

ustalenia diet sołtysów i radnych Rady 

Gminy Szastarka 

podniesiono diety sołtysów i radnych Rady 

Gminy Szastarka 

55 25 listopada 2021 

XXVII/178/2021 

 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Szastarka 

podniesiono wynagrodzenie Wójta Gminy 

Szastarka 

56 25 listopada 2021 

XXVII/179/2021 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szastarka – „Zmiana nr 7” 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szastarka – „Zmiana nr 7” 

57 25 listopada 2021 

XXVII/180/2021 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szastarka – „Zmiana nr 8” 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szastarka – „Zmiana nr 8” 

58 25 listopada 2021 

XXVII/181/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

59 25 listopada 2021 

XXVII/182/2021 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

60 7 grudnia 2021 

XXVIII/183/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 
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61 7 grudnia 2021 

XXVIII/184/2021 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

62 13 grudnia 2021 

XXIX/185/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

63 30 grudnia 2021 

XXX/186/2021 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2022 

uchwała została wykonana. Program będzie 

realizowany w roku 2022  

64 30 grudnia 2021 

XXX/187/2021 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2022 

przyjęto i zatwierdzono plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok. 

65 30 grudnia 2021 

XXX/188/2021 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych w 

ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

ponownie ustalono zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych 

w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

66 30 grudnia 2021 

XXX/189/2021 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości 

diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 

Szastarka 

podniesiono dietę Przewodniczącemu Rady 

Gminy Szastarka 

67 30 grudnia 2021 

XXX/190/2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Szastarka 
skargę uznano za bezzasadną. 

68 30 grudnia 2021 

XXX/191/2021 

zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 

2021 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

69 30 grudnia 2021 

XXX/192/2021 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

aktualizacja planowanych dochodów 

i wydatków budżetowych wynikających 

z bieżących potrzeb  i zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

70 30 grudnia 2021 

XXX/193/2021 

uchwalenia budżetu gminy Szastarka na rok 

2022 
uchwalono plan budżetu gminy na rok 2022 

71 30 grudnia 2021 

XXX/194/2021 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2022-2032 
uchwalono plan WPF na lata 2022-2032 

Tabela Nr 13 Uchwały rady gminy Szastarka podjęte w 2021 roku 
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9. FINANSE GMINY 

 
PODATKI 

 

W okresie objętym raportem wydano 6438 decyzji. W grupie podatków lokalnych 

zdecydowanie dominują dochody z tytułu podatku rolnego, którego wysokość stawki 

obowiązywała w kwocie 95,00 zł za hektar przeliczeniowy. Drugie miejsce zajmują dochody 

z podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych wynosi niewielką część 

dochodów z podatków lokalnych a najmniejszy podatek leśny. 

O wysokości stawek podatkowych decyduje Rada Gminy, biorąc pod uwagę stawki 

maksymalne ogłaszane co roku przez Ministerstwo Finansów w specjalnym obwieszczeniu 

lub na podstawie komunikatu Prezesa GUS. 

Stawka podatku leśnego obowiązywała na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 

20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 

Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wyniosła 43,3048 zł za 1 ha fizyczny. 

Do naliczenia stawek podatku rolnego cena żyta ogłoszona na podstawie Komunikatu 

Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 

z 2020 r. poz.982) została obniżona Uchwałą Rady Gminy Szastarka Nr XX/115/2020 z dnia 

4 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz.6470) z kwoty 58,55 zł/1q do kwoty 38 zł 

za 1dt. 

Na terenie Gminy Szastarka stawki podatku rolnego naliczane na podstawie powyższej 

uchwały wynosiły: 

− dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne: z 1 ha przeliczeniowego – 95 zł, 

− dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych: z 1 ha fizycznego – 190,00 zł 

stawki podatku od nieruchomości w roku 2021 były naliczane na podstawie Uchwały 

Nr XX/116/2020 Rady Gminy Szastarka z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szastarka 

na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 6471). 

Rada Gminy Szastarka określiła następujące roczne stawki w podatku od 

nieruchomości: 

Rada Gminy Szastarka określiła następujące roczne stawki w podatku od 

nieruchomości: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych: 

− zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 

− pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
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przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 

a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 

3,09 zł od 1 m2 powierzchni; 

2. od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 

4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,30 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej;  

3. od budowli – 2% ich wartości. 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują niezmiennie od roku 2017 na 

podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/131/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  z dnia 5 grudnia 2017 

roku pod pozycją 4825. 

W stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 166 

upomnień na kwotę 63 929,90  zł. Należności pieniężne były wystarczająco egzekwowane 

przez pracownika Urzędu Gminy i nie było konieczności wystawiania tytułów wykonawczych 

do Komornika Urzędu Skarbowego. Pobrano koszty upomnienia na kwotę 1 136,40 zł. 

Wyegzekwowano odsetki od zaległości podatkowych na sumę 1830,89 zł. 

W 2021 roku wydano 21 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających 

stan zaległości oraz 398 zaświadczeń o stanie posiadania gospodarstwa rolnego wyrażonego 

w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. Spisano 74 zeznań świadków w celu 

udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz wydano, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, 37 zaświadczeń do zakładów pracy, 

w celu zaliczenia lat pracy w rolnictwie. Na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. wydano 12 poświadczeń osobistego prowadzenie 

własnego gospodarstwa rolnego, które są niezbędnym dokumentem przedkładanym przez 

rolników w kancelarii notarialnej przy zakupie gospodarstwa lub  nieruchomości rolnej. 

Rolnicy korzystają z pomocy de minimis w rolnictwie i składają wnioski o udzielenie ulgi 

z tytułu nabycia gruntów na utworzenie bądź powiększenie gospodarstwa rolnego. W roku 

2021 wystawiono 43 decyzji na udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 37 943 zł. 

Masowo wpływają od rolników  wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w gospodarstwie 

rolnym z tytułu montażu urządzeń  do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł 

energii. W roku 2021 wydano 13 decyzji na udzielenie ulgi inwestycyjnej  na sumę 

79 964,00 zł. 
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Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych 

posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Szastarka wyniosła łącznie 405 286,13 zł. 

Rolnicy złożyli  w 2021 roku  933 wniosków   

 

BUDŻET 

  

 Budżet gminy Szastarka na rok 2021, uchwalony został uchwałą Nr XXI/122/2020 

Rady Gminy Szastarka z dnia 29 grudnia 2020 roku. Planowane dochody wyniosły 

32 334 455,47 zł, planowane wydatki 30 733 729,40 zł, w tym wydatki majątkowe 

5 867 640,68 zł. Rozchody zaplanowano na poziomie 864 072,26 zł, natomiast przychody 

zaplanowano w kwocie 3 871 975,71 zł. 

 W  2021 roku budżet gminy Szastarka zmieniany był następującymi uchwałami Rady 

Gminy Szastarka: 

• Nr XXII/131/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, 

• Nr XXIII/136/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, 

• Nr XXIV/138/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, 

• Nr XXV/158/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, 

• Nr XXVI/167/2021 z dnia 23 września 2021 roku, 

• Nr XXVII/181/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, 

• Nr XXVIII/183/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku, 

• Nr XXIX/185/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku, 

• Nr XXX/192/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. 

 Ponadto zmiany w budżecie dokonywane były zarządzeniami Wójta Gminy 

Szastarka w ramach jego upoważnień wynikających z ustawy lub uchwały budżetowej. 

W 2021 roku zmiany te wprowadzone zostały zarządzeniami: 

  

• Nr 6.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, 

• Nr 11.2021 z dnia 26 luty 2021 roku, 

• Nr 17.2021 z dnia 30 marca 2021 roku, 

• Nr 21.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, 

• Nr 26.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, 

• Nr 29.1.2021 z dnia 4 maja 2021 roku, 

• Nr 35.2.2021 z dnia 31 maja 2021 roku, 
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• Nr 45.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku, 

• Nr 48.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku, 

• Nr 55.2021 z dnia 14 września 2021 roku, 

• Nr 58.2021 z dnia 30 września 2021 roku, 

• Nr 60.1.2021 z dni 15 października 2021 roku, 

• Nr 69.1.2021  z dnia 15 grudnia 2021 roku, 

• Nr 77.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 Po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. plan przedstawiał się następująco: dochody 

32 334 455,47 zł ( w tym dochody majątkowe 3 642 585,70 zł), wydatki 33 740 828,25 zł 

(w tym wydatki majątkowe 5 867 640,68 zł), rozchody 864 072,26 zł.  

 Informację opisową z realizacji wykonania dochodów budżetu Gminy Szastarka za  2021 

rok sporządzono w oparciu o następujące sprawozdania: 

• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., 

• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., 

• Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał 2021, 

• Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami-okres sprawozdawczy IV kwartał 2021 roku, 

• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., 

• Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg 

stanu na koniec IV kwartału 2021 r., 

• Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych stan na koniec IV 

kwartału 2021 r., 

• Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach jednostek samorządu 

terytorialnego, 

• Rb-34S kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów 

własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

• RB-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, 

• Rb-27 ZZ-kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

• Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności, 

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych. 
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REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

 

 Dochody w  2021 r. zrealizowano w kwocie 35 552 910,43 zł, co stanowi 109,95 % 

planu, w tym: dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6 894 374,45 zł co stanowi 

189,27 % planu, zaś dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28 658 535,98 zł, co stanowi 

99,88 % planu. 

 

Dochody majątkowe  

 

 Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 3 642 585,70 zł.  W 2021 roku 

zrealizowano je w kwocie 6 894 374,45 zł, na co składają się dochody: 

• 800 000,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Polichna Czwarta gm. Szastarka”. 

• dotacja w kwocie 1 789 765,59 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn.”Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka 

etap II”. 

• Wpływy środków od mieszkańców gminy Szastarka na realizację zadania 

pn.”Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka etap II” na kwotę 

150 482,86 zł,  

• 55 000,00 zł - dotacja celowa od Wojewody Lubelskiego na modernizację, 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzozówka na 

działce ewidencyjnej 543,87 576,00 zł - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne, pn. 

,,Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 

118047L od km 0+060 do km 0+290 w miejscowości Wojciechów Kolonia, 

• 3 711 550,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji 

w zakresie kanalizacji, 

• 300 000,00 zł- uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę.    

 

 

 

Dochody bieżące 

  

 Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 28 691 869,77 zł a wykonanie do 

dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na poziomie 28 658 535,98 zł. Na dochody bieżące 

złożyły się ogólnie dochody własne, subwencja oraz dotacje. 

 Strukturę tych dochodów oraz ich wielkość przedstawiono poniżej w tabeli oraz na 

wykresie. 
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 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2021 ROKU 

 

Lp. Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % 

1. Dochody własne  5 285 685,88      5 523 011,50     104,49% 

2. Subwencja ogólna  13 052 718,00      13 052 718,00     100,00% 

3. Dotacje  10 353 465,89      10 082 806,48     97,39% 

 Razem:  28 691 869,77      28 658 535,98     99,88% 

Tabela Nr 14 Plan wykonania dochodów bieżących w 2021 roku 

 

WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 

W 2021 ROKU 
 

 
        Wykres Nr 5 Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w 2021 roku 

 

 

Dochody własne  

 

 Dochody własne wykonano na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 5 523 011,50 zł co 

stanowiło 104,48 % planu. Do dochodów własnych zaliczono dochody z tytułu udziałów 

gminy Szastarka w podatkach dochodowych, dochody z podatków i opłat pobieranych 

zarówno przez urzędy skarbowe, jak i bezpośrednio przez gminę, dochody z mienia nie 

zaliczane do dochodów majątkowych oraz pozostałe dochody uzyskane z różnych tytułów. 

Udziały w podatkach dochodowych 
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 Z tytułu udziałów w podatkach dochodowych gmina Szastarka zrealizowała w  2021 

roku kwotę 2 428 795,37 zł, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

w kwocie 2.425.498,00 zł, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 

3 297,37 zł. Wyraźne znaczenie dominujące ma zatem udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

 

Dochody z podatków i opłat 

  

 Łącznie z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody 

na poziomie 1 534 648,64 zł. 

 Dochody w tej grupie podzielić można na dochody z tytułu podatków i opłat 

realizowane bezpośrednio przez gminę oraz dochody z tytułu podatków realizowane przez 

urząd skarbowy. Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę to dochody z następujących 

tytułów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków 

transportowych opłaty skarbowej, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano 

w kwocie 267 056,70 zł (115,11 % planu) oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych zrealizowano w kwocie  242 672,78 zł (103,7 % planu). Z tytułu podatku od 

środków transportowych, w  2021 r. uzyskano 77 832,00 zł (98,52 % planu), z tytułu podatku 

rolnego od osób prawnych  1 231,00 zł (82,06 % planu), podatku rolnego od osób fizycznych 

706 797,83 zł (99,97 % planu), podatku leśnego od osób prawnych 907,10 zł i podatku 

leśnego od osób fizycznych 28.297,83 zł (91,28 % planu). Z tytułu opłaty skarbowej uzyskano 

w  2021 r. kwotę 21 652,00 zł (108,26 % planu). 

 Dochody realizowane przez urząd skarbowy to druga grupa dochodów gminy z tytułu 

podatków i opłat. Do grupy tej zalicza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-

prawnych – 160 349,00 zł podatku od spadków i darowizn – 27 852,40 zł oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 312,24 zł. 

Dochody z mienia 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody z mienia wyniosły 516 351,78 zł, co stanowiło 

107,87 % planu. 

 Na dochody powyższe składają się: 

- dochody uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1 413,17 zł, 

- dochody z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców w kwocie 405 018,07 zł, 

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 109 920,54 zł. 

 

Pozostałe dochody własne 

 

 Pozostałe dochody własne gminy zostały zrealizowane na poziomie 1 043 215,71 zł. 

Na dochody pozostałe składają się m.in.: 



 

44 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

• dochody naliczane z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków 

autobusowych i wpływy środków za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 

3 085,02 zł (109,15 % planu), 

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane 

w 2021 r. w kwocie 76 172,27 zł (100 % planu), 

• wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym w kwocie 7 591,55 zł, 

• dochody z tytułu wpływów z domów pomocy społecznej – 18 340,76 zł, 

• dochody gminy z tytułu naliczania opłaty za odpady komunalne  w kwocie 

758 337,14 zł, 

• wpływ rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 37,50 zł. 

 

Pozostałymi dochodami własnymi gminy są: 

• zwroty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 10 227,44 zł, 

• zwroty nadpłaty z PGE za pobraną energię elektryczną na ujęciach wody na kwotę 

109,24 zł,  

• odszkodowanie za uszkodzony wodociąg w kwocie 1 000,00 zł,  

• zwroty z lat ubiegłych za wykonanie rozgraniczeń – 25 879,60 zł,  

• wpływy z pobranej opłaty skarbowej w kwocie 21 652,00 zł, 

• za korzystanie z przystanków oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.036,40 zł,  

• udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,  

• zwrot za reklamację termometru – 249,99 zł. 

 

 Ponadto źródłem dochodów pozostałych były wpływy z tytułu odsetek należnych 

gminie od zaległości podatkowych i zaległości od umów cywilno-prawnych, wpływy do 

budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy środków 

finansowych z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych oraz wypłaty 

odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Dochody gminy z Funduszu Alimentacyjnego 

wyniosły 971,20 zł, wpływ odsetek oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych-

11 981,82, wkład własny - udział uczniów w wycieczce Poznaj Polskę: 5 709,00 zł. 

 

Subwencja ogólna 

 

 Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. zrealizowano 

w kwocie 5 848 909,00 zł tj. w 100 % planu, co wynika ze stosowanej zasady przekazywania 

przez budżet państwa w I kwartale roku dodatkowej transzy subwencji w związku z wypłatą 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 

6 403 567,00 zł, co stanowi 100,00 % planu a z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 

w kwocie 295 643,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

 Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 504 599,00 co stanowi 

100% planu. 
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Dotacje 

 

 W tej grupie dochodów uwzględniono wszystkie dotacje otrzymane przez gminę Szastarka 

w 2021 r. Łączna kwota dotacji uzyskana w analizowanym okresie to 10 082 806,48 zł, na co 

składają się: 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 9 080 723,86 zł 

(plan 9 373 985,37 zł), 

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: 

630 107,25 zł (plan 727 852,52 zł), 

• dotacje celowe otrzymane z powiatu i od innych gmin na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień: 185 347,37 zł (plan 65 000,00 zł), 

• 150 000,00 zł na realizację Programu Laboratoria Przyszłości na zakup pomocy 

dydaktycznych, 

• 35 628,00 na realizację zadania polegającego na transporcie osób na szczepienia, 

organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii 

o szczepieniach, 

• 1 000,00 zł otrzymane z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny 

wsparcia dla rodzin. 

 

Dotacje na zadania zlecone 

 

 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami stanowiły największą pozycję dochodów wśród wszystkich otrzymanych dotacji. 

 W 2021 roku zrealizowano je na poziomie 9 080 723,86 zł, a struktura tych dochodów 

przedstawia się następująco: 

− „Rolnictwo i łowiectwo” - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego dla producentów rolnych: 405 286,13 zł, 

− „Administracja publiczna”: 

• dotacja dotycząca zadań z zakresu spraw obywatelskich: 67 536,02 zł, 

• dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 

roku w kwocie 19 717,00 zł, 

• dotacja w kwocie 393,00 na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. 

− „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa”: 

• dotacja na aktualizację spisu wyborców: 1 940,00 zł, 

− ,,Obrona narodowa”- dotacja na przeprowadzenie akcji kurierskiej: 800,00 zł. 

− „Rodzina”: 

• dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia 

rodzinne: 53 848,35 zł, 

• dotacja na realizację świadczenia wychowawczego: 5 588 338,50 zł, 
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• dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 

2 872 280,14 zł, 

• dotacja na realizacje Karty Dużej Rodziny: 276,92 zł, 

• dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny): 3 516,00 zł. 

− „Oświata i wychowanie” - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie: 66 791,80 zł. 

 

Dotacje na zadania własne 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 002 082,62 zł, 

w tym:  

− „Oświata i wychowanie” - dotacja w kwocie 383.487,86 zł na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego, 

− ,,Ochrona zdrowia”- dotacja w kwocie 35.628,00 zł, 

− „Pomoc społeczna”: 

• dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 

14 832,42 zł, 

• dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 23 247,82 zł, 

• dotacja na zasiłki stałe w kwocie 169 859,81 zł,  

• dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 114 112,64 zł, 

• pomoc w zakresie dożywiania 22 866,70 zł. 

− „Edukacyjna opieka wychowawcza” - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 42 700,00 zł, 

− ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dotacja w kwocie 9 000,00 zł na 

prowadzenie punktu konsultacyjno-organizacyjnego- Program Czyste powietrze 

 

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 

 

 W 2021 roku gmina Szastarka otrzymała dotację na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z gminy Modliborzyce, 

gminy Janów Lubelski, gminy Batorz, gminy Zakrzówek, gminy Strzyżewice i gminy Potok 

Wielki w kwocie 185 347,37 zł. 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW 

 

 W budżecie gminy Szastarka na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wydatków wynosił 

33 740 828,25 zł, z czego wydatkowano 30 859 402,54 zł, co stanowiło 91,46 % planu. 

 Ze względu na przeznaczenie wydatki podzielić można na wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe (inwestycyjne). Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosił 27 873 187,57 zł, 
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zaś wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 26 699 912,04 zł, co stanowiło 95,79 % planu. 

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 5 867 640,68 zł, zaś ich wykonanie na 

dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 4 159 490,50 zł, tj. 70,88 % planu. 

 

WYDATKI 

 

 

Lp. 
Rodzaj wydatku według 

klasyfikacji budżetowej 
Plan Wykonanie % 

1.  Rolnictwo i łowiectwo  1 304 923,96      1 231 927,09      94,41     

2.  Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę 
 518 116,50      442 356,69      85,38     

3.  Transport i łączność  1 057 937,77      540 951,78      51,13     

4.  Gospodarka mieszkaniowa  135 400,00      115 129,64      85,03     

5.  Działalność usługowa  76 000,00      3 754,72      4,94     

6.  Administracja publiczna  2 487 264,49      2 369 245,14      95,26     

7.  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 1 940,00      1 940,00      100,00     

8.  Obrona narodowa  800,00      800,00      100,00     

9.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 325 510,00      269 051,93      82,66     

10.  Obsługa długu publicznego  210 000,00      66 313,99      31,58     

11.  Różne rozliczenia - rezerwy  797 000,00      -        -       

12.  Oświata i wychowanie  10 781 997,70      10 524 881,54      97,62     

13.  Ochrona zdrowia  141 419,82      123 325,50      87,21     

14.  Pomoc społeczna  1 353 106,90      1 328 586,01      98,19     

15.  Edukacyjna opieka wychowawcza  576 083,73      558 481,44      96,94     

16.  Rodzina  8 900 252,00      8 601 722,03      96,65     

17.  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 4 493 775,38      4 101 655,61      91,27     

18.  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 508 800,00      508 779,43      100,00     

19.  Kultura fizyczna  70 500,00      70 500,00      100,00     

Razem:  33 740 828,25      30 859 402,54      91,46     

Tabela Nr 15 Poziom realizacji wydatków w budżecie gminy Szastarka sklasyfikowanych w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej 
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       Wykres Nr 6 Poziom realizacji wydatków w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Poziom realizacji wydatków w 2021 roku

Plan Wykonanie Kolumna1



 

49 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 

 

 Poniżej omówiono najważniejsze pozycje wydatków w ramach poszczególnych działów 

klasyfikacji budżetowej. 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

 W tym dziele na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 418 698,38 zł w tym: na zadania 

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 

405 286,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 1 231 927,09 zł, w tym na 

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami kwotę 

405 286,13 zł jako zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego i kosztów związanych z obsługą. 

 W 2021 r. wydatkowano również 13 412,25 zł w związku z dokonaniem wpłaty na rzecz 

izb rolniczych (2% uzyskanych  wpływów z podatku rolnego). 

   

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 

 Na wydatki bieżące w tym dziale składa się m.in. wypłata wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów wiejskich zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, badania okresowe pracowników, 

zakup odzieży roboczej oraz wydatki na zakup środków czystości w ramach BHP, środków do 

dezynfekcji wody w ujęciach wodociągowych, artykułów i części niezbędnych do usuwania 

awarii wodociągowych. Realizowano również wydatki związane z zakupem energii 

elektrycznej do hydroforni, badaniem laboratoryjnym wody, kosztami dozoru technicznego 

i przeglądem hydrantów, opłatami za pobór wody z ujęcia wody w Potoku Wielkim dla 

mieszkańców gminy Szastarka, z wynajmem koparki wykorzystywanej przy usuwaniu awarii 

wodociągowych – łącznie kwota 401 941,09 zł. 

 Ponadto wydatkowano środki w kwocie 40 016,00 zł na zakup gazu do zbiorników 

przy budynkach komunalnych oraz za dzierżawę tych zbiorników 399,60 zł. 

 

Transport i łączność 

 

 W dziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 272 461,99 zł. Na dzień 

31 grudnia 2021 r. wydatkowano 221 691,37 zł, na co składają się m.in.: 

• wydatki w kwocie 2 088,73 zł za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych 

i powiatowych, 

• zakup rur do wykonania zjazdu na ujęcie wody (hydroforni) w miejscowości Szastarka 

w pasie drogi powiatowej w kwocie 1 212,50 zł.(zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy 

o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy  do obowiązków 

właściciela lub użytkownika  nieruchomości przyległych do drogi), 

• zakupy materiałów niezbędnych do montażu znaków drogowych: rynien, rur 

wbudowanych w pasie drogowym oraz zakup i transport kruszywa w kwocie 

59 374,38 zł,  
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• zimowe utrzymanie dróg gminnych i zakup i transport kruszywa w kwocie 

110 195,76 zł oraz remonty dróg gminnych 48 820,00 zł. 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

 W dziale tym na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowano łącznie wydatki bieżące 

w kwocie 135 400,00 zł, a wydatkowano na kwotę 115 129,64 zł. 

 Na powyższe wydatki składają się: 

• noty obciążeniowe za zakupiony olej grzewczy,  

• wywóz nieczystości i pozostałych kosztów rozliczanych zgodnie z umową użyczenia 

zawartą z SP ZOZ w Szastarce, 

• wydatki za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy dla nieruchomości będących 

własnością Gminy, wykonano rozgraniczenie w miejscowości Brzozówka  zgodnie 

z umową nr 84/2020, 77/2020, 53/2021, 55/2020, 70/2020, 39/2021 oraz 44/2021. 

• przegląd instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym i przegląd techniczny 

kotła w budynku szkoły w Brzozówce,  

• przeglądy techniczne obiektów budowlanych,  

• badanie zbiorników,   

• przeglądy gaśnic,  

• przeglądy przewodów kominowych,  

• przeglądy instalacji gazowej,  

• przeglądy instalacji elektrycznych i piorunochronów,  

• zwroty zaliczek za wynajem WDK w Szastarce w związku z pandemią.  

 

Działalność usługowa 

 

 Planowana kwota wydatków dla danego działu wynosi 76 000,00 zł. Wydatkowano 

3 754,72 zł na prace komisji urbanistycznej. Wykonano analizę aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy 

Nr XXII/124/2021 z dnia 25 lutego 2021. W kolejnym etapie gmina przystąpi do podjęcia 

Uchwały intencyjnej o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Administracja publiczna 

 

 Wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale w kwocie 2 487 264,49 zł, w tym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej 68 705,60 zł oraz wydatki związane z kwalifikacja 

wojskową w kwocie 393,00 zł, wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 

19 717,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 2 369 245,14 zł. 

 Wydatki realizowane w tym dziale to m.in. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, 

które zostały zrealizowane w kwocie 79 173,92 zł. Należy wyszczególnić w tym miejscu 
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wydatki na: wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji rady gminy oraz 

abonament systemu głosowania. 

 Drugą grupą wydatków ujmowanych w tym dziale, są wydatki związane 

z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. była to kwota 

1 989 639,04 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 

Gminy oraz wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

zlecenie. Ponadto wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. za zakup 

materiałów biurowych i druków, środków czystości, pieczątek, artykułów spożywczych na 

potrzeby sekretariatu, materiałów, za paliwo, przegląd techniczny i części zamienne do 

samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej oraz płatności za badania okresowe 

pracowników, artykułów przekazanych pracownikom w ramach BHP, zakup licencji 

i przedłużenie certyfikatów do oprogramowania. Ponadto wydatkowano środki na zapłatę 

faktur za energię elektryczną, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługę prawną, podpis 

kwalifikowany, naprawę sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, 

zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu przynależności do 

Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenia 

budynku oraz mienia gminy, zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego, kosztów 

postępowania sądowego, szkolenia pracowników. W dziale powyższym wydatkowano 

również środki za wykonanie druku gminnej gazetki informacyjnej i zakup artykułów 

promujących gminę tj. statuetek, okładek z nadrukiem logo gminy, teczek papierowych. 

 Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Szastarce 

prowadzącego obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wydatkowano kwotę – 212 786,16 zł. 

 Na wypłatę inkasa dla sołtysów z poszczególnych sołectw gminy Szastarka z tytułu 

poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w 2021 r. wydatkowano 

kwotę 45 606,00 zł.  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 

 Planowana kwota wydatków w powyższym dziale stanowi kwotę 1 940,00 zł 

a zrealizowanych w 2021 r. – 1 940,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 

związanych z aktualizacją rejestru wyborców. 

 

Obrona narodowa 

 

 Wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale na przeprowadzenie akcji kurierskiej 

w kwocie 800,00 zł. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

 Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale to kwota 325 510,00 zł, a wydatkowano 

214 040,43 zł. Wydatki klasyfikowane w tym dziale ponoszone są głównie na funkcjonowanie 

ochotniczych straży pożarnych, w tym na: 
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• wypłatę ryczałtu dla Gminnego Komendanta OSP, 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów OSP,  

• ekwiwalent pieniężny dla ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, 

• zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP,  

• wymiana dowodów rejestracyjnych,  

• doposażenie umundurowania dla członków OSP, 

• wydatki związane z utrzymaniem budynków OSP tj. zakup energii elektrycznej, usługi 

telekomunikacyjne, zakup węgla do OSP w Blinowie. 

  

 W  2021 r. udzielono dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z umową Nr 14/2021 

z dnia 31.05.2021 r. 

 W dziale tym zaplanowana była także rezerwa celowa w kwocie 46 000,00 zł na zadania 

w zakresie zarządzania kryzysowego. Zostały zakupione maseczki ochronne, termometr oraz 

zakup wody dla mieszkańców gminy z terenu ujęcia wody Polichna po skażeniu, na kwotę 

5 011,50 zł. 

 

Obsługa długu 

 

 Plan wydatków na 2021 r. związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów 

i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji stanowi kwotę 210 000,00 zł. W 2021 r. w dziale 

tym zrealizowano wydatki na poziomie 66 313,99 zł. 

 Szczegółowy opis zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w punkcie 

zatytułowanym „Zobowiązania” w niniejszej informacji. 

 

Różne rozliczenia 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowana kwota wydatków w tym dziale stanowi kwotę 

797 000,00 zł i są to środki przeznaczone na rezerwy inwestycje, zakupy inwestycyjne. 

 

Oświata i wychowanie 

 

 W 2021 roku wydatki bieżące na zadania własne w tym dziale wyniosły łącznie 

10 524 881,54 zł. Na dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy 

2 szkoły podstawowe, przedszkole i punkt przedszkolny, na dzień 31 grudnia br. 

wydatkowano kwotę 2 304 713,38 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci 

zamieszkałych w gminie Szastarka a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy 

wyniosły 37 820,26 zł. 

 Największe pozycje wydatków w podziale na typ szkoły dla placówek prowadzonych 

przez gminę, to wydatki ponoszone na funkcjonowanie szkół podstawowych 6 715 862,25 zł, 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1 269 767,83 zł. 

Ponadto wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół 129 926,02 zł. 
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 Wydatki bieżące sklasyfikowane w dziale Oświata i wychowanie to w przeważającej 

części wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałą grupę wydatków 

stanowią: zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Blinowie i w Szastarce oraz dla 

Stowarzyszenia w Wojciechowie, zakup węgla dla PSP w Polichnie, zakup środków czystości, 

materiałów biurowych i druków szkolnych, paliwa do kosiarek, dozór techniczny pieców CO, 

badania profilaktyczne pracowników, rozliczenie delegacji, ubezpieczenie mienia szkolnego, 

zakup licencji i oprogramowania, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne 

i internetowe, zakup wyposażenia monitorów edukacyjnych, zakup komputerów, przebudowa 

sieci Wi-fi, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na kwotę 66 791,80 zł. 

 

Ochrona zdrowia 

 

 Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w zakresie ochrony zdrowia były to wydatki na 

realizacje zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Zostały one zaplanowane 

w łącznej kwocie 83 763,82 zł, a na dzień 31 grudnia br. zrealizowano wydatki na zadania 

związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 15 366,50zł i na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w kwocie 56 611,00 zł. 

 W dziale tym wydatkowano środki na zakup instrumentu muzycznego (barytonu), dla 

Orkiestry Dętej w Polichnie i w Szastarce, telewizor z akcesoriami dla PSP Blinów, zakup 

książek dla dzieci młodzieży i dorosłych do poradni profilaktyki uzależnień, zakup toreb 

sportowych dla zawodników z grupy sportowej GLKS Polichna, nagrody dla uczniów z terenu 

gminy Szastarka za udział w konkursie matematycznym, zakup artykułów na nagrody 

promujące zdrowy styl życia, dofinansowanie do organizacji „Dnia Dziecka” oraz 

zorganizowanie festynu rodzinnego, usługa szycia strojów galowych dla Parafialnej 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Szastarce, zapłata za realizację programu terapeutycznego 

dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz dzieci alkoholików, a także do 

szkolenia członków gminnej komisji . 

 Na wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku składają się również wynagrodzenia 

członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce i wynagrodzenia z tytułu umów 

zlecenia dla przewodniczącego Komisji, oraz na finansowanie zadań ze środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na transport 

osób na szczepienia i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu oraz 

informacji o szczepieniach zaplanowano kwotę 35 628,00 zł. 

 Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały wydatki na pomoc finansową dla powiatu 

kraśnickiego w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony 

zdrowia – badania profilaktyczne w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” 

wydatkowano kwotę 720,00 zł. 

 

Pomoc społeczna 

 

 Planowana kwota wydatków na zadanie realizowane w tym dziale wynosi 1 353 106,90 zł.  

Wydatki w zakresie pomocy społecznej wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 328 586,01 zł. 
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 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 450 135,66 zł, na co 

składają się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, 

zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, aktualizacji i abonamentu 

programów komputerowych, szkolenia i rozliczenie delegacji pracowników, zakup środków 

czystości i pranie odzieży dla pracowników socjalnych i opiekunek domowych, opłaty 

telefoniczne. 

 W dziale tym uwzględniono również wydatki na opłatę składek zdrowotnych dla 

podopiecznych w wysokości 14 832,42 zł, zapłatę za obiady w szkołach dla uczniów: 

29 386,60 zł, wypłatę zasiłków stałych z powodu niepełnosprawności lub wieku 

169 859,81 zł, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe 39 114,96 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 119 446,58 zł oraz opłatę za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu 

Pomocy Społecznej 348 173,60 zł. Zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora LOR ARiMR 

nr 9003-2019-002/K z dnia 27.09.2019 r oraz decyzją wydaną przez Dyrektora LOR ARiMR 

nr 9003-2020-002/K z dnia 03.08.2020 r. utrzymaną w mocy decyzją Prezesa ARiMR z dnia 

19.11.2020 r., Ośrodek Pomocy Społecznej posiada zobowiązanie w kwocie 123 688,96 zł. 

Termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 21.03.2023 rok. W 2021 r. spłata zobowiązania 

wynosi 157 636,38 zł. 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

 W 2021 r. wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 

501 273,40 zł, na co składa się m.in. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 

pracowników świetlic, zakup środków czystości, zakup gazu, odzieży roboczej i ochronnej. 

 Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 57 208,04 zł, na wypłatę stypendiów 

socjalnych, zasiłków szkolnych oraz stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów 

z terenu gminy Szastarka. 

 

Rodzina 

 

 W dziale tym realizowano wydatki obejmujące świadczenie wychowawcze na kwotę 

5 590 149,45 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2 882 268,94 zł 

i koszty związane z wypłatą w/w świadczeń, wynagrodzenie na prowadzenie Karty Dużej 

Rodziny 276,92 zł. W 2021 r. wydatkowano środki na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy 

Szastarka w rodzinach zastępczych 43 095,18 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 54 031,00 zł oraz z tytułu 

wynagrodzenia dla asystenta rodziny 31 900,54 zł. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

 Wydatki poniesione w 2021 r. na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to przede 

wszystkim wydatki poniesione w związku z zapłatą opłaty rocznej ustalające wysokość opłaty 

stałej i zmiennych za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych do celów realizacji zdań 

własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w  wodę przeznaczoną do 
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spożycia dla Instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, zlewnia 

w Zamościu, zlewnia w Stalowej Woli w kwocie 32 123,07 zł. Ponadto monitoring 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polichnie Czwartej w zakresie 

badania wód podziemnych, badania wód powierzchniowych, analizy emisji i składu gazu 

składowiskowego, ocena przebiegu osiadania w oparciu o ustalone repery, sprawności 

systemu odgazowania gazu składowiskowego, ocena skuteczności systemu odgazowania 

składowiska, pomiaru opadów atmosferycznych zakupu danych z IMGW, wykonania raportu 

rocznego w kwocie 11 857,20 zł Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w Gminie została podpisana umowa z Firmą Ekoland Sp. z o.o. świadczenie usług odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Szastarka według ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu 

odbioru odpadów. Odpady komunalne są odbierane z podziałem na poszczególne frakcje, 

niesegregowane, tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji oraz 

odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony, meble, odpady 

budowlane wydatki poniesione  w kwocie 748 800,07 zł. 

 Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 153 995,61 zł, na zakup energii 

elektrycznej do oświetlenia ulicznego i na konserwację oświetlenia ulicznego. Zgodnie 

z decyzją z dnia 8 listopada 2018 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku rozłożone są 

na raty zaległości  podatkowe w podatku od towaru i usług za roku 2015 wydatki poniesione 

w kwocie 75 281,00  zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 17 547,00 zł. 

 Wydatki poniesione w 2021 r. na zadania w zakresie gospodarki komunalnej stanowią 

również wydatki na częściową wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach 

robót publicznych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup oleju grzewczego do WDK 

w Szastarce, zakup artykułów hydraulicznych i przemysłowych wykorzystywanych do 

remontu obiektów komunalnych, zakup paliwa do kos i do samochodu służbowego 

wykorzystywanego do porządkowania terenu przy obiektach komunalnych, zakup pługa do 

odśnieżania, zakup energii elektrycznej. Ponadto wydatkowano środki na usługę wywozu 

nieczystości płynnych z budynku wielofunkcyjnego i WDK, konserwację instalacji 

hydraulicznej, zapłatę serwisu instalacji solarnych. Realizacja zadań wynikających 

z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Szastarka w 2021 r. wydatkowano kwotę 3 003,17 zł na zakup karmy, 

wykonanie sterylizacji, kastracji, szczepień, eutanazji, utylizacji, roczna rezerwacja dla 

zwierząt przekazanych do schroniska, zakup nagród za udział w konkursie przeprowadzonej 

zbiórki makulatury w kwocie 514,65 zł, wykonanie opracowania opinii hydrologicznej 

dotyczących naruszenia stosunków wodnych mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty 

sąsiedzkie na kwotę 5 100,00zł. 

 Realizacja zadania Czyste powietrze prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, 

zakup laptopa, ulotek na kwotę 9 000,00 zł. 

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 Na zadania własne bieżące w zakresie kultury zaplanowano 508 800,00 zł. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. wydatkowano 508 779,43 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla 

Gminnego Centrum Kultury w Polichnie przekazano kwotę 283 979,43 zł oraz dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szastarce kwotę 207 800,00 zł. Ponadto zrealizowano wydatki 
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w kwocie 15 000,00 zł z tytułu rozliczenia umowy zawartej z kapelmistrzem, który 

współpracuje z orkiestrą dętą w Szastarce. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Parafialnej 

Orkiestry Dętej w Szastarce 2 000,00 zł. 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. główną pozycją wydatków w tym dziale były dotacje dla 

podmiotów realizujących zadania w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej 

sportu na terenie gminy Szastarka (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie), które zaplanowano na poziomie 70 500,00 zł. W 2021 r. udzielono dotacji 

łącznie w kwocie 70 500,00 zł, w tym: dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Polichna 

62 500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRYF” w Szastarce 4 000,00 zł oraz 

Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole w Polichnie  4 000,00 zł. 

 

WYDATKI  MAJĄTKOWE 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

 W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 886 205,58 zł na realizacje zadań: 

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Polichna Czwarta” 

(procedura przetargowa ogłoszona 01.06.2021r., wydatkowano 3 000,00 zł - inspektor 

nadzoru), zakończenie inwestycji przewidziane na 14.06.2022 r., „Przebudowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wojciechowie” (procedura przetargowa ogłoszona 

w dniu 20.04.2021 r., zakończenie realizacji do dnia 06.08.2022 r.) wydatki poniesione 

w kwocie 810 228,71 zł, (usługa doradztwa z zakresu zamówień publicznych, inspektor 

nadzoru, usługa prawna oraz częściowa faktura - wykonanie przebudowy sieci wodociągowej- 

wykonanie map) oraz „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie 

Szastarka” (z uwagi na fakt iż kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej jak również 

wymiana rurociągów na wskazanych ujęciach wodnych znacznie przewyższa kwotę 

wykonania zadania podjęto decyzję aby złożyć wniosek na realizację tego zadania w ramach 

programu Polski Ład).   
  

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 

  

 W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 32 000,00 zł. Wydatkowano na 

zakup beczkowozu do transportu wody pitnej kwotę 31 980,00 zł. 

 

Transport i łączność 

  

 W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 785 475,78 zł, na następujące 

zadania: 

1. Budowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 2741L Polichna Druga-Wolica Druga 

w miejscowości Wojciechów (z uwagi na liczne kolizje chodnika z projektowanym 

wodociągiem sugerowane przesunięcie operacji do realizacji na rok 2022). 
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2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2740 L w miejscowości Polichna Czwarta (podjęcie 

uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

kraśnickiemu na realizację  zadania w dniu 25.06.2021 r., Starostwo Powiatowe 

w Kraśniku złożyło wniosek na dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu realizacja 

zadania nastąpi w 2022 roku). 

3. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Brzozówka usytuowanej na działce nr 543, wydatki poniesione to zakup map 

z wypisem z rejestru gruntów oraz wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie 

modernizacji drogi, zakup tablicy informacyjnej, nadzór na kwotę 98 152,34 zł. 

4. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 108633L w Polichnie Czwartej (na 

realizację zadania zostanie złożony wniosek w ramach programu Polski Ład w drugim 

naborze). 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108630L w Hucie Józefów (realizacja inwestycji 

uwarunkowana uzyskaniem przez Gminę Szastarka odstępstwa od budowy kanału 

technologicznego). 

6. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejących 

słupach w miejscowości Rzeczyca-Kolonia (brak zgody właściciela jednej działki na 

podwieszenie oświetlenia co uniemożliwia zgłoszenie zadania do starostwa. 

7. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Majdan-

Obleszcze, wykonanie dokumentacji, rozbudowa sieci oświetlenia drogowego, nadzór 

inwestorski na kwotę 70 377,58 zł. 

8. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego powieszonego na istniejących słupach 

w miejscowości Huta Józefów, wykonanie dokumentacji, rozbudowa sieci oświetlenia 

drogowego, nadzór inwestorski w kwocie 38 074,79 zł. 

9. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 

118047L od km 0+060 do km 0+290 w miejscowości Wojciechów-Kolonia wykonano 

dokumentację techniczną na kwotę 1 230,00zł, zakup tablicy informacyjnej, 

wykonanie utwardzenia dna i odwodnienia wąwozu, nadzór inwestorski w kwocie 112 

655,70 zł. 

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej 

w Kraśniku w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr 14/2021 z dnia 

31.05.2021 r. 

 

Różne rozliczenia 

 

 W dziale tym zaplanowano rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 

797 000,00 zł. 
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Ochrona zdrowia 

 

 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł na następujące zadanie 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Polichnie gmina Szastarka wykonano opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego na kwotę 15 000,00 zł. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

 W dziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 3 301 939,32 zł na następujące 

zadania: 

1. Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Szastarka – etap 2. Poniesione 

wydatki w kwocie 2 876 516,38 zł, wykonanie w ramach projektu zestawów 

kolektorów słonecznych, piecy na biomasę, instalacji fotowoltaicznych. 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy WDK w Szastarce (procedura 

zapytania ofertowego ogłoszona 17.03.2021 r. oferent, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą, mieszczącą się w budżecie jaki zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację inwestycji odstąpił od podpisania umowy ,zapytanie ofertowe na 

realizację zadania ogłoszono ponownie 15.06.2021 r. Postępowanie zostało 

unieważnione, powodem unieważnienia była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. 

Złożona oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację ww. operacji. 

3. Zakup rozdrabniacza bijakowego wydatek w kwocie 21 525,00 zł. 

4. Zakup przyczepy jednoosiowej- wydatek w kwocie 31 980,00 zł. 

  

PRZYCHODY I ROZCHODY 

 

 W  2021 r. przychody budżetu gminy Szastarka wyniosły 5 976 144,39 zł. Były to kredyt 

i pożyczki w kwocie 540 195,41 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 988 443,16 zł, 

niewykorzystane środki pieniężne 3 331 780.30 zł, wolne środki 1 115 725,52 zł. 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. rozchody budżetu Gminy Szastarka wyniosły 2 465 602,85 zł, 

w tym: 

• 19 255,26 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/01/2009, 

• 107 672,73 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/JST/01/10, 

• 20 836,36 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/JST/01/11, 

• 6 363,61 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/JST/01/2012, 

• 9 944,30 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/JST/02/12. 

• 199 999,92 zł spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/1/JST/18. 
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• 500 000,00 zł spłata raty z tytułu wykupu obligacji- umowa z dnia 28 października 

2013 r. z bankiem PKO BP S.A. 

• Inne rozchody niezwiązane  ze spłatą długu – 1 601 530,67 zł. 

 

 

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 

 

Należności 

 

 Należności wymagalne budżetu gminy Szastarka łącznie z naliczonymi odsetkami na 

dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły łącznie 3 330 180,77 zł. 

 Największą pozycję zaległości stanowiły należności wymagalne z tytułu wypłaconych 

zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 2 207 741,68 zł. Odsetki od funduszu 

alimentacyjnego wyniosły 1 122 439,09 zł. W 2021 roku wypłacono kwotę 81 288,44 zł na 

fundusz alimentacyjny dla podopiecznych. W celu wyegzekwowania ww. należności 

podejmowano szereg czynności tj. przeprowadzano wywiady alimentacyjne oraz odbierano 

oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, zobowiązywano dłużników 

alimentacyjnych do rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotnego poszukującego pracy, 

zgłaszanie do urzędu pracy potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

w przypadku nie stawiania się na wywiad wydawanie decyzji uznającej dłużnika za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury 

o ściganie z art. 2019 § 1 ustawy kodeks karny oraz wniosków do starosty o zatrzymanie 

prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie do biura informacji gospodarczej 

informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników w razie powstania zaległości za 

okres dłuższy niż 6 miesięcy. Za 2021 rok wyegzekwowano należności w kwocie 2 428,01 zł 

wraz z odsetkami oraz zaliczkę 13 776,13 zł. W każdym przypadku informowano komornika 

oraz organ właściwy wierzyciela o okolicznościach mających wpływ na egzekwowanie 

należności alimentacyjnych. 

 Znacząca pozycję wśród zaległości wobec gminy Szastarka stanowią opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 168 755,09 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń 

na cele mieszkalne i do prowadzenia działalności gospodarczej 27 629,47 zł, dochody z tytułu 

należności za dostarczoną mieszkańcom wodę 18 703,42 zł, za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 535,06 zł. 

 W zakresie podatków i opłat najistotniejsze pozycje zaległości, łącznie od osób fizycznych 

i prawnych to:  

− podatek od nieruchomości – 20.025,55 zł,  

− podatek rolny – 25.593,89 zł,  

− podatek leśny – 9.842,00 zł, 

− podatek od środków transportowych – 12.129,00 zł. 

 Wskazać przy tym należy, iż na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do 

wyegzekwowania zaległości. Regularnie kierowane są do dłużników upomnienia lub 

wezwania do zapłaty. W stosunku do podatników posiadających zaległości z tytułu łącznego 

zobowiązania pieniężnego za 2021 rok wystawiono 166  upomnień na łączną kwotę 
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63 929,90 zł. Pobrano koszty upomnienia na kwotę 1 136,40 zł, wyegzekwowano odsetki od 

zaległości podatkowych na kwotę 869,89 zł. 

 

Zobowiązania 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania ogółem wyniosły 4 123 629,05 zł. Są to 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się następujące 

kwoty: 

• 77 021,09 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Kraśnickiej umowa Nr 70003971/01/2009. Spłata kredytu została zaplanowana 

do 2025 roku. 

• 430 690,89 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Kraśnickiej umowa Nr  70003971/JST/01/10. Spłata kredytu została zaplanowana do 

2025 roku. 

• 104 181,84 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Kraśnickiej umowa Nr  70003971/JST/01/11. Spłata kredytu została zaplanowana do 

2026 roku. 

• 31 818,06 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej 

umowa Nr  70003971/JST/01/2012. Spłata kredytu została zaplanowana do 2026 roku. 

• 49 721,52 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej 

umowa Nr  70003971/JST/2/12. Spłata kredytu została zaplanowana do 2026 roku. 

• 1 000 000,24 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Kraśnickiej umowa Nr 70003971/1/JST/18. Spłata kredytu została zaplanowana  do 

2026 roku.   

• 1 890 000,00 zł z tytułu obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski w roku 

2013. Wykup obligacji został zaplanowany w czasie od 4 do 12 lat od daty emisji 

obligacji. W drugim półroczu 2021 roku przypadają do spłaty transze z tytułu emisji 

obligacji na łączną kwotę 500 000,00 zł. 

• 540 195,41 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Kraśnickiej umowa Nr 70003971/1/JST/2021. Spłata kredytu została zaplanowana do 

2031 roku. 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku spłacono:                    

− obligacje:  2 500 000,00 zł 

− odsetki od obligacji:  883 463,70 zł 

Obligacje pozostałe do spłaty:  1 890 000,00 zł 

 

Oprocentowanie odsetek jest zmienne. 
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ZESTAWIENIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ SPŁATA 

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH WRAZ Z ODSETKAMI 

Lata 
Emisja obligacji 

z PKO BP 

Kwota spłaty 

obligacji 

Kwota obligacji 

do spłaty 

Kwota spłaty 

odsetek z obligacji 

2013 3 890 000,00 zł       

2014 500 000,00 zł     154 205,00 zł 

2015       136 344,10 zł 

2016       133 009,70 zł 

2017   500 000,00 zł 3 890 000,00 zł 134 209,00 zł 

2018   500 000,00 zł 3 390 000,00 zł 118 430,50 zł 

2019   500 000,00 zł 2 890 000,00 zł 103 056,00 zł 

2020  500 000,00 zł 2 390 000,00 zł 68 384,40 zł 

2021  500 000,00 zł 1 890 000,00 zł 35 825,00 zł 

2022  500 000,00 zł 1 390 000,00 zł  

2023  500 000,00 zł 890 000,00 zł  

2024  500 000,00 zł 390 000,00 zł  

2025  500 000,00 zł   

Razem: 4 390 000,00 zł 4 390 000,00 zł 17 120 000,00 zł 883 436,70  zł 
Tabela Nr 16 Zestawienie wyemitowanych obligacji oraz spłata w poszczególnych latach wraz z odsetkami 

 

PLANOWANA SPŁATA EMISJI OBLIGACJI 

W LATACH 2020-2025 BEZ ODSETEK 
 

Lata Spłata obligacji Saldo po spłacie obligacji 

2020 500 000,00 zł 2 390 000,00 zł 

2021 500 000,00 zł 1 890 000,00 zł 

2022 500 000,00 zł 1 390 000,00 zł 

2023 500 000,00 zł 890 000,00 zł 

2024 500 000,00 zł 390 000,00 zł 

2025 390 000,00 zł - 

Razem: 2 890 000 00 zł 6 950 000,00 zł 

Tabela Nr 17 Planowana spłata emisji obligacji w latach 2020-2025 bez odsetek 
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10. OCHRONA ZDROWIA 

 
 

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2021 ROK SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZASTARCE  

Podstawa prawna: art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz.U. 2018 r., poz. 160 ze zm.). 

I. Wybrane informacje o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Szastarce 

 

Nazwa zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce 

Polichna Druga Nr 115,  23-225 Szastarka  

NIP 8621006575  

Organ założycielski: Rada Gminy w Szastarce. 

Organ rejestrowy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce 

zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 

KRS 0000063835. 

Podstawowy przedmiot działalności: prowadzenie działalności w zakresie opieki 

medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 

Zakres świadczeń obejmuje: 

− podstawową opiekę zdrowotną, 

− świadczenia stomatologiczne, 

− rehabilitację ambulatoryjną. 

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok     

           

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię 

i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfikacji sektora ochrony 

zdrowia. 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 

2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzania 

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. 

Analizę sytuacji ekonomicznej–finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu 

o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem 

określonym w w/w rozporządzeniu. 

W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego 

za 2021 rok przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 60 punktów co stanowi 86% 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Podsumowując działalność zakładu za 

2021 rok, można uznać, że osiągnięty wynik finansowy jest zadowalający zwłaszcza 

w okresie panującej pandemii COVID 19, gdzie szczególnie należy przestrzegać przepisów 

epidemiologicznych co wymaga ogromnego zaangażowania personelu medycznego 

i niemedycznego. 
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ 

SPZOZ  W SZASTARCE ZA 2021 ROK 

 

 

 

Tabela Nr 19 Wskaźniki płynności 

 

 

 

 

 

Lp. Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartość 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Wskaźniki zyskowności 

1 

 

Zyskowności 

netto 

 

Wynik netto 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów + przychody netto ze sprzedaży  

towarów i materiałów + pozostałe przychody 

operacyjne + przychody finansowe 

Poniżej 0,0%  

od 0,0% do 2,0%  

powyżej 2,0% do 4,0% 

powyżej 4,0% 

0 

3  

4  

5  1,62 3 

2 

 

Zyskowności 

działalności 

operacyjnej 

 

Wynik z działalności operacyjnej x 100% 

Przychody netto ze sprzedaży  

produktów + przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów + pozostałe przychody 

operacyjne 

Poniżej 0,0%  

od 0,0% do 3,0%  

powyżej 3,0% do 5,0% 

powyżej 5,0% 

0 

3  

4  

5  1,54 3 

3 
Zyskowności 

aktywów 

Wynik netto x 100%  

Średni stan aktywów 

Poniżej 0,0%  

od 0,0% do 2,0%  

powyżej 2,0% do 4,0% 

powyżej 4,0% 

0 

3  

4  

5  

2,56 4 

 

RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 
Maksymalna ocena 

pkt 
15 Uzyskane punkty 10 

Tabela Nr 18 Wskaźniki zyskowności 

 

 
 

Lp. Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartość 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

1 2 3 4 5 6 7 
 

II. Wskaźniki płynności 

1 
Płynności 

bieżącej 

Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 

powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe  

rozliczenia międzyokresowe (czynne) 

Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe 

 

Poniżej 0,60  

od 0,60 do 1,00 

 powyżej 1,00 do 1,50 

powyżej 1,50 do 3,00 

powyżej 3,00 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0zł 

 

0 

4 

8 

12 

10 
5,03 10 

2 
Płynności 

szybkiej 

Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 

powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe  

rozliczenia międzyokresowe(czynne) - zapasy 

Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania  

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe 

 

Poniżej 0,50  

od 0,50 do 1,00  

powyżej 1,00 do 2,50 

powyżej 2,50 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

 

0 

8 

13 

10 4,99 10 

RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
Maksymalna ocena 

pkt 
25 Uzyskane punkty 20 
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Tabela Nr 20 Wskaźniki efektywności 

 
 

 

 
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 60 

 

 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za 2021 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 60 punktów co 

stanowi 86% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności 

ekonomiczno-finansowej zakładu. W porównaniu do poprzedniego roku uzyskano mniejszą 

ilość punktów. Za 2020 rok uzyskano 65 punktów, co stanowiło 93% maksymalnego limitu. 

 

 

 

 

 

Lp. Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartość 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

1 2 3 4 5 6 7 
 

III. Wskaźniki efektywności 

1 

Rotacji 

należności 

(w dniach) 

Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 

liczba dni w okresie (365) Przychody netto ze 

sprzedaży produktów + przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

 

Poniżej 45 dni  

od 45 dni do 60 dni  

od 61 dni do 90 dni  

powyżej 90 dni 

 

3 

2 

1 

0 

36,19 3 

2 

Rotacji 

zobowiązań 

(w dniach) 

Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 

liczba dni w okresie (365) Przychody netto ze 

sprzedaży produktów + przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

 

Do 60 dni 

od 61 dni do 90 dni 

powyżej 90 dni 

 

7 

4 

0 1,78 7 

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
Maksymalna ocena 

pkt 
10 Uzyskane punkty 10 

Lp. Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartość 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

IV. Wskaźniki zadłużenia 

1 
Zadłużenia 

aktywów % 

(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) 

x100% Aktywa razem 

 

Poniżej 40%  

od 40% do 60% 

 powyżej 60% do 80% 

powyżej 80% 

 

10 

8 

3 

0 

16,58 10 

2 Wypłacalności 

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania 

Fundusz własny 

 

Od 0,00 do 0,50  

od 0,51 do 1,00  

od 1,01 do 2,00 

od 2,01 do 4,00  

powyżej 4,00 lub poniżej 

0,00 

 

10 

8 

6 

4 

0 

0,20 10 

 

RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 
Maksymalna ocena 

punktowa 
20 Uzyskane punkty 20 

Tabela Nr 21 Wskaźniki zadłużenia 



 

65 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

INTERPRETACJA WYNIKÓW 

 

I. Wskaźniki zyskowności 

 

Podstawą oceny zyskowności działalności gospodarczej jest wynik finansowy, który 

może być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). Wskaźniki zyskowności są najbardziej 

syntetycznymi wskaźnikami efektywności i opłacalności działalności zakładu. 

Odzwierciedlają zdolność zakładu do wypracowania zysków z zaangażowania kapitałów, 

a zarazem określają ekonomiczną efektywność działalności. Ogólnie można powiedzieć, że 

im większe wartości przyjmuje wskaźnik zyskowności, tym bardziej efektywna jest 

działalność podmiotu. Wskaźnik zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów 

stanowi odnotowany zysk lub strata. Wskaźnik zyskowności netto Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce wynosi 1,62 (jest dodatni), co oznacza, 

że uzyskuje oceną 3 punkty. 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej określa ekonomiczną efektywność 

działania zakładu, uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności 

operacyjnej. 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej mierzy działanie, którego celem jest 

osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów 

lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów.  

W SPZOZ w Szastarce wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej wynosi 1,54 

co oznacza, że mieści się w przedziale 2 tabeli, uzyskując 3 punkty. 

Wskaźnik zyskowności aktywów informuje o wielkości zysku lub straty 

przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów, czyli wyznacza ogólną 

zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. Informuje o efektywności 

gospodarowania powierzonymi środkami, tzn. mierzy efektywność zarządzania posiadanymi 

zasobami. 

Wskaźnik zyskowności aktywów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szastarce wynosi 2,56 (jest dodatni), co oznacza, że mieści się w przedziale 

3 tabeli, uzyskując 4 punkty. Dodatnia wartość tego wskaźnika informuje, że Zakład 

generuje zysk. 

Powodem nie uzyskania optymalnych wyników w zakresie współczynników 

zyskowności jest wysoki poziom kosztów zakładu związanych z okresem pandemii oraz 

przepisami obligującymi zakład do podnoszenia wynagrodzeń bez zagwarantowania wzrostu 

środków na ich sfinansowanie pochodzących z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W konsekwencji doprowadziło to do obniżenia zysku i spadku wskaźników 

zyskowności w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości 

finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaspokojenie w sposób ciągły 

i trwały potrzeby pacjentów w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez 

państwo świadczeń zdrowotnych. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej nie są 

zakładami nastawionymi na osiągnięcie zysku, a zakładami gdzie najistotniejszym celem jest 

zwiększenie użyteczności świadczeń medycznych. 
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II. Wskaźniki płynności 

 

Wskaźniki płynności określają zdolność zakładu do terminowego regulowania 

zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to 

występuje ryzyko utraty przez zakład zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. 

W przypadku gdy te wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym 

gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności i środki 

finansowe. 

Płynność finansowa podmiotu jest oceniana na podstawie relacji aktywów obrotowych 

do zobowiązań krótkoterminowych. Zakres aktywów obrotowych uwzględnianych w tej 

relacji może być różny, w zależności od stopnia płynności finansowej, wyrażonego przez 

terminy wymagalności zobowiązań. Płynność finansowa jest więc wyznaczana przez stopień 

płynności aktywów obrotowych i stopień wymagalności zobowiązań. Jeżeli poziom 

wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego 

regulowania zobowiązań. 

Wartość wskaźników płynności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Szastarce wskazują na brak problemów z terminowym regulowaniem 

zobowiązań. Aktywa obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań. Nie występuje 

ryzyko utraty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce zdolności 

do terminowego regulowania zobowiązań. 

 

III. Wskaźniki efektywności 

 

Wskaźniki efektywności w tym: wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa 

długość cyklu oczekiwania zakładu na uzyskane należności za świadczone usługi. Im wyższy 

poziom wskaźnika, tym zakład ma większe trudności ze ściągalnością swoich należności, co 

może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Wskaźnik rotacji 

zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny zakładowi do spłacania swoich 

zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć 

o trudnościach zakładu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce oczekuje na uzyskane 

należności za świadczone usługi 37 dni i nie ma trudności ze ściągalnością należności, co 

w konsekwencji rzutuje na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. 

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa, iż do spłacania swoich zobowiązań 

krótkoterminowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce 

potrzebuje 2 dni. Wartość tego wskaźnika informuje o  braku trudności w regulowaniu 

bieżących zobowiązań. 

 

IV. Wskaźniki zadłużenia 

 

Wskaźniki zadłużenia w tym: wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu 

finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa 

wiarygodność finansową zakładu. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy 
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obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje 

na możliwość utraty zdolności do regulowania przez zakład zobowiązań. 

 Stabilność finansowa podmiotu zależy w dużym stopniu od poziomu jego zadłużenia. 

W analizie wskaźnikowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej został 

wykorzystany wskaźnik zadłużenia aktywów, informujący, jaki jest udział zobowiązań 

w finansowaniu aktywów zakładu. Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie 

zadłużenia jest wskaźnik opisujący zdolność podmiotu do spłaty długu. 

 Wartość wskaźników nie wykazuje możliwości utraty zdolności do regulowania 

zobowiązań. Współczynnik zadłużenia, który informuje o skali zadłużenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce, tj. stopniu obciążenia majątku 

zobowiązaniami SPZOZ w 2021 roku mieści się w pożądanych granicach poniżej 40%. 

Wskaźnik wypłacalności informuje o poziomie zadłużenia kapitałów własnych i zarazem 

kapitałów obcych do kapitałów własnych jako źródeł finansowania.  

 W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie rocznego sprawozdania 

finansowego za 2021 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 60 punktów 

(maksymalna ilość punktów to 70) co stanowi 86 % maksymalnej liczby punktów możliwej 

do uzyskania i  świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce oraz sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych 

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie 

z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku. 

Z raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szastarce wynika, że wartość punktowa wskaźników ekonomiczno-

finansowych w kolejnych latach  pozostanie na zbliżonym poziomie. 

 

Wskaźniki 2021 2022 2023 2024 

Wskaźnik zyskowności netto (%) 3 3 3 3 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) 3 3 3 3 

Wskaźnik zyskowności aktywów (%) 4 3 3 3 

Wskaźnik bieżącej płynności 10 10 10 10 

Wskaźnik szybkiej płynności 10 10 10 10 

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) 3 3 3 3 

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 7 7 7 7 

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 10 10 10 10 

Wskaźnik wypłacalności  10 10 10 10 

RAZEM 60 59 59 59 

Tabela Nr 22 tabela punktów ogółem za lata 2021-2024 
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III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce jako zakład publiczny 

prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności 

i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata 

obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej i osiągnięcie dodatniego 

wyniku finansowego. 

Zasadniczym celem działania jest zaspokojenie potrzeb pacjentów w zakresie ochrony 

zdrowia w ramach gwarantowanych przez Państwo świadczeń zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych 

świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością. 

Wykaz umów i aneksów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień 

sporządzenia raportu: 

− NFZ podstawowa opieka zdrowotna na czas nieoznaczony, 

− NFZ leczenie stomatologiczne do 30-06-2023 roku, 

− NFZ rehabilitacja lecznicza do 30-06-2023 roku, 

− NFZ usługi medyczne, w tym: 

a) prowadzenie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do 31-12-2022 roku, 

b) testy antygenowe do 31-03-2022 roku. 

 

Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową 

 

Analizując sytuację ekonomiczno-finansową jednostki w 2021 roku, zidentyfikowano 

następujące czynniki ryzyka działalności w okresie objętym prognozą: 

1. Monopolistyczna pozycja Narodowego Funduszu Zdrowia objawiająca się między 

innymi: ograniczonymi możliwościami finansowania świadczeń, zbyt niska wycena 

punktowa poszczególnych świadczeń, zbyt niska cena za 1 punkt rozliczeniowy 

(Świadczenia ogólnostomatologiczne i rehabilitacyjne), brak wiarygodnych informacji 

w zakresie planów finansowania nadwykonań kontraktu. 

2. Zagrożenie zmniejszenia kadry medycznej, skutkujące pogorszeniem dostępności do 

podstawowej  opieki zdrowotnej, mające istotny wpływ na ilość zadeklarowanych 

pacjentów. 

3. Duże obciążenie personelu medycznego związane z dodatkowymi obowiązkami 

w okresie zagrożenia Covid-19 i presja personelu w zakresie wzrostu wynagrodzeń, co 

może powodować konieczność podwyżek, angażowania nieplanowanych środków. 

4. Wzrost cen rynkowych materiałów, usług oraz energii. 

5. Możliwość w zakresie finansowania koniecznych inwestycji. 

6. Wymiana zużytego sprzętu medycznego ma nowy. 

7. Na lata 2022-2023 zaplanowano realizację zadania pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Polichnie” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 
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przez Gminę Szastarka  z częściowym pokryciem kwoty udziału własnego przez 

SPZOZ w Szastarce. 

 

Założenia do prognozy przychodów i kosztów 

 

Prognoza przychodów została opracowana na podstawie zawartych umów 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2021 rok. 

Do prognozy przychodów na 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze 

środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności 

podmiotu. W raporcie w roku poprzednim założono budowę szybu dla dźwigu osobowego 

wraz z montażem przy budynku Ośrodka Zdrowia w Polichnie. Na chwilę sporządzenia 

sprawozdania opracowano projekt (kosztorys) i rozpoczęto procedurę przygotowania 

dokumentów przetargowych. 

Obecna sytuacja w systemie ochrony zdrowia sprawia, że do długofalowych 

zamierzeń należy podchodzić bardzo ostrożnie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Szastarce prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w ustawie o działalności leczniczej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Szastarce pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności 

i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy 

lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej i osiągnięcie 

dodatniego wyniku finansowego. Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy 

ekonomiczno-finansowej stwierdzamy, że aktualna sytuacja Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce nie powoduje zagrożenia dla kontynuowania 

działalności w latach następnych. 

 

11. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Planowana kwota wydatków na zadanie realizowane w tym dziale wynosi 

9 940 113,50 zł, w tym plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

w kwocie  8 514 743,91 zł a plan wydatków na zadania własne wynosił 1 425 369,59 zł. 

 Wydatki w zakresie pomocy społecznej wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 roku 

9 940 113,50 zł.  

 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce wydatkowano kwotę  

450 135,66 zł, na co składają się wydatki na wypłatę wynagrodzeń  wraz z pochodnymi dla 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, akcja socjalna dla pracowników oraz wypłata 

nagród jubileuszowych. Ponadto zrealizowane zostały wydatki na artykuły biurowe 

i akcesoria komputerowe, opłata za aktualizację i abonamentu programów komputerowych, 

szkolenia i rozliczenie delegacji pracowników, zakup środków czystości, opłaty telefoniczne, 

badania okresowe, zakup licencji, opłaty za dostęp do internetu. 

Uwzględnione zostały także wydatki na kwotę 23 807,19 zł, związane z opłatą składek 

zdrowotnych dla podopiecznych, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, 

wypłata zasiłków okresowych (na opał, leki, odzież, obuwie, energię elektryczną), zasiłków 

celowych (na żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, opał) i zasiłków specjalnych 
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celowych (na bieżące potrzeby rodziny, leki, opał, na zasiłki związane ze zdarzeniami 

losowymi). Opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej 

została zrealizowana na poziomie 348 173,60 zł. W dziale tym uwzględniono również wydatki 

na dofinansowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 

29 386,00 zł.  

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna 

strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017 – 2026. Podstawą prawną 

Strategii jest art 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej 

opracowanie i realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Należy jednak zaznaczyć, że różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie 

gminy, determinuje konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów 

prawnych, które nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych.  

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin 

wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega 

tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia 

oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy 

społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego. 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych 

ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form 

pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu stałego lub czasowego, osoby 

czy rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. Wszelkie 

informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być 

wykorzystane jedynie dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu 

o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób 

korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizował zadania, określone ustawą z 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz 

wynikające z innych ustaw, w tym: 

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• o świadczeniach rodzinnych, 

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
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• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

• o dodatkach mieszkaniowych, 

• prawo energetyczne, 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• Karcie Dużej Rodziny. 

 

 

Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane  

w ramach zadań własnych z pomocy społecznej w 2021 roku 

Forma pomocy Ilość osób Kwota w zł. 

Schronienie  0 0 

Posiłek w szkole  74 27 786,60 

Posiłek dla dorosłych  0 0 

Zasiłek celowy - program  
4 2 200,00 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

Pogrzeb  0 0 

Zdarzenie losowe  0 0 

Zasiłki celowe  34 15 867,00 

Opłacenie pobytu w domach pomocy 
społecznej  

13 348  173,60 

Zasiłek okresowy:  
 
 
- środki własne gminy  
 
- dotacja z budżetu państwa  

17 23 248,00 

0 0 

17 23 248,00 

Zasiłek stały:  
 
 
- środki własne gminy 
 
- dotacja z budżetu państwa  

27 169 859,81 

0 0 

27 169 259,81 

 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 
 
- środki własne gminy  
 
- dotacja z budżetu państwa   

26 14 832,42 

0 0 

26 14 832,42 

 Tabela Nr 23 Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane w ramach zadań 
własnych z pomocy społecznej w 2021 roku 
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Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na realizację 

zadań zleconych z pomocy społecznej w 2021 roku 

Forma pomocy Ilość osób Kwota w zł 

Pomoc dla cudzoziemców 0 0 

Usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 
0 0 

 Tabela Nr 24 Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na realizację zadań zleconych z pomocy 

społecznej w 2021 roku 

 

Ilość osób korzystających z usług opiekuńczych wraz z kosztami ponoszonymi przez 

osoby korzystające ze świadczeń oraz kosztami ponoszonymi przez 

Gminę Szastarka w 2021 roku 

Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi, w tym:  

- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  

- usługami psychiatrycznymi  

7 

Łączna ilość godzin usług  4160 

Odpłatność ponoszona przez podopiecznych  0 

Całkowity koszt usług w ramach zadań własnych gminy w zł 119 446,58 

Całkowity koszt usług w ramach zadań zleconych  0 

Tabela Nr 25 Ilość osób korzystających z usług opiekuńczych wraz z kosztami ponoszonymi przez osoby 

korzystające ze świadczeń oraz kosztami ponoszonymi przez Gminę Szastarka w 2021 roku 

 

lość osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy 

w zakresie zadań własnych i zleconych w 2021 

Rodzaje świadczeń 
Liczba gospodarstw 

domowych 
Liczba osób w gospodarstwach domowych 

Świadczenia przyznawane 

w ramach zadań własnych 

i zleconych, w tym:  

95 271 

- w ramach zadań zleconych  0 0 

- w ramach zadań własnych  95 271 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej, w tym wyłącznie 

w postaci pracy socjalnej  

85 271 

Praca socjalna oparta o kontrakt 

socjalny 
0 0 

 Tabela Nr 26 Ilość osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy w zakresie zadań własnych i zleconych 
w 2021 
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Wśród osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby bezrobotne, niepełnosprawne i przewlekle chore oraz osoby bezradne 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w zdecydowanej większości posiadające dochód 

poniżej kryterium określone ustawą o pomocy społecznej.  
  
 

Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się  

o świadczenia z pomocy z pomocy społecznej w 2021 

Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba gospodarstw 

domowych 
Liczba osób w gospodarstwach 

domowych 

Ubóstwo 64 162 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 90 

Bezrobocie 32 101 

Niepełnosprawność 38 77 

Długotrwała lub ciężka choroba 46 110 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, w tym: 
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 

17 90 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 0 0 

Narkomania 0 0 

Trudności po opuszczeniu zakładu 
karnego 

2 2 

Zdarzenie losowe 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Tabela Nr 27 Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się o świadczenia z pomocy 

z pomocy społecznej w 2021 

Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej składał się z części tabelarycznej, 

sekcji opisowych, a także części wskaźników pozwalających na sformułowanie rekomendacji 

pod kątem budżetu w części problematyki pomocy społecznej. Źródłem danych dla oceny 

zasobów były informacje zgromadzone w jednostkach pomocy społecznej: głównym źródłem 

jest Statystyczna Aplikacja Centralna oraz oprogramowanie Systemu Informatycznego 

Pomost. Uzupełnieniem są dane ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatków mieszkaniowych. W zakresie danych demograficznych korzystano z zasobów GUS, 

natomiast pozostałe dane pozyskano z instytucji na terenie gminy i powiatu.  

Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań 

samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych, inicjowanie nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie 

w opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów podniesienia jakości życia.  
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WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  

   

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Gmina 

współfinansował pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą jest to zadanie 

własne gminy, która ponosi wydatki w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim oraz następnych latach pobytu. 

Łączny kosz pieczy zastępczej wyniósł 43 095,18 zł. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych w Gminie Szastarka wynosi 5 osób. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE  

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizował zadanie własne 

z zakresu pomocy społecznej - wykonywanie usług opiekuńczych w środowisku z realizacji 

zadań pomocy społecznej. Procedurę konkursową prowadzi Wydział Spraw Społecznych, 

który odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi a OPS zapewnia usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta, ustala osoby, które mają być objęte usługami 

opiekuńczymi oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami.  

 

Usługi opiekuńcze w 2021 roku 

Ilość osób 7 

Kwota dotacji 4 773,00 zł 

Środki  własne 114 673,58 zł 

 Tabela Nr 28 Usługi opiekuńcze w 2021 roku 

 

WIELOLETNI PROGRAM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce w ramach wieloletniego 

programu „Pomoc Państwa w zakresie  dożywiała dzieci” w szkołach z terenu gminy 

zapewniając gorący posiłek dzieciom z rodzin kwalifikujących się do dożywiania. Realizację 

tego zadania zlecano szkołom z terenu gminy Szastarka. W 2021 roku  z tej formy pomocy 

korzystało 74 dzieci. Łączny koszt tego zadania wyniósł 27 186,60 zł.  

Świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze Gmina Szastarka 

powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej, jakim jest prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej 

Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.   

 



 

75 | S t r o n a  

 

Raport o stanie gminy Szastarka za 2021 rok 
 

Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny w 2021 roku 

Liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny 96 

Liczba nowych rodzin, którym przyznano Karty Dużej Rodziny 96 

Liczba przedłużenia (np. dalsza kontynuacja nauki) Karty Dużej Rodziny lub 

zmiana danych personalnych w Karcie Dużej Rodziny  
0 

Liczba decyzji odmownych  0 

Tabela Nr 29 Zestawienie sporządzone na podstawie raportów z systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny 
oraz rejestru potwierdzeń odbioru kart  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce na zlecenie Gminy Szastarka realizuje 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 

określonych ustawą  z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi 

powierzono również wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku  o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. Zarządzeniem Wójta Gminy Szastarka Nr 67/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce został wyznaczony jako jednostka właściwa do 

realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+). 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wysokości 

500,00 zł miesięcznie. 

Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia wychowawczego jest matka, ojciec, 

opiekun  faktyczny lub opiekun prawny dziecka.  

Faktyczna realizacja świadczenia rozpoczęła się od 1 kwietnia 2016 roku, tj. od tego 

momentu wydawano i przyjmowano wnioski oraz zaczęły toczyć się postępowania 

administracyjne. Dużym ułatwieniem dla świadczeniobiorców była możliwość złożenia 

wniosku on-line poprzez: 

a) bankowość elektroniczną,  

b) portal empatia,  

c) platformę ePUAP,  

d) platformę PUE ZUS.  

W pierwszym okresie realizacji Programu świadczenie było przyznawane od 

1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku (pod warunkiem złożenia wniosku do 

01.07.2016 r.). W 2021 roku świadczenie było przyznawane do maja 2022 roku – pod 

warunkiem terminowego złożenia wniosku.  

W okresie sprawozdawczym obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz dobry start zajmował się 

jeden dział ośrodka tj. Dział Świadczeń Rodzinnych, którego siedziba od kwietnia 2016 r. 

mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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Tabela poniżej przedstawia dane z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dobry start wraz 

z wydatkowanymi kwotami. 

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wypłacone przez Gminę Szastarka w 2021 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

urodzenia dziecka 29 13 400,78 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego  

81 27 125,91 

samotnego wychowywania dziecka 64 12 345,76 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  146 15 138,52 

rozpoczęcia roku szkolnego 556 24 623,82 

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła  

0 0,00 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła  

795 56 550,79 

wychowywania w rodzinie wielodzietnej  592 54 062,39 

Zasiłki pielęgnacyjne  1 121 241 957,00 

Świadczenia pielęgnacyjne  667 1 302 861,00 

Zasiłek dla opiekuna  76 47 120,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  75 45 300,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  29 29 000,00 

Fundusz alimentacyjny  12 81 288,44 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  27 53 848,35 

Składki na ubezpieczenie społeczne  51 243 740,00 

Świadczenia wychowawcze 11 082 5 540 653,50 

Tabela Nr 30 Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone przez Gminę 

Szastarka w 2021 roku 

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce jako organ właściwy dłużnika w 2021 roku 

prowadził postępowania wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na 

terenie gminy, mające na celu wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku 

alimentacyjnego oraz zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów:   

1. Skierowanie do komorników sądowych wniosków o przyłączenie do egzekucji – 15 

2. Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego –  19 

3. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 8 

4. Odebrano oświadczenia majątkowe - 8 

5. Przekazano do komornika informacje zawarte w wywiadzie i oświadczeniach – 8 
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6. Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach – 

17 

7. Przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników – 2  

8. Skierowano do komornika pisma o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika –  1 

9. Zapytania do innych instytucji (KRK, Centralne Biuro Adresowe, Sąd, inne) –3 

10. Przekazanie informacji dotyczącej dłużnika alimentacyjnego bądź wierzyciela do  

innych instytucji - 13 

11. Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania 

decyzji  o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych –  3 

12. Skierowanie do komornika wnioski o udzielenie informacji  o dokonanych wpłatach 

przez dłużników - 3 

13. Decyzje uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 

14. Skierowanie do innych gmin wniosków o podjęcie działań – 6 

15. Zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 2  

16. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 1 

17. Skierowano do starosty wnioski o zwrot prawa jazdy – 1 

18. Skierowano do prokuratora wnioski o ściganie za przestępstwo (niealimentacja) – 1  

19. Skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 15 

20. Przekazano informacje do dłużników o przyznanym świadczeniu FA –15 

21. Aktualizacji danych w BIG dotyczących zobowiązań dłużników. 

  

Ilość dłużników alimentacyjnych, kwota zaległości oraz odzyskanych należności  

z tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów ustawy  

z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz o zaliczce alimentacyjnej 

Liczba dłużników  54 

Kwota zaległości na koniec roku 3 330 180,77 zł 

Kwota odzyskanych należności 

w 2021 roku  
16 204,14 zł 

Tabela Nr 31 Ilość dłużników alimentacyjnych, kwota zaległości oraz odzyskanych należności  z tytułu 

wypłacania zaliczki alimentacyjnej w 2021 roku 

DECYZJE POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce prowadził w 2021 roku 1 postępowanie 

w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych dla osób nieubezpieczonych. Decyzje o objęciu prawem w takich przypadkach są 

wydawane na wniosek osoby nieubezpieczonej lub w przypadkach nagłego stanu, na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej. Odbywało się to po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego  i spełnieniu kryterium dochodowego. Decyzje 

są wydawane na okres 90 dni.  
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 UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 

Ilość osób 1 

Tabela Nr 32 uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2021 roku 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE  

 

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć 

kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Decyzje 

z zakresu dodatku mieszkaniowego wydawane były na okres 6 miesięcy. Dodatki 

mieszkaniowe to zadanie własne Gminy, ich system został wprowadzony ustawą z dnia 

2 lipca.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 120, poz. 787 z późn. zm.). Od 2002 r. obowiązuje w tym zakresie nowa ustawa 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z dnia 10.07.2001 r. ze zm.). 

W 2021 roku dodatek mieszkaniowy mógł ubiegać się każdy mieszkaniec gminy, który 

spełniał jednocześnie trzy kryteria ustawowe.  

Gmina Szastarka, przyznając dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji 

są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. W trakcie wywiadu ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, 

zdrowotną oraz rodzinną wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, który 

ma prawo żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia 

oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić między innymi posiadane 

nieruchomości i ruchomości, zasoby pieniężne oraz przedmioty wartościowe. 

Przed złożeniem oświadczenia wnioskodawca zostaje pouczony o odpowiedzialności 

karnej za składanie nieprawdziwych danych i zatajenie prawdy. Odmowa złożenia 

oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji odmownej. W przypadku rażącej dysproporcji 

pomiędzy niskimi dochodami wnioskodawcy wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem 

majątkowym ujawnionym w trakcie przeprowadzonego wywiadu lub gdy faktyczna liczba 

osób wspólnie stale w deklaracji organ odmawia przyznania dodatku. 

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba 

otrzymująca dodatek zwraca nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości, łącznie 

z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. 

Przed złożeniem oświadczenia wnioskodawca zostaje pouczony o odpowiedzialności 

karnej za składanie nieprawdziwych danych i zatajenie prawdy. Odmowa złożenia 

oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji odmownej. W przypadku rażącej dysproporcji 

pomiędzy niskimi dochodami wnioskodawcy wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem 

majątkowym ujawnionym w trakcie przeprowadzonego wywiadu lub gdy faktyczna liczba 

osób wspólnie stale w deklaracji organ odmawia przyznania dodatku. Jeżeli dodatek 

mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca dodatek 

zwraca nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości, łącznie z odsetkami i kosztami 

egzekucyjnymi.  
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Wysokość dodatku zależy od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie 

lokalu, oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Ustawa przyjmuje, że: 

− Gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% - 20% swoich miesięcznych dochodów 

brutto na opłaty za mieszkanie - resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,  

− Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% - 15% swoich miesięcznych 

dochodów brutto na opłaty za mieszkanie - resztę może pokryć dodatek 

mieszkaniowy, 

− Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% - 12% swoich miesięcznych 

dochodów brutto na opłaty za mieszkanie - resztę może pokryć dodatek 

mieszkaniowy. 

 

DODATKI ENERGETYCZNE   

  

Od 2014 r. OPS wypłaca dodatki energetyczne przyznawane na podstawie ustawy 

z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane 

przez budżet państwa, ponieważ wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacany jest przez gminy, które otrzymują 

dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat.  

Dodatek energetyczny przysługuje osobie o statusie „odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej”. Odbiorcą wrażliwym jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która 

jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.  

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30. kwietnia każdego 

roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy. Dodatek przyznaje wójt, 

burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek wypłaca się do dnia 10. każdego miesiąca z góry, 

(z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30. stycznia danego 

roku). 

W 2021 roku w Gminie Szastarka nikt nie ubiegał się o dodatki mieszkaniowe 

i energetyczne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje  rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym na powyższe świadczenia wydaje decyzje 

administracyjne, na podstawie których przyznaje pomoc  bądź odmawia udzielenia pomocy. 

Stypendia, dofinansowania i pomoc materialna dla uczniów Na podstawie Uchwały Nr 

LX/309/2014 Rady  Gminy Szastarka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Szastarka. W 2021 roku zostały  przyznane stypendia 

socjalne. Pomoc w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach Narodowego Programu 

Stypendialnego, realizowana jest od 2005 roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na 

dany rok szkolny, na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora 
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szkoły oraz z urzędu. Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pomoc uczniowi  

w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych.   

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje 

się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, 

podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Na realizację ww. zadania gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa oraz dofinansowuje zadanie ze środków 

własnych w wysokości 20% realizacji zadania. Rozliczenie pomocy materialnej w formie 

stypendium dokonywane jest w okresach styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień: 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w  2021  roku 

Liczba uczniów Dotacja Środki z Gminy Razem 

100 53 408,04 zł 10 708,04 zł 42 700,00 zł 

Tabela Nr 33 Pomoc materialna o charakterze socjalnym w  2021  roku 

 

PROBLEM PRZEMOCY DOMOWEJ – ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 

października 2010 roku w Szastarce działa Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę 

administracyjnotechniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce. W 2021 roku 

w jego skład wchodzili przedstawiciele:  

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce,  

• Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Szastarce, 

• I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego  w Kraśniku. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy 

w rodzinie, po założeniu „NIEBIESKIEJ KARTY”, przewodniczący Zespołu powołuje grupy 

robocze, które spotykają się rozpatrując indywidualne sprawy. W związku z tym 

przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii bierze udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 

w ramach stosowania procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”.  

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:  

1) realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.  

2) integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 

pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:  

a) diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,  

b) podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,  
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c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym,  

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

Zespół powoływał Grupy Robocze w celu pracy z konkretną rodziną, w której 

występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty. Do zadań 

grup roboczych należało w szczególności:  

a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie,  

b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy,  

c) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodziło do 

przemocy oraz efektów tych działań.  

  

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku: 

1) Wymiana informacji i doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc 

rodzinom z problemem przemocy domowej, któremu towarzyszy nadużywanie 

alkoholu. Uczestnicy mieli okazję na gorąco podzielić się swoimi spostrzeżeniami, 

doświadczeniami i metodami pracy w ramach procedury „Niebieskiej Karty” po 

3 latach od wejścia nowych przepisów.  

2) Bieżące zapoznawanie się z postępowaniami dotyczącymi procedury Niebieskich 

Kart. 

3) Bieżące monitorowanie działalności instytucji zapewniających wszechstronną pomoc 

rodzinom dotkniętym przemocą domową. Podejmowanie licznych działań 

profilaktyczno-edukacyjnych oraz szkoleniowych, skierowanych do mieszkańców i do 

specjalistów udzielających pomocy i wsparcia. 

 

Statystyka dotycząca procedur „Niebieskich Kart" w  2021 roku 

Ilość założonych Niebieskich Kart  14 

Ilość powołanych grup roboczych w danym roku  25 

Ilość osób uczestniczących w grupach roboczych 

z rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty  
28 

Ilość zakończonych procedur Niebieskiej Karty  8 

Tabela Nr 34 Statystyka dotycząca procedur „Niebieskich Kart" w  2021 roku 
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12.  EDUKACJA 

 
Gminy jako Jednostki Samorządu Terytorialnego realizują zadania publiczne 

o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb członków 

wspólnoty samorządowej. Z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 

jednym z najważniejszych tego typu zadań jest edukacja publiczna. Źródłem finansowania 

zadań publicznych są dochody publiczne, tj.: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje 

celowe z budżetu państwa. 

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich typów szkół w gminie Szastarka 

uczęszczało ogółem 606 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 - 624 dzieci.  

Nauka szkolna na terenie gminy Szastarka w roku 2021 realizowana była w: 

1. Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie – organ prowadzący – Gmina Szastarka 

2. Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce – organ prowadzący 

– Gmina Szastarka  

3. Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie - organ prowadzący 

– Gmina Szastarka  

4. Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej – prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów 

5. Zespole Szkół w Hucie Józefów – prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej 

 

Wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Szastarka w roku 2021 prowadził Gminny Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w Szastarce. 
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Szastarka 
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Tabela Nr 35 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Szastarka 
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Tabela Nr 36 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez inne organy 
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Zatrudnienie nauczycieli w placówkach samorządowych 

 

Nazwa szkoły/placówki 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 
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mianowany 

Nauczyciel 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. św. Jana 

Pawła II w Polichnie 

1 1 4 5 4 4 23 24 

Zespół Szkół w Szastarce - - 2 2 5 6 18 18 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Blinowie 
- 1 4 4 5 5 20 21 

Punkt Przedszkolny 

w Szastarce 
- - - - - 1 - 2 

Tabela Nr 37 Zatrudnienie nauczycieli w placówkach samorządowych 

 
Przeciętne zatrudnienie w szkołach 

 

Nazwa szkoły/placówki 

Obsługa Administracja 

2020 2021 2020 2021 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. św. Jana 

Pawła II w Polichnie 
7,92 8,13 1,00 1,00 

Zespół Szkół w Szastarce 9,95 9,50 1,00 1,00 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Blinowie 4,25 5,23 0 0 

Tabela Nr 38 Przeciętne zatrudnienie w szkołach 
 
Wydatki  na oświatę i wychowanie 

 

 
2020 

(zł) 
(w %) 

2021 

(zł) 
(w %) 

Wydatki budżetu gminy 

Szastarka, w tym: 
25 470 057,51 100 30 859 402,54 100 

wydatki na oświatę 

i wychowanie 
9 710 507,00 39,82 11 125 010,00 36,05 
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Tabela Nr 39 Wydatki  na oświatę i wychowanie 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia w poszczególnych szkołach samorządowych 

 

Lp. 
Nazwa publicznej szkoły 

podstawowej 

(zł) 

2020 2021 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Blinowie 
1 766 909,93 1 875 424,31 

2. 

Zespół Szkół w Szastarce im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Szastarce 

2 089 692,66 2 347 635 ,21 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana Pawła II w Polichnie 
1 980 431,74 2 133 745,07 

Tabela Nr 40 Wydatki poniesione na wynagrodzenia w poszczególnych szkołach samorządowych 
 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych z budżetu 

państwa – subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. Subwencja oświatowa jaką gmina 

otrzymała w 2021 roku wyniosła: 5 848 909,00 zł. 

 

Wydatki z budżetu gminy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w Gminie 

Szastarka oraz Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

 

Lp. 
Nazwa publicznej szkoły 

podstawowej 

2020 

(zł) 

2021 

(zł) 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Blinowie 
2 304 580,19 2 546 264,86 

2. 

Zespół Szkół w Szastarce im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Szastarce 

2 721 411,55 3 163 664,01 

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana Pawła II w 

Polichnie  

2 515 862,68 2 763 855,63 

4. 

Gminny Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w 

Szastarce  

334 683,01 346 512,18 

Dotacje przekazywane przez gminę  

Lp.  Nazwa szkoły 2020(zł) 2021(zł) 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wojciechowie 
400 772,12 584 707,47 

2. Zespół Szkół w Hucie Józefów 1 574 423,62 1 720 005,85 

3.  
Niepubliczne przedszkole Jaś i 

Małgosia 
34 228,48  

Razem: 
9 710 507,00 

 

11 125 010,00 

 
Tabela Nr 41 Wydatki z budżetu gminy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w Gminie Szastarka 

oraz Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
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13. DZIAŁALNOŚC JEDNOSTEK KULTURY 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE 

 

Instytucja biblioteki prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Szastarka za 

pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce oraz dwóch filii: w Blinowie 

i Polichnie. Organizatorem instytucji kultury jest Gmina Szastarka. Działalność biblioteki 

finansowana jest z budżetu gminy. W 2021 roku ogółem na działalność Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szastarce przekazano dotację podmiotową z samorządu gminy na kwotę 

190 483,26 zł. 

 W 2021 roku do biblioteki wpłynęło 719 woluminów na sumę 13 074,67 złotych, 

w tym: 

− z budżetu biblioteki 275  książki na sumę 6 050,13 zł, 

− z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 308 książek na sumę 600,00 zł, 

− dary: 136 książek. 

W 2021 roku przeprowadzono skontrum we wszystkich trzech bibliotekach. 

Ubytkowanych zostało 169 książek, wszystkie w wyniku selekcji. Liczba prenumerowanych 

czasopism: 37. 

We wszystkich placówkach zarejestrowano 904 czytelników. Biblioteka wykazała 

spadek zarejestrowanych czytelników w porównaniu do roku ubiegłego o 103 osoby. 

Najliczniejsza grupa czytelników to osoby w przedziale wiekowym od 25 do 60 lat, najmniej 

liczna grupa to młodzież i młode osoby  w przedziale wiekowym 13-24 lat. 

Wypożyczenia na zewnątrz ogółem 25 339 pozycji (książki 22 061 + czasopisma 

3 278). 

Biblioteka wykazała spadek czytelnictwa (szczególnie czasopism) w porównaniu do 

roku ubiegłego o 542. 

W 2021 roku odbył się konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży: „Najlepszy Młody 

Czytelnik Gminy Szastarka 2021,” polegający na przeczytaniu jak największej liczby książek.  

Po raz kolejny biblioteka przystąpiła również do cieszącej się dużym powodzeniem 

akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych – „Mała Książka Wielki Człowiek”. 

Biblioteka uczestniczy czynnie przy redagowaniu kwartalnika gminnego „Nowiny 

Szastarskie”. 
 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GMINNEJ W 2021 ROKU 
 

Liczba woluminów Liczba wypożyczeń Liczba czytelników 

21 054 25 339 904 

Tabela Nr 42 Działalność biblioteki gminnej w 2021 roku 
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 GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE 

 

Gminne Centrum Kultury w Polichnie jest samorządową instytucją kultury, działającą 

w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa 

również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/148/2016 z dnia 30 grudnia 2016 

roku oraz Regulaminu organizacyjnego. GCK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury 

(numer wpisu do rejestru: RIK 1/1992, numer kolejny wpisu: 3).  

Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu 

o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GCK w pierwszym półroczu 

roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. Pomimo tych 

wszystkich utrudnień, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny udało się zorganizować 

sporo działań. Wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Gminnego Centrum Kultury 

w Polichnie i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w Gminnym Centrum 

Kultury w Polichnie można obserwować na stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na 

bieżąco zamieszczane są aktualne informacje dotyczące działań i wydarzeń jakie mają miejsce 

w GCK. W I półroczu zostało zorganizowanych czy też współorganizowanych mniej 

wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych. 

 

CELE STATUTOWE 

 

Celem Gminnego Centrum Kultury w Polichnie jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności społeczno-kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury 

fizycznej, rekreacyjnej, sportu i turystyki na terenie gminy Szastarka.  

Celem Gminnego Centrum Kultury w Polichnie swoją działalność skupia głównie na: 

− organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw oraz imprez artystycznych, 

rozrywkowych, rekreacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych i plenerowych; 

− współdziałanie z innymi podmiotami w organizacji obchodów i rocznic;  

− organizowanie festiwali oraz przeglądów i konkursów; 

− organizowanie spotkań artystycznych; 

− współpracę transgraniczną w zakresie turystyki, kultury, sztuki i sportu oraz 

współpracę z miastami partnerskimi;  

− koordynację działalności na terenie gminy Szastarka w zakresie imprez kulturalnych;  

− organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży;  

− popularyzację i promocję regionalnych grup twórczych, artystów, zespołów 

artystycznych; 

− gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury; 

− prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej; 

− współpracą ze szkołami; 

− promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce; 

− promowaniem gminy w mediach. 
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REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELI 

   

W 2021 roku przychody wynosiły:      310 235,97 zł, w tym: 

• dotacja budżetowa:       283 979,43 zł 

• pozostałe przychody operacyjne:       26 256,54 zł 

(głównie to przychody z współfinansowania imprez okolicznościowych ze Starostwa 

Powiatowego w Kraśniku oraz Urzędu Wojewódzkiego, najmu pomieszczeń GCK 

oraz zwolnienia z opłacania składek ZUS)  

W 2021 roku koszty wynosiły      366 805,38 zł, w tym: 

• amortyzacja           23 850,07 zł 

• zużycie materiałów i energii      112 390,48 zł  

(w tym energia 7 349,99 zł) 

• usługi obce           52 290,07 zł 

• wynagrodzenia osobowe      148 639,54 zł 

• składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia    25 222,68 zł 

• pozostałe koszty rodzajowe          4 412,54 zł 

 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

Gminne Centrum Kultury w Polichnie: 

− dyrektor - pełny etat 

− specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych - pełny etat 

− kapelmistrz - umowa zlecenie przez cały rok 

− instruktor muzyczny - umowa zlecenie 

− instruktor akrobatyki – umowa zlecenie 

− instruktor sensoplastyki – umowa zlecenie 

 

ORGAZNIACJA ZAJĘĆ 

 

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Polichnie zmierza głównie w kierunku 

edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. 

Oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym 

i regionalnym. W 2021 roku zorganizowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, 

uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody 

rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. 

Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa, który rozpoczął się z początkiem marca 2020 

roku i wprowadzane sukcesywnie obostrzenia w całym kraju, nie można było w pełni 

zrealizować założonych zadań programowych. Utrudnieniem był też fakt wyłączenia 

pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Polichnie usytuowanych na parterze budynku (tj. 

sala widowiskowa, świetlica, zaplecze sceny, wiatrołap, kasa, korytarz, wc damski) 

w związku z użyczeniem tych pomieszczeń dla mieszkańców Parafii Polichna na 

sprawowanie kultu religijnego na czas trwania remontu budynku Kościoła Parafialnego 
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w Polichnie. Użyczenie  trwało od 06.01.2021 r. do 15.04.2021 r.  Większość działań w tym 

czasie przeniesiono do sieci. 

Z początkiem września został rozpoczęty sezon artystyczny 2021/2022.  

W ofercie Gminnego Centrum Kultury w Polichnie znalazły się zajęcia takie jak: 

indywidualna nauka gry na instrumentach dętych, keyboardzie, gitarze, akordeonie, nauka 

śpiewu, zajęcia taneczne, zajęcia akrobatyki, zajęcia sensoplastyki, warsztaty plastyczne. 

Dodatkowo w każdy piątek odbywały się próby orkiestry dętej.  

 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 

 

Gminne Centrum Kultury w Polichnie realizowało swoje zadania przy ścisłej współpracy 

z instytucjami, organizacjami i organami takimi jak: 

▪ Wójt Gminy Szastarka 

▪ Rada Gminy Szastarka 

▪ Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

▪ Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

▪ Starostwo Powiatowe w Kraśniku - Wydział Promocji 

▪ Zarząd Powiatu Kraśnickiego 

▪ Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce 

▪ Szkoły na terenie gminy 

▪ Twórcy ludowi 

▪ Ośrodki kultury na terenie powiatu kraśnickiego, województwa lubelskiego 

i podkarpackiego; 

▪ Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

▪ Koła Gospodyń Wiejskich: 

− Huta Józefów 

− Blinów  

− Moczydła Stare  

▪ Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Szabata Polichna 

▪ Zespoły:  

− Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa 

− Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze  

− Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa  

− Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki  

− Kapela „Kalina-Folk” z Polichny  

− Bolesław Serwatka 

− Mirosław Kolasa 

Gminne Centrum Kultury w Polichnie zaangażowane jest w przedsięwzięcia tworzone 

we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, 

wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń 

okolicznościowych, np. festyny w poszczególnych miejscowościach, apele szkolne, 

uroczystości religijne. 
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POZYSKIWANIE SPONSORÓW, MECENASÓW I PATRONÓW 

 

W 2021 roku Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie złożył wnioski na 

współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i pozyskał środki finansowe z Powiatu 

Kraśnickiego na organizację 6 powiatowych wydarzeń artystycznych. Z uwagi na pandemię 

udało się zrealizować w pierwszym półroczu 2021 roku jedynie: 

− IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Projekt Karki Wielkanocnej” – 500,00 zł  

− Jubileuszu 50-lecia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa – 

1 000,00 zł  

 

W czerwcu 2021 roku Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie złożyła wniosek 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o promocję województwa 

lubelskiego podczas Jubileuszu 50-lecia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki 

z Blinowa, który odbył się 10 lipca 2021 roku. Pozyskana kwota to 8 000,00 zł. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym pozyskano 9 500,00 zł. 

 

REAZLIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE 

ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE 

 

W 2021 roku Gminnego Centrum Kultury w Polichnie współpracowało ze 

Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta im. Jana Szabata Polichna i wspólnie realizowano projekt na 

„Zakup strojów dla Orkiestry Dętej im. Jana Szabata”. Stowarzyszenie pozyskało środki 

unijne z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w kwocie: 17 478,30 zł. 

 

OPIEKA NAD ZESPOŁAMI I OSOBAMI UZDOLNIONYMI 

 

− W maju 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek do Wójta Gminy Szastarka 

o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Szastarka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 dla Męskiego 

Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze. 

− W maju 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek do Wójta Gminy Szastarka 

o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Szastarka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za całokształt dla Zespołu 

Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa. 

− W maju 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek do Starosty Kraśnickiego 

o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury dla Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego 

„Blinowianki” z Blinowa.   

− W maju 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek do Starosty Kraśnickiego dotyczący 

dofinansowania organizacji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego 

„Blinowianki” z Blinowa.  

− W czerwcu Dyrektor GCK złożyła wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego 

Marszałka Województwa Lubelskiego nad Jubileuszem 50-lecia Zespołu Śpiewaczo-

Obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa, który odbył się 10 lipca br.  
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− W czerwcu 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek o promocję województwa 

lubelskiego podczas Jubileuszu 50-lecia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego 

„Blinowianki z Blinowa, który odbył się 10 lipca 2021 roku. 

− W czerwcu 2021 r. Dyrektor GCK złożyła wniosek o nadanie Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego 

„Blinowianki z Blinowa. 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2021 ROKU 

 

− Nagrania Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” oraz Zespołu Śpiewaczo-

Obrzędowego „Blinowianki wraz z Zespołem Śpiewaczym „Blinowianeczki” 

w Centrum Spotkania Kultur do Koncertu Kolęd „Śpiewanki Lubelskie”  

− Konkurs Fotograficzny „Magia zimy w gminie Szastarka”  

− Konkurs na Palmę Wielkanocną  

− IV Powiatowego Konkursu Plastyczny „Projekt Kartki Wielkanocnej” 

− W związku z „Zakręconą Akcją” zbierania plastikowych nakrętek na rzecz pomocy 

chorym dzieciom pod budynkiem GCK Polichna zamontowano pojemnik w kształcie 

serca, który umożliwi większej ilości mieszkańcom przyłączenie się do akcji 

− Reportaż o działalności Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” wykonany 

przez Instytut Muzyki i Tańca z Warszawy  

− Udział Zespołu Śpiewaczego „Blinowianeczki” wraz z Mistrzynią Janiną Markut 

w eliminacjach do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Urzędowie  

− Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Szastarka za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury  

− Kino plenerowe dla mieszkańców gminy Szastarka 

− Udział Zespołu Śpiewaczego „Blinowianeczki” wraz z Mistrzynią Janiną Markut 

w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie  

− Odbiór Nagrody im. Oskara Kolberga przez Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy 

„Blinowianki” z Blinowa. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim 

w Warszawie. 

− Jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” 

z Blinowa  

− Terenowa Akcja Poboru Krwi przy budynku GCK w Polichnie 

− Występ Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” podczas Maliniaków 

w Kraśniku  

− Festyn dla dzieci promujący projekt Cyfrowe GOKi, który odbył się w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Blinowie  

− Warsztaty dla dzieci i młodzieży z projektu Cyfrowe GOKi 

− Udział Zespołu Śpiewaczego „Blinowianeczki” wraz z Mistrzynią Janiną Markut 

w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kaziemierzu nad 

Wisłą 

− Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Energylandii w Zatorze  
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− Występ Zespołu Śpiewaczego „Blinowianeczki” w TVP 1 podczas programu „Lato 

między Wisłą i Bugiem o poranku”  

− Letnie Warsztaty Wokalne dla dzieci i młodzieży  

− druga Terenowa Akcja Poboru Krwi przy budynku GCK w Polichnie 

− Apel Poległych  

− Wizyta Teatru Maska z przedstawieniem pt. „Kto w bibliotece gości i kradnie 

mądrości” dla dzieci z terenu gminy Szastarka  

− II Profilaktyczny Konkurs Plastyczny „Dorastajmy bez nałogów” 

− Narodowe Czytanie Moralności Pani Dulskiej z udziałem gości zaproszonych  

− Udział Orkiestry Dętej z Polichny, Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” oraz 

Kapeli „Czerwona Róża” w Koncercie Pieśni Maryjnych w Wąwolnicy  

− Udział Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy w X Międzypowiatowym 

Przeglądzie Twórczości Lokalnej w Potoku Stanach  

− Eliminacje Gminne do 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego 

− Nagrania do filmu dokumentalnego prowadzone przez TVP 1 z Panią Janiną Markut 

na temat „jak to dawniej bywało”  

− Udział dwóch solistek z GCK Polichna w XXII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 

i Religijnej w Janowskim Ośrodku Kultury 

− Warsztaty Stroików Świątecznych  

− Warsztaty kartek bożonarodzeniowych  

− Warsztaty z zimną porcelaną  

− Spotkanie świąteczne podsumowujące działalność artystyczną dzieci i młodzieży 

uczęszczającej na zajęcia   
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Część trzecia: „REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII” 

 

14.  STRATEGIA ROZWOJU GMINY SZASTARKA NA LATA 2016-

2026 

Strategia Rozwoju Gminy Szastarka na lata 2016-2026 jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym 

wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających 

się uwarunkowań politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne 

gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, 

istniejąca i rozbudowywana infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych 

środków finansowych. 

W pracy samorządu Gminy Szastarka  nadrzędna jest realizacja zasad zintegrowanego 

i zrównoważonego rozwoju gminy, zapisana w Strategii rozwoju społeczno gospodarczego, 

prowadząca konsekwentnie do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego 

rozwoju lokalnego. Takie podejście do planowania rozwoju miasta wymaga uwzględnienia w 

 zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego 

i przyrodniczego, aby osiągnąć zrównoważony, trwały rozwój. 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji 

misji sformułowano cztery cele strategiczne, spójne z celami określonymi w Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Szastarka wyznacza do realizacji działania, przyczyniające się do: 

1. zwiększenia atrakcyjności gminy dla inwestorów i turystów, poprzez: 

• poprawę warunków do rozwoju działalności przedsiębiorstw, m.in. przez 

tworzenie terenów inwestycyjnych i zwiększenie dostępności komunikacyjnej, 

• rozwój infrastruktury turystycznej i usług turystycznych, 

• promowanie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury, poprawiającej 

konkurencyjność gospodarczą obszaru; 

2. rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości opartej na lokalnych specjalizacjach, poprzez: 

• wzmocnienie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw, 

• poprawę efektywności funkcjonowania sektora rolnego oraz jego większą 

specjalizację; 

3. poprawy jakości życia w sferze mieszkaniowej, opieki zdrowotnej, włączenia 

społecznego, edukacji oraz bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej, 

poprzez: 

• wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru w zakresie produkcji energii 

z odnawialnych źródeł, 

• wzrost inwestycji na rzecz polepszenia efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, 

• lepszy dostęp do opieki zdrowotnej oraz programów profilaktycznych, 

• lepszy dostęp do usług edukacyjnych oraz sportu i rekreacji mieszkańców, wzrost 

jakości rządzenia i e-administracji. 
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15.  PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, 

ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2013-

2028 

 

Podstawą prawną do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 

energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Szastarka na lata 2013-2028” jest Ustawa Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. ze zm.). W myśl tego 

dokumentu każda gmina ma obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na swoim obszarze. Wójt gminy jest zobowiązany do 

opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe” a Rada Gminy do uchwalenia założeń tego planu (art. 18 i 19 ww. Ustawy).  

Zgodnie z Art. 18 ust 1 powyższej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe należy: 

• planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy; 

• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie 

gminy; 

• finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na 

terenie gminy; 

• planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

Art. 19 powyższej ustawy nakazuje Wójtowi (ewentualnie burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe. Projekt obejmuje cały obszar gminy co najmniej na okres 15 lat. 

W projekcie założeń powinny znajdować się: 

• ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe; 

• opis przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 

i paliw gazowych; 

• analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 

paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 

w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 

z instalacji przemysłowych. 
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16.  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA- 

ŁANIA NARKOMANII DLA GMINY SZASTARKA 

 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku wraz z późniejszymi 

zmianami oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. 

 

ROZDZIAŁ I 

  

I. Cele strategiczne programu 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Przeciwdziałanie narkomanii. 

3. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

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

 

II. Cele operacyjne programu 

  

1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych; 

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji gminy Szastarka w sytuacjach 

związanych z alkoholem i narkotykami. 

3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci 

i młodzieży. 

4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu i narkotyków (w szczególności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie). 

5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

6. Realizacja działań profilaktycznych. 

 

III. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii działająca w oparciu o Regulamin określający zasady jej 

funkcjonowania. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej. 

3. Służba zdrowia. 

4. Policja. 

5. Placówki oświatowe. 

6. Inne podmioty, a w szczególności: instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. 
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IV. Źródła i zasady finansowania gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe 

budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

2. Zasady finansowania zadań gminnego programu określa zawartość niniejszego 

programu. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii i sposób ich realizacji 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej   i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu  problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.   

 

Za realizację zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialność ponosi 

Koordynator. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce 

 

 1. Do zadań Komisji  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce (dalej: GKRPAiPN) należy w szczególności: 

a) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 

ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b)  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
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c)  wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

d)  dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 

ust 8 ustawy; 

e)  prowadzenie działań edukacyjnych dla różnych grup społecznych 

i zawodowych. 

 

 2. Każdy członek Komisji winien podnosić swoje kwalifikacje z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach 

i konferencjach. Koszty podnoszenia kwalifikacji w całości będą pokrywane ze środków 

przeznaczonych na działalność GKRPAiPN. 

 3. Siedziba Komisji  GKRPAiPN mieści się w Urzędzie Gminy w Szastarce. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1. Za udział w pracach GKRPAiPN członkowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

100,00 zł. brutto. 

2. Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniu Komisji lub udział w kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 

17.  GMINNA STRTEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA LATA 2017-2026 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szastarka tworzona jest 

z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016  poz. 930 ze 

zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na Gminy obowiązek „opracowania i realizacji 

gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Ponadto 

art. 16b ust. 2 ww. ustawy wskazuje elementy, jakie powinna zawierać strategia, tj.  

− diagnozę sytuacji społecznej, 

− prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

− cele strategiczne projektowanych zmian, 

− kierunki niezbędnych działań, 

− sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe, 

− wskaźniki realizacji działań. 
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18.  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SZASTARKA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021 

 

Współpraca gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi odbywa się na 

podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1057 ze zm.) oraz uchwał nr XX/117/2020 Rady Gminy Szastarka z dnia 4 grudnia 2020 

roku. Powyższe określają cele, obszary, zasady oraz formy współpracy gminy Szastarka z III 

sektorem. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert upublicznione zostało  na stronie Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka oraz na tablicy ogłoszeń. Zasady przyznania 

dotacji/wsparcia ustalone były w programie współpracy gminy z w/w organizacjami na rok 

2021 oraz ogłoszeniu o konkursie. Na pięć zadań wpłynęło 3 oferty od organizacji 

pozarządowych. Zgłoszenia oceniła komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 19.2021 

Wójta Gminy Szastarka z dnia 30 marca 2021 roku. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

− Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”, przy Publicznym Gimnazjum w Szastarce 

otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł na upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. Wspieranie działań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój 

zainteresowań. 

− Gminny Ludowy Klub Sportowy Polichna, otrzymał wsparcie finansowe 

w wysokości 62 500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez 

prowadzenie drużyny piłki nożnej, rozgrywek ligowych na terenie gminy, 

województwa oraz utrzymanie infrastruktury sportowej 

− Parafialna Orkiestra Dęta w Szastarce, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 

2 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie działań 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zapewniających 

zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.  

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, wpłynęła 1 oferta. 

W trybie pozakonkursowym Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Polichnie, otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
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Poprzez realizację Programu Współpracy Gminy Szastarka z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 

roku, zrealizowano następujące cele: 

− Zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem 

niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie Szastarka 

− Wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiazywaniu problemów 

lokalnych oraz rozwój współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  

− Rozwój kultury fizycznej w gminie. 

− Wzmocnienie potencjału oraz wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych 

w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.  

− Upowszechnienie modelu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem 

pozarządowym. 

− Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. 

− Lepsze diagnozowanie potrzeb organizacji działających na terenie gminy. 

− Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających 

świadomość społeczeństwa obywatelskiego. 

− Promocja Gminy Szastarka. 
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Część czwarta: „DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA” 
 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA  

 

W układzie komunikacyjnym Gminy Szastarka kluczową rolę pełni droga krajowa                     

nr 19/74 przebiegająca przez gminę w układzie południkowym. Odcinek drogi w granicach 

gminy wynosi 6,2 km. W gminie nie ma dróg wojewódzkich, natomiast występuje 14 dróg 

powiatowych odgrywających istotną rolę w systemie transportowym gminy o łącznej długości 

49,9 km. Układ komunikacyjny Gminy Szastarka uzupełnia sieć dróg gminnych o łącznej 

długości ok. 53 km. Przez zachodnią część Gminy Szastarka przebiega jednotorowa linia 

kolejowa nr 68 relacji Lublin-Kraśnik-Stalowa Wola. W obszarze gminy znajdują się 3 stacje 

kolejowe: w Szastarce, Polichnie Kraśnickiej i Rzeczycy-Kolonii. 

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ NUMER DROGI  

DŁUGOŚĆ 

DROGI  

MB 

1 Polichna Druga 108617 L 3 050,00 

2 Szastarka Stacja - Szastarka Wieś 108618 L 360,00 

3 Szastarka – Brzozówka-Kolonia  108619 L 2 000,00 

4 Majdan-Obleszcze - Stare Moczydła  108620 L 1 300,00 

5 Moczydła Stare - Moczydła Stare 108621 L 1 300,00 

6 Blinów Pierwszy - Blinów Drugi 108622 L 2 500,00 

7 Blinów Drugi - Sulów 108623 L 600,00 

8 Blinów Drugi - Jesiony 108624 L 2 075,00 

9 Polichna Pierwsza - Kolonia Potok 108625 L 2 675,00 

10 Polichna Trzecia - Polichna Czwarta 108626 L 950,00 

11 Brzozówka-Kolonia - Brzozówka 108627 L 1 750,00 

12 Huta Józefów - Dąbrowa 108628 L 1 405,00 

13 Huta Józefów - Stoki 108629 L 1 450,00 

14 Huta Józefów - Potok Stany cz. III 108630 L 1 925,00 
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15 Moczydła Stare - Blinów Pierwszy 108631 L 875,00 

16 Blinów Drugi - Cmentarz 108632 L 710,00 

17 Polichna Czwarta - Majdan-Obleszcze 108633 L 1 100,00 

18 Majdan-Obleszcze - Wierzchowiska 108634 L 1 425,00 

19 Wojciechów-Kolonia - Michałówka 108635 L 850,00 

20 Huta Józefów - Mokradle 108637 L 1 496,00 

21 Huta Józefów 108638 L 650,00 

22 Huta Józefów - Polichna Pierwsza 108639 L 1 500,00 

23 Polichna Pierwsza - Rzeczyca Kolonia 108640 L 925,00 

24 Polichna Podlesie - Rzeczyca-Kolonia 108641 L 300,00 

25 Rzeczyca-Kolonia - Las 108642 L 1 375,00 

26 
Polichna Druga - Polichna Trzecia - 

wysypisko 
108643 L 500,00 

27 Szastarka Stacja - Przymiarki 108644 L 1 500,00 

28 Szastarka Stacja - Blinów Pierwszy 108645 L 1 100,00 

29 Blinów Kolonia - Przymiarki 108646 L 700,00 

30 Blinów Drugi - Cieślanki 108647 L 1 650,00 

31 Blinów Kolonia Pierwsza - Blinów Drugi 108648 L 757,00 

32 Blinów Pierwszy - Samary 108649 L 1 500,00 

33 Szastarka Stacja – Brzozówka-Kolonia 108650 L 710,00 

34 Brzozówka-Kolonia – Brzozówka-Kolonia  108651 L 2 365,00 

35 Majdan-Obleszcze 108652 L 2 500,00 

36 Majdan-Obleszcze - Cmentarz 108653 L 1 400,00 

37 Majdan-Obleszcze - Folwark 108654 L 1 524,00 
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38 Polichna Czwarta - Lute Doły 108655 L 400,00 

39 Huta Józefów - Kolonia Stoki 108656 L 250,00 

40 Majdan-Obleszcze - Dąbrowa 108657 L 625,00 

41 Majd-Obleszcze - Maliniak 108658 L 250,00 

42 Blinów Drugi 118014 L 2 200,00 

43 Blinów Drugi - Wielka Góra 118015 L 1 300,00 

44 Majdan –Obleszcze - Cegielnia 118016 L 900,00 

45 Majdan-Obleszcze  118017 L 750,00 

46 Polichna Czwarta - Legowiska 118018 L 900,00 

47 Polichna Czwarta - Wąwóz 118019 L 1 100,00 

48 Szastarka - Jurnica 118020 L 1 500,00 

49 Blinów Pierwszy 118031 L 620,00 

50 Polichna Druga 118032 L 100,00 

51 Polichna Trzecia 118033 L 820,00 

52 Polichna Czwarta 118034 L 1 400,00 

53 Polichna Czwarta 118035 L 880,00 

54 Polichna Czwarta 118036 L 1 150,00 

55 Polichna Czwarta 118037 L 650,00 

56 Polichna Czwarta 118038 L 1 950,00 

57 Rzeczyca-Kolonia 118039 L 2 700,00 

58 Rzeczyca-Kolonia 118040 L 320,00 

59 Rzeczyca-Kolonia 118041 L 1 120,00 

60 Szastarka 118042 L 1 500,00 
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61 Szastarka 118043 L 1 500,00 

62 Szastarka 118044 L 315,00 

63 Wojciechów 118045 L 1 000,00 

64 Wojciechów 118046 L 220,00 

65 Wojciechów-Kolonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   118047 L 1 250,00 

66 Blinów Drugi 118050 L 1 670,00 

67 Brzozówka-Kolonia (Szastarka-Podlesie) 118051 L 588,00 

68 Majdan-Obleszcze 118052 L 296,50 

69 Zjazd z drogi powiatowej w Brzozówce  - 100,00 

70 
Brzozówka-Kolonia, Polichna Czwarta, 

Szastarka, Polichna Podlesie, 
118067 L 1 650,00 

71 Polichna Druga-Zatorze II 118069 L 685,00 

72 Polichna Trzecia - Szastarka Wieś 118070 L 408,00 

73 Polichna Czwarta - Szastarka Wieś  118071 L 745,00 

74 Polichna Czwarta - Brzozówka 118072 L 320,00 

75 Polichna Czwarta - Lisiaki 118073 L 405,00 

76 Polichna Czwarta - Brzozówka II 118074 L 375,00 

77 Polichna Czwarta -Stadion 118075 L 989,00 

Tabela Nr 43 Drogi gminne na terenie Gminy Szastarka 

 

Prawie wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane. Długość sieci 

wodociągowej wynosi 93 km. Bardziej miarodajnym wskaźnikiem, który obrazuje poziom 

wyposażenia gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest udział korzystającej z niej 

ludności w ogólnej liczbie mieszkańców tj. stopień zwodociągowania. Dostęp do sieci 

wodociągowej ma 85,9% mieszkańców Gminy Szastarka. Na obszarze gminy funkcjonuje 

sześć ujęć wody: Blinów Pierwszy, Majdan-Obleszcze, Moczydła Stare, Polichna Pierwsza, 

Szastarka i Wojciechów-Kolonia. 

W 2021 roku Gmina Szastarka podpisała umowę i rozpoczęto prace związane 

z przebudową stacji oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wojciechowie. Do końca 

roku udało się wykonać sieć główną o długości 4657 m oraz część przyłączy do budynków 

mieszkalnych. Pozostałe prace: budynek stacji hydroforni, obudowa studni, zbiornik ścieków 
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z chlorowni, zieleń terenu, utwardzenie drogi dojazdowej, wymiana ogrodzenia, drogi i place 

wewnętrzne, przepust drogowy, rurociągi międzyobiektowe, instalacje pomocnicze  

w hydroforni, kanalizacja zewnętrzna, zbiorniki wodociągowe, instalacje elektryczne oraz 

wykonanie reszty przyłączy będzie kontynuowana i zakończona  w 2022 roku. Całkowity 

koszt inwestycji to około 2 miliony 300 tysięcy złotych. Nowa sieć wodociągowa 

z przyłączami pozwoli na bezawaryjną dostawę wody dla poszczególnych odbiorców. 

Gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń oczyszczających ścieki. Ścieki 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie gminy 

odbywa się za pomocą wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Kraśniku.  

 

INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Szastarka zajmuje się PGE 

Dystrybucja  Rzeszów Sp. z o.o. Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 

wysokiego napięcia 220 kV Stalowa Wola – Abramowice przecinająca obszar gminy                             

z południa na północ. Sieć jest prowadzona liniami napowietrznymi.  

 

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU 

NAZWA ZADANIA 

Wartość 

zadania 

w zł 

Źródło 

finansowania 

„Instalacje odnawialnych źródeł Energii w gminie Szastarka 

etap II”  
2 879 296,20 PROW 

„Dostawa fabrycznie nowej jednoosiowej przyczepy rolniczej  

o ładowności minimum 3500 kg” 
31 980,00 zł BG 

„Wykonanie posadzki w budynku OSP Huta Józefów” 14 087,13 zł BG 

,,Dostawa 458 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg” 25 190,00 zł BG 
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„Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego wydzielonego w 

miejscowości Majdan-Obleszcze” 
60 906,58 zł BG 

„Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego podwieszonego na 

istniejących słupach w miejscowości Huta Józefów” 
29 833,79 zł BG 

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Brzozówka na działce ew. 543” 
92 788,74 zł FOGR 

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej nr 118047 L od km 0+060 do km 0+290 

W miejscowości Wojciechów-Kolonia” 

109 470,00 zł BP 

Tabela Nr 44 wykaz  zamówień  publicznych w 2021 roku 

 

Oznaczenia w tabeli: 

PROW − Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia 

przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 

BG − Budżet Gminy 

FOGR − Fundusz ochrony gruntów rolnych 

BP − dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania 

związanego z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego 
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Podsumowanie 

 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Szastarka za rok 

2021. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy, miejsca, które razem tworzymy, 

budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. 

Raport o stanie Gminy Szastarka za 2021 rok jest dokumentem przedstawiającym 

sytuację społeczną i gospodarczą Gminy. Jest odzwierciedleniem kondycji finansowej Gminy 

oraz podejmowanych działań zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań na 

rzecz mieszkańców. Dokument dotyczy szczególnego okresu, okresu działania w dobie dużej 

niepewności – w dobie pandemii Covid–19. Wprowadzony reżim sanitarny i nałożone 

obostrzenia znacznie utrudniły nam funkcjonowanie oraz realizację niektórych zadań, 

szczególnie w obszarze kultury i sportu. Staraliśmy się realizować przyjęte plany i dostosować 

się do nowych wyzwań narzuconych nam w pandemii. 

Tym bardziej cieszy fakt, że udało się zrealizować wiele priorytetowych zadań 

ukierunkowanych zarówno na budowę i poprawę jakości dróg gminnych, budowę oświetlenia 

ulicznego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zaspakajanie potrzeb 

społecznych. 

Podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia pozyskania środków finansowych 

z różnych źródeł, w celu realizacji jak największej ilości zadań inwestycyjnych. Dziękuję 

Państwu za kolejny rok, myślę, że udanej współpracy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas 

oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie mnie i moim pracownikom. Aby być na 

bieżąco, zachęcamy do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy 

Szastarka www.gminaszastarka.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku. Z każdą 

informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci internet oraz tablic 

ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.  

Zachęcam do lektury i dyskusji 

http://www.gminaszastarka.pl/

