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łowo wstępne Wójta  
 

 

Szanowni Państwo,  

W imieniu własnym i Rady Gminy przekazuję na Państwa ręce raport kadencyjny 

podsumowujący efekty pracy władz samorządowych gminy Jastków w latach  

2014-2018. Ostatnie cztery lata funkcjonowania samorządu to czas wytężonej pracy 

na rzecz pozyskania jak największych środków na rozwój naszej gminy. Raport 

prezentuje gminę i zmiany jakie zaszły na jej obszarze w okresie ostatnich czterech 

lat. Z jednej strony był to okres realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych 

i finansowanych ze środków poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 

(2007-2013), z drugiej zaś był to czas przygotowania projektów i wniosków 

aplikacyjnych do współfinansowania z obecnej edycji środków unijnych. Realizując 

nasze cele rozwojowe staraliśmy się budować partnerstwo z innymi gminami. W tym 

celu zainicjowaliśmy i w chwili obecnej rozwijamy inicjatywę Porozumienie Gmin 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 

Zgodnie z postanowieniami porozumienia rolę Lidera LOF przyjął Lublin 

reprezentujący wszystkie gminy oraz pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej. 

Porozumienie zostało podpisane przez 16 gmin: m. Lublin, 8 gmin powiatu 

lubelskiego: Konopnica, Jastków, Niemce, Wólka, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Jabłonna, 3 gminy powiatu 

świdnickiego: Świdnik, Mełgiew, Piaski, 2 gminy powiatu lubartowskiego: Lubartów i m. Lubartów oraz Nałęczów z powiatu 

puławskiego i Spiczyn z powiatu łęczyńskiego. Celem porozumienia jest możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć 

przez gminy członkowskie poprzez wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania 

projektów unijnych. 

W raporcie prezentujemy gminę wraz z efektami naszej pracy w siedmiu odsłonach. Na początku, za pomocą zestawu 

wskaźników statystycznych, pokazujemy jak nasza gmina prezentuje się na tle innych gmin i jakie trendy można 

zaobserwować w jej rozwoju jeśli chodzi o takie zagadnienia jak: demografia, przedsiębiorczość, rynek pracy, sfera 

społeczna czy ochrona środowiska.  

W drugim rozdziale raportu pokazujemy jak działa samorząd gminny z punktu widzenia Urzędu i Rady Gminy oraz 

pokrótce odnosimy się do najważniejszych dokumentów planistycznych i strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju 

naszej gminy w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Ciekawym elementem tej części raportu jest 

podsumowanie łącznej wartości środków zewnętrznych jakie udało się nam pozyskać w ostatnich latach na rozwój gminy 

i ich odniesienie do wielkości budżetu gminy i środków inwestycyjnych. 

W kolejnych rozdziałach dokonujemy krótkiej prezentacji najważniejszych projektów i przedsięwzięć, które przyczyniły się 

do poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz dostępu do usług społecznych. Opisujemy projekty inwestycyjne, 

związane z rozwojem infrastruktury, jak i projekty miękkie, wpływające na poprawę jakości edukacji oraz większe 

zaangażowanie mieszkańców w życie gminy.  

W przedostatnim rozdziale raportu przedstawiamy najważniejsze inicjatywy jakie próbujemy podejmować na rzecz 

rozwoju lokalnej gospodarki i wspierania przedsiębiorców.  

W końcowej części raportu identyfikujemy główne wyzwania i zadania jakie stoją przed nami w kolejnych latach. 

Zwracamy uwagę nie tylko na konieczność przeciwstawienia się ogólnokrajowym negatywnym trendom oraz wskazujemy 

możliwe perspektywy i kierunki rozwoju naszej gminy w kolejnych latach.  

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z treścią raportu. Mam jednocześnie nadzieję, 

że zawarte w nim informacje i dane pozwolą Państwu wyrobić sobie obiektywne zdanie na temat funkcjonowania i efektów 

pracy władz gminy Jastków w latach 2014-2018.  

Życzę przyjemnej lektury 

/Wójt Gminy Jastków/ - Teresa Kot 

S 
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ak działa nasz samorząd? 

 

W dniu 16 listopada 2014 roku zostałam obdarzona zaufaniem wyborców i wybrana na stanowisko Wójta 

Gminy Jastków VII kadencji. Do moich głównych obowiązków należy kierowanie bieżącymi sprawami naszej 

gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, jak również gospodarowanie mieniem komunalnym i realizacja 

budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. W realizacji tych zadań pomagają mi pracownicy Urzędu 

Gminy.  

Struktura organizacyjna naszego urzędu oparta jest na podziale na referaty i wieloosobowe stanowiska pracy 

oraz jednoosobowe stanowiska pracy, jak: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik, Sekretarz Gminy, 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Stanowisko ds. BHP, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych, Stanowisko ds. Obronności OC i Spraw Wewnętrznych, Stanowisko ds. Promocji Informacji 

i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi, Obsługa prawna. Podział zadań gminy do realizacji przez 

referaty pogrupowany jest pod względem zakresu tematycznego i podstaw prawnych, w oparciu o które te 

zadania są realizowane. Aktualnie funkcjonują następujące referaty: Referat Spraw Obywatelskich – Urząd 

Stanu Cywilnego, Referat ds. Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych, Referat Pozyskiwania 

i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych, Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Referat Strategii 

Inwestycji i Rozwoju, Referat Strategii Inwestycji i Rozwoju, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Obsługi Ludności, Referat ds. Finansowo Budżetowych, Referat ds. Dochodów Podatkowych, Referat 

ds. Finansowej Obsługi Szkół, Referat Organizacyjny, Biuro Projektu ZIT LOF, Wieloosobowe Stanowisko 

ds. Gospodarczych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, Wieloosobowe Stanowisko 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Ludności i Podmiotów 

Gospodarczych. 

Rada Gminy Jastków liczy 15 Radnych, wybranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję.  

Skład Rady Gminy Jastków w kadencji 2014-2018 

Marek Wieczerzak 

Stanowisko: Przewodniczący Rady 

Gminy  

Okręg wyborczy: Tomaszowice-

Kolonia, Miłocin 

Witold Nakonieczny  

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy  

Okręg wyborczy: Ługów, Sługocin, 

Wysokie, Moszenki 

Jerzy Sadawa  

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy 

Okręg wyborczy: Panieńszczyzna 

Marian Chęć  

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Moszna, Moszna-

Kolonia, Tomaszowice 

Jerzy Łapanowski  

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Panieńszczyzna   

Aneta Filipek 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Jastków 

Robert Żyśko 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Marysin   

Teresa Zuchniarz 

Stanowisko: Radna Gminy  

Okręg wyborczy: Ożarów   

Roman Chudzik 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Płouszowice, 

Płouszowice-Kolonia 

Edward Płecha 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Natalin 

Marek Zarzeka  

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Józefów-Pociecha, 

Piotrawin, Sieprawice 

Roman Kania 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Smugi   

Paweł Pytka 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Snopków  

Maria Wróbel 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Barak, Dębówka   

Zenon Rachańczyk 

Stanowisko: Radny Gminy  

Okręg wyborczy: Dąbrowica   

 

  

J 

https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=osoba&p1=34592


 6 
  

Na czele Rady Gminy stoi przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Rada jest organem 

stanowiącym i kontrolnym gminy wybieranym w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Sesje 

rady są jawne i zwoływane raz w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb. W ramach sesji przyjmowane 

są uchwały dotyczące między innymi statutu gminy, budżetu, wysokości podatków czy dokumentów 

planistycznych i strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju gminy w wymiarze przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym. Od początku trwającej kadencji odbyło się 45 Sesji Rady Gminy, podczas 

których podjęto 342 uchwały. Sesje Rady Gminy są jawne i każdy z mieszkańców może brać w nich udział, 

natomiast nagrania z sesji są dostępne na stronie naszej gminy w zakładce 

Gmina->Rada Gminy. Poniżej zaprezentowano rodzaje oraz składy osobowe Komisji Rady Gminy Jastków: 

I. Komisja budżetowa, finansów i gospodarowania mieniem komunalnym 

1 Roman Chudzik Przewodniczący 

2 Robert Żyśko Zastępca Przewodniczącego 

3 Maria Wróbel członek Komisji 

4 Jerzy Sadawa członek Komisji 

5 Witold Nakonieczny członek Komisji 

6 Jerzy Łapanowski członek Komisji 

7 Aneta Filipek członek Komisji 

II. Komisja rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i ekologii 

1 Witold Nakonieczny Przewodniczący 

2 Marian Chęć Zastępca Przewodniczącego 

3 Maria Wróbel członek Komisji 

4 Roman Chudzik członek Komisji 

5 Teresa Zuchniarz członek Komisji 

6 Jerzy Łapanowski członek Komisji 

7 Paweł Pytka członek Komisji 

III. Komisja samorządu i porządku publicznego 

1 Roman Kania Przewodniczący 

2 Edward Płecha Zastępca Przewodniczącego 

3 Marek Wieczerzak członek Komisji 

4 Marian Chęć członek Komisji 

5 Teresa Zuchniarz członek Komisji 

6 Zenon Rachańczyk członek Komisji 

IV. Komisja oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i sportu 

1 Jerzy Sadawa Przewodniczący 

2 Aneta Filipek Zastępca Przewodniczącego 

3 Marek Wieczerzak członek Komisji 

4 Marek Zarzeka członek Komisji 

5 Paweł Pytka członek Komisji 

6 Zenon Rachańczyk członek Komisji 

V. Komisja rewizyjna 

1 Marek Zarzeka Przewodniczący 

2 Edward Płecha Zastępca Przewodniczącego 

3 Roman Kania członek Komisji 

Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie, w którym mogą brać udział wszyscy 

mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys 

wspomagany przez Radę Sołecką. 

Lp. Sołectwo Sołtysi 

1 Barak Roman Okoń 

2 Dąbrowica Zenon Rachańczyk 

3 Dębówka Mariusz Iwanicki 

4 Jastków Artur Makuch 

5 Józefów Krzysztof Maj 

6 Ługów Krzysztof Matys 
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7 Marysin Magdalena Olszak 

8 Miłocin Dariusz Goral 

9 Moszenki Kazimierz Smolak 

10 Moszna Grażyna Pietrak 

11 Moszna Kolonia Elżbieta Guzek 

12 Natalin Edward Płecha 

13 Ożarów Teresa Zuchniarz 

14 Panieńszczyzna Paweł Biernacki 

15 Płouszowice Iwona Stępniak 

16 Płouszowice Kolonia Roman Chudzik 

17 Piotrawin Jerzy Biedacha 

18 Sieprawice Eliza Ikwanty 

19 Sieprawki Krzysztof Samoń 

20 Sługocin Monika Hunek 

21 Smugi Sławomir Warszawski 

22 Snopków Henryk Łakota 

23 Tomaszowice Eugeniusz Wójcik 

24 Tomaszowice Kolonia Katarzyna Wrona 

25 Wysokie Ulesława Lübek 

 

 

Pani Grażyna Pietrak – Sołtys wsi Moszna została laureatką 

ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2016”, organizowanym od 

kilkunastu lat przez „Gazetę Sołecką”. Pani Grażyna od lat pracuje na 

rzecz społeczności sołectwa oraz całej gminy. Dzięki jej 

zaangażowaniu, postawie oraz umiejętności współpracy dokonało już 

się wiele dobrego. Obok podejmowania licznych inicjatyw na rzecz 

poprawy warunków życia mieszkańców i stanu infrastruktury we wsi 

Pani Sołtys bierze udział w przygotowaniu licznych imprez 

kulturalnych i sportowych.  

 

 

Potwierdzeniem ciężkiej pracy samorządu Gminy Jastków są wyróżnienia i tytuły jakie uzyskaliśmy, 

należą do nich: 

Nagrody i wyróżnienia dla Urzędu i Władz Gmin Jastków 

Lp. Wyróżnienie Przedmiot wyróżnienia 

1. 

Wyróżnienie dla Gminy Jastków 
na Uroczystej Gali „Innowacje w 
Polityce” w Wiedniu – THE 
INNOVATION IN POLITICS 
AWARDS 2017 

W konkursie „Innowacje w Polityce” każdego roku wyróżniani są 
kreatywni i odważni politycy z całej Europy. O przyznaniu nagród 
decyduje jury złożone z 1000 Europejczyków. Podczas uroczystej 
Gali w Wiedniu 6 grudnia 2017 roku pani Teresa Kot odebrała 
wyróżnienie za utworzenie na terenie gminy „Akademii Kultury”. 
Projekt Gminy Jastków znalazł się w gronie ośmiu finalistów 
z Polski. 

2. 
X miejsce dla Gminy Jastków 
w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 

Gmina Jastków znalazła się w gronie najlepszych gmin 
wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-
gospodarczego na terenie województwa lubelskiego. W rankingu 
opracowanym przez Urząd Statystyczny w Lublinie przy współpracy 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej znalazło się 20 gmin. 

 



 8 
  

Dokumentem określającym sposób prowadzenia polityki przestrzennej i lokalne 

zasady zagospodarowania jest STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) zatwierdzone uchwałą 

Nr VII/48/2003 z dnia 4.07.2003 r. zawierające zmiany przyjęte uchwałą 

Nr XXVII/289/2006 Rady Gminy Jastków z dnia 29.06.2006 r., uchwałą 

Nr XV/147/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 28.04.2008 r. oraz uchwałą  Rady  

Gminy  Jastków Nr VIII/37/2015 z dnia 17.04.2015 r. Jest to główny dokument 

wyznaczający kierunki rozwoju przestrzennego gminy, przedstawiający 

uwarunkowania rozwoju wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji 

społeczno–gospodarczej oraz określający możliwe funkcje i formy 

zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy.  

Uszczegółowieniem SUiKZP jest MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY JASTKÓW, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XVI/118/2000 z dnia 12.12.2000 r. Plan 

szczegółowo określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenów oraz możliwość 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Jako akt prawa miejscowego stanowi podstawę do wydawania 

decyzji administracyjnych w procesie budowlanym i inwestycyjnym.  

Nadrzędnym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gmin jest 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASTKÓW NA LATA 2015-2020. Strategia jest dokumentem 

określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych kraju. 

Horyzont czasowy Strategii wynika z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. 

Dokument określa możliwości i kierunki działań prowadzące do zrównoważonego rozwoju gminny. 

Do innych kluczowych dokumentów, wyznaczających kierunki rozwoju naszej gminy należy zaliczyć:  

▪ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASTKÓW  

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XX/139/2016 z dnia 29.04.2016 r. 

Plan wyznacza cele strategiczne i operacyjne w zakresie ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych na terenie naszej gminy. 

▪ GMINNĄ STRATEGIĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH GMINY JASTKÓW NA LATA 2016-2020 będącą 

wieloletnim  dokumentem programowym, który stanowi podstawę 

efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej oraz 

określa kierunki pomocy społecznej oraz działań w zakresie ograniczania 

negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego.  

▪ GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW NA LATA 

2016-2023 przyjęty uchwałą Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 

24.03.2017 r. Program rewitalizacji jest uchwalonym przez Radę Gminy 

wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej. Jego 

realizacja ma na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju. 
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ak prezentujemy się na tle innych? 

 

Jastków jest jedną z 2 478 gmin w Polsce (w tym jedną 

z 1555 gmin wiejskich). Z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 759 

osób plasujemy się na 4 pozycji w powiecie lubelskim. 

Sąsiadujemy z czterema gminami wiejskimi: Garbów, 

Konopnica, Niemce i Wojciechów, gminą miejsko-wiejską 

Nałęczów i Miastem Lublin. 

Powierzchnia naszej gminy wynosi niecałe 113,7 km2, co stanowi 

6,7% powierzchni powiatu lubelskiego. Gęstość zaludnienia 

kształtuje się na poziomie 122 osoby/km2 wobec wartości 

91 osób/km2 dla powiatu lubelskiego oraz 86 osób/km2 dla 

województwa lubelskiego. Naszą gminę cechuje zwarta 

struktura osadnicza zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie 

Lublina oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Wynika to z tego, iż Jastków znajduje się w strefie 

suburbanizacji miasta Lublin. Cały obszar gminy jest dobrze 

skomunikowany. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano 

szereg inwestycji infrastrukturalnych, które niewątpliwie 

wpłynęły na powstanie kompleksowo uzbrojonego obszaru pod 

budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. 

Nasza gmina zlokalizowana jest w centralnej części 

województwa lubelskiego i podobnie jak cały powiat lubelski 

należy do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM), który tworzy w województwie lubelskim największą 

koncentrację procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz rozwój kapitału społecznego, 

innowacyjnego i komunikacyjnego. Aglomeracja sukcesywnie rozszerza się o gminy podmiejskie.  

Położenie geograficzne oraz związana z nim dostępność 

komunikacyjna są głównymi czynnikami kształtującymi poziom 

atrakcyjności osadniczej, a także inwestycyjnej gmin i miast, a co za 

tym idzie stanowią ważną determinantę ich konkurencyjności. 

Jastków należy do obszaru kumulacji aktywności gospodarczej. 

Duże znaczenie w powstawaniu strefy rozwoju w naszej gminie ma 

położone przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz 

bezpośrednie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego. 

Potencjałem naszej gminy jest optymalne wykorzystanie 

policentrycznej struktury osadnictwa, ościenność miasta Lublin 

oraz dobre warunki komunikacyjne. Elementy te mają znaczący 

wpływ na poprawę konkurencyjności przestrzeni. Główne znaczenie 

w kształtowaniu struktury zagospodarowania Jastkowa stanowi 

promienisty układ drogowy miasta Lublin wzmocniony obwodnicą 

Lublina przebiegającą przez obszar naszej gminy. Warunki te 

powodują znacznie szybszy rozwój Jastkowa niż innych jednostek 

tego samego typu. 

Zadaniem samorządu terytorialnego jest likwidacja zewnętrznych barier rozwoju naszej gminy przy 

jednoczesnym wykorzystaniu tkwiącego w nas potencjału. Nasza gmina należy do Miejskiego Obszaru 

J 
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Funkcjonalnego, tworzącego zwarty układ przestrzenny oraz powiązania terenów o tych samych 

uwarunkowaniach.  

Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego obejmuje obszar urbanizujący się o największej gęstości 

zaludnienia i najważniejszych funkcjach w systemie osadniczym Lubelszczyzny. Na przestrzeni ostatnich lat 

wokół Lublina obserwuje się narastanie procesów powodujących wzrost intensywności zabudowy 

i wyprowadzanie funkcji usługowych poza granice miasta w tym między innymi na obszar naszej gminy.  

Nasza gmina w dniu 30.03.2015 r. wraz z 15 innymi gminami podpisała porozumienie Gmin Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (LOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem powołania LOF jest poprawa spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gmin członkowskich. ZIT polega na partnerstwie jednostek 

samorządu terytorialnego powiązanych funkcjonalnie, które mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, 

łączące działania finansowane z EFRR i EFS na rzecz jak najlepszego wykorzystania środków zewnętrznych 

umożliwiających rozwiązywanie problemów ponadlokalnych. 

Współpracujemy również z takimi instytucjami jak Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina, która 

swoim zasięgiem obejmuje terytorialnie 15 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, 

Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, 

Wysokie i Zakrzew. W ramach wspólnych działań staramy się podnieść atrakcyjność całego obszaru LGD, 

zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, rolników i turystów. W ramach wspólnych działań 

organizujemy wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki oraz konkursy, jarmarki 

itp. Przynależność naszej gminy do LGD Kraina Wokół Lublina pozwala także na pozyskanie dodatkowych 

środków z PROW.   

W skład naszej gminy wchodzi 25 sołectw: Barak, Dąbrowica, Dębówka, Jastków, Józefów-Pociecha, Ługów, 

Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Płouszowice, 

Płouszowice-Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Sługocin, Smugi, Sieprawki, Snopków, Tomaszowice, 

Tomaszowice-Kolonia, Wysokie. Wiodącą jednostką osadniczą w naszej gminie jest sołectwo  

Panieńszczyzna,  będące  ośrodkiem  gminnym  zapewniającym obsługę ludności oddalonym o 11 km od 

centrum Lublin. Najbardziej zaludnionymi sołectwami są: Panieńszczyzna  (1662 os.), Dąbrowica (1294 os.), 

Płouszowice-Kolonia (1000 os.). Najmniej mieszkańców zamieszkuje sołectwo Moszna-Kolonia (105 os.), 

Sługocin (96 os.) i Wysokie (57 os.). 

Jako władze gminy zdajemy sobie sprawę, że poszczególne sołectwa w Jastkowie mają indywidualne problemy 

i potrzeby. Pod koniec 2015 r. przystąpiliśmy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Jastków (LPR), jednak ze względu na późniejsze wejście w życie ustawy o rewitalizacji, uchwała o przyjęciu 

LPR została zaktualizowana i spowodowała przekształcenie dokumentu w Gminny  Program  Rewitalizacji  

(GPR) będący podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji na obszarach zdegradowanych. 

W dokumencie wskazaliśmy obszary naszej gminy, które charakteryzują się największymi problemami oraz 

określiliśmy możliwości ich rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym 

i infrastrukturalnym. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023 został przyjęty uchwałą 

Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24.03.2017 r 

Innym środkiem wsparcia dla poszczególnych wsi jest fundusz sołecki, stanowiący środki wyodrębnione 

z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 

mieszkańców w poszczególnych sołectwach Fundusz sołecki w naszej gminie z powodzeniem rozwijamy od 

2010 roku. W dniu 04.06.2009 roku została podjęta uchwała Nr XXII/249/2009 w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego. W 2017 roku z budżetu gminy przeznaczyliśmy ponad 338 tys. zł na finansowanie 

pomysłów i przedsięwzięć zgłaszanych przez poszczególne sołectwa. Największe potrzeby zgłaszane przez 

mieszkańców wsi dotyczą rozwoju lokalnych dróg, dofinansowania wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

edukacji oraz gospodarki mieszkaniowej. 



 11 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA GMINY 

Wokół Lublina obserwuje się narastanie procesów aglomeracyjnych, takich jak wzrost intensywnej zabudowy, 

gęstości zaludnienia oraz liczby ludności przebywającej w ciągu dnia na terenie gmin ościennych wynikający 

ze zwiększającej się liczby miejsc pracy w sferze usługowej i przemysłowej, która coraz częściej jest 

wyprowadzania poza granice Lublina. Obszar oddziaływania Lublina swoim zasięgiem obejmuje większą 

część województwa lubelskiego, jednak nasilenie procesów kumuluje się w obrębie gminy znajdujących się w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie. Rozwój sfery usługowej oraz przepływ towarów i usług w gminach 

ościennych stanowi element zachęty dla potencjalnych mieszkańców naszej gminy.   

Nasza gmina należy do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) będącego obszarem kumulacji 

aktywności gospodarczej oraz rozwijania się procesów aglomeracyjnych. Rdzeń LOMu stanowią miasta 

Lublin i Świdnik. W promieniu ok. 30 km od Lublina znajduje się 25 gmin, w tym 7 miast należących do 

metropolii.  

Poniżej zaprezentowano stan ludności  oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa. 

Lp. Sołectwo 
Stan ludności Gęstość 

zaludnienia Ogółem Mężczyźni Kobiety 

1 Barak 198 86 112 366,3 

2 Dąbrowica 1294 645 649 185,0 

3 Dębówka 402 205 197 161,3 

4 Jastków 814 412 402 98,6 

5 Józefów 225 107 118 122,9 

6 Ługów 414 200 214 51,1 

7 Marysin 935 462 473 333,5 

8 Miłocin 301 157 144 108,8 

9 Moszenki 148 74 74 83,9 

10 Moszna 340 173 167 36,6 

11 Moszna Kolonia 189 84 105 33,3 

12 Natalin 494 225 269 165,9 

13 Ożarów 595 287 308 87,7 

14 Panieńszczyzna 1662 804 858 193,5 

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W GMINIE JASTKÓW W LATACH 2014-2016 

 

110 197,11 zł

50 682,18 zł

11 323,38 zł 8 879,40 zł

70 506,37 zł

39 142,96 zł

94 413,59 zł

3 242,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

fundusz sołecki w 2017 r.
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15 Płouszowice 399 197 202 105,9 

16 Płouszowice Kolonia 218 104 114 63,7 

17 Piotrawin 1000 500 500 152,2 

18 Sieprawice 451 212 239 100,0 

19 Sieprawki 215 108 107 98,3 

20 Sługocin 938 446 492 24,0 

21 Smugi 613 298 315 111,8 

22 Snopków 167 71 96 227,0 

23 Tomaszowice 513 248 265 115,7 

24 Tomaszowice Kolonia 665 324 341 119,5 

25 Wysokie 111 54 57 78,0 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wskaźniki świadczące o rozwoju naszej gminy, zaprezentowane na tle 

powiatu lubelskiego, wskazując jednocześnie na zachodzące trendy, widziane jako pozytywne (zielona 

strzałka) lub negatywne (czerwona strzałka).  

WSKAŹNIKI 
Gmina Jastków  Powiat lubelski  

2013 2016 2013 2016 

WSKAŹNIKI OGÓLNE 

Liczba ludności [os.] 13 479 13 759  149 481 152 253  

Gęstość zaludnienia [os./km2] 119 122  89 91  

Zmiana liczby ludności na 1000 mieszk. 

[os.] 
9,7 8,0  6,7 7,1  

Udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni gminy [%] 
69,4 69,4  69,6 69,6  

Lesistość [%] 4,7 4,9  10,2 10,4  

Udział powierzchni objętych MPZP 

w pow. ogółem [%] 
94,9 94,9  72,9 72,9  

SFERA SPOŁECZNA 

Starzenie się społeczeństwa -  udział 

osób po 65 roku życia w ogólnej liczbie 

ludności [%] 

15,1 16,9  16,9 18,0  

Osoby korzystające z pomocy społ. 

na 1000 mieszk. [os.] 
48 38  81 64  

Liczba kobiet przypadająca na 100 

mężczyzn [os.] 
104 105  104 104  

Liczba mieszkań na 1000 mieszk. [szt.] 297 305  319 327  

Przeciętna pow. użytkowa 1 mieszkania 

[m2] 
110 112  96 98  

Przeciętna pow. użytkowa na 1 mieszk. 

[m2] 
33 34  31 32  

SFERA GOSPODARCZA 

Udział osób bezrobotnych [%] 6,1 3,9  7,7 5,1  

Pracujący na 1000 mieszk. [os.] 95 90  96 103  

Liczba fundacji i stowarzyszeń na 

1000 mieszk. [podmioty] 
23 28  26 30  

Liczba podmiotów gosp. na 1000 mieszk. 

[podmioty] 
5,3 6,5  4,6 6,1  

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszk. 124 124  150 156  
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[os.] 

Księgozbiór bibliotek na 1000 mieszk. 

[szt.] 
2 602 2 904  3 137 3 390  

Przychodnie na 10 000 mieszk. [szt.] 0,3 0,4  0,3 0,4  

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zużycie wody na 1 mieszk. [m3] 39,1 38,3  27,1 31,1  

Długość sieci wodociągowej na 100 km2 

[km] 
186,4 189,0  124,3 127,4  

Udział osób korzyst.  z sieci 

wodociągowej [%] 
84,2 85,4  74,5 80,5  

Długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 

[km] 
52,2 65,0  16,8 24,1  

Udział osób korzyst. z sieci 

kanalizacyjnej [%] 
17,9 25,6  16,2 21,2  

Zbiorniki bezodpływowe na 1000 

mieszk. [szt.] 
202,2 186,1  141,9 143,5  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na 

1000 mieszk. [szt.] 
21,2 25,4  17,6 23,1  

Odpady na 1 mieszk. [kg] 77,5 97,8  68,8 108,9  

Długość sieci gazowej na 100 km2 [km] 142,1 147,2  89,5 93,5  

Udział osób korzystających z sieci 

gazowej [%] 
41,9 44,8  39,0 41,6  

BUDŻET GMINY 

Dochody gminy [zł] 37 258,5 tys. 47 380,0 tys.  
387 018,1 

tys. 

526 384,2 

tys. 
 

Dochody gminy na 1 mieszk. [zł] 2 770,35 3 466,43  2 596,29 3 470,38  

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca 

gminy (tzw. wskaźnik G do wyliczania 

subwencji wyrównawczej) 

1 007,44 1 385,98  98,73 128,05  

Wydatki gminy [zł] 37 031,6 tys. 49 620,6 tys.  
394 570,8 

tys. 

511 389,3 

tys. 
 

Wydatki gminy na  1 mieszk. [zł] 2 753,49 3 632,81  2 646,95 3 371,52  

Udział wydatków majątkowych 

inwestycyjnych w budżecie gminy [%] 
26,4 19,9  17,8 10,8  

 

Powyższa tabela wskazuje na systematyczny rozwój naszej gminy, wśród zaprezentowanych danych 

statystycznych można zaobserwować zdecydowanie więcej pozytywnych niż negatywnych zjawisk. Pośród 

obserwowanych procesów depopulacyjnych na obszarach wiejskich niewątpliwie zaletą naszej gminy są 

bardzo korzystne trendy demograficzne. W analizowanym przedziale czasowym liczba mieszkańców naszej 

gminy wzrosła o 2%. Wraz z przybywaniem mieszkańców, wzrasta wskaźnik gęstości zaludnienie, który jest 

wyższy niż średnia dla powiatu lubelskiego. Na zachodzące zmiany demograficzne wpływa niewątpliwie 

charakter oraz korzystne położenie naszej gminy. Do pozytywnych aspektów w rozwoju naszej gminy 

z pewnością należy zaliczyć poprawiające się z roku na rok warunki mieszkaniowe, wobec czego pod tym 

względem wypadamy lepiej niż większość gmin powiatu lubelskiego. 

W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej, a także wzrost 

ilości przydomowych oczyszczalni ścieków przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zbiorników 

Wartość wskaźnika wykazująca 
tendencję pozytywną 

Wartość wskaźnika wykazująca 
tendencję negatywną 

Wartość wskaźnika 
pozostająca bez zmian 
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bezodpływowych, co korzystnie wpływa nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na 

jakość życia mieszkańców w naszej gminie.  

O postępującym rozwoju naszej gminy świadczą korzystne trendy gospodarcze w tym m.in. ograniczenie 

poziomu bezrobocia. Odsetek osób pozostających bez zatrudnienia wynosi 3,9% i jest to jedna z najniższych 

wartości w województwie lubelskim. Jest to głównie związane z usługowym profilem lokalnej gospodarki 

wypierającym działalność rolną oraz dobrze rozwiniętą przedsiębiorczością a także aktywną postawą części 

mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w rynku pracy oraz korzystają ze wsparcia (szkoleń) 

organizowanych przez gminę oraz jej jednostki podległe. Na podstawie danych  Powszechnego Spisu Rolnego 

w 2010 r. powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 8 679,69 ha, co stanowi 76,7% ogólnej powierzchni 

gminy. 

Pozytywnie tendencje można również zauważyć w rosnących dochodach gminy, zarówno w wartościach 

bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Fakt ten wynika ze zwiększającego się stopnia 

pozyskiwania środków unijnych na realizację inwestycji i projektów własnych gminy, a także ze zwiększania 

dochodów własnych gminy, w tym dochodów podatkowych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca są 

w dalszym ciągu na niezadawalająco niskim poziomie (1 386 zł wobec 1 669 zł średnio dla Polski). Zarówno 

dochody jak i wydatki gminy w minionym roku były najwyższe od 1999 roku.  

POLITYKA PODATKOWA GMINY  

W naszej gminie funkcjonuje korzystna dla mieszkańców polityka podatkowa. Jako jednostka samorządu 

terytorialnego mamy możliwość ustalania wysokości niektórych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku 

od nieruchomości, rolny oraz leśny. Pomimo że odrębne ustawy określają wysokość podatków, to my jako 

samorząd lokalny mamy możliwość obniżyć jego wartość, tak aby poprawić jakość życia mieszkańców, czy też 

rentowność lokalnych przedsiębiorców. W poniższej tabeli przedstawiliśmy wykaz stawek lokalnych 

podatków na rok 2018 z porównaniem ich wartości do stawek nałożonych ustawowo. 

Nazwa podatku 

Stawka 
określona 
w uchwale 
rady gminy 
na rok 2018 

Stawka 
ustawowa 

Trend 

PODATEK OD GRUNTÓW 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

0,84 zł za 1 m2 0,95 zł za 1 m2  

od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

4,63 zł za 1 m2 4,63 zł za 1 m2  

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

0,37 zł za 1 m2 0,48 zł za 1 m2  

od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz.  1777), i położonych na terenach dla których mpzp przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszkalnym 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  

0,37 zł za 1 m2 3,00 zł za 1 m2 
 

PODATEK OD BUYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

od budynków mieszkalnych 0,63 zł za 1 m2 0,77 zł za 1 m2  

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  

18,90 zł za 1 m2 23,10 zł za 1m2  

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,80 zł za 1 m2 10,80 zł za 1m2  
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od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 

4,70 zł za 1 m2 4,70 zł za 1 m2  

od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  lub ich części 

6,80 zł za 1 m2 7,77 zł za 1 m2  

od budowli 2% ich wartości 
2% ich 

wartości 
 

PODATEK ROLNY 

jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne 105 zł 131,25 zł  

jeśli podatnik nie posiada gospodarstwa rolnego 210 zł 262,45  zł  

PODATEK LEŚNY 

za 1 ha lasu 43,35 zł 197,06 zł  

Ustalone wysokości podatków od nieruchomości w naszej gminie w większości o wiele niższe niż stawki 

nałożone ustawami. Dodatkowo w 2015 roku podjęto trzy uchwały o zwolnieniu z podatków od 

nieruchomości obejmujące: 

▪ zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji - z podatku 

przez okres dwóch lat zwolnione będą budynki i budowle oraz  grunty zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe 

miejsca pracy. 

▪ zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców regionalnej pomoc inwestycyjnej w celu 

wspierania inwestycji początkowych lub inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności 

gospodarczej - zwolnienie z podatku ma na celu podniesienie poziomu gospodarczego oraz 

zmniejszenie poziomu bezrobocie w gminie Jastków.  

▪ zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. Okres zwolnienia z podatku 

zależy od liczny utworzonych miejsc pracy i wynosi kolejno: 12 miesięcy jeśli utworzono co najmniej 

3 nowe miejsca pracy, 24 miesiące jeśli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy oraz 36 miesięcy 

jeśli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy. 
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aką wielkość środków z Unii Europejskiej udało się 

nam pozyskać na przestrzeni ostatnich lat? 

 

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasza gmina, podobnie jak inne gminy w Polsce, 

zyskała możliwość korzystania z różnych programów i instrumentów wsparcia finansowego. Ocenia się, że od 

początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej (tj. od 1 maja 2004 r.) do końca grudnia 2017 roku do Polski 

napłynęło łącznie ponad 138 mld złotych, w tym 87 mld złotych to środki z polityki spójności, 

a 48 mld to środki ze wspólnej polityki rolnej1. Znaczna część z tych środków wpłynęła do budżetu gmin, 

zwiększając ich dochody i umożliwiając tym samym realizację wielu ważnych zadań i przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Spora pula środków trafiła również bezpośrednio do rolników i przedsiębiorców, poprawiając 

ich zdolności produkcyjne i inwestycyjne, a także zwiększając popyt na usługi i towary na poziomie lokalnym.     

Analizując kształtowanie się budżetu naszej gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można stwierdzić, 

że środki unijne miały istotny wpływ na wzrost wartości dochodów w naszej gminie i poziom realizowanych 

wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych na najważniejsze zadania w gminie.  

Szacuje się, że dzięki pozyskaniu środków unijnych na różne projekty i przedsięwzięcia rozwojowe w gminie, 

budżet naszej gminy jest z roku na rok coraz wyższy, a pozyskanie dodatkowych środków pozwoliło na 

znaczne przyspieszenie rozwoju naszej gminy. 

 

  

                                                 
1 Dane szacunkowe Ministerstwa Finansów 

J 

  WIELKOŚĆ BUDŻETU GMINY JASTKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KADENCJACH SAMORZĄDU 

 
*(założenie na rok 2017 i 2018 w oparciu o dane za rok 2015 i 2016) 

Kadencja 2003-2006 Kadencja 2007-2010 Kadencja 2011-2014 Kadencja 2015-2018

dochody ogółem 76 848 608,00 zł 109 218 118,00 zł 146 637 662,00 zł 200 224 425,00 zł

wydatki ogółem 76 496 560,00 zł 113 396 335,00 zł 144 582 701,00 zł 220 082 490,00 zł
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PERSPEKTYWA FINANSOWA UE W LATACH 2007-2013 

Zgodnie z jedną z zasad zarządzania finansowego funduszy unijnych - zasadą n+3 możliwa była  realizacja 

projektów z perspektywy 2007-2013 do końca czerwca 2016 roku. Jako przedstawiciel samorządu gminnego 

otrzymałam możliwość nadzoru i koordynacji inwestycji realizowanych ze środków unijnych. Doświadczenie 

nabyte przy realizacji tych projektów pozwoliło na uniknięcie wielu błędów i niwelowania ryzyka przy 

realizacji projektów z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Wdrażane ze środków zewnętrznych 

przedsięwzięcia to przede wszystkim projekty infrastrukturalne, tj. budowa dróg, informatyzacja, promocja 

turystyczną, rozwój kultury.  

Głównymi źródłami finansowania w perspektywie 2007-2013 były: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, z których gmina Jastków pozyskała łącznie niemal 12 mln zł. 

▪ Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej „OCK DOLINA CIEMIĘGI” - etap 

III i IV (współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 2007-2013) 

▪ Eko - Energia w Gminie Konopnica i Jastków (współfinansowane ze środków EFRR w ramach 

RPO WL 2007-2013) 

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jastków (współfinansowane ze środków 

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013) 

▪ Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin 

należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  (współfinansowane ze środków EFRR 

w ramach RPO WL 2007-2013) 

▪ Gmina Jastków naszym miejscem na Ziemi (współfinansowane ze środków EFS w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) 

▪ Nowe możliwości - lepszy start (współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) 

▪ Wyrównaj - pomóż - działaj (współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) 

WARTOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ JASTKÓW 

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 (Z WYŁĄCZENIEM PROW 2007-2013) 
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Ze środków zewnętrznych w dużej mierze korzystali również przedsiębiorcy prowadzący działalność 

w granicach naszej gminy, którzy na rozwój działalności gospodarczej pozyskali łącznie 30,7 mln zł 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego. 

Interaktywna mapa projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępna online umożliwia 

porównanie gmin pod względem wysokości pozyskanych środków. Poniżej porównano gminę Jastków do 

innych gmin wiejskich województwa lubelskiego zamieszkałych przez zbliżoną liczbę ludności.  

 

Z finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skorzystały osoby 

prywatne, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne m.in. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie 

zs. w Dąbrowicy, stowarzyszenia działające na obszarze naszej gminy m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Pieśni i Tańca „Dąbrowica” oraz Parafię p.w. NMP Królowej Polski.  

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE W LATACH 2014-2020 

Obecnie dostępne są środki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Nasza gmina 

złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie z realizowanych programów, w tym głównie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Większość 

projektów już uzyskała dofinansowanie, natomiast kilka pozostaje w ocenie i oczekuje na rozstrzygnięcie. 

Realizując nasze cele rozwojowe staramy się budować partnerstwo z innymi gminami. W związku z tym 

w 2014 roku zainicjowaliśmy i w chwili obecnej rozwijamy Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 

finansowej UE 2014-2020 podpisane przez 16 gmin. Inicjatywa pozwala nam na realizację wspólnych 

przedsięwzięć przez gminy członkowskie. W chwili obecnej realizujemy 3 projekty partnerskie w ramach 

inicjatywy LOF: „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Mobilny LOF” i „Poprawa spójności 

przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.   

W nowej perspektywie z projektów, który otrzymały dofinansowanie na szczególną uwagę zasługują 

m.in.: „Eko-energia w Gminie Jastków I” i „Eko-energia w Gminie Jastków III”. Stosowne umowy na realizację 

projektów o łącznej kwocie dofinansowania 7 305 750 zł podpisano w dniu 30 grudnia 2016 roku. Projekty 

dotyczące montażu instalacji OZE są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

Od początku programowania 2014-2020 do chwili obecnej zrealizowaliśmy trzy oraz jesteśmy w trakcie 

realizacji jedenastu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekty o łącznej wartości ponad 37,6 mln zł zostały dofinansowane w kwocie 

niemal 23,0 mln zł. 
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Lp. Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 
Wartość projektu 

Kwota 

dofinansowania 

1. TIK i eksperymenty, to Twórczość i kompetencje 
30.08.2016-
30.06.2018 

301 107,83 zł 240 968,97 zł 

2. Eko-energia w Gminie Jastków - I 
16.05.2016-
31.12.2019 

4 092 641,60 zł 3 216 417,00 zł 

3. Eko-energia w Gminie Jastków - III 
16.05.2016-
31.12.2019 

3 586 757,60 zł 2 817 086,99 zł 

4. 

Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne oraz zastosowanie 

inteligentnego systemu sterowania oświetleniem 
ulicznym 

15.04.2016-
14.06.2018 

1 250 000,00 zł 871 887,50 zł 

5. Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków 
01.01.2018-
28.02.2019 

1 024 393,38 zł 973 173,71 zł 

6. 
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu 

pałacowo - parkowego w Panieńszczyźnie - pałac 
01.04.2016-
30.11.2018 

2 346 696,65 zł 1 384 244,23 zł 

7. Radosny maluch - Aktywna mama 
01.03.2018-
31.08.2020 

1 288 306,80 zł 1 095 060,78 zł 

8. 
Poprawa spójności przestrzennej, społecznej 

i kulturowej LOF poprzez rewitalizację - leader 
projektu dla 9 gmin 

01.10.2014-
31.12.2020 

41 300 460,66 zł 
w tym Gm. Jastków 

5 204 264,21 zł 

1 732 859,97 zł 

9. 
Budowa i wyposażenie przedszkola 

w miejscowości Panieńszczyzna w ramach 
Centrum Rozwoju Rodziny 

17.11.2015-
28.06.2019 

3 374 999,00 zł 796 900,00 zł 

10. E-gminy w LOF 
15.06.2017-
31.07.2019 

1 164 584,99 zł 822 653,77 zł 

11. Mobilny LOF 
24.02.2014-
31.12.2020 

99 925 641,41 zł 
w tym Gm. Jastków 

8 902 279,28 zł 

5 055 073,70 zł 

12. Przedszkolaki z naszej paki 
01.01.2017-
31.12.2017 

705 266,15 zł 599 476,22 zł 

13. 

Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w gminie 
Jastków, kompleksowe działania dotyczące 

przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków 
oraz Ożarów 

od 2018 r. 3 370 592,61 zł 2 341 986,75 zł 

14. 
Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków – 

II edycja 
08.09.2018-
30.06.2021 

1 013 677,28 zł 962 761,18 zł 
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W naszej gminie realizowane są również projekty dedykowane konkretnym dziedzinom z poszczególnych 
Ministerstw m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, finansowane ze środków budżetu państwa, a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
funduszy regionalnych i innych źródeł tematycznych. Wartość dofinansowania uzyskanego na realizację 
projektów z środków z budżetu państwa wyniosła łącznie ponad 6,7 mln zł. 

  

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
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Wymienione powyżej inwestycje oraz inne projekty realizowane na obszarze gminy Jastków w ramach 
powyższych programów otrzymały wsparcie zewnętrzne w wysokości niemal 29,7 mln zł. Kwota ta do końca 
2020 roku ulegnie jeszcze zmianie, gdyż część wniosków czeka na pozytywną ocenę, konkursy na 
poszczególne działania nadal są ogłaszane a gmina Jastków jest jednym z liderów w województwie 
w pozyskiwaniu dofinansowania. 

Dostępne dane publiczne pozwoliły również na oszacowanie wartości środków pozyskanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez mieszkańców naszej gminy. Odnosząc wartość 
wypłaconych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do liczby 
ludności w całym województwie oszacowano wartość wsparcia jakie może przypaść w udziale gminie Jastków. 
Z szacunków tych wynika, iż od momentu wdrażania PROW 2014-2020 do chwili obecnej do naszej gminy 
napłynęło 200 tys. zł. Warto pamiętać, że wartość ta w kolejnych latach będzie rosła w miarę realizacji 
kolejnych projektów. Stosunkowo niski stopień pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nie oznacza złego dysponowania środkami zewnętrznymi. Nasza gmina w dużej mierze korzysta ze 
środków, które są bardziej preferencyjne m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

Oprócz środków z PROW, mieszkańcy naszej gminy korzystają również z płatności bezpośrednich 
(obszarowych) wypłacanych corocznie właścicielom gospodarstw rolnych2. Z danych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wynika, iż na przestrzeni lat 2004-2017 do województwa lubelskiego napłynęło 
16,2 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich (średnio 1,2 mld zł w roku). Odnosząc tę wartość do powierzchni 
użytków rolnych w gminie Jastków można oszacować, iż łączna wartość środków jakie napłynęły do naszej 
gminy w formie płatności bezpośrednich w latach 2004-2017 przekroczyła 50,8 mln zł, co daje średnio około 
3,64 mln zł na rok. Środki te z pewnością wpłynęły korzystnie na funkcjonowanie lokalnej gospodarki 
i poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.  

                                                 
2 Dla przykładu w 2017 roku średnia jednolita wartość obszarowa w przeliczeniu na 1 ha wynosiła 461,55 zł.   

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJETÓW REALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY JASTKÓW 

ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH W LATACH 2014-2018 
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Podsumowując, w chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji 17 projektów, na realizację których 
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie niemal 27,1 mln zł. Wartość całkowita realizowanych projektów 
opiewa na kwotę ponad 45,3 mln zł. Projekty  te są współfinansowane ze środków zewnętrznych 
(wspólnotowych) pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków pochodzących 
z budżetu Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z dotacji celowych. 

▪ Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków (współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WL 
2014-2020) 

▪ Budowa boisk wielofunkcyjnych służących do rekreacji w gminie Jastków (współfinansowane 
ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020) 

▪ Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum 
Rozwoju Rodziny  (współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020) 

▪ Eko-Energia w Gminie Jastków etap I i III (współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 
2014-2020) 

▪ Jastków, zespół pałacowo - parkowy (XIX w.): roboty budowlano-konserwatorskie przy 
kordegardzie oraz utwardzenie alejek w parku (współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 

▪ Mobilny LOF (współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020) 
▪ Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru funkcjonalnego 

poprzez rewitalizację (współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020) 
▪ Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac  

(współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020) 
▪ Radosny maluch - Aktywna mama (współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-

2020) 
▪ Rozwój gospodarki wodno–ściekowej w gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące 

przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz  Ożarów (współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPO WL 2014-2020) 

▪ TIK i eksperymenty, to twórczość i kompetencje (współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
RPO WL 2014-2020) 

▪ Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 
w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do 
lat 3 w Panieńszczyźnie, ul. Szkolna (nr działki 32/10), 21-002 Jastków  (współfinansowane ze 
środków  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch+) 

▪ Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego 
systemu sterowania oświetleniem ulicznym (współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
RPO WL 2014-2020) 

▪ Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków 
pieszych i rowerowych (współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020) 

▪ Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków – II edycja (współfinansowane ze środków EFRR 
w ramach RPO WL 2014-2020) 

▪ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej 
nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 
3+198,85 (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019) 

▪ Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977L 
w m. Tomaszowice-Kolonia (dz nr ewid. 614), Tomaszowice (dz. Nr ewid. 220), Sieprawice 
(dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz .Nr ewid. 963) w m. Sieprawice, Nr 105979L (dz. Nr ewid. 
954/2) w m. Sieprawice oraz Nr 112502L (dz. Nr ewid. 964, 697/2) w m. Sieprawice na odcinku od 
km 0+000,00 do km 3+134,19 (dotacja celowa ze środków z budżetu państwa z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) 
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ak staramy się poprawiać stan infrastruktury 

technicznej w gminie? 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Na układ komunikacyjny naszej gminy składają się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, 

tworzące zwartą i stosunkowo dobrze prosperującą sieć drogową. Dzięki dofinansowaniu ze środków 

zewnętrznych oraz środkom własnym przeznaczonym na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 

drogowej nasza gmina posiada obecnie około 416,9 km dróg publicznych, w tym ponad  85%  dróg 

o nawierzchni  utwardzonej. Na układ komunikacyjny gminy składa się 152,6 km dróg gminnych, 98,8 km 

dróg powiatowych, 34,8 km dróg wojewódzkich oraz 13,1 km dróg krajowych. Wynik ten osiągnięto dzięki 

środkom uzyskanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz dzięki Funduszowi Ochrony Gruntów Ornych pozwalającemu 

na modernizację dróg rolnych. W ostatnich latach obserwuje się  sukcesywny przyrost długości dróg 

gminnych zapewniających połączenia wewnętrzne naszej gminy. 

Bardzo dobra dostępność komunikacyjna jest 

kluczowym czynnikiem rozwoju gminy Jastków. 

Na jej dostępność komunikacyjna składa się szereg 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych. Na zewnętrzny układ komunikacyjny 

składają się drogi krajowe: DK 19, DK S12, DK S17, 

DK S19, drogi wojewódzkie nr 809 relacji Lublin-

Przytoczno i nr 830 relacji Lublin-Nałęczów. 

Na układ powiązań komunikacyjnych naszej 

gminy składa się 12 dróg powiatowych. Ruch 

wewnętrzny odbywa się po drogach powiatowych 

i gminnych. Układ drogowy naszej gminy 

zapewnia dogodne połączenia z całym regionem, 

jednak ze względu na niedostateczny stan techniczny niektórych odcinków dróg wymagają one bieżących 

remontów, a w dalszej perspektywie modernizacji lub przebudowy. 

Ważnym elementem z punktu widzenia rozwoju obszaru naszej gminy, są działania związane z rozbudową 

sieci drogowej. W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg projektów poprawiających dostępność 

komunikacyjną naszej gminy.  Projekty oparte były głownie o współpracę partnerską gmin Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

W latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zrealizowano projekt 

pn. „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowic” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19”, którego beneficjentem była Gmina Lublin. Zakres projektu obejmował 

przebudowę ul. Poligonowej w Lublinie oraz budowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 809 od granic miasta 

Lublin do węzła Jakubowice obwodnicy Lublina (o dł. ok. 1,2 km). Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę 

powiązań komunikacyjnych obszaru z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. 

Nazwa projektu Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin 
w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 

Numer projektu/umowy POPW.04.01.00-06-003/13-02 

Nazwa beneficjenta Gmina Lublin 

Program Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

Oś priorytetowa POPW.04.00.00 

J 
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Działanie POPW.04.01.00 

Wartość projektu 44 980 231,01 

Wartość dofinansowania 31 593 835,00 (średnia wartość na gminę ok. 15,7 mln zł) 

 
Głównym celem projektu była poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny 
z krajowym i międzynarodowym układem transportowym oraz usprawnienie powiązań 
regionalnych pomiędzy miejscowościami w centralnej części województwa lubelskiego. 

Budowa infrastruktury drogowej odpowiadającej przyjętym standardom wpłynęła 
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz  ograniczenia negatywnego 
oddziaływania ruchu kołowego na stan i jakość środowiska naturalnego. 

Na obszarze gminy Jastków zrealizowano projekt pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej 

dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – odcinek klasy Z”, którego 

Beneficjentem był Województwo Lubelskie, natomiast instytucją odpowiedzialną za realizację projektu 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka drogi wojewódzkiej 

nr 809, przyszłego pasa drogowego drogi wojewódzkiej i dróg niższych klas oraz terenów przeznaczonych 

pod infrastrukturę towarzyszącą. 

Nazwa projektu Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" 
w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek klasy Z 

Numer projektu/umowy RPLU.05.01.00-06-001/14-02 

Nazwa beneficjenta Województwo Lubelskie 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa RPLU.05.00.00 

Działanie RPLU.05.01.00 

Wartość projektu 22 401 516,38 

Wartość dofinansowania 13 097 859,27 (średnia wartość na gminę ok. 7,5 mln zł) 

 Zakres inwestycji obejmował kompleksową budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 809 
(klasy Z) stanowiącą połączenie projektowanego węzła drogowego Jakubowice w ciągu 
drogi ekspresowej S12/S17/S19 (na odcinku obwodnicy miasta Lublin) i istniejącym 
przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 809, przyszłego pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
i dróg niższych klas oraz terenów przeznaczonych pod infrastrukturę towarzyszącą nie 
związaną z drogą (linie energetyczne, telekomunikacyjne itp.). 

W okresie od listopada 2014 r. do lipca 2015 r. realizowano projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński”, którego 

beneficjentem był Powiat Lubelski. Inwestycja obejmowała rozbudowę trzech odcinków drogi o łącznej 

długości ponad 6,6 km wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych. 

Nazwa projektu Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) -
Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński 

Numer projektu/umowy RPLU.05.02.00-06-001/14-03 

Nazwa beneficjenta Powiat Lubelski 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa RPLU.05.00.00 

Działanie RPLU.05.02.00 

Wartość projektu 18 369 648,87 

Wartość dofinansowania 14 498 196,31 (średnia wartość na gminę ok. 7,2 mln zł) 

 Inwestycja obejmowała trzy odcinki drogi do przebudowy o łącznej długości 6 635,5 m wraz 
z budową ciągów pieszo-rowerowych. Zakres planowanych robót budowlanych obejmował 
m.in.: poszerzenie jezdni do 6,0 m, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę 
i przebudowę chodników, zatok autobusowych, zjazdów odbudowę systemu odwodnienia 
drogi, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej. 

W chwili obecnej w gminie Jastków realizowany jest projekt partnerski w ramach inicjatywy Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego pn. „Mobilny LOF”. Zakres projektu na terenie naszej gminy obejmuje budowę 

dwóch węzłów przesiadkowych P&R i B&R wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną (oddane do 

użytku), zatoki autobusowe w m. Tomaszowice Kolonia, i Jastków/Piotrawin. W m. Smugi planowana jest 

lokalizacja nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę P&R i B&R oświetlenie hybrydowe, wiaty 
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przystankowej i wiaty na rowery. Projekt obejmuje budowę trzech węzłów przesiadkowych 

P&R  w m. Jastków, Tomaszowice Kolonia, Smugi oraz B&R w m.: Jastków, Tomaszowice Kolonia i Smugi. 

Budowa oświetlenia energooszczędnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 809 w m. Tomaszowice Kolonia i 830 

w m. Smugi (oddane do użytku) i  drogi powiatowej nr 2213L w m. Jastków 20szt. Budowę chodników przy 

drodze wojewódzkiej nr 830 w miejscowości: Dąbrowica, Płouszowice Kolonia wraz z 12 zatokami 

postojowymi (oddane do użytku) oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków. 

Nazwa projektu Mobilny LOF 

Numer projektu/umowy RPLU.05.06.00-06-0002/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Głusk - Lider projektu 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych 

Wartość projektu 99 925 641, 41 (w tym Gmina Jastków 8 902 279,28 zł) 

Wartość dofinansowania 77 484 810, 24 (w tym Gmina Jastków 5 055 073,70 zł) 

 Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim 
Obszarze Funkcjonalnym. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji 
w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do 
ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
10 gmin. 

 

 

Węzły przesiadkowe w Tomaszowicach i Jastkowie 

W dniu 7 marca 2018 roku Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisały umowę z Wojewodą 

Lubelskim na udzielenie dotacji celowej budżetu Państwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Moszna w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. 

Wartość projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi 

gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do 

km 3+198,85” wyniesie 2 572 322,06 zł, z czego kwota dotacji to 1 286 161,00 zł. 

Nazwa projektu Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi 
gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km 
rob. 0+007,50 do km 3+198,85 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Wartość projektu 2 572 322,06 

Wartość dofinansowania 1 286 161,00 

 Projekty dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 105968L. 

Zakres przedmiotowego projektu: roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty 
rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie prawostronnego poszerzenia jezdni, 
wzmocnienie istniejącej nawierzchni, przebudowę istniejących skrzyżowań, wykonanie 
chodników i zjazdów, uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem, regulację 
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wysokościową zjazdów, odwodnienie, wykonanie umocnień stromych, wykonanie nowego 
oznakowania,  wykonanie oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych. 

Spośród projektów współfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa realizujemy także 
przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977L 
w m. Tomaszowice-Kolonia (dz nr ewid. 614), Tomaszowice (dz. Nr ewid. 220), Sieprawice (dz. Nr ewid. 
960), Nr 106006L (dz .Nr ewid. 963) w m. Sieprawice, Nr 105979L (dz. Nr ewid. 954/2) w m. Sieprawice 
oraz Nr 112502L (dz. Nr ewid. 964, 697/2) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+000,00 do km 3+134,19” 
współfinansowane ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w kwocie 3 165 660,69 zł. 

Poza inwestycjami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych realizujemy także inwestycje 

w infrastrukturę komunikacyjną ze środków budżetu gminy. W okresie od 2014 do 2018 roku wybudowano 

bądź rozbudowano łącznie 28 576 m dróg gminnych. Łączny koszt poniesionych inwestycji to 8 703 503,49 zł.  

Tabela przedstawiająca wykaz inwestycji w gminną infrastrukturę drogową zrealizowanych ze 

środków budżetu gminy sanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Nasza gmina może się pochwalić wysokim poziomem zwodociągowania. W 2016 r. posiadaliśmy 5 stacji 

wodociągowych oraz sieć wodociągową o łącznej długości 218,3 km, z której korzystało wówczas 11 747 

mieszkańców, co stanowi 85,4% społeczeństwa gminy. Uzyskane przez nas środki finansowe pochodzące 

z RPO WL 2014-2020 pozwoliły na realizację bardzo istotnego projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno–

ściekowej w gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody 

w miejscowości Jastków oraz Ożarów”. W dniu 15 maja 2018 roku Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik 

Gminy podpisały umowę o dofinansowanie niniejszego projektu. Kwota dofinansowania uzyskana na jego 

realizację wynosi ponad 2,3 mln zł. Projekt przewiduje przebudowę dwóch stacji wodociągowych, wymianę 

wodomierzy, montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz stworzenie serwisu internetowego do 

obsługi klienta.  

 

Stacja Uzdatniania Wody w Ożarowie  

 

Nazwa projektu Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania 
dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów 

Numer projektu/umowy RPLU.06.04.00-06-0049/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
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Wartość projektu 3 370 592,61  

Wartość dofinansowania 2 341 986,75 

 

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby 
oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Jastków do wymagań Polski i UE. Zakres 
projektu obejmuje przebudowę stacji wodociągowej w Jastkowie, stacji wodociągowej 
w Ożarowie, wymianę wodomierzy (1000 szt.), montaż systemu zdalnego odczytu 
wodomierzy oraz stworzenie serwisu internetowy do obsługi klienta. Dzięki temu poprawi 
się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie oraz stan sanitarny 
mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego 
systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 5333 osoby. 

 

 Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej 

wpłynęła na wzrost liczby osób, które mogą 

z niej korzystać. Stopień skanalizowania od 

2013 roku wzrósł o 16 punktów procentowych 

i aktualnie wynosi 75,1% (3526 osób 

korzystających z kanalizacji). Ze względu na 

rozproszoną zabudowę w części gminy 

pożądaną inwestycją w jest budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie odpady komunalne powstałe na obszarze gminy Jastków zostają przekazywane do RIPOK-u 

Regionu Południowo – Zachodniego. Odpady odebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej 

gminy zagospodarowywane są w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach 

ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, natomiast odpady odbierane z nieruchomości niezamieszkałych trafiają do 

Instalacji Wytwarzania Paliwa Alternatywnego ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, KOM-EKO ZZO Lublin 

ul. Metalurgiczna 17A oraz Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kozubszczyzna 56A, 21-030 

Motycz. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i wynoszą kolejno 9 zł za mieszkańca miesięcznie w przypadku, kiedy 

odpady zbierane są w sposób selektywny (zmieszane + segregacja), 18 zł za mieszkańca miesięcznie 

w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny (wszystko zmieszane) oraz 6,75 zł za każdą 

osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny oraz odpady zbierane są 

w sposób selektywny. Odpady komunalne z terenu gminy zbierane są w wyznaczonych terminach raz na 

2 tygodnie natomiast odpady zielone i segregowane odbierane są raz w miesiącu. Ilość zebranych odpadów 

komunalnych zmieszanych przypadająca na jednego mieszkańca gminy w 2016 roku wynosiła 126,3 kg i jest to 

wielkość niższa niż średnia dla powiatu lubelskiego (130,6 kg/os.). W porównaniu do 2013 roku wartość 

wskaźnika wzrosła o 1/5, co świadczy o wzroście konsumpcji wśród mieszkańców (33,3 kg/os.). W zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów gospodarstwa domowe w naszej gminie wyposażane zostały w pojemniki na 

poszczególne rodzaje odpadów oraz worki foliowe na odpady opakowaniowe i surowce wtórne, worki na 

odpady niebezpieczne, pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, papieru i tektury. 

ENERGETYKA 

Stan infrastruktury elektroenergetycznej w naszej gminie jest bardzo dobry. Wyróżniamy się korzystnym 

położeniem względem głównych korytarzy sieci energetycznych wysokich napięć. Przez gminę przebiegają 

linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Lublin, 220 kV Puławy –Abramowice  oraz  

linie elektroenergetyczne  110  kV. Projektowany także jest przebieg linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Nałęczów – Garbów. Dostarczanie energii elektrycznej do budynków i gospodarstw domowych odbywa się 

DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 
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bez przeszkód, gdyż każdy indywidualny odbiorca ma możliwość podłączenia do sieci energetycznej. Ze 

względu na rosnący pobór energii elektrycznej na terenie gminy istnieje konieczność budowy odgałęzienia od 

istniejącej linii elektroenergetycznej 110  kV  i  Głównego  Punktu  Zasilającego  w  miejscowości  Dębówka. 

Dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Obszar  gminy Jastków  

jest  zasilany  z  GPZ  110/30/15KV  Garbów,  za  pośrednictwem linii  kablowych i napowietrznych SN- 15KV. 

W  ostatnich  latach w wyniku systematycznej wymiany awaryjnych elementów sieci elektroenergetycznej, 

zmniejszeniu  uległa  awaryjność  na  urządzeń  SN  i  NN. 

OZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Ważnym elementem świadczącym o rozwoju naszej gminy, są działania związane z niskoemisyjnością 

i efektywnością energetyczną. W roku 2014 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Eko 

- Energia w Gminie Konopnica i Jastków” realizowanego w partnerstwie z gminą Konopnica. Realizacja 

projektu pozwoliła na montaż zestawów solarnych i pieców na biomasę w gospodarstwach domowych. 

Nazwa projektu Eko - Energia w Gminie Konopnica i Jastków 

Numer projektu/umowy RPLU.06.02.00-06-021/12-04 

Nazwa beneficjenta Gmina Konopnica – Lider projektu 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa RPLU.06.00.00 

Działanie RPLU.06.02.00 

Wartość projektu 3 645 693,40 

Wartość dofinansowania 2 771 121,27 (średnia wartość na gminę  ok 1,4 mln zł) 

 

Projekt obejmował instalację na terenie obu gmin łącznie 864 zestawów kolektorów 
solarnych oraz 50 pieców na biomasę w domach i gospodarstwach mieszkalnych, które 
zgłosiły chęć udziału w projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się na wiosnę 2014 roku od 
prac projektowych, a zakończyła w połowie 2015 roku. 

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów:. „Eko-energia w Gminie Jastków I” oraz 

„Eko-energia w minie Jastków II”. Umowy na realizację projektów o łącznej kwocie dofinansowania 

7 305 750 zł zostały podpisane 30 grudnia 2016 r. Zakres projektów obejmuje montaż kolektorów słonecznych 

na budynkach mieszalnych. Montaż ostatniej tury kolektorów planowany jest w maju 2019 r. 

 

Nazwa projektu „Eko-energia w Gminie Jastków I” 

Numer projektu/umowy  

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Wartość projektu 4 092 641,60 

Wartość dofinansowania 3 216 417,00 

 

Inwestycja obejmuje montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędną armaturą 
kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi na 
budynkach mieszkalnych. 

 

Nazwa projektu  „Eko-energia w Gminie Jastków III” 

Numer projektu/umowy  

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 
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Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Wartość projektu 3 586 757,60 

Wartość dofinansowania 2 817 086,99 

 

Inwestycja obejmuje montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędną armaturą 
kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi na 
budynkach mieszkalnych. 

 

Instalacja solarna  

Od 2014 roku czynnie uczestniczymy w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego a efektem tego są również projekty z zakresu efektywności energetycznej i promocji 

niskoemisyjności. W dniu 13 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę 

o dofinansowanie projektu, w ramach którego przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku pałacu 

w ramach zespołu pałacowo-parkowego (siedziby Urzędu Gminy).   

Nazwa projektu Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego 
w Panieńszczyźnie –pałac 

Numer projektu/umowy RPLU.05.02.00-06-0054/16 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

Wartość projektu 2 346 696,65  

Wartość dofinansowania 1 384 244,23 

 

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii w budynku 
poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań, tj. ogrzewaniu, wentylacji, 
przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń. Przeprowadzona zostanie 
termomodernizacja budynku pałacu w ramach zespołu pałacowo-parkowego (siedziby 
Urzędu Gminy) oraz modernizacja systemu CWU i systemu grzewczego. 
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Pałac w Panieńszczyźnie  

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. została podpisana umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem 

ulicznym” o łącznej kwocie dofinansowania 871 87,50 zł. Zakres projektu dotyczy wymiany oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne, co przełoży się na zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. 

Nazwa projektu Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie 
inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym 

Numer projektu/umowy RPLU.05.05.00-06-0005/16 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

Wartość projektu 1 250 000,00 

Wartość dofinansowania 871 887,50 

 

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie 
tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Jastków. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez 
podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze 
Gminy Jastków, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Planuje się montaż 
120 lamp hybrydowych oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
(492 oprawy LED). 

 

Zrealizowane przez nas projekty zarówno z zakresu termomodernizacji jak i odnawialnych źródeł energii 

w zdecydowanym stopniu będą wpływać na oszczędność energii, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez 

mieszkańców związanych z pozyskaniem energii i ogrzewaniem oraz przyczyniają się do ograniczenia 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, co bezpośrednio przełoży się  poprawę jakości powietrza 

w gminie. W zakresie zadań związanych z efektywnością energetyczną niezbędne jest podejmowanie 

kolejnych działań i inwestycji z tym związanych.  

Cztery z pięciu projektów związanych z efektywnością energetyczną oraz OZE realizujemy dzięki 

finansowaniu w ramach obecnej perspektywy 

finansowej. Łączna wartość uzyskanego wsparcie 

poprawiające efektywność energetyczną gminy 

wynosi ponad 11 mln zł. 

INTERNET 

Ważnym kierunkiem działań władz gminy jest 

dążenie do poprawy dostępu mieszkańców do 

szerokopasmowego internetu. Ma to szczególne 
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znaczenie dla rozwoju obszaru gminy i jakości życia mieszkańców. Sieć internetu szerokopasmowego obejmie 

rejony, w których dostęp do szybkich łączy internetowych był mocno utrudniony bądź niemożliwy. Sieć 

szerokopasmowa składa się z dwóch warstw: szkieletowej i dystrybucyjnej. Przez obszar naszej gminy 

przebiega sieć dystrybucyjna wraz z trzema węzłami dystrybucyjnym zlokalizowanym w miejscowościach: 

Panieńszczyzna, Snopków i Tomaszowice Kolonia. Najbliższy węzeł szkieletowy zlokalizowany jest 

w Lublinie. Miejscowości w naszej gminie zostały zakwalifikowane jako obszary tradycyjne białe (B), 

w których nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej i co do których nie ma wiarygodnych 

planów inwestycyjnych wybudowania takiej infrastruktury w okresie 3 lat oraz obszary problematyczna (SP) 

w których występuje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego. 

Istotnym elementem powstającej infrastruktury sieci szerokopasmowej jest tzw. „ostatnia mila” polegająca na 

budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub 

najbardziej efektywnym punktem dystrybucyjnym Internetu, a użytkownikiem końcowym 

w miejscowościach, w których nie istnieje i  nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu 

dystrybucji Internetu.  

Dzięki środkom finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  

2007-2013 w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”. 

Lubelska sieć szerokopasmowa to największe przedsięwzięcie telekomunikacyjne w historii regionu, a także 

najdłuższa spośród sieci powstałych równolegle w Polsce Wschodniej. W ramach realizacji projektu na 

obszarze całego województwa powstała sieć światłowodowa liczącą łącznie ponad 2908 km oraz 298 punktów 

dostępowych w celu wyeliminowania „białych plam”. Dofinansowanie dla województwa lubelskiego wynosiło 

266 968 119,29 zł. 

Nazwa projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie 

Numer projektu/umowy - 

Nazwa beneficjenta Województwo Lubelskie 

Program Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

Oś priorytetowa - 

Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 

Wartość projektu 1 485 453 062,30 zł z czego dla woj. lubelskiego 385 084 244,27 zł 

Wartość dofinansowania 1 029 676 954,72 zł z czego dla woj. lubelskiego 266 968 119,29 zł  
(średnia wartość na gminę  ok 1,2 mln zł) 

 

Realizacja projektu miała na celu przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie 
dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej 
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  w latach 2014-2015 

realizowaliśmy projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jastków” polegający na 

wyposażeniu 150 gospodarstw domowych w sprzęt niezbędny do korzystania z internetu oraz zwiększeniu 

umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi komputera i korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjno – komunikacyjnych poprzez niezbędne szkolenia. Wartość całkowita projektu i kwota 

dofinansowania wynosiły 1 045 210,00 zł. 

Nazwa projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jastków 

Numer projektu/umowy POIG.08.03.00-06-144/13-01 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa POIG.08.00.00 

Działanie POIG.08.03.00 

Wartość projektu 1 045 210,00 

Wartość dofinansowania 1 045 210,00 
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Projekt polegał na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw 
domowych z terenu Gminy Jastków zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

INFRASTRUKTURA PUBLICZNA I INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Ważnym elementem infrastruktury społecznej jest dobrze rozwinięta i spójna przestrzennie infrastruktura 

publiczna. W dniu 22 grudnia 2017 r. podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej 

i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie 9 gmin, a nasza jest Liderem projektu. Celem projektu jest przyspieszenie zrównoważonego 

rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF. Realizacja zaplanowanego celu będzie możliwa 

poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc 

wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. W ramach projektu każda 

z gmin zamierza przeprowadzić kompleksowe działania w zakresie przestrzeni, zagospodarowania terenu czy 

adaptacji zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji. Dzięki wsparciu pozyskanemu ze 

środków unijnych inwestycja została współfinansowana w kwocie 31 432 417,10 zł  w podziale dla 9 gmin. 

 

Budynek garażu w Panieńszczyźnie  

Nazwa projektu Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru 
funkcjonalnego poprzez rewitalizację 

Numer projektu/umowy RPLU.13.08.00-06-0002/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków – Lider projektu 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT 

Wartość projektu 41 300 460,66 (w tym Gmina Jastków 6 974 930,46 zł) 

Wartość dofinansowania 31 432 417,10 (w tym Gmina Jastków 1 732 859,97 zł) 

 

Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego budynku 
Agronomówki w celu przystosowania na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych, świetlicy 
środowiskowej z zapleczem socjalnym i sanitarnym, a także komisji alkoholowej, zespołu 
interdyscyplinarnego i KGW; przebudowę i modernizację budynku lecznicy 
weterynaryjnej wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych; 
budowę/przebudowę obiektu garażowo–gospodarczego dla potrzeb użytkowników 
rewitalizowanego budynku, do przechowywania sprzętu. 
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W dniu 13 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie 

zadania „Jastków, zespół pałacowo–parkowy (XIX w.): roboty budowlano–konserwatorskie przy kordegardzie 

oraz utwardzenie alejek w parku”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa. Projekt polega na rewaloryzacji parku oraz pracach budowlanych 

i konserwatorskich przy kordegardzie wraz z adaptacją do pełnienia nowych funkcji użytkowych. Wartość 

pozyskanych środków wynosi 297 6970,21 zł. 

 

Rewitalizacja Parku w Panieńszczyźnie  

 

Nazwa projektu Jastków, zespół pałacowo –parkowy (XIX w.): roboty budowlano – konserwatorskie 
przy kordegardzie oraz utwardzenie alejek w parku 

Numer projektu/umowy 00787/18/DOZ-mch 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość projektu 595 394,43 

Wartość dofinansowania 297 697,21 

 

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowych 
obiektów Zespołu pałacowego – parkowego w Jastkowie oraz wykorzystanie bogatych 
walorów historycznych i poznawczych zabytku poprzez adaptację budynków do pełnienia 
nowych funkcji. 

Dzięki wsparciu pozyskanemu ze środków unijnych inwestycje w zakresie zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w naszej gminie zostały współfinansowane w kwocie około 3,8 mln zł. 

Jakość życia mieszkańców gminy 

uzależniona jest w dużej mierze od 

poczucia bezpieczeństwa. Nad 

bezpieczeństwem mieszkańców 

czuwają działające jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej, które 

zlokalizowane są w miejscowościach: 

Moszenki (należąca do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), 

Ożarów, Ługów, Tomaszowice 

i Płouszowice. 

Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Posterunek Policji w Jastkowie (ul. Żołnierzy II Armii Wojska 

Polskiego 8, 21-002 Panieńszczyzna). Pełniącym obowiązki dzielnicowego jest mł. asp. Tomasz Goral. 
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ak poprawiamy dostęp mieszkańców do usług 

społecznych? 

ZDROWIE I PROFILAKTYKA  

W naszej gminie funkcjonuje 5 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, 

co oznacza, że na 1 przychodnię przypada 2751 mieszkańców naszej gminy. 

Ponadto na terenie naszej gminy prowadzona jest indywidulana praktyka 

lekarska dentystyczna. Z ogólnodostępnych danych statystycznych wynika, 

że w 2016 r. mieszkańcy otrzymali 41 570 porad od lekarza pierwszego 

kontaktu.  

Od kilku lat w naszej gminie organizowane są akcje zdrowotne tzw. „Białe 

Niedziele”. Jest to akcja profilaktyczna z udziałem lekarzy-specjalistów oraz 

studentów działających w organizacjach studenckich i kołach naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skierowana do wszystkich 

mieszkańców naszej gminny. 

 

OPIEKA I INTEGRACJA SPOŁECZNA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka podległa gminie świadczy pomoc społeczną najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.  

W 2016 roku ze środowiskowej pomocy 

społecznej korzystało 516 osób (3,8% ogółu 

mieszkańców) natomiast zasiłki rodzinne 

o łącznej kwocie 1 886 tys. zł otrzymało 

459 rodzin.   

W porównaniu do roku 2015 liczba 

mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej spadła o 67 osoby, jednak 

spadek ten nie wynika z poprawy 

warunków życia a jedynie z zaostrzających 

się warunków przyznania pomocy. 

Mieszkańcy naszej gminy korzystają również z programu państwowego 500+ będącego świadczeniem 

wychowawczym w wysokości 500 zł netto otrzymywanym przez rodziców bądź opiekunów dziecka. 

Świadczenie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody. Rodziny 

osiągające dochód na osobę nie przekraczający 800 zł mogą pobierać 500 zł również na pierwsze dziecko. Od 

1 kwietnia 2016 r. kiedy uruchomiono program po raz pierwszy na obszarze gminy Jastków rozdysponowano 

łącznie 17 845 672,20 zł. Najwięcej rodzin pobierających świadczenia 500+ zamieszkuje sołectwo 

Panieńszczyzna i Dąbrowica. 

Rozdysponowanie środków programu 500+ na terenie gminy Jastków za rok 2016 i 2017 

Lp. Nazwa sołectwa 
Liczba rodzin pobierających 

świadczenia 
Kwota wypłaconych świadczeń [zł] 

1 Barak 16 178 681,30 

2 Dąbrowica 130 1 540 751,30 

3 Dębówka 31 451 510,50 

4 Jastków 106 1 380 550,40 

J 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKOWEJ 
POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2010-2016 
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 Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie 

5 Józefów 25 310 467,80 

6 Ługów 38 534 692,80 

7 Marysin 88 913 040,00 

8 Miłocin 33 474 399,70 

9 Moszenki 13 144 355,00 

10 Moszna 28 374 155,60 

11 Moszna kolonia 18 293 071,10 

12 Natalin 47 527 377,70 

13 Ożarów 45 640 320,70 

14 Panieńszczyzna 167 2 224 551,80 

15 Płouszowice 18 284 624,30 

16 Płouszowice Kolonia 112 1 477 163,90 

17 Piotrawin 45 653 429,40 

18 Sieprawice 41 727 054,00 

19 Sieprawki 20 285 883,40 

20 Sługocin 14 167 450,10 

21 Smugi 79 1 216 070,60 

22 Snopków 91 1 246 143,20 

23 Tomaszowice 58 902 500,10 

24 Tomaszowice Kolonia 61 707 808,10 

SUMA 1 338 17 845 672,20 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podjęto decyzję o realizacji projektu umożliwiającego 

powrót na rynek pracy młodych matek. W okresie od 1.03.2018 r. do 31.08.2020 r. będziemy realizować projekt 

pn. „Radosny maluch – Aktywna mama”, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 35 kobiet 

opiekujących się dziećmi do lat 3. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację kobiet, które w wyniku braku 

możliwości skorzystania z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem w wieku w wieku żłobkowym nie są 

w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu kobiety będą miały możliwość podjęcia 

zatrudnienia. W ramach projektu utworzone zostaną dwa oddziały żłobkowe dla 30 dzieci, które rozpoczną 

działalność 1 września 2018 r. Projekt zostanie niemal w pełni dofinansowany ze środków unijnych. 
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Nazwa projektu Radosny maluch – Aktywna mama 

Numer projektu/umowy RPLU.09.04.00-06-0020/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

Wartość projektu 1 288 306,80 

Wartość dofinansowania 1 186 074,80 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia u 35 kobiet opiekujących 
się dziećmi do lat 3 w tym 10 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/wychowywaniem dziecka oraz 25 kobiet pozostających bez pracy, poprzez 
utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci publicznego żłobka na terenie 
Gminy Jastków. 

Nasza gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w ramach programu "Maluch+". W ramach realizacji 

projektu w województwie lubelskim powstanie 866 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Samorządy, na terenie 

których nie działała żadna placówka dla najmłodszych po raz pierwszy w tej edycji, miały gwarancję 

otrzymania dofinansowania w wysokości 80% kosztów budowy żłobka lub klubu dziecięcego. 

W województwie lubelskim takie dofinansowanie otrzymały trzy gminy: Puchaczów, Jastków i miasto 

Lubartów. 

Nazwa projektu  Budowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w Panieńszczyźnie, 
ul. Szkolna (nr działki 32/10), 21-002 Jastków 

Numer projektu/umowy 739 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program MALUCH+ (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 

Oś priorytetowa - 

Działanie - 

Wartość projektu 1 084 660,00 

Wartość dofinansowania 600 000,00 

 

Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

Program „Maluch+” skierowany jest m.in. do tych gmin, gdzie nie ma żadnych miejsc 
opieki nad dziećmi. Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem 
i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. 

Władze gminy Jastków mają również na uwadze potrzeby najstarszych mieszkańców, w związku z czym 

Gmina wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zrealizowała przedsięwzięcie 

pn. „Aktywni seniorzy - aktywna społeczność”, którego celem było zaktywizowanie społeczności lokalnej, 

w szczególności zaś osób w wieku 60+. Projekt zakłada włączenie się seniorów w lokalną ofertę edukacyjno-

kulturalną dedykowaną głównie dzieciom do lat 7 stwarzając tym samym warunki do integracji 

międzypokoleniowej. Projekt zrealizowano dzięki środkom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

pochodzącym z budżetu państwa. Na realizację projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 

960 595,00 zł. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w  2015 r. zrealizował projekt pn. „Gmina 

Jastków - gmina ludzi z inicjatywą” (dotacja w wysokości 30 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury – 

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015). Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu diagnozy 

identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, przeprowadzeniu konkursu na wybór 

inicjatyw, które w kolejnym etapie projektu zostały zrealizowane. 

WYCHOWANIE I EDUKACJA  



 37 
  

Gminę Jastków w 2016 r. zamieszkiwało 576 dzieci w wieku przedszkolnym, aktualnie do przedszkoli 

uczęszcza 354 dzieci, co stanowi 61,5% dzieci w wieku przedszkolnym. Stosunkowo niski odsetek dzieci 

uczęszczających do przedszkoli 

wynika z faktu, iż część z nich 

korzysta z przedszkoli w granicach 

Lublina, gdzie są zostawiani przez 

rodziców w drodze do pracy.  

Na przestrzeni ostatnich lat 

zrealizowano kilka projektów 

skierowanych na poprawę jakości 

nauczania i wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 

z obszaru naszej gminy. W ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki zrealizowaliśmy projekt 

pn. „Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych”. Projekt polegał na 

modernizacji istniejących oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Wartość 

dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła 640 651,70 zł. 

Nazwa projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Numer projektu/umowy POKL.09.01.01-06-018/14-00 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Oś priorytetowa POKL.09.00.00 

Działanie POKL.09.01.00 

Wartość projektu 640 651,70 

Wartość dofinansowania 640 651,70 

 

Projekt realizowano w następujących placówkach: 

a) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie; 

b) Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie; 

c) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach; 

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie; 

e) Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Tomaszowicach. 

Priorytetem władz gminy Jastków jest dbanie o infrastrukturę edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy umożliwiającej korzystanie z jak najlepszej jakości oferowanych usług edukacyjnych. 

W ostatnich latach uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 1 396 376,22 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie 

dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarze naszej gminy poprzez budowę 

i wyposażenie nowego przedszkola. Drugi projekt miał na celu zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach 

oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. 

Nazwa projektu Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach 
Centrum Rozwoju Rodziny 

Numer projektu/umowy RPLU.13.05.00-06-0035/15 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 

Wartość projektu 3 374 999,00 

LICZBA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

W LATACH 2010-2016 
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Wartość dofinansowania 796 900,00 

 

Celem projektu jest podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej na obszarze gminy Jastków. Realizacja celu możliwa będzie poprzez budowę 
nowego, czterooddziałowego przedszkola wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na 
potrzeby dzieci w wieku 3-4 lata. W ramach inwestycji przygotowane zostanie 100 miejsc 
przedszkolnych. Przewidziany zakup wyposażenia zagwarantuje wysoką jakość oraz na 
atrakcyjność procesu kształcenia, a także pozwoli na wprowadzenie rozwiązań mających na 
celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie kluczowych kompetencji. 

 

Nazwa projektu Przedszkolaki z naszej paki 

Numer projektu/umowy  

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 12  Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

Wartość projektu 705 266,15 

Wartość dofinansowania 599 476,22 

 

Projekt polegał na zwiększeniu dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 
lat z terenu Gminy Jastków poprzez utworzenie 67 nowych miejsc w trzech oddziałach 
przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: 
logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz korekcyjno-kompensacyjne, realizowane 
w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, w tym wyrównywanie deficytu wynikającego 
z niepełnosprawności. 

Na sieć placówek oświatowych na terenie gminy Jastków składa się 5 szkół podstawowych zlokalizowanych 

w miejscowościach: Jastków, Ożarów, Płouszowice, Snopków i Tomaszowice oraz gimnazjum w Jastkowie 

(wygaszane). Placówki są dobrze doposażone oraz w pełni zabezpieczają podstawowe potrzeby edukacyjne 

gminy. Niemniej jednak działania władz gminy skierowane są na dalszy rozwój placówek oświatowych oraz 

wyrównywanie kompetencji  dzieci  i młodzieży z terenu naszej gminy. W niektórych ze szkół realizujemy 

projekty zmierzające do ich doposażenia oraz podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli. W dniu 

31 października 2017 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „TIK i eksperymenty, to 

Twórczość i Kompetencje”. Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia sprzętu komputerowego 

z oprogramowaniem TIK oraz zakupy kompletów wyposażenia pracowni lekcyjnych. W dniu 13 grudnia 

2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Atrakcyjne szkolnictwo w gminie 

Jastków” polegającego na realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół 

w Jastkowie, Snopkowie i Tomaszowicach. W dniu 6 września 2018 r. Pod koniec 2017 r. aplikowaliśmy 

o dofinansowanie na realizację II edycji projektu pn. „Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków”, w dniu 

8 września 2018 r. nasz wniosek został wybrany do dofinansowania. 

Nazwa projektu "TIK i eksperymenty, to twórczość i kompetencje" 

Numer projektu/umowy RPLU.13.07.00-06-0001/16 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 

Wartość projektu 301 107,83  

Wartość dofinansowania 204 823,62  

 

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia 
poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i rozwoju kluczowych 
kompetencji w obszarach TiK. Dzięki realizacji projektu uczniowie uzyskają możliwość 
i podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się 
przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Realizacja projektu 
pozwoli na skuteczne podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców w przyszłości, a 
tym samym przeciwdziałać będzie zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwu. 

 

Nazwa projektu Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków I edycja 

Numer projektu/umowy RPLU.12.02.00-06-0019/17-00 
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Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.2  Kształcenie ogólne 

Wartość projektu 1 024 393,38 

Wartość dofinansowania 973 173,71 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach 
podstawowych w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach, poprzez realizację 
dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 243 uczniów i 40 nauczycieli. Projekt ma na celu 
podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych 
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce 
niezbędne do realizacji zajęć.  

 

 

Nazwa projektu Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków II edycja 

Numer projektu/umowy RPLU.12.06.00-06-0005/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Wartość projektu 1 013 677,28 

Wartość dofinansowania 962 761,18 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
w gm. Jastków poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 135 uczniów 
i 22 nauczycieli (22K), mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród 
uczniów i nauczycieli, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, 
uwzględniając potrzeby osób o specyficznych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. 

Gmina Jastków w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zrealizowała 

przedsięwzięcie pn. „Mali odkrywcy w Jastkowie” mające na celu zapoznanie nauczycieli z metodą 

projektów badawczych w pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych i klasach I-IV szkół podstawowych. 

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zajęć dla dzieci, stworzenie Klubów 

Młodych Odkrywców, prezentację projektów badawczych społeczności lokalnej oraz prezentację projektów 

oraz Klubów Małych Odkrywców. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym spółki Money Gram. 

Aktualnie wartość wsparcia unijnego przeznaczonego na edukację to 5,6 mln zł. W wartości dofinansowania 

nie ujęto środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mali odkrywcy w Jastkowie”. 

Rada Gminy Jastków podjęła uchwałę dotyczącą przyznawania 

stypendium Wójta Gminy Jastków uczniom, którzy wyróżnili się 

znakomitymi osiągnięciami naukowymi – Laureaci 

niejednokrotnie charakteryzowali się zachowaniem wzorowym 

oraz wysoką średnią ocen. 

Od 2015 roku przyznawane są Gminne Stypendia Sportowe uczniom 

Szkół Podstawowych i Gimnazjum z gminy Jastków.  

Stypendia przyznawane są w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 
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KULTURA, REKREACJA I SPORT 

Wyzwaniem dla samorządu gminnego jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom oraz 

doprowadzenie do większej aktywności i integracji społeczności lokalnej. Duża część zadań w tym zakresie 

finansowanych jest ze środków własnych gminy oraz z funduszy sołeckich. Nieodzownym tego elementem 

jest poprawa jakości oferowanych usług oraz zwiększenie dostępności w zakresie kultury i rekreacji. Wśród 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy wymienić projekt pn. „Razem budujemy 

boisko do siatkówki/badmintona” realizowany przez Kółko Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich 

w Mosznie. 

Nazwa projektu Razem budujemy boisko do siatkówki/badmintona 

Numer projektu/umowy - 

Nazwa beneficjenta Kółko Rolnicze w Mosznie 

Program LUBELSKIE LOKALNIE - MIKRODOTACJE FIO 

Oś priorytetowa Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

Działanie - 

Wartość projektu 4 000,00 

Wartość dofinansowania 4 000,00 

 

Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Mosznie w okresie od 4 maja 2015 r. 
do 31 lipca 2015 r. w ramach programu „Lubelskie Lokalnie-Mikrodotacje FIO” 
finansowanego ze środków Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowali projekt 
pt. Razem budujemy boisko do siatkówki/badmintona.  

W perspektywie finansowej 2014-2020 

skorzystaliśmy z dotacji w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wielskich, dzięki której 

realizujemy dwa projekty polegające na 

rozbudowie infrastruktury rowerowej wraz 

z oznakowaniem szlaków i stworzeniem aplikacji 

mobilnej, utworzeniu i rozbudowie sieci szlaków 

pieszych i rowerowych oraz stworzeniu 

przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla 

mieszkańców gminy. Łączna wartość uzyskanych 

dotacji w ramach PROW 2014-2020 na rozwój 

sfery rekreacyjnej i wynosi 198 596,00 zł. 

Nazwa projektu Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Jastków poprzez budowę i 
rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych 

Numer projektu/umowy xxxx 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Oś priorytetowa - 

Działanie LEADER 

Wartość projektu 92 112,82 

Wartość dofinansowania 58 611, 00 

 

 W ramach projektu planuje się utworzenie i rozbudowę sieci szlaków pieszych 
i rowerowych na terenie gminy Jastków poprzez modernizację i połączenie w jeden szlak 
rowerowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Operacja polega na modernizacji 
szlaku rowerowego, poprzez stworzenie nowego z istniejących na terenie gminy szlaków, 
budowie nowych odcinków łączących istniejące szlaki. W celu ułatwienia korzystania ze 
szlaku rowerowego zostanie stworzona multimedialna aplikacja mobilna dla szlaków 
rowerowych gminy Jastków z funkcją wczytywania trasy do wybranych. 

 

Nazwa projektu Budowie boisk wielofunkcyjnych służących do rekreacji w Gminie Jastków 
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Numer projektu/umowy 00649-UM0311133/17 

Nazwa beneficjenta Gmina Jastków 

Program  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa - 

Działanie LEADER 

Wartość projektu 219 998,45 

Wartość dofinansowania 139 985,00 

 

W ramach operacji utworzony zostanie ogólnodostępny teren rekreacyjno-wypoczynkowy, 
obejmujący: niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki, dwa boiska do "mini 
koszykówki", tenisa ziemnego z nawierzchni poliuretanowej wykładanej natryskowo, plac 
przeznaczony do gry w bule i do minigolfa. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zs. w Jastkowie uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 32 446,00 zł na realizację projektu pn. „Usprawnienie działalności 

w zakresie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy” 

polegający na poprawie jakości świadczonych usług i rozszerzeniu oferty edukacyjnej. 

 

Nazwa projektu Usprawnienie działalności w zakresie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy 

Nazwa beneficjenta Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy 

Program Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość projektu 39 446,00 

Wartość dofinansowania 32 446,00 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od 16.04.2012 roku do 
30.11.2012 roku realizował projekt, którego celem była poprawa warunków funkcjonowania 
domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacanie infrastruktury służącej prowadzeniu 
edukacji kulturalnej. 

Sołectwo Dąbrowica słynie z organizowanego corocznie Jarmarku Firlejowskiego. Jest to impreza plenerowa 

przywołująca dawne tradycje dworskie i rycerskie z czasów świetności Rzeczpospolitej. W roku 2016 Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy skorzystał ze środków pozyskanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację tego wydarzenia. 

W 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy realizował projekt pn. „Dąbrowica- 

Moja Mała Ojczyzna”, w ramach którego organizowane były warsztaty plastyczne, plener malarski, 

wystawy, warsztaty filmowe, projekcja filmu, warsztaty fotograficzne i koncerty dla mieszkańców naszej 

gminy. 

Nazwa projektu Dąbrowica- Moja Mała Ojczyzna 

Numer projektu/umowy - 

Nazwa beneficjenta Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy 

Program Muzeum Historii Polski  - Patriotyzm Jutra 

Wartość projektu 25 900,00 

Wartość dofinansowania 25 900,00 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla 
mieszkańców gminy Jastków, na temat historii Dąbrowicy na przestrzeni lat 1317-2017. 
Projekt był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Dąbrowicy, którzy chcieli w szczególny 
sposób uczcić 700 lat istnienia swojej miejscowości, utrwalić młodemu pokoleniu ogromną 
wartość jaką stanowi mała ojczyzna oraz wzmocnić w nich poczucie patriotyzmu.  
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” aktywnie działające w naszej gminie 

skorzystało ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kulturalnie 

i sportowo dla dzieci i młodzieży z gminy Jastków”, który został w pełni sfinansowany w kwocie 

54 800,00 zł. 

Na realizację zadań w zakresie kultury i rekreacji przeznaczamy również środki z budżetu gminy. Projektu te 

organizowane są przez jednostki organizacyjne gminy, parafie oraz stowarzyszenia prowadzące działalność 

na obszarze gminy Jastków. 

Wykaz projektów finansowanych ze środków budżetu gminy: 

▪ „Jastkowska Akademia Młodzieży Ambitnej” realizowany przez Parafię p.w. NMP Królowej Polski 

w Jastkowie (wartość dofinansowania: 6 040,00 zł) 

▪ „Turystyczna integracja Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica” realizowany przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” (wartość dofinansowania: 4 840,00 zł) 

▪ „Realizacja projektów artystycznych w zakresie kultury i sztuki- Jubileusz 10. lecia 

działalności chóru Benedictus” realizowany przez Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni (wartość 

dofinansowania: 5 104,50 zł) 

▪ „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży-Basen dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej z Jastkowa” realizowany przez Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni (wartość 

dofinansowania: 8 570,00 zł) 

▪ „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców gminy – 

W zdrowym ciele zdrowy duch-wyjazdy na basen dla seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie 

Otwarci i  Kreatywni (wartość dofinansowania: 2 452,00 zł) 

▪ „Wykorzystanie walorów turystycznych gminy Jastków ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki rodzinnej i potrzeb seniorów- Seniorzy  tropem szlaku firlejowskiego” realizowany 

przez Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni (wartość dofinansowania: 2 402,00 zł) 

▪ „Realizacja projektów artystycznych w zakresie kultury i sztuki- Promocja gminy Jastków 

przez Zespół Pieśni i Tańca DĄBROWICA” realizowany przez Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni 

(wartość dofinansowania: 8 415,50 zł) 

Nasza gmina jest atrakcyjnym miejscem dla wypoczynku, panuje tu spokój i cisza. Posiadamy naturalne, 

nieprzekształcone środowisko przyrodnicze. Potencjał naturalny naszej gminy to duże szanse na rozwój 

gospodarczy w sferze turystyki i rekreacji w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe. Wykorzystanie 

wewnętrznych potencjałów naszej gminy, przy jednoczesnym dalszym aplikowaniu o środki zewnętrzne 

wpłynie na intensyfikację procesów rozwojowych lokalnej gospodarki. 

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania w zakresie turystyki, sportu i rekreacji wraz 

z dofinansowaniem z budżetu gminy to 300 tys. zł.  

Od 2017 roku przyznawane są doroczne nagrody za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. Nagrody przyznawane są mieszkańcom gminy oraz 

firmom i instytucjom prowadzącym działalność w gminie Jastków, 

którzy mają znaczące osiągnięcia dla promocji gminy oraz 

zachowania tradycji. 

Laureatami Konkursu Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej zostali: Koło Gospodyń 

Wiejskich Panieńszczyzna-Jastków, Chór Benedictus, Pani Anna 

Karwat oraz Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica". 
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Istotną potrzebą społeczności naszej gminy jest możliwość obcowania z kulturą i działalnością twórczą. Do 

zakresu obowiązku samorządu gminy należy zapewnienie jak najlepszego dostępu do oferty kulturalnej dla 

mieszkańców, a także tworzenie dogodnych warunków do realizowania ich pasji i talentów. Nasza działalność 

w tym zakresie polega na wspieraniu rozwoju kultury nie tylko dzięki prowadzeniu Gminnej Biblioteki 

Publicznej, ale również poprzez realizację wydarzeń kulturowych i sportowych. Działalność kulturalna na 

terenie naszej gminy prowadzona jest przez: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, 

Gminną Bibliotekę Publiczną, szkoły, stowarzyszenia prowadzące działalność w naszej gminie oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich.  

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń i imprez mających znaczenie integracyjne dla mieszkańców 

oraz promocyjne dla gminy. Najważniejsze imprezy cykliczne organizowane przez naszą gminę to:  

 

 

 

 

Jastkowskie Kolędowanie/ styczeń 

 

Dzień Seniora/ luty 

 

Dzień Kobiet/ marzec 

 

Festiwal Wielkanocny/ kwiecień 

 

Turniej Tańca Hip-Hop i Freestyle/ maj Festyn Rodzinny/ czerwiec 
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Lato z Kulturą/ lipiec 

 

Rocznica Bitwy pod Jastkowem/ sierpień 

 

Dożynki Gminne/ sierpień 

 

Jarmark Firlejowski/ wrzesień 

 

Biegi Przełajowe/ październik 

 

Obchody Odzyskania Niepodległości/ listopad 
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Gmina Jastków może pochwalić się prężnie działającym od 1970 roku Zespołem Pieśni i Tańca „Dąbrowica” 

działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Celem działalności 

zespołu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 

polskiego folkloru. Zespół prowadzi szeroką działalność promująca naszą gminę na zewnątrz. Poniżej 

zaprezentowano przekrój najważniejszych wydarzeń kulturalnych, w których w latach 2014-2018 byliśmy 

reprezentowani przez Zespół. 

Udział w Festiwalach Międzynarodowych: 

▪ 2014 - Bukareszt/Rumunia 

▪ 2015 - „Podlaskie Spotkania” Brańsk/ Polska 

▪ 2016 - „Razigrano Oro” Ohrid/ Macedonia 

▪ 2016 - Międzynarodowy Projekt „Global village” AISEC/ CSK  

▪ 2017 - „Warmia 2017” Olsztyn/Polska 

▪ 2017 - „Karpaty-Fest”/Ukraina 

▪ 2018 - „Boże Narodzenie w Łucku”/Ukraina 

▪ 2018 -  Festiwal „GODEL” Kazimierz Dolny 

▪ 2018 -  Festiwal „SUN” Ohrid/Macedonia 

Udział w Wojewódzkich i Ogólnopolskich Wydarzeniach:    

▪ 2014 - Udział w XIV Wojewódzki Przeglądzie Zespołów Ludowych we Włodawie 

▪ 2014 - Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Wytnij Hołubca” 

▪ 2014 - Przegląd Artystyczny w Bychawie (LGD, Starostwo) 

▪ 2014 -  Festiwal „Wyskubek” w Piotrkowie Drugim 

▪ 2015 - Organizacja Jubileuszu 45-lecia Zespołu 

▪ 2015 - Udział w ogólnopolskiej akcji „Wytnij Hołubca” 

▪ 2016 - XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie; 

▪ 2016 - Otwarcie Światowych Dni Młodzieży na Arenie LUBLIN 

▪ 2016 - „Dni Janowca” 

▪ 2016 - Dożynki  Powiatowe w Radawcu  

▪ 2017 - Koncerty na festynach w Bełżycach i Wojciechowie 

▪ 2017 - Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie w Radawcu 

▪ 2017 - 700 lecie Dąbrowicy -  projekt „Dąbrowica-Moja Mała Ojczyzna” 

▪ 2017 - Festiwal „Kwaszeniaki i Kiszeniaki” w Krzczonowie 

▪ 2018 - „Wypłyń na głębię” w sali operowej  CSK w Lublinie 

Wyróżnienie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”  

W dniu 11 czerwca 2016 roku podczas XVI Wojewódzkiego 

Przeglądu Zespołów Ludowych „Włodawa 2016”  grupa dziecięca 

ZPiT „Dąbrowica”  zdobyła Wyróżnienie w kategorii dzieci do lat 11. 

Dzieci zaprezentowały  tańce krakowskie. 

Nagroda dla Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”  

W dniu 9 czerwca 2018r. podczas XVIII Wojewódzkiego Przeglądu 

Zespołów Ludowych „Włodawa 2018”  grupa młodzieżowa ZPiT 

„Dąbrowica”  zdobyła  II miejsce w kategorii dzieci do lat 14. Dzieci 

zaprezentowały  tańce lubelskie. 
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ak wspieramy lokalną gospodarkę? 

 

Nasza gmina jest obszarem o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, jednak w ostatnich latach jako gmina 

ościenna Lublina ulegamy coraz większej presji miasta. Stajemy się „sypialnią” dla osób pracujących 

w granicach miasta a tym samym pojawia się potrzeba tworzenia coraz więcej liczby miejsc świadczących 

różnego rodzaju usługi dla ludności. Tym samym charakter działalności przekształca się z rolniczego 

w usługowy. Położenie gminy Jastków staje się potencjałem do rozwoju lokalnej gospodarki. W związku 

z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe tereny usługowe jako władze gminy jesteśmy zobligowani do 

wyznaczania kolejnych obszarów do prowadzenia działalności usługowej dla naszych mieszkańców. 

Obecnie w sektorze 

produkcji rolnej funkcjonuje 

2 490 gospodarstw, w tym 

72 powyżej 15 ha. Średnia 

powierzchnia gospodarstw 

rolnych w naszej gminie 

wynosi 3,74 ha i jest 

znaczenie niższa niż średnia 

dla powiatu – 4,81 ha oraz 

dla województwa 

lubelskiego – 6,41 ha. Pod 

względem wskaźnika jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej należymy do gmin charakteryzujących się średnim potencjałem rolnym. 

W udziale powierzchniowym dominują gospodarstwa małe o powierzchni od 1 do 5 ha, stanowiące 31,8% 

ogółu gospodarstw rolnych (2757,03 ha).  

Przedsiębiorczość pozarolnicza w gminie jest bardzo dobrze rozwinięta. Na koniec 2016 roku działalność 

gospodarczą w gminie prowadziło 1286 podmiotów, z czego 1252 firm to mikroprzedsiębiorstwa –podmioty 

zatrudniające do 9 osób, 29 małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób oraz 5 średnich 

przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób. Wskaźnik przedsiębiorczości liczony jako liczba 

przedsiębiorstw działających na 1 tys. mieszkańców wynosi 94 i jest większy niż średnia dla powiatu 

lubelskiego (79 podmiotów).  

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowano w sekcji G Handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 329 podmiotów), sekcji F Budownictwo – 155 podmiotów 

i sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 132 podmioty.  

J 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WPISANYCH DO REJESTRU 
REGON NA 10 TYS. MIESZK. W GMINIE JASTKÓW 
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Niektóre z firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy były bardzo aktywne 

w pozyskaniu funduszy unijnych. Dzięki skorzystaniu z dostępnego wsparcia finansowego pozyskały łącznie 

30 774 525,80 zł. Przedsiębiorcy najchętniej korzystali ze środków dostępnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na 

szczególną uwagę zasługuje firma Sigma Spółka Jawna, której udało się pozyskać ponad 14,3 mln zł na 

realizację aż 9 projektów.  

Tabela przedstawiająca wykaz przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków zewnętrznych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. 
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akie wyzwania i zadania stoją przed nami 

w kolejnych latach?  

Pełniąc obowiązki władz w Gminie Jastków zdobyliśmy cenne doświadczenie pozwalające na zbudowanie 

spójnej i realnej wizji rozwoju naszej gminy, jako miejsca dobrego do życia i przyjaznego mieszkańcom ze 

sprawnie działającą administracją lokalną. Wizję tę konsekwentnie wdrażamy i modelujemy, wyznaczając 

kolejne istotne zadania do realizacji, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na naszą gminę. 

Do kluczowych wyzwań i zadań stojących przed Gminą Jastków należy zaliczyć:  

Stabilny budżet gminy i aktywna polityka inwestycyjna:  

▪ rozwijanie infrastruktury komunalnej m.in. poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków; 

▪ poprawa stanu i rozwój infrastruktury komunikacji w gminie m.in. poprzez inwestycje 

modernizacyjne i remontowe służące poprawie stanu dróg gminnych; 

▪ kontynuowanie pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020; 

▪ uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z wdrażaniem Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (m.in. termomodernizacje, wymiany źródeł ciepła, inwestycje w odnawialne źródła 

energii); 

▪ stabilny budżet: utrzymanie wydatków bieżących na niskim poziomie oraz zwiększanie bazy 

podatkowej poprzez upowszechnienie podatków a nie ich podnoszenie, przyczyniające się do bardziej 

racjonalnej alokacji kapitału; 

▪ prowadzenie aktywnej polityki przyciągania nowych inwestorów, wspieranie i ułatwianie prowadzenia 

działalności gospodarczej (ulgi podatkowe) oraz wyznaczenie terenów inwestycyjnych z dostępem do 

infrastruktury; 

▪ zabieganie o uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, szczególnie na obszarach wyposażonych 

w infrastrukturę sieciową i komunikacyjną 

Wysoka jakość usług publicznych:  

▪ systematyczne poszerzanie zakresu usług publicznych o wysokiej jakości; 

▪ administracja lokalna sprawna i zorientowana na zaspokajanie potrzeb mieszkańców; 

▪ uruchamianie nowych sposobów komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzami gminy w ramach 

poprawy przystępności administracji lokalnej; 

▪ rozwój usług E-administracji; 

▪ przejrzysta i dostępna administracja lokalna; 

▪ rozwój transportu publicznego. 

Nowe priorytety: edukacja, kultura, rekreacja: 

▪ troska o infrastrukturę dla edukacji i wysoką jakość usług edukacyjnych;  

▪ wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju różnych form wypoczynku i rekreacji, m.in. poprzez 

rozwój szlaków rowerowych; 

▪ ożywianie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych, wzmacnianie ich funkcji kulturalnych, 

turystycznych; 

▪ poprawa dostępności do bazy edukacyjnej; 

▪ odnawianie i urządzanie przestrzeni publicznych. 

Mieszkaniec – najlepszą inwestycją: 

▪ pomoc mieszkańcom w ich problemach, które nie dotyczą bezpośrednio obowiązków gminy;  

J 
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▪ zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy, od dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne, 

możliwie najszerszego dostępu do usług publicznych świadczonych przez gminę; 

▪ rozwój partycypacyjnych form współpracy z mieszkańcami (warsztaty, konsultacje, ankiety – formy 

już wdrażane przy wypracowywaniu założeń strategii rozwoju kultury); 

▪ wspieranie aktywności mieszkańców w różnych dziedzinach i podejmowanych przez nich inicjatyw; 

▪ wzmacnianie integracji społecznej mieszkańców gminy poprzez promowanie pamięci i tradycji 

narodowej oraz aktywne kształtowanie tożsamości lokalnej; 

▪ poszerzenie oferty usług z zakresu opieki zdrowotnej, profilaktyki ochrony zdrowia, opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 

▪ wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie kwalifikacji; 

▪ wykorzystywanie potencjału osób starszych i bezrobotnych oraz ich aktywizacja. 

Współpraca dla zrównoważonego rozwoju: 

▪ wzmacnianie pozycji gminy Jastków wśród sąsiednich gmin i w powiecie;  

▪ współpraca międzygminna dla rozwoju potencjału inwestycyjnego (m.in. w ramach systemu 

współpracy samorządów rozbudowanie lokalnej sieci ścieżek rowerowych). 

 

  



Załącznik 1 do Raportu podsumowującego kadencję Samorządu Gminy Jastków w latach 2014 – 2018 

 

Wykaz inwestycji drogowych (drogi gminne) zrealizowanych ze środków budżetu Gminy Jastków w latach 2014-2018 

Lp. Odcinek drogi Rok realizacji Długość odcinka Wartość inwestycji 

1. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr 266 w m. Natalin oraz 282 w m. Dębówka 2014 0,875 km 118 830,92 zł 

2. Przebudowa gminnej Nr  106013L w m. Sieprawice  2014 0,453 km 154 592,16 zł 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 355 w m. Jastków 2014 0,640 km 248 496,72 zł 

4. 
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 514 – (ul. Spółdzielcza) w m. 
Panieńszczyzna 

2014 0,290 km 307 634,02 zł 

5. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 106002L w m. Dąbrowica oraz drogi wewnętrznej ozn. 
Nr ewid. Nr 378 w m. Płouszowice-Kolonia 

2014 0,780 km 231 152,22 zł 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105969L w m. Moszna 2014 0,806 km 346 699,51 zł 

7. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 69/7, 72/1 i 68/2 w m. Marysin 2014 0,381 km 135 751,77 zł 

8. 
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 597 w m. Piotrowice Duże oraz Nr ewid. 238 
w m. Józefów-Pociecha 

2014 0,244 km 94 453,34 zł 

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L  w m. Panieńszczyzna 2014 1,213 km 399 464,44 zł 

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 105999L – (ul. Gwieździsta) w m. Natalin 2015 2,250 km 343 275,90 zł 

11. Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Karmelowa) w m. Marysin 2015 0,670 km 501 653,74 zł 

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 105998L (ul. Szarugi)  w m. Marysin 2015 0,655 km 304 450,72 zł 

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 105979L w m. Panieńszczyzna 2015 0,093 km 46 606,42 zł 

14. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 157/3 oraz 155/7 w m. Marysin 2015 0,211 km 67 004,94 zł 

15. Modernizacja drogi dojazdowej ozn. Nr ewid. 567 w m. Tomaszowice Kolonia 2015 1,030 km 344 217,86 zł 

16. Modernizacja drogi dojazdowej ozn. Nr ewid. 117 i 223 w m. Tomaszowice-Kolonia 2016 1,200 km 363 748,13 zł 

17. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr 266 w m. Natalin oraz Nr 282 w m. Dębówka 2016 1,400 km 226 497,55 zł 

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 106012L  w m. Ożarów 2016 1,173 km 344 974,78 zł 

19. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 243 w m. Józefów-Pociecha 2016 0,449 km 122 295,52 zł 

20. 
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 387/20, 387/21 i 387/23 (ul. Chmielna)  
w m. Płouszowice-Kolonia 

2016 0,177 km 59 655,00 zł 



  
  

21. 
Remont drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 206 i 431 w m. Dąbrowica na odcinku od km 
0+000 do km 1+092 

2016 1,092 km 114 390,00 zł 

22. Remont drogi gminnej Nr 105994L w m. Smugi 2016 1,476 km 151 163,68 zł 

23. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 43/14 w m. Panieńszczyzna 2017 0,070 km 118 011,70 zł 

24. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 519 w m. Panieńszczyzna 2017 0,260 km 76 995,97 zł 

25. Przebudowa drogi gminnej Nr 105988L w m. Panieńszczyzna 2017 0,865 km 289 058,62 zł 

26. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr 59/103 i 577/2 w m. Panieńszczyzna 2017 0,176 km 35 330,99 zł 

27. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr 95/24 i 95/27 w m. Marysin 2017 0,231 km 88 681,46 zł 

28. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 793 w m. Dąbrowica 2017 0,231 km 94 090,63 zł 

29. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 w m. Natalin 2017 0,175 km 130 589,11 zł 

30. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 525 w m. Panieńszczyzna 2017 0,110 km 53 505,00 zł 

31. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 43/17 w m. Panieńszczyzna 2017 0,128 km 110 000,00 zł 

32. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 153 w m. Moszna 2017 0,845 km 357 058,29 zł 

33. Przebudowa drogi gminnej Nr 105979L w m. Panieńszczyzna 2017 1,350 km 369 028,29 zł 

34. Przebudowa drogi gminnej Nr 105970L w m. Miłocin 2017 1,041 km 324 526,40 zł 

35. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 430/5 w m.  Snopków 2017 0,290 km 185 248,73 zł 

36. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 798/13 i 910/8 w m. Dąbrowica                                         2017 0,320 km 349 871,25 zł 

37. Przebudowa ul. Purpurowej w m. Marysin 2017 0,610 km 519 000,00 zł 

38. 
Modernizacja drogi gminnej Nr 106021L (działka Nr ewid. 83) (ul. Karminowa) 
w m. Marysin 

2018 0,725 km 575 497,71 zł 

39. 
Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi 
gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km 
rob. 0+007,50 do km 3+198,85. 

2018 3,191 km 2 572 322,06 zł 

40. 
Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 429 w m. Moszenki (obręb nr 9) oraz 
działce nr ewid. 469 w m. Moszna – Kolonia (obręb nr 11) na odcinku o długości 212,5m 

2018 2, 135 km 2 203 534,12 zł 

41. 
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce w 
miejscowości Ługów (tzw. Dobrowola) 

2018 975 m 486 520,35 zł 

42. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L (działka Nr ewid. 585)  w 
miejscowości Tomaszowice-Kolonia  

2018 400 m 207 892,53 zł 



  
  

43. Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w miejscowości Jastków i Panieńszczyzna  2018 127,94 m 268 220,57 zł 

44. 
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Szelestnej – etap I oraz  w miejscowości Natalin 
oraz rozbudowa odwodnienia ulicy Karmelowej w miejscowości Marysin 

2018  425 000,00 zł 

 

 

  



  
  

Załącznik 2 do Raportu podsumowującego kadencję Samorządu Gminy Jastków w latach 2014 – 2018 

 

Wykaz przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego w ramach RPO WL i POIG 

Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Wartość 

dofinansowania 

Program/ 

działanie 

UNI-MASZ H.M. 

Juszczuk S.J. 

Podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie 
innowacyjności technologicznej i produktowej 

1 534 048,39 999 594,84 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ 138 822,00 103 666,50 
POIG 

Działanie 06.01.00 

Wdrożenie technologii produkcji urządzeń do przetwarzania żywności metodą 
suszenia sublimacyjnego w skali przemysłowej 

4 970 000,00 3 479 000,00 
POIG 

Działanie 04.03.00 

Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ 12 500,00 10 000,00 
POIG 

Działanie 06.01.00 

Innowacyjne centrum doświadczalno-wdrożeniowe maszyn i urządzeń 
przetwarzania, zbioru płodów rolnych 

2 498 910,25 976 276,49 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie jej oferty o innowacyjny 
produkt 

2 614 131,09 998 895,61 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 3 321 000,00 999 000,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

Przeprowadzenie badań przemysłowych i opracowanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych niezbędnych do rozwoju działalności firmy i poprawy jej pozycji 
konkurencyjnej 

3 505 500,00 1 995 000,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.6 

Udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach POLAGRA-Tech-2008 

w Poznaniu/polska, jako współwystawca oraz w międzynarodowych targach za 

granicą ANUGA FoodTec-2009 w Kolonii/Niemcy, jako wystawca 

29 021,68 9 417,21 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 2.4 

 Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez 
wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów w dziedzinie biologizacji 

1 292 544,11 699 977,26 RPO WL 2007-2013 



  
  

EM-Farming 

Podstawka Sebastian 

rolnictwa i ochrony środowiska. Budowa hali produkcyjnej Działanie 1.2 

Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez udział 
w krajowych i międzynarodowych branżowych imprezach targowo-
wystawienniczych w latach 2009-2011 

42 997,74 16 658,97 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 2.4 

Promocja firmy EM-Farming Podstawka Sebastian i pozyskanie nowych rynków 

zbytu poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych 
78 774,76 49 937,86 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 2.4 

SIGMA S.A. 

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika 
wiatrowego 

1 418 280,42 460 040,00 
POIG 

Działanie 01.04.00 

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika 
wiatrowego 

3 233 000,00 1 458 000,00 
POIG 

Działanie 04.01.00 

Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego 
konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla 
kamiennego 

10 967 749,35 3 541 744,89 
POIG  

Działanie 01.04.00 

Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego 
w oparciu o patent 

7 745 982,63 4 000 000,00 
POIG 

Działanie 04.03.00 

Sigma S. A. - Centrum Badawczo Rozwojowe innowacyjne rozwiązania 
projektowo, konstrukcyjne, badawcze dla przemysłu 

1 487 344,32 700 570,76 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez unowocześnienie działu konstrukcyjno-
projektowego 

1 244 226,83 404 500,58 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych 

technologii dla przemysłu i technologii przetwarzania odpadów 
3 884 039,35 1 582 824,80 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii 

i produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu górniczego i wydobywczego 
6 050 572,35 1 974 091,64 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

Wdrożenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku firmy Sigma S.A. 

celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
430 524,60 196 946,40 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.4 

Hoper Software 

Jaworski Dariusz 
Stworzenie innowacyjnego Centrum Przetwarzania Danych CUMULUS 2 537 674,91 982 278,34 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 



  
  

Rozwój firmy Hoper Software Dariusz Jaworski poprzez wdrożenie 2 nowych 
innowacyjnych usług w technologii SaaS 

1 754 116,35 999 254,05 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Wprowadzenie innowacyjnych usług wsparcia informatycznego w modelu SaaS 860 508,00 482 724,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

ASB Płocheć 

Krzysztof Płocheć 

Wprowadzenie nowych usług oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do 

rozwoju firmy ASB Płocheć 
693 345,69 455 189,28 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Comfort Place Dom 

Opieki 

i Rehabilitacji 

Andrzej Zygo 

Uruchomienie Domu Spokojnej Starości w oparciu o innowacyjne metody 

rehabilitacji 
2 528 815,69 997 027,84 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

GEWE AUTO-

EXPRES–Grzegorz 

Piątek 

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy GEWE Auto Expres poprzez 

unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej oraz zastosowanie 

innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji 

132 840,00 75 600,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

GRANCOLOR 

Michał Chabior 

Wprowadzenie innowacji w obszarze produkcji barwników - działalności 

przedsiębiorstwa Grancolor Michał Chabior 
330 051,08 195 674,32 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

STANIMEX S.J. 

S. Staniszewski 

M. Staniszewski 

Wzrost konkurencyjności firmy Stanimex S. J. poprzez wdrożenie do produkcji 

innowacyjnych deweloperów kryminalistycznych 
1 088 547,54 604 800,00 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Zwiększenie potencjału badawczego firmy Stanimex poprzez zakup 

specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz transfer nowoczesnych 

rozwiązań w branży kryminalistycznej. 

469 835,73 280 000,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.6 

Opracowanie innowacyjnych formulacji i technologii produkcji deweloperów 

fluorescencyjnych oraz VIS w postaci proszków, zawiesin i roztworów do 

wizualizacji śladów substancji potowo-tłuszczowych 

463 529,60 274 316,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.6 

Castel Engineering 

Polska Sp. z o.o. 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych 

nowych produktów 
1 048 629,75 349 501,50 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.3 

SIWEK Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności firmy Siwek Sp. z o.o. w wyniku uruchomienia 5 161 187,01 1 995 475,80 RPO WL 2007-2013 



  
  

produkcji płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego Działanie 1.3 

Krimfotech 

Paweł Staniszewski 

Badania firmy Krimfotech nad innowacyjnymi formulacjami roztworów do 

wizualizacji linii papilarnych - zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych 

oraz opracowań badawczych. 

418 470,19 253 750,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.6 

Stolarska Agnieszka 

RED X PROJECT 
Planowanie inwestycyjne w firmie Stolarska Agnieszka RED X PROJECT 126 075,00 50 300,00 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.7 

Polski Inkubator 

Technologii 

i Biznesu Sp. z o.o. 

Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w celu wsparcia przedsiębiorców 

z sektora MŚP w początkowej fazie działalności 
8 811 807,07 4 887 319,26 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 2.3 

Innowacyjna i nowatorska Strategia Rozwoju instytucji otoczenia biznesu 

Polskiego Inkubatora Technologii i Biznesu Sp. z o.o. 
689 121,22 498 791,90 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 2.3 

Przedsiębiorstwo 

usługowo-handlowe 

„Florexpol”  

Sp. z o.o. 

Wdrożenie platformy współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw w sprzedaży 

wysyłkowej i hurtowej artykułów ogrodniczych 
2 189 490,00 1 464 043,00 

POIG 

Działanie 06.02.00 

Paweł Błądek - EBE Rozwój firmy poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług 338 428,35 153 400,00 
RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.1 

Babik Dźwigi Michał 

Babik 

Rozwój przedsiębiorstwa na rynku usług budowlanych poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu i wprowadzenie nowej usługi . 
216 154,05 149 234,31 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.1 

Sagan Grażyna 

- AS PRO 

Wzrost konkurencyjności Firmy AS PRO Grażyna Sagan poprzez wprowadzenie 

nowych usług 
1 087 915,86 442 236,12 

RPO WL 2007-2013 

Działanie 1.2 

Paweł Krasucki 

OKNET 

Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim przez firmę 

Paweł Krasucki OKNET 
84 372,88 48 017,08 

POIG 

Działanie 08.04.00 

 


