
RAPORT O STANIE

GMINY JASTKÓW
ZA ROK 2018 

Jastków, Maj



I. Wstęp

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy 

co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie gminy. Raport podsumowuje 

działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów,

strategii, uchwał rady gminy za rok 2018.

Informacje ogólne

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski (J. Kondracki, 1988r.), gmina Jastków 
znajduje się w obszarze Europy Zachodniej, niemal w całości w obrębie mezoregionu 
Płaskowyż Nałęczowski, który przynależy do subregionu Wyżyna Lubelska. Północna część 
gminy położona jest w mezoregionie Wysoczyzna Lubartowska w ramach Niziny 
Południowopolskiej. 

Gmina Jastków administracyjnie wchodzi w skład powiatu lubelskiego w województwie 
lubelskim. Graniczy od północy i wschodu z gminą Niemce, od zachodu – z gminą Garbów i 
Nałęczów, od południa z gminą Konopnica, od wschodu z miastem Lublin. Gmina Jastków 
jest gminą wiejską, zajmuje obszar 113,7 km2. Obejmuje swym zasięgiem 25 miejscowości. 
Gmina Jastków jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym. Siedziba urzędu gminy jest 
usytuowana w miejscowości Panieńszczyzna, w odległości ok. 11 km od Lublina, przy drodze 
Warszawa – Lublin. 

Gmina położona jest w kształtującym się w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, co ma duży 
wpływ na przemieszczanie się zasobów ludzkich, stanowi naturalny obszar przepływu 
towarów, usług i kapitału. Atuty te dodatkowo wzmacnia dogodna lokalizacja względem 
głównych szlaków transportowych. W gminie Jastków krzyżują się szlaki komunikacyjne z 
zachodu na wschód i z północy na południe. Gmina leży w ciągu drogowym Warszawa – 
Lublin – Rzeszów, utworzonym przez odcinki dróg krajowych nr 17/S17 i 19/S19 w sieci 
bazowej TEN-T. 

Poza tym przez obszar gminy przebiegają odcinki dróg krajowych nr 12/S12, 17/S17 wraz z 
linią kolejową nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk zaliczone do kompleksowej sieci TEN-T. 
Położenie gminy Jastków jest niezwykle ważnym punktem odniesienia, warunkującym rozwój 
gminy i określającym wyzwania, jakim muszą sprostać jej władze. 
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Województwo Lubelskie

Powiat Lubelski

Powierzchnia 11 313 ha

Status Gminy gmina wiejska

Liczba mieszkańców 13 903 (stan na 31.12.2018)

Gęstość zaludnienia 120 osób/km²

Liczba sołectw 25 

Liczba miejscowości 25

Większe miejscowości Jastków, Dąbrowica, Snopków, Tomaszowice

Liczba gospodarstw rolnych 565

Użytki rolne 9758 ha

Lasy 608 ha

II. Demografia

Na terenie gminy Jastków zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. jest 13 903 osób. Ludność
gminy stanowi Gmina Jastków to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego,
powiatu lubelskiego. Gmina Jastków ma 13 903 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,1%
ludności powiatu. Gmina stanowi 6,7% powierzchni powiatu.

Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym
stanowiły 21,84 %, osoby w wieku produkcyjnym 75,51 %, a w wieku poprodukcyjnym 2,65 %.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 6,27 %. Stopa
bezrobocia dla powiatu wynosi 6,40 %, dla województwa wynosi 8,00 %. Liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Jastków wynosiła 226 osób, w tym 52,21 %
stanowiły kobiety, 47,79 % mężczyźni. 
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W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 1 żłobek dysponujący 30 miejscami,
15 przedszkoli wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujących 375 miejscami
oraz 3 przedszkola niepubliczne dysponujące 127 miejscami, 9 świetlic wiejskich oraz 1
świetlica profilaktyczna i 4 kluby dla dzieci (tzw. Akademie Kultury) w tym: 4 pozaszkolnych.
Na terenie gminy nie funkcjonują opiekunowie dzienni. 

Stan ludności gminy w latach 2015 -2018

(źródło: Urząd Gminy w Jastkowie)

Rok Liczba ludności Przyrost w stosunku od 2015 r.

2015 13650 -

2016 13759 109

2017 13871 221

2018 13903 253

III. Struktura Rady Gminy

Rada Gminy Jastków liczy 15 Radnych, wybranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. 

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. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym Wójt
Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie
Uchwał Rady Gminy.  W 2018 roku Rada Gminy Jastków obradowała i podejmowała stosowne
uchwały zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr XLII/300/2018 z dnia 26 stycznia
2018r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rada obradowała na 11 sesjach zwyczajnych
podejmując następujące uchwały:

 UCHWAŁA NR XLII/295/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych 

 UCHWAŁA NR XLII/296/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Jastków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania. 

 UCHWAŁA NR XLII/297/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
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Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
 UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 
 UCHWAŁA NR XLII/299/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2018 
 UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2018 
 UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie

zmiany WPF Gminy w 2018 r. 
 UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie

zmian w budżecie gminy na rok 2018 
 UCHWAŁA NR XLIII/303/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie

podziału Gminy Jastków na okręgi wyborcze. 
 UCHWAŁA NR XLIII/304/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego w publicznym
przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jastków. 

 UCHWAŁA NR XLIII/305/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLII/296/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Jastków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania 

 UCHWAŁA NR  XLIII/306/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jastków i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę. 

 UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego  2018 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków. 

 UCHWAŁA NR XLIII/308/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty. 

 Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Uchwała Nr XLIII/310/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018  r w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018. 

 Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału
Gminy Jastków na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych 

 Uchwała Nr XLIV/312/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r w sprawie utworzenia
Żłobka Samorządowego ,,Akademia Malucha” w Jastkowie oraz uchwalenia jego statutu 

 Uchwała Nr XLIV/313/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Jastków – 
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 Uchwała Nr XLIV/314/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XX/219/2009 Rady Gminy Jastków z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli 

 Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Gminy Jastków  z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Jastków w 2018 roku 

 Uchwała Nr XLIV//2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Uchwała Nr XLIV//2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018  r w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 Uchwała Nr XLIV/318/ Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018  r  w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu 

 Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - część I – obszary
położone w obrębach geodezyjnych: Józefów – Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II,
Panieńszczyzna i Jastków.

 UCHWAŁA NR XLV/320/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  20 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jastków działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

 UCHWAŁA NR  XLV/321/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastków na lata 2017-2020” wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastków na
lata 2017-2020 

 UCHWAŁA NR XLV/322/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  20 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

 UCHWAŁA NR XLV/323/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały NR XXVI/188/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w
drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia
terminu płatności dla inkasentów 

 UCHWAŁA NR XLV/324/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Jastków do organu regulacyjnego 

 UCHWAŁA NR XLV/325/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie
zaliczenia odcinka ciągu położonego na działce Nr ewid. 429 w obrębie Moszenki oraz Nr
ewid. 469 w miejscowości Moszna do kategorii drogi gminnej 

 Uchwała Nr XLV/325/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 20 kwietnia 2018  r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 UCHWAŁA NR XLVI/327/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  25 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tomaszowice-Kol. 

 UCHWAŁA NR XLVI/328/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-
Kol. 

 UCHWAŁA NR XLVI/329/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie
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wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Ługów 
 UCHWAŁA NR XLVI/330/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 maja 2018  r. w sprawie

emisji obligacji Gminy Jastków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 UCHWAŁA NR XLVI/331/2017 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  25 maja 2018 r. w sprawie

udzielenia przez Gminę Jastków pomocy finansowej Gminie Konopnica 
 UCHWAŁA NR XLVI/332/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 maja 2018r. w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającej uchwałę zmieniającą w
sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie

 Uchwała Nr XLVI/333/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Uchwała Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 UCHWAŁA NR XLVI/335/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  25 maja 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Jastków z wykonania budżetu za 2017 r.

 UCHWAŁA NR XLVI/336/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 maja 2018  r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 UCHWAŁA NR XLVII/337/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Płouszowice-Kol. gm.
Jastków.

 UCHWAŁA Nr XLVII/338/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie  przy ul. Warszawskiej
43 w Panieńszczyźnie

 UCHWAŁA NR XLVII/339/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  29 czerwca 2018  r. w sprawie
dopłat dla gospodarstw domowych do taryf za zbiorowe  odprowadzanie ścieków.

 UCHWAŁA Nr XLVII/340/2018 r. RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Jastków

 Uchwała Nr XLVII/341/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Uchwała Nr XLVII/342/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 UCHWAŁA NR XLVIII/343/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 UCHWAŁA NR  XLVIII/344/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży  w Gminie Jastków na lata 2018-
2019”

 UCHWAŁA NR  XLVIII/345/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Wójta Gminy Jastków

 UCHWAŁA NR XLVIII/346/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jastków zaliczanych do sektora finansów
publicznych

 UCHWAŁA NR XLVIII/347/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
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usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jastków.
 UCHWAŁA NR XLVIII/348/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 rok w sprawie

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Marysin gm. Jastków
 UCHWAŁA NR XLVIII/349/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie

zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie
 UCHWAŁA NR XLVIII/350/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie

ustalenia opłat za odbiór ścieków przewożonych beczkowozami do punktu zlewnego
 UCHWAŁA NR XLVIII/351/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie

wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez gminę Jastków i  ALGIRTAS
spółka z o.o. projektu pt.„KlubSenioraJastków” w  ramach dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej 11
Włączenie społeczne. Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

 UCHWAŁA NR XLVIII/352/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastków

 Uchwała NR XLVIII/353/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Uchwała NR XLVIII/354/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 UCHWAŁA NR XLVIII/355/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Snopków

 UCHWAŁA NR XLVIII/356/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie
przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Jastków, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obr.
Panieńszczyzna, obejmującej działkę nr ewid. 581/1

 UCHWAŁA NR XLIX/357 /2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  21 września 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jastków na lata 2019-2022

 UCHWAŁA NR  XLIX/358/RADY GMINY JASTKÓW z dnia   21 września 2018 r. w sprawie w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jastków. 

 Uchwała NR XLIX/359/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 21 września  2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Uchwała NR XLIX/360/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2018 

 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jastków.

 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastków.

 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastków

 UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji skarg, wniosków i petycji   

 UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałych komisji Rady Gminy Jastków

 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
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 UCHWAŁA  NR II/7/2018 RADY GMINY JASTKÓW   z  dnia 30 listopada 2018r.w sprawie
ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Jastków na 2019 rok

 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  30 listopada 2018 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Jastków na 2019 rok

 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jastków

 UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY JASTKÓW w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Jastków

 UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin
„PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach 

 UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 

 UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 listopada 2018  r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

 UCHWAŁA NR  III/18/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  21 grudnia  2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jastków na 2019 rok

 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Jastków do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin
„PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach

 UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia  2018 r. w sprawie
zmiany załącznika do Uchwały Nr  I/5/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 listopada 2018 r. w
sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Jastków

 UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2019

 UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2019

 UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Jastków
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 UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018

 UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018  r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

 UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Budżetowej na rok 2019

 UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
Uchwały Budżetowej na 2019 r.

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
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
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IV. Wykonania budżetu gminy Jastków za 2018 rok.

Budżet gminy Jastków na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr XLI/294/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

    Dochody budżetu gminy zostały określone w wysokości 67   022   246,36 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie
 53 957 433,36 zł

dochody majątkowe w kwocie
13 064 813,00 zł 

  Wydatki budżetu gminy zostały określone w wysokości 78   729   568,93 zł  w tym:

wydatki bieżące w kwocie: 48
671 738,26 zł    

wydatki majątkowe w kwocie:
30 057 830,67 zł   
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  Plan przychodów budżetu wynosił  14 547 822,57 zł, zaś rozchodów – 2 840 500,00 zł.  

Plan przychodów budżetu:
14 547 822,57 zł

Plan rozchodów budżetu: 2
840 500,00 zł 

W trakcie realizacji budżetu  w uchwale budżetowej dokonywano zmian, w wyniku których 
ostateczny plan dochodów  i wydatków na dzień 31grudnia 2018 r. wynosił:
 - dochody –  71 623 154,13 zł, 
 - wydatki   –  84 758 938,42 zł,

Dochody 71 623 154,13 zł

Wydatki: 84 758 938,42 zł
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Realizacja dochodów.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok planowane w wysokości 71 623 154,13 zł

zostały zrealizowane w wysokości 67 460 492,10 zł, tj. 94,19%. Realizacja dochodów
bieżących w 2018 roku przebiegała prawidłowo. 

Zaległości na 31 grudnia 2018 r wynoszą ogółem  4 156 417,67 zł, w tym najwyższe:
- opłaty za pobór wody  -  74 884,82 zł,
- wynajem lokali  -  509 691,54 zł,
- podatki i opłaty lokalne   - 1 196 105,43 zł,
- opłaty za zrzut ścieków -  64 427,80 zł,
- opłaty za odpady -183 709,03 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego-
56 092,50 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych  -  2 026 923,02 zł /zadanie zlecone/.

  
Źródłem dochodów majątkowych wprowadzonych do budżetu 2018 roku  były w dużej
części dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Nie wszystkie jednak programy przewidują możliwość przekazywania zaliczek na ich
realizację. Wtedy finansowanie odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych już
wydatków. 
Do końca 2018 roku nie wpłynęły wszystkie środki ze złożonych wniosków o płatność .

Realizacja wydatków.

    Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r .wynosi 84 758 938,42 zł,

    zaś wykonanie 76 012 655,99 zł, tj. 89,68%, w tym:

- wydatki bieżące : 

plan -  51 179 123,28 zł,           wykonanie – 47 917 023,23 zł      - 93,63%

- wydatki majątkowe:

plan – 33 579 815,14 zł,          wykonanie –  28 095 632,76 zł      - 83,67%

  Plan wydatków  ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie wynosi ogółem 15 638 225,91zł, a wykonanie 15 559 748,30 zł, tj.
99,50%. 

  Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą ogółem 145 000,00 zł, a wykonanie
111 461,71 zł, tj. 76,87%.
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  Na plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 933 200,00 zł, wykonano 1 915 281,23 zł, tj.
99,07%.

    Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 roku wynoszą  2 229 826,42 zł, z tego
zobowiązania wymagalne – 11 922,15 zł, które powstały w wyniku wpływu dokumentów
(faktur) do jednostek 

     po dniu 31.12.2018 r.

Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie 15 559
748,30 zł, tj. 99,50% . 

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r.
Plan dotacji wynosi 2 166 791,00 zł,  natomiast wykonanie wynosi 2 112 165,63 zł,
 tj. 99,28%, w tym:
- organizacje pożytku publicznego -   89 993,34 zł
- instytucje kultury                          -1 125 232,00 zł
- przedszkola niepubliczne             -    857 940,29 zł
- Powiat Lubelski                            -    26 000,00 zł
- Gmina Konopnica                         -      13 000,00 zł
Ponadto Gmina Jastków przekazała w 2018 r. środki finansowe dla Policji 17 000,00 zł,
wykonanie 17 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

organizacje pożytku publicz-
nego 

instytucje kultury

przedszkola niepubliczne

Powiat Lubelski

Gmina Konopnica

Policja
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 V.  Inwestycje realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych w roku 2018.

W budżecie na rok 2018 ujęto wydatki na programy finansowane z udziałem środków
unijnych

     w kwocie 19 030 008,00zł (łącznie z wkładem własnym).

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 17 projektów, na realizację których otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie niemal 27,1 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
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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)

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Przychody ogółem                           13 870 673,38 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW                     1 794 331,66zł

- obligacje                                          12  000 000,00zł

- wolne środki                                           76  341,72 zł

Rozchody ogółem wynoszą               3 744 650,98 zł, w tym:  

- spłata pożyczek i kredytów             2 744 650,98 zł

- wykup obligacji                               1 000 000,00 zł

Budżet 2018 roku został zamknięty deficytem w wysokości  8 552 163,89 zł.  

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych
obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r.  wynoszą ogółem 29 447 649,72 zł,   w tym:
- pożyczki i kredyty w kwocie 4 447 649,72 zł,
- wyemitowane obligacje na kwotę 25 000 000,00 zł.
 W 2018r. Gmina Jastków nie udzielała poręczeń i gwarancji. 
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VI. Fundusz Sołecki 

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na 2018 rok  w
wysokości 556 315,07 zł, natomiast zostały zrealizowane  w kwocie 510 634,14 zł, tj.
91,79%.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok

L.p. Sołectwo Wydatki Opis rzeczowego wykorzystania
ogółem

1 Barak 1 500,00 zakup sprzętu nagłaśniajacego dla SP Jastków
4 000,00 organizacja pólkolonii dla dzieci
2 860,75 zakup koszy na śmieci i środków chwastobójcz.
8 360,75

2 Dąbrowica 22 874,37 zimowe utrzymanie dróg
5 491,95 zakup wyposażenia do placu zabaw
2 040,00 organizacja festynu rodzinnego
50,00 zakup części do podkaszarki
679,33 zakup strojów ludowych-koszulek dla młodzieży
31 135,65

3 Dębówka 1 193,10 zakup lustra drogowego i koszy na śmieci
7 765,97 utrzymanie i doposażenie placu zabaw i boiska
5 512,50 organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
5 030,99 organ. wycieczki,organiz. Mikołajek dla dzieci
19 502,56

4 Jastków 2 080,00 dopłata do transportu publ.,zimowe utrzym.dróg

2 982,00 zakup strojów sport.i sprzętu nagłaśniajacego dla SP 
Jastków

4 500,00 organizacja pólkolonii dla dzieci
22 597,08 dokumentacja projektowa remontu świetlicy,
32 159,08 zakup wyposazenia dla KGW

5 Józefów 14 498,01 zakup i montaż lamp solarnych

6 Ługów 20 859,72 dofinans.przebudowy drogi Ługów(Dobrowola)

7 Marysin 1 926,18 zakup luster drogowych
2 000,00 remont budynku gospodarcz. przy SP Snopków
13 287,09 organizacja półkolonii i festynu rodzinnego
17 213,27

8 Miłocin 2 406,26 zakup kosy spalinowej i paliwa
13 177,54 zakup kostki brukowej i wyposażenia do świetlicy
15 583,80

9 Moszenki 3 000,00 zakup kruszywa-remont dróg
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4 920,60 remont boiska przy OSP
3 893,94 organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
11 814,54

10 Moszna 12 166,23 zakup kruszywa-remont dróg, zakup lustra
Kolonia drogowego

11 Moszna 4 000,00 dofinans.przebudowy drogi gm.105968L
Wieś 14 348,00 zakup namiotu, kamer,wykonanie grilla,wędzarni,

18 348,00 z piecem chlebowym

12 Natalin 7 064,62 zimowe utrzymanie dróg
4 000,00 remont budynku gospodarcz. przy SP Snopków
12 000,00 organizacja pólkolonii dla dzieci
23 064,62

13 Ożarów 14 700,00 zakup wiat przystankowych
11 036,20 wyposażenie do świetlicy, montaż systemu 
25 736,20 kominowego, wykonanie ogrodzenia

14 Panieńszczyzna

9 526,00
zakup strojów sport.i sprzętu nagłaśniajacego dla SP 
Jastków

9 000,00 organizacja pólkolonii dla dzieci
1 450,05 zakup krzewów ozdobnych
12 022,66 bilety na basen, dofinans. działalności Klubu
31 998,71 Seniora i KGW Panieńszczyzna-Jastków

15 Piotrawin 10 000,00 dopłata do transportu publicznego
8 900,01 zakup wyposażenia do placu zabaw
1 000,00 zakup sprzętu nagłaśniajacego dla SP Jastków
19 900,01

16
Płouszowice 
Kolonia

28 818,00
wyposażenie placu zabaw, utwardzenie kostka placu przed 
budynkiem świetlicy

3 482,39 zakup projektora dla SP Płouszowice
32 300,39

17
Płouszowice 
Wieś

9 297,15 utworzenie i wyposażenie placu zabaw
3 198,00 organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci
12 495,15

18 Sieprawice 694,95 zakup lustra drogowego
1 485,00 zakup krzewów ozdobnych
16 119,84 zakup mebli i wyposażenia do świetlicy
18 299,79
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19 Sieprawki 13 828,36 zakup kruszywa-remont drogi gminnej

20 Sługocin 4 000,00 zakup kruszywa-remont dróg
5 036,25 zakup wyposażenia do świetlicy
9 036,25

21 Smugi 500,00 nawiezienie ziemi wokół świetlicy

27 092,27

wyposażenie do świetlicy, zakup materiałów 
budowlanych,renowacja podłogi, organizacja imprezy 
turystycznej dla mieszkańców

509,99 zakup stojaków na rowery
28 102,26

22 Snopków 12 960,00 rewitalizacja skarpy przy SP Snopków, odśnieżanie chodnika
12 000,00 organizacja pólkolonii dla dzieci
1 987,20 zakup krzewów ozdobnych
5 000,00 organizcja spotkania integracyjnego
31 947,20

23
Tomaszowice 
Kolonia

14 289,50 letnie utrzymanie chodników, zakup wiat przystankowych
9 704,61 uporządkowanie działki gminnej  nr 214/24

3 728,00
zakup strojów sportowych dla dzieci, montaż rolet w sali SP 
Tomaszowice

1 357,95 zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosy,
29 080,06 serwis sprzętu koszącego

24
Tomaszowice 
Wieś

19 643,27 dostawa kruszywa, wznowienie granic działki gm.
4 298,56 zakup wyposażenia placu zabaw
23 941,83

25 Wysokie 4 000,00 zakup kruszywa na remont drogi
244,60 zakup paliwa do kosiarki
5 017,10 zakup mebli i wyposażenia do świetlicy

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wieloletnia prognoza finansowa /WPF/ przedstawia zadania Gminy Jastków w
perspektywie wieloletniej. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastków na lata 2018 –
2021 uchwalono Uchwałą Nr XLI/293/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 28 grudnia 2017r.,
ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące,
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę
długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jest spójna z informacją o
przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową gminy Jastków
sporządzoną za 2018 r.
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VII. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF.

Plan przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2018 wynosił ogółem  20 474 068,00 zł, zaś
wykonanie 14 915 388,62, tj. 72,85%. Dane dotyczące informacji o planie, wykonaniu
oraz stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich zawartych
w WPF na 2018 rok 

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF za 2018 rok

wydatki bieżące 471 413,47 778 836,34

1 Radosny maluch - Aktywna mama - 2018 2020 307 422,87 307 422,87

2 Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków - 2018 2019 341 964,81 341 964,81

3 Klub Seniora Jastków 2018 2020 68 959,75 68 959,75

4
Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Jastków 2018 2019 50 033,91 50 033,91

5
Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłosci w 
populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 
2018-2019

2018 2019 10 455,00 10 455,00

- wydatki majątkowe 14 136 552,28 14 136 552,28

1

Mobilny LOF 2016 2020 3 617 702,44 3 617 702,44

2
E-gminy w LOF 2016 2019 164 276,63 164 276,63

3

Poprawa spójności przestrzennej , 
społecznej i kulturowej LOF przez 
rewitalizację

2016 2020 21 558,14 21 558,14

4
Ekoenergia w Gminie Jastków 2016 2019 3 242 090,05 3 242 090,05

5

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-
Parkowego jako element ochrony 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Gminy Jastków - park

2017 2019 938 831,88 938 831,88

6

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w 
Gminie Jastków, kompleksowe działania 
dotyczące przebudowy ujęc wody w 
m.Jastków i Ożarów  - 

2018 2019 1 381 491,37 1 381 491,37

7

Klub Aktywności Mieszkańców Marysin 2017 2020 0,00 0,00
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8

Radosny maluch - Aktywna mama - 2018 2020 39 743,83 39 743,83

9

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu
pałacowo-parkowego-pałac. 2016 2019 2 846 781,30 2 846 781,30

10

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości 
Snopków, Gmina Jastków

2018 2020 7 765,96 7 765,96

11

Budowa boisk wielofunkcyjnych służących 
rekreacji -Płouszowice 2018 2019 0,00 0,00

12

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

2018 2019 48 255,88 48 255,88

13

Budowa sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Tomaszowicach 2017 2019 1 748 622,17 1 748 622,17

14

Zbiornik rekreacyjno-retencyjny "Jastków" 
w gm.Jastków

2017 2020 672,30 672,30

15

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Ożarowie

2018 2019 0,00 0,00

16

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Lublin w 
m.Barak,Dąbrowica,Dębówka,Płouszowice,
Płouszowice Kol.

2017 2021 37 023,33 37 023,33

17
Obiekt kultury-świetlica Miłocin 2015 2019 2 500,00 2 500,00

18

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
w Snopkowie 2018 2021 0,00 0,00

19
Projekt kanalizacji w m.Snopków 2018 2019 0,00 0,00

20

Rozwój terenów osadnictwa poprzez 
przebudowę ciagu dróg gminnych Nr 
105977L w m.Tomaszowice Kol.(dz.nr 
ew.614), Tomaszowice(dz.nr ew.220), 
Sieprawice (dz.nr ew.960), Nr 106006L 
(dz.nr ew.963) w m.Sieprawice,                
Nr105979L(dz.nr ew.954/2)

2018 2019 39 237,00 39 237,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na koniec 31.12.2018 roku.
Rada Gminy Jastków dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła Uchwałą Rady Gminy Nr XLI /
294/2017 Budżet Gminy Jastków na 2018 rok. 
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Poniższe zestawienie przedstawia przebieg wykonania inwestycji w 2018 roku w rozbiciu 
na planowaną kwotę oraz faktyczne wykonanie.

Nr Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin w 
m.Barak, Dąbrowica, Dębówka, Płouszowice, Płouszowice 
Kolonia

480 000,00 zł 37 023,33 zł

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Tomaszowice 
Kolonia(projekt)

70 000,00 zł 0

3
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Jastków 233 000,00 zł 76 101,57 zł

4
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy 
Jastków

44 892,00 zł 11 633,08 zł

5 Budowa sieci wodociągowej w m.Dąbrowica 154 608,00 zł 126 071,55 zł

6 Budowa sieci wodociągowej w m.Panieńszczyzna 70 100,00 zł 69 898,62 zł

7 Projekt kanalizacji w m.Snopków 10 000,00 zł 0

8 Oczyszczalnia ścieków w m.Snopków 700 000,00 zł 7 765,96 zł

9

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, 
kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w 
m.Jastków i Ożarów

1 422 000,00 zł 1 381 491,37 zł

10 Wykup odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 55 000,00 zł 26 848,00 zł

11 Zbiornik rekreacyjno-retencyjny "Jastków" w gm.Jastków 100 000,00 zł 672,30 zł

12
Budowa chodnika przy byłej drodze krajowej KDK12/17 w 
m.Józefów -Pociecha (etapI) 457 560,00 zł 457 560,00 zł

13 Modernizacja ul.Karminowej w m.Marysin-droga Nr 106021L 580 000,00 zł 575 497,71 zł

14
Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez
przebudowę drogi gminnej nr 105968L w m.Moszna 2 611 784,66 zł 2 611 784,66 zł

15 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 429 w m.Moszenki 1 823 620,60 zł 1 822 652,88 zł

16
Przebudowa drogi gminnej nr KDG 105974L w 
m.Tomaszowice Kolonia 210 893,00 zł 210 869,13 zł
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17
Przebudowa drogi gminnej nr KDG 105989L i odwodnienie w
m.Jastków i Panieńszczyzna 285 441,00 zł 285 440,57 zł

18
Przebudowa ul.Pastelowej w m.Snopków-droga nr 
106020L(projekt wielobranżowy)

50 000,00 zł 0

19 Rozwój terenów osadnictwa (schetynówka) 39 240,00 zł 39 237,00 zł

20
Przebudowa drogi wewn.Nr 550, 551 oraz 32/10 w m. 
Panieńszcz. (do przedszkola i żłobka)

30 000,00 zł 0

21 Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Ługów (Dobrowola) 489 965,72 zł 489 965,57 zł

22 Przebudowa ul.Amarantowej w m.Marysin (projekt) 20 000,00 zł 19 918,66 zł

23 Przebudowa ul.Szelestnej w m.Natalin 400 000,00 zł 399 021,85 zł

24 Rozbudowa odwodnienia ul.Karmelowej w m.Marysin 55 000,00 zł 55 000,00 zł

25 Mobilny LOF 3 646 000,00 zł 3 617 702,44 zł

26
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków 
poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych

92 113,00 zł 59 241,00 zł

27 Klub Aktywności Mieszkańców w  miejscowości Marysin 10 000,00 zł 1 500,00 zł

28
Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej 
LOF przez rewitalizację

1 106 000,00 zł 21 558,14 zł

29
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w 
Sieprawicach i adaptacja na potrzeby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

1 051 000,00 zł 1 050 747,34 zł

30
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-
parkowego w Panieńszczyźnie-pałac

3 025 230,00 zł 2 846 325,89 zł

31
Wykonanie ogrodzenia działki pod boisko w m.Marysin-
fund.sołecki 20 000,00 zł 0

32
Utwardzenie kostką brukową placu przed budynkiem 
świetlicy-fund.sołecki Płouszowice Kolonia

25 000,00 zł 23 818,00 zł

33 Zakup działek 22 000,00 zł 21 191,00 zł

34 Zakup działki pod przepompownię w m.Marysin 20 000,00 zł 0
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35
Utworzenie i wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w 
m.Płouszowice- fundusz sołecki 16 030,15 zł 14 297,15 zł

36 Zakup centrali i aparatów do telefonii stacjonarnej 10 400,00 zł 10 077,60 zł

37 E-gminy w LOF 341 000,00 zł 164 276,63 zł

38 Wykonanie izolacji termicznej OSP Moszenki 24 000,00 zł 24 000,00 zł

39
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Ożarowie 50 000,00 zł 0

40
Budowa boisk wielofunkcyjnych służących rekreacji-
Płouszowice

150 000,00 zł 0

41
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Tomaszowicach 2 480 000,00 zł 1 748 622,17 zł

42 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie 10 000,00 zł 0

43
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP Jastków-fundusz 
sołecki Barak, Jastków, Panieńszczyzna, Piotrawin 12 000,00 zł 12 000,00 zł

44 Budowa parkingu przy budynku przedszkola 100 000,00 zł 99 999,00 zł

45
Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości 
Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny 3 087 000,00 zł 2 948 826,38 zł

46 Zakup drukarki 3D-TIK 11 230,00 zł 11 230,00 zł

47
Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości 
Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny 1 722 070,00 zł 1 709 053,42 zł

48
Przeciwdziałanie migracji wód opadowych z terenu Ośrodka 
Zdrowia na teren działki CRR poprzez zaprojektowanie i 
wykonanie niwelacji terenu wraz z infrastrukturą techniczną

143 930,00 zł 143 928,97 zł

49
Wykonanie placu zabaw w ramach projektu Radosny maluch, 
aktywna mama 37 016,00 zł 0

50 Zakup ładowacza czołowego do ciągnika 15 000,00 zł 15 000,00 zł

51 Oświetlenie drogi gm.KDG 106041L (ul.Klonowa) w m.Smugi 142 000,00 zł 141 982,00 zł

52
Oświetlenie drogi gminnej nr 106003L w m.Dąbrowica i 
Dębówka-dokończenie

175 000,00 zł 175 000,00 zł
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53
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz 
zastosowanie inteligentnego systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym

553 000,00 zł 48 255,98 zł

54
Zakup i montaż lamp solarnych w m. Józefów- Pociecha  
fundusz sołecki

16 498,01 zł 16 442,52 zł

55 Eko-energia w Gminie Jastków 3 814 000,00 zł 3 242 090,05 zł

56 Obiekt kultury-świetlica w Miłocinie 2 500,00 zł 2 500,00 zł

57
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego jako element 
ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy 
Jastków - park

942 253,00 zł 938 831,88 zł

58 Remont Cmentarza Legionistów w Jastkowie 230 000,00 zł 216 611,39 zł

59 Zakup kontenera na boisko w Dąbrowicy 15 000,00 zł 11 070,00 zł

OGÓŁEM 33 510 375,14 zł 28 040 632,76 zł

Z pośród realizacji powyższych inwestycji należy w sposób szczególny wyszczególnić te,
które wykonane zostały przy udziale dofinansowania środków pochodzących z budżetu
UE, oraz programów rządowych.
Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu wykonane
zostały: 
Węzły przesiadkowe w ramach systemu P&R i B&R wyposażone w niezbędną
infrastrukturę techniczną tj. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów,
parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, zatokę krótkoterminową dla
samochodów osobowych, a także zatoki autobusowe w miejscowościach Tomaszowice
Kolonia i Jastków/Piotrawin. Ponadto w 2019 r. w miejscowości Smugi planowana jest
lokalizacja nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą realizację
systemów P&R i B&R  z oświetleniem hybrydowym, wiatą przystankową i wiatą na rowery.
System P&R  zakłada wybudowanie w miejscowościach: Jastków (9 miejsc postojowych, w
tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Tomaszowice Kolonia (9 miejsc postojowych, w
tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Smugi (1 miejsce postojowe i 1 dla osób
niepełnosprawnych),
Sy s tem B&R zakłada wybudowanie w miejscowościach: Jastków (13 stanowisk
postojowych), Tomaszowice Kolonia (13 stanowisk postojowych), Smugi (4 stanowiska
postojowe),
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Foto. Węzeł przesiadkowy w Tomaszowicach Kolonii

Foto. Węzeł przesiadkowy w Jastkowie/Piotrawinie
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Foto. Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L w miejscowościach Natalin i Snopków.  
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"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach
Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5
Infrastruktura przedszkolna.
Budowa Centrum obejmująca trzy budynki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą
architekturą: 
Przedszkole Samorządowe w Jastków iw którym znajdzie się 100 miejsc dla dzieci w
wieku od 3 do 4 lat.
Żłobek Samorządowy w Jastkowie "Akademia Malucha" funkcjonujący od początku
września 2018r. Obecnie Uczęszcza do niego 30 dzieci z terenu Gminy Jastków. 

Foto. Żłobek Samorządowy
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Foto. Adaptacja budynku Agronomówki pod potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej

„PRZEBUDOWA W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO
W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC”- projekt współfinansowany z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
W ramach projektu realizowano prace budowlane budynku zabytkowego pałacu w
Panieńszczyźnie, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Jastków. W ramach
termomodernizacji pałacu wykonano następujący zakres robót:
Wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrzne
Docieplenie ścian fundamentowych z uprzednio wykonaną izolacją przeciwwilgociową
poziomą i pionową (iniekcje) 
Obecnie prowadzone są prace polegające na adaptacji pomieszczeń w rejonie wejścia do
budynku do nowej funkcji użytkowej – Punktu Obsługi Interesanta w tym zaplecza
sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku
trwają intensywne prace budowlano – wykończeniowe a w szczególności:
Wykonywana jest izolacja termiczna stropów oraz klatki schodowej.
Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej (sieć internetowa)
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wykonywana jest instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiwaniem ciepła
z wewnątrz budynku).
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REMONT ELEWACJI ORAZ POSZYCIA DACHOWEGO PAŁACU.
Kolejne zadanie ma na celu przywrócenie dawnej świetności budynku pałacu. W 2017
roku nastąpiła renowacja tarasów pałacu. Obecnie prowadzone są prace renowacyjne
elewacji obiektu połączone z rekonstrukcją istniejących elementów architektonicznych.
Ponadto prowadzona jest kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku.
Powyższe prace realizowane są z środków pochodzących z budżetu Gminy Jastków na
2018r. 

Foto. Zespół Pałacowo – Parkowy w Panieńszczyźnie
JASTKÓW, ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY (XIX W.): ROBOTY BUDOWLANO-
KONSERWATORSKIE PRZY KORDEGARDZIE ORAZ UTWARDZENIE ALEJEK W
PARKU
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Projekt realizowany przy udziale dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Ochrona zabytków 2018, zakłada  prace na terenie parku
obejmujące rewaloryzację parku: utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
prowadzące do odtworzenia historycznych form zabytkowej sztuki ogrodowej z końca XIX
w. oraz ogrodzenia całego obiektu. Prace budowlane/konserwatorskie przy kordegardzie
wraz z adaptacją do pełnienia nowych funkcji użytkowych obejmujące: przeprowadzenie
prac budowlanych polegających na wykonaniu robót ziemnych, remoncie ścian
fundamentowych elewacji – przy zachowaniu oryginalnego detalu architektonicznego,
tynki gładkie, kolorystyka tożsama kolorystyką pałacu, odnowienie pomieszczeń, ścian
zewnętrznych i wewnętrznych, remoncie dachu przy zachowaniu istniejącej formy dachu z
dekoracyjnymi ostatkami krokwi, nowe pokrycie dachowe z blachy płaskiej tytanowo
-cynkowej (zgodnie z pokryciem przewidzianym dla dachu pałacu) wraz ze stropem,
wykonanie posadzek i stolarki okiennej – drewnianej, powtarzającej historyczne podziały i
drzwiowej (drzwi płycinowe, drewniane) oraz wykonanie wokół budynku opaski izolacyjnej
i odwadniającej. 
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Foto. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego
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"Rozwój Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania
dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów"-  projekt
współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020 w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Zadanie obejmuje modernizację ujęć wody w m. Ożarów oraz Jastków. W bieżącym roku
przebudowana została stacja uzdatniania wody w Ożarowie. W toku prac budowlanych
rozbudowo istniejący budynek stacji, wyremontowana została studnia włazowa na
zbiornikach wyrównawczych, wymiano wszystkie instalacje wewnętrznych obiektu –
urządzenia technologiczne, armaturę pomiarową, instalacje elektryczne. 

„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” 
Wyremontowana droga w m. Moszna wykonana została przy udziale dotacji celowej
budżetu państwa w 2018r w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Inwestycja objęła kompleksową przebudowę drogi gminnej z szczególnym
uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wybudowanie
chodnika z zatokami przystankowymi oraz wykonania oświetlenia hybrydowego przejścia
dla pieszych. 

Foto. Droga w miejscowości Moszna
 „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”
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Odcinek o długości 2135,5 m zostanie wyremontowany w ramach Rządowego Programu
na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury
drogowej, edycja 2018.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia na całym odcinku drogi
rozpoczynającym się przy remizie OSP w Moszenkach przy drodze powiatowej nr 2208L ,
do skrzyżowania z drogą gminną Nr 112571L (dawna droga powiatowa Nr 2204L od dr.
830 – Moszna Ożarów - Czesławice. 

Foto. Droga w miejscowości Moszenki

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce w
miejscowości Ługów (tzw. Dobrowola)
Przebudowa obejmie: roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta oraz nasypów),
przebudowa przepustu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem na
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obustronnym poszerzeniu, wykonanie górnej podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy
wiążącej oraz ścieralnej na odcinku i poboczy. 

Foto. Droga w miejscowości Ługów
Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L (działka Nr ewid. 585)  w miejscowości
Tomaszowice-Kolonia 
Przebudowa obejmie: roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta oraz nasypów),
przebudowa przepustu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem na
obustronnym poszerzeniu, wykonanie górnej podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy
wiążącej oraz ścieralnej na odcinku i poboczy

Foto. Droga w Tomaszowicach Kolonii
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106021l (działka nr ewid. 83) ul.
Karminowej w miejscowości Marysin
W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego
oraz krawężników ustawionych na podsypce, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie
robót ziemnych, wykonanie drenażu francuskiego, wykonanie poszerzeń nawierzchni
ulicy, wykonanie nawierzchni zjazdów, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do
właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, wykonanie warstwy ścieralnej ulicy na
całym odcinku z betonu asfaltowego, budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz
roboty wykończeniowe,
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Foto. Ul. Karminowa w Marysinie

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szelestnej w miejscowości Natalin - etap I oraz
rozbudowa odwodnienia ulicy Karmelowej w miejscowości Marysin
W ramach inwestycji wykonano: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót
ziemnych, wykonanie drenażu francuskiego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
ulicy i zjazdów, wykonanie warstwy ścieralnej ulicy na całym odcinku z kostki brukowej
betonowej, budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz roboty wykończeniowe.
Jak również wykonanie odwodnienia ul. KarmelowejPrzebudowa drogi gminnej Nr
105989L w miejscowości Jastków i Panieńszczyzna 
Inwestycja ma na celu rozwiązanie wieloletniego problemu z zalewaniem  i jednoczesną
dewastacją przez wody opadowe pochodzące z terenu stacji benzynowej drogi gminnej i
zlokalizowanego przy niej chodnika. Zakres robót w szczególności objął przebudowę
istniejącego chodnika, wykonaniu opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej,
wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie pakietu dwóch warstw
bitumicznych bez zmiany geometrii drogi, przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr
105989L z drogą powiatową nr 2420L poprzez korektę zaokrągleń wewnętrznych
krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo wraz z uzupełnieniem
nawierzchni bitumicznej i wykonaniu zjazdów indywidualnych przez chodnik i opaskę
bezpieczeństwa. Ponadto mając na uwadze problemy z wodami opadowymi  wykonana
została studnia chłonna betonowa wraz z krawężnikowymi studniami odwadniającymi.
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Foto. Droga k. stacji benzynowej

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sali gimnastycznej, stanowiącej
uzupełnienie dla zrealizowanego i użytkowanego budynku szkoły podstawowej i mająca
finalnie powiązać funkcje związane z programem szkoły oraz funkcji związanej ze sportem
i rekreacją w ramach tworzenia kompleksu dydaktyczno – sportowego. Przedmiotowy
obiekt zawiera w sobie przestrzeń przeznaczoną na salę gimnastyczną o wymiarach
17,70x35,70m, dodatkowo wygospodarowano miejsce dla widowni na 5 rzędach trybun,
przewidziano także możliwość obserwacji wydarzeń sportowych z wysokości piętra na
zaprojektowanej w tym celu antresoli. Powierzchnia sali wynosi 757,4m2, wysokość do
najniższego elementu konstrukcji dachu wynosi 8,80m. W części zaplecza sali
zaprojektowano szatnie o powierzchni 20,8 i 21,1m2 połączone z zapleczem sanitarnym
(toaleta, umywalki, kabiny prysznicowe), wyodrębniono także toaletę o powierzchni
7,4m2 w pełni dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych, przewidziano również
miejsce na magazyn sprzętu sportowego o powierzchni 16,8m2  oraz miejsce na 4 sale o
powierzchni 44,8m2 – 54,2m2 do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach 
Budynek zaprojektowany w technologii mieszanej – posadowienie na fundamentach
żelbetowych, ściany murowane warstwowe usztywnione trzpieniami żelbetowymi, izolacja
termiczna grubości 14cm, konstrukcja dachu stalowa (dźwigary kratowe, belki stalowe,
płatwie), izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 20cm, pokrycie dachu blacho
dachówką. Wyposażenie instalacyjne obiektu stanowić będzie instalacja centralnego
ogrzewania, elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej.

37



Foto. Sala Gimnastyczna przy SP Jastków

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Od 10 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie mieści się w Sieprawicach.
Przebudowany z środków własnych budynek po byłej Szkole Podstawowej oprócz
siedziby GOPS, posiada pomieszczenia dedykowane dla społeczności lokalnej Sołectw
Sieprawice oraz Sieprawki. Wokół obiektu powstał parking oraz elementy małej
architektury.
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„Eko-energia w Gminie Jastków – I; Eko-energia w Gminie Jastków - III ”
Projekty realizowane w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1.
Wsparcie wykorzystania OZE – polegających na montażu instalacji solarnych na całym
terenie gminy. 
 

Foto. Przykładowe instalacje solarne

kt pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie
inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym” zrealizowany w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach,
działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. W zakresie prac objął następujące elementy:

 wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne poprzez wymianę 257 opraw 
na oświetlenie LED wraz z zamontowaniem inteligentnego systemu sterowania 
oświetleniem,

 montaż 70 sztuk lamp hybrydowych w newralgicznych punktach gminy Jastków.
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Zadanie ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez podjęcie działań
koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 do atmosfery na terenie gminy
Jastków, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej. Wartość projektu
1 250 000 zł. Wydatki kwalifikowalne 1 025 750,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 871
887,50 zł

40



VIII. Informacje o stanie mienia komunalnego

Gmina Jastków posiada 24 budynki niemieszkalne oraz 16 budynków mieszkalnych
 plus 1 lokal socjalny. 

Dane dotyczące zasobów Gminy, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia
poniższa tabele: 

Lp.
Nr

działki pow. budynki i budowle prawa majątkowe/użytkownik/
Dąbrowica

3 639/35 0,0800 droga do kościoła
4 639/37 0,0200 słup elektryczny
6 757/4 0,1800 zasób gruntów przy ZOZ
7 645/3 0,8500 Ogrody działkowe
8 646 0,6800 Polski Związek Działkowców
9 647 0,7300 Wojewódzki Zarząd w Lublinie

10 648 0,7300
11 649 0,7000
12 650/1 1,0100
13 652 0,5500
14 653 0,5100
15 656 0,5000
16 755 0,3100
17 756 0,5200
18 757/1 2,7200
19 757/3 0,4200
20 758/3 0,4200
21 497 1,1900 pastwiska- wspólnota wsi
22 499 0,0600
23 500 0,0800
24 502 1,7700
25 495/3 0,0100
26 757/6 0,1600 droga do ZOZ
27 757/5 0,0400 garaż met.

28 757/7 0,0500 b. Ośrod. Zdrowia
NZOZ"ALMED"-Anna Marzec-

Fattah
29 757/8 0,0300 studnia głęb.ogrodz.
30 104/1 0,0163
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31 118/1 0,0090 droga przy szkole w Płouszowicach
32 120/5 0,0285
33 515 0,3200 łąka
34 495/4 0,7800

Razem 15,4738

Dębówka 
1 123/7 0,0322 pod tłocznią ścieków

Jastków
5 103/2 0,0800 OSP Jastków
6 133/1 0,0500 plac zabaw
7 133/2 0,1200
8 75/4 0,1200 stacja uzd.wody Gmina Jastków
9 75/22 0,0500 pod studnią głębinową Gmina Jastków

10 192/3 0,0100
 przepompownia

ścieków Gmina Jastków

11 360/13 0,0018
 przepompownia

ścieków Gmina Jastków
Razem 0,4318

Ługów
2 492/7 0,5500 remiza OSP OSP Ługów, GOK Jastków
4 823/2 0,1200 sklep
5 677 0,5600 łąka

Razem: 1,2300

Marysin
1 84 0,2900 po byłej szkole podstawowej
2 75/11 0,0117 pod przepompownię ścieków
3 115/5 0,0058 pod przepompownię ścieków
4 116/7 0,0007 pod przepompownię ścieków

Razem 0,3082

Miłocin
1 109 0,6900
4 266/2 1,3200

Razem: 2,0100

Moszna wieś
1 82 0,0500 po sklepie
2 183 0,0600 grzebowisko zwierząt

Razem: 0,1100

Moszna Kol.
1 56/3 0,4900 Łąka- 
2 87/2 0,2800 Łąka - darowizna Skawińskiej H
3 117/2 0,1000 użytk. Michałek Stanisław
4 53/1 0,4500 Łąka(udz.45/86 cz.z 0,86 ha)

Razem: 1,3200

42



Moszenki
1 211/3 0,0500 sklep dzierż. Wożniak Edyta
2 212 0,0700 remiza OSP OSP Moszenki
3 211/2 0,0800 bud. po zlewnia mleka uż OSM Moszenki

Razem: 0,2000

Natalin
1 251/15 0,0258 pod przepompownie

Ożarów
1 169 0,0500 sklep dzierż. Sągała Jacek
2 383 0,5600 szkoła Szkoła Podstawowa w Ożarowie
3 463/2 0,3000 stacja uzd.wody Gmina Jastków
4 682 0,3200 Łąka
5 615/1 0,6400 Łąka

6 699 0,1100
Łąka darowizna Czubak Cz. i

Szczęsny St.
7 597/1 0,0255 pod remizą darowizna od Syroki A
8 596/1 0,0534 remiza OSP i sklep  dzierż.Tadeusz Woźniak 
9 463/1 0,7700 nabyte po KR

Razem: 2,8289

Panieńszczyzna
3 10/46 0,1500 Agronomówka
4 10/31 0,0900
5 10/43 0,1800 Lecznica wet. Poczta użyt.Gałązka, Dzikowski, Poczta, 
7 42/6 0,0800 droga przy szkole
8 41/9 2,1000 Szkoła GZEAS w Jastkowie

9

udz.
13557/14
257 cz. w
dz 32/10 1,3557 ogródki - użytk. Nauczyciele

10 32/2 0,2200 Ośrodek Zdrowia
11 59/14 0,0225
12 60/3 1,5886 Wysypisko odpadów komunalnych
13 63/1 0,0588

14 432/1 0,5001
strefa ochronna wysypiska

odpadów kom.
15 67 0,2017
16 66 0,0563 zasób gruntów
17 65 0,1258
18 64 0,0513
19 47 0,0400 Kordegarda
20 93/9 7,8916 Pałac, hydrofornia Urząd Gminy Jastków
21 93/12 0,5005

22 61/28 0,0071
przepompownia

ścieków

23 563/1 0,0030
przepompownia

ścieków
24 189/8 0,0034 przepompownia

43



ścieków

25 43/35 0,0053
przepompownia

ścieków

26 44/3 0,0100
użytk. Wiecz.orunty

orne
Razem: 15,2417

Piotrawin

1 223 0,6200 Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w

Jastkowie
2 62/1 0,0058 przepompownia ścieków
3 196/1 0,0042 przepompownia ścieków
4 32/1 0,0048 przepompownia ścieków

Razem: 0,6348

Płouszowice W.
1 4/1 0,3600 uż. Łbik Tadeusz

Razem: 0,3600

Płouszowice Kol.
1 68/1 0,2300 remiza OSP OSP Płouszowice

3 253 0,3000 Szkoła
Szkoła Podstawowa w

Płouszowicach
4 288 0,2000
5 252/8 0,3638 działka na powiększenie szkoły
6 365/32 0,2107 stacja uzd.wody Gmina Jastków
7 365/33 0,1943
8 365/56 0,0400 studnia głębinowa

9 484/7 4,3650
wiecz.użytk.- PZD Ogródki

Działkowe
19 78/1 0,5000 po KR 

Razem: 6,4038

Sieprawice
1 441 0,5100 zazób gruntów
2 352/2 0,1680
3 624/2 0,4200
4 556/7 0,1100 po PFZ

Razem: 1,2080

Sieprawki
1 13 0,4800 Łąka
2 61/4 0,4000 stacja uzd.wody Gmina Jastków

Razem: 0,8800

Sługocin
1 395 1,0600 wspólnota wsi
2 429/1 0,3500 remiza OSP OSP Sługocin
3 430/1 0,2400 SM Kurów

Razem: 1,6500
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Smugi
1 149 0,0400
2 165 0,0400
3 202 0,5200 zasób gruntów
4 209/2 0,2700
5 209/3 0,3000

Razem: 1,1700

Snopków
1 13/3 0,2593
2 16/4 1,3488 właściciel - Skarb Państwa

3 41/4 0,0172
wieczysty użytkownik - Gmina

Jastków
4 41/5 0,2228

5 72 0,4600 oczyszczalnia ściek.
wieczysty użytkownik - Gmina

Jastków

6 70/1 3,1200
laboratorium, stodoła,

stajnia, 
wieczysty użytkownik- Gmina

Jastków

7 71 0,1319 6 lokali mieszkalnych
38290/566043 cz.- wieczysty użytk.

Gm.Jastków
8 439 0,5500 szkoła Szkoła Podstawowa w Snopkowie
9 563 0,9400 łąka

10 637/1 0,0168
przepompownia

ścieków
Razem: 7,0668

Tomaszowice w.

1 7/2 0,0100
przepompownia

ścieków
3 56 0,3000 remiza OSP OSP Tomaszowice

4 207/2 0,4300
dz.przy lesie darow.Tarkowskiej

Heleny
Razem: 0,7400

Tomaszowice 
Kol.

2 210/33 0,0218 komunikacja przy czworaku
3 210/34 0,0067
4 210/35 0,0056
5 210/17 0,1800 dz. przy przystanku
6 210/22 0,0200
7 211/4 0,1900 Agronomówka Poleszak,Kudełka,  
8 211/36 0,0394 droga do SUR

10 211/22 1,5700
szkoła Podstawowa w

Tomaszowicach
13 211/26 0,0900 droga do SUR
14 214/24 1,1000 Gmina Jastków
15 214/25 0,6000 oczyszczalnia ściek. Gmina Jastków
17 211/2 0,2500
18 211/3 0,5000
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24 214/10 0,4600 staw przy oczyszczalni ścieków
25 210/3 0,2400 Ośrodek Zdrowia NZOZ ALMED Marzec-Fattach
26 186/4 0,0117 przepompownia ściek.

Razem: 5,2852

Majdan 
Krasieniński gm. 
Niemce

1 778/5 0,0918 świetlica wiejska, sklep 
Augustyna Lewicka i gmina

Jastków

IX. Systemu gospodarowania odpadami gminy Jastków 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r. gmina była
obsługiwana przez firmę Eko-Trans Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka –umowa
n r SI.271.23.2018.CT/1 zawarta w dniu 25.05.2018 r. na „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie
Gminy Jastków” od  1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 roku.

W ramach zorganizowanego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Jastków uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów ,,u źródła” czyli
bezpośrednio na terenie nieruchomości. 
W okresie letnim od 1 maja do 31 października 2018 roku odbiór odpadów zmieszanych
sprzed nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbywał się dwa razy w
miesiącu, natomiast w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu. W całym okresie
obowiązywania umowy odbiór odpadów zbieranych selektywnie odbywał się jeden raz w
miesiącu w tym popiół, tworzywa, papier oraz szkło. 

W zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty) przez cały 2018 rok odbiór
zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych odbywał się dwa razy w
miesiącu.
Ponadto, w wyznaczonym terminie tj. w miesiącu wrzesień odbyła się objazdowa zbiórka
odpadów, podczas której odebrano  bezpośrednio z nieruchomości odpady
wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady
niebezpieczne (puszki po farbach, opakowania po olejach, smarach itp.).

Gminny system obejmował wszystkie nieruchomości zamieszkałe. 
Zgodnie z Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych
przedstawiały się następująco:

 9 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady
komunalne są zbierane selektywnie,
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 18 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady
komunalne zbierane są nie selektywnie

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)

OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROK 2018

KWOTA
(zł)

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 

  1 354 068,36

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 

1 429 581,70

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stan na 31.12.2018 – zaległości od wejście w
życie ustawy u.c.p.g. tj. lipiec 2013 r.

   75 713,34

XX. Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza zapotrzebowania w zakresie zbiorowego zapotrzebowania na wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków wykazała na dzień 31.12.2018 r. poziom dostępności do usług w 
wysokości: 917 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 3688 wodociągowych. 

Wyzwaniem inwestycyjnym dla całej gospodarki wodno ściekowej jest przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Snopkowie jak również podłączenie kolejnych obszarów gminy do 
zbiorowego systemu odprowadzania ścieków. W 2018 został złożony wniosek o 
dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków jak również podjęto działania 
dotyczące uzyskania dokumentacji technicznej i pozwoleń na realizację sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach: Barka, Dębówka, Tomaszowice Kol. 

W ramach projektu z udziałem środków unijnych w 2018 r zrealizowano kompleksową 
przebudowę ujęcia wody w Ożarowie. pt. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w 
gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w 
miejscowości Jastków oraz Ożarów” 

XXI. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jastków.
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Dokumentem określającym sposób prowadzenia polityki przestrzennej i lokalne zasady
z a g o s p o d a r o w a n i a j e s t S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń 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. Stopień pokrycia
obszaru gminy MPZP – 93%. Obecnie obowiązujących
MPZP – Gmina Jastków posiada 23 (podstawowy wraz ze
zmianami).

 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. 

LP.

Podział 
na części 
zmian 
MPZP

Data 
przekazania
wniosku 
rolnego do 
MRIRW

Data decyzji o 
zmianie 
przeznaczenia 
gruntów rolnych na
cele inne niż 
rolnicze wydanej 
przez MRIRW

Powierzchnia 
terenów z 
wniosku 
rolnego

Powierzchni
a terenów 
uzyskanych 
decyzją 
MRiRW

Powierzchnia 
terenów bez 
zgody MRiRW

1. CZĘŚĆ II 19.12.2016 16.01.2018 203,1182 81,2055 123,0223

2. CZĘŚĆ IV 22.08.2017 28.03.2018 66,4300 10,6550 55,7750

3. CZĘŚĆ V 01.12.2017 29.05.2018 34,4911 3,0308 31,4603
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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.

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, formułuje cele strategiczne
gminy i sposoby ich realizacji na lata 2015 - 2020. 

Poniżej przedstawione są trzy cele strategiczne oraz cele operacyjne mając prowadzić do
ich osiągnięcia. Koniec roku 2018 to kolejne zrealizowane inwestycje wpisujące się w
przyjętą strategię rozwoju i w pełni wypełniające poszczególne cele operacyjne.

Cel strategiczny 1
Rozwój przedsiębiorczości

gminy poprzez rozwój
infrastruktury technicznej

przyjaznej środowisku

Cel strategiczny 2
Ochrona dziedzictwa

kulturowego czynnikiem do
rozwoju i integracji
społecznej gminy

Cel strategiczny 3
Rozwój kapitału ludzkiego z

wykorzystaniem nowoczesnych
technologii jako czynnik rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy

Cel operacyjny 1.1
Rozbudowa  sieci 
kanalizacji w 
miejscowościach gminnych

Cel operacyjny 2.1
Racjonalne kształtowanie 
przestrzeni gminy, poprzez 
opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego

Cel operacyjny 3.1
Edukacja ekologiczna 
mieszkańców gminy

Cel operacyjny 1.2
Rewitalizacja budynku 

Cel operacyjny 2.2
Rewaloryzacja obiektu 

Cel operacyjny 3.2 
E-gmina – zinformatyzowanie 
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„Agronomówki” wraz z 
garażami i sąsiednim 
budynkiem w miejscowości
Jastków

pałacowo-parkowego w 
Jastkowie

procesów administracyjnych i 
poprawa świadczenia usług 
publicznych

Cel operacyjny 1.3
Budowa 3 węzłów 
przesiadkowych wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
oraz chodnika w 
miejscowości Dąbrowica- 
Płouszowice Kolonia

Cel operacyjny 2.3
Budowa bazy turystyczno-
rekreacyjnej  wykorzystującej 
walory historyczno- 
przyrodnicze gminy

Cel operacyjny 3.3
Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców gminy

Cel operacyjny 1.4
Budowa Centrum Rozwoju 
Rodziny

Cel operacyjny 3.4
Wyrównywanie kompetencji 
kluczowych dzieci i młodzieży 
poprzez budowę „Centrum  
Wiedzy” 

Cel operacyjny 1.5
Budowa i modernizacja 
ujęć wody na terenie gminy

Cel operacyjny 3.5
Działania na rzecz tworzenia 
i funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej

Cel operacyjny 1.6
Podnoszenie efektywności 
energetycznej sektora 
publicznego i 
mieszkaniowego

Cel operacyjny 3.6
Poprawa stanu infrastruktury 
usług społecznych bezpośrednio 
wykorzystywanej przez osoby 
zagrożone wykluczeniem 
społecznym i powiązane 
z procesem aktywizacji społeczno 
– zawodowej

Cel operacyjny 1.7
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 
zabudowie rozproszonej

Cel operacyjny 3.7
Kompleksowa promocja 
gospodarcza obszaru oraz 
tworzenie przyjaznych warunków 
do inwestowania, organizacja misji
gospodarczych

Cel operacyjny 1.8
Klub Aktywności 
Mieszkańców w Marysinie
Cel operacyjny 1.9
Przebudowa i budowa 
dróg gminnych
Cel operacyjny 1.10
Inkubator 
przedsiębiorczości 
produktu lokalnego w 
Miłocinie

Cel operacyjny 1.11
Uzbrojenie terenu w 
infrastrukturę techniczną  w
miejscowości 
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Panieńszczyzna

Cel operacyjny 1.12
Stworzenie strefy rozwoju 
przedsiębiorczości w 
Gminie Jastków

Cel operacyjny 1.13
Budowa zbiornika 
wodnego retencyjno-
rekreacyjnego w 
Panieńszczyźnie oraz 
oczyszczenie stawów w 
Ługowie

Cel operacyjny 1.14
Urządzenie targowiska w 
miejscowości Dąbrowica
Cel operacyjny 1.15
Adaptacja budynku na 
potrzeby świetlicy w 
miejscowości Smugi oraz 
utworzenie placu zabaw i 
siłowni na powietrzu.

XXII. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASTKÓW 

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XX/139/2016
z d n i a 29.04.2016 r. Plan wyznacza cele strategiczne i
operacyjne w zakresie ograniczenia emisj i gazów
cieplarnianych na terenie naszej gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jastków obejmuje
okres od 2015 do 2020 roku. Jest to dokument
przyczyniający się do osiągnięcia celów określonych w
pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji
zużycia energii finalnej, które będą realizowane poprzez
podniesienie efektywności energetycznej, a także do
poprawy jakości powietrza.
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Celem głównym Planu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Jastków

poprzez: 

 redukcję emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 7%,

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w

roku docelowym 2020 o 1,7% w stosunku do roku bazowego,

 redukcję energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o

4%. 

Do jego osiągnięcia przyczynią się cele strategiczne szczegółowe oraz przypisane do
nich działania. Realizacja tych działań prowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń w
powietrzu oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców
Gminy Jastków. Wszystkie działania realizowane przez urząd Gminy Jastków,
wskazane w dokumencie  zostały wpisane w Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Wraz z końcem roku 2018 udało się zrealizować szereg inwestycji wypełniających
działania i założenia przyjęte w PGN tj: 

Działanie nr 1.1   Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Działanie nr 1.4.   Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Działanie nr 1.5. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz
zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Działanie nr 4.1.  Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych

Działanie nr 5.1. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Działanie nr 5.2.   Promocja i edukacja postaw proekologicznych

Cel Główny:

XXII. GMINNA STRATEGIA 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. 
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Efektem diagnozy jest identyfikacja problemów społecznych i
przygotowanie części programowej, której zadaniem będzie
określenie kierunków rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów oraz zaplanowanie przedsięwzięć zmierzających
do ich rozwiązywania i łagodzenia. 

XXIII . 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.

Obszar rewitalizacji w gminie Jastków obejmuje następujące tereny: 

 
Panieńszczyzna 
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Józefów-Pociecha

 Snopków

Jastków, Jastków Środkowy i Jastków Podleśny
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Działka nr 109/1 w Miłocinie o 
powierzchni 0,44 ha

Działkę nr 84 w Marysinie o powierzchni 0,30 ha 
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Część obszaru sołectwa Dąbrowica w dolinie rzeki 
Czechówki

Obszar wzdłuż cieku Struga Tomaszowicka 
znajdujący się w Mosznej (przy granicy z sołectwem Moszna Kolonia)

Obsza r rekomendowany do rewitalizacji na terenie gminy Jastków zajmuje
powierzchnię około 6,23 km2 (tj. 5,48% całkowitej powierzchni gminy) i zamieszkiwany
jest przez 3753 osób (tj. 27,36% ogółu ludności gminy). Tym samym obszar ten spełnia
kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w Ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a także Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia
2 sierpnia 2016 roku.
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XXIV. Program opieki nad zabytkami.

W roku 2018 przyjęty został Czteroletni Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-
2022. 

Szczególne znaczenie pośród zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie gminy
Jastków posiadają zespoły pałacowo-parkowe w Panieńszczyźnie (wraz z końcem roku
2018  ponad 2,5 mln zł zostało przeznaczonych na remont pałacu i rewaloryzację parku) i
Snopkowie. Wyróżniają się: kompletnością założenia (reprezentacyjna siedziba właściciela,
uzupełniona otaczającym ją parkiem krajobrazowym), znaczącymi walorami
architektonicznymi pałaców (znany architekt, interesująco rozwiązana bryła i detal
architektoniczny oraz wnętrza), malowniczością położenia (na wyniosłości terenu, w
pobliżu cieku wodnego). Ponadto należy odnotować basztę w Dąbrowicy będącą
świadectwem klasy artystycznej jednego z czołowych niegdyś zabytków epoki renesansu
na Lubelszczyźnie, gniazdem najmożniejszego tu w owym czasie rodu, znanego z licznych
fundacji świeckich i kościelnych. Swoistym dopełnieniem tej grupy obiektów jest
cmentarz legionistów w Jastkowie, upamiętniający ważne wydarzenie

 XXV. Programu Współpracy Gminy Jastków w 2018 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na
podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy Wójt Gminy Jastków przedstawia 
sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami.

Roczny Program Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
nr XXXIX/282/2017 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2017 roku. 
Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy zostało poprzedzone konsultacjami
społecznymi przeprowadzonymi zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jastków Nr
145/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały Rady Gminy Jastków. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostało
na stronie Urzędu Gminy Jastków, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastków
i tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła
uwag do programu. 
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Gmina Jastków w roku 2018 współpraca i pomoc finansowa i pozafinansowa z
organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zadań publicznych obejmowała:
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwo narodowe,wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą, naukę,
szkolnictwo wyższe, edukację , oświatę i wychowanie, ekologię i ochronę zwierząt oraz
ochronę dziedzictwa narodowego, promocję i organizację wolontariatu.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na
zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wsparcia poprzez udzielanie dotacji.
Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem
otwartego konkursu, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2018 ogłoszono otwarty konkursy ofert, którego łączna wysokości środków
przeznaczonych w formie dotacji wyniosła 130 000,00 zł, z tego podpisano umowy
organizacjami pozarządowymi na kwotę 82 729,00 zł. Wkład środków finansowych
własnych organizacji, które realizowały zadania wyniósł 3 692,10 zł. We wszystkich
zadaniach dotowanych przez gminę i realizowanych w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe brało udział około 58 wolontariuszy, a ich prace wyceniono na około 23
418,00 zł . Kwota dotacji niewykorzystanej lub nienależycie pobranej wraz z odsetkami w
wysokości 155,93 zł zwrócona została do budżetu Gminy Jastków. 
W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy Jastków 6 podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego zrealizowało 11 projektów.

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego współfinansowanie z
budżetu Gminy Jastków w 2018 roku.

Liczba otwartych konkurów ofert 1

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 15

Liczba zawartych umów w otwartych konkursach na
realizację zadania publicznego

11

Liczba zawartych umów z pominięciem otwartego
konkursu zgodnie z art. 19a

2

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych w
otwartych konkursach

1

58



Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących
zadania publiczne w oparciu o dotacje 

6

Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych
konkursach

82 729,00

Wysokość kwot udzielonych dotacji z pominięciem
otwartego konkursu zgodnie z art. 19a

7 450,00

Wójt Gminy Jastków Zarządzeniem nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku ogłosił
otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia w tym
działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu. 

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej dokonano oceny ofert pod względem formalnym
i merytorycznym. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Wójt Gminy Jastków przyznał dotacje
dla 7 podmiotów na realizacje 12 zadań

Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych

z realizacją zadań Gminy Jastków w 2018 roku wspierania i upowszechniania kultur fizycznej, kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji

zdrowia w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa

narodowego, promocji i organizacji wolontariatu .

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dofinansowania

Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Basen dla dzieci z 
Tomaszowic i okolic

6 000,00

Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Basen dla dzieci z 
Jastkowa i okolic

6 000,00

Klub Piłkarski „Legion Tomaszowice” Postawmy na młodzież 41 500,00

Stowarzyszenie „Aktywni Sąsiedzi” Rodzinny dzień sportu 1 500,00
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Klub Karate Tradycyjnego „Bushi” Mały Karateka 5 000,00

Stowarzyszenie „Aktywni Sąsiedzi” Zajęcia dodatkowe w 
świetlicy w Smugach

2 500,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych 
„Cogito”

Wiem, że mogę 2 500,00

Stowarzyszenie „Aktywni Sąsiedzi” I -sza Smugowska Noc 
Świętojańska

3 850,00

Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni Chór Benedictus na 100
-lecie Niepodległości

4 700,00

Kółko Rolnicze w Mosznie V Festyn Rodzinny w 
Mosznie

5 000,00

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Jastkowskiej

Życie to ruch 4 369,00

Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Jastkowscy 
wolontariusze

2 310,00

Razem 85 229,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Cogito”
zrezygnowało z otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego „Wiem, że mogę”.
Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
jednostka samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleciła dwóm
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Łączna wysokości środków
przeznaczonych w formie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła
7 450,00 zł.

Wykaz ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Jastków w

2018 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystki i

krajoznawstwa
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Lp Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dofinansowania

1. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Jastkowskiej

Letnie warsztaty w 
bibliotekach Gminy 
Jastków

5 950,00

2. Lubelski Klub 
Kolarstwa Górskiego 

Organizacja zawodów
rowerowych o Puchar
Wójta Gminy Jastków

1 500,00

Gmina Jastków w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy również w formach
pozafinansowych m.in. poprzez: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji
na stronie internetowej gminy, w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były
realizowane przez organizacje pozarządowe wraz z podaniem wysokości środków
przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację oraz o ogłaszanych konkursach ofert i
sposobach ich rozstrzygnięć, pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i na
stronie internetowej gminy.
Współpraca Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku odbywała się na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Aktywna działalność organizacji
pozarządowych jest ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego. Podjęte w 2018 roku działania wpisują się w oczekiwania i potrzeby
mieszkańców naszej gminy. 

XXVI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2018  w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii podjęła działania związane z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu. 
W miejscowości Panieńszczyzna działa świetlica środowiskowa, której głównym zadaniem
jest organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań,
pomoc w nauce, jak również angażowanie w prace porządkowe w świetlicy czy też
przygotowywanie posiłków.  W roku 2018 na zajęciach w świetlicy uczestniczyło łącznie 12
osób. 
Komisja finansuje również działania profilaktyczne podejmowane wśród dzieci i młodzieży
w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Jastków. W 2018 roku odbył się koncert 
profilaktyczny Niećpa – Ewa Farna, na zakończenie gminnej akcji profilaktycznej pt. „Brać 
albo być”. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Gimnazjum odbył się spektakl 
pt. „Złodzieje życia” oraz widowisko artystyczne  „Trzeźwość na co dzień”. 
Dla osób dorosłych zorganizowano szkolenie  w zakresie profilaktyki alkoholowej. W 
urzędzie Gminy oraz w siedzibie GOPS znajdują się ulotki m.in. dot.  wzorów spożycia 
alkoholu picie szkodliwe i uzależnienie.
W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 24 
wnioski o wszczęcie postępowania o nadużywanie alkoholu, w tym 16 wniosków 
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przekazano do Sądu celem objęcia przymusowym leczeniem, 2 osoby podjęły 
dobrowolne leczenie w Ośrodku Leczenia Uzależnień, 4 wnioski zawieszono z uwagi na 
brak podstaw do podjęcia działań, co do 2 wniosków trwa postępowanie. 
Dla dzieci i młodzieży dofinansowano następujące działania: 
 Aktywizacja dzieci z miejscowości Smugi – działania objęły 40 dzieci z miejscowości 

Smugi w okresie  od lutego do maja 2018,
 Kreatywne Ferie – podczas ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci z 

miejscowości Ożarów,
 Festyn Rodzinny pt. „Jesteśmy Razem. Biało-czerwoni” zorganizowano dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Jastków,
 Wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla 25 dzieci z terenu Gminy Jastków.

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę Jastków z tytułu opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosła
157 376,78zł. Wysokość środków poniesionych na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
wynosi 111 621,70zł

XXVII. Pomoc społeczna w gminie Jastków 

Pomoc i wsparcie w gminie Jastków z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 424 
osoby, co stanowiło 3,07 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 
2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 38 
osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 14 osób. W przypadku długotrwale 
korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 134 osoby, co oznaczało 
spadek w stosunku do roku 2017 o 11 osób.

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

Liczba świadczeniobiorców 

2014 2015 2016 2017 2018 

Gmina 301 300 279 273 259 

Powiat (średnia) 379 370 332 297 295 

Województwo 
(średnia) 

537 511 458 391 357 
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XXVIII. Oświata

Rok szkolny 2018/2019 był drugim rokiem wprowadzenia reformy i zmiany struktury
szkół. Funkcjonujące na terenie gminy sześcioklasowe szkoły podstawowe w roku
ubiegłym zostały przekształcone w ośmioklasowe szkoły podstawowe a gimnazjum w
Jastkowie zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Jastkowie. Edukacja w klasach
gimnazjalnych zakończy się w czerwcu 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Jastków prowadziła 5 szkół podstawowych, w 
których uczyło się 1013 uczniów.

Tabela nr 1  Liczba uczniów i oddziałów w szkołach w latach 2017-2019

Nazwa szkoły Liczba oddziałów
Liczba uczniów Średnia liczba uczniów

na oddział

Rok szkolny
2017/201

8
2018/2019

2017/
2018

2018/201
9

2017/
2018

2018/2019

Szkoła
Podstawowa
w Jastkowie

24 22 527 477 21,96 21,68

Szkoła
Podstawowa
w Ożarowie

7 8 85 98 12,14 12,25

Szkoła
Podstawowa

w Płouszowicach
8 8 106 112 13,25 14

Szkoła
Podstawowa
w Snopkowie

9 10 150 170 16,67 17

Szkoła
Podstawowa

w Tomaszowicach
7 8 134 156 19,14 19,5

Gimnazjum - - - - - -

Razem 55 56 1002 1013 16,63 16,89

Kadra
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ
prowadzący organizacji roku, a ta jest ściśle związana z liczbą oddziałów, liczbą
godzin wynikającą z podziału na grupy oraz określoną  w rozporządzeniu o
ramowych planach nauczania przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla
poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.

Kadra nauczycielska według  stopni awansu zawodowego 
W roku szkolnym 2018/2019 r. nauczyciele zatrudnieni byli na 129,72 etatach z czego
115,80 objętych było subwencją oświatową. 
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Tabela nr 2 Liczba nauczycieli według szkół oraz stopni awansu zawodowego, stan
na 30.09.2018r.

Nazwa
szkoły

Etaty objęte subwencją oświatową Etaty nie
objęte

subwencją
oświatową

Stopień awansu zawodowego

Stażysta
Kontrakt

owy
Mianowany

Dyplomowan
y

Przedszkole
Samorządow

e 
w Jastkowie

0,02 0,06 0,00 0,01 9,16

Szkoła
Podstawowa 
w Ożarowie

1,58 4,54 2,97 5,44 0,47

Szkoła
Podstawowa

w
Płouszowicac

h

1,63 0,44 5,67 7,39 0,05

Szkoła
Podstawowa

w
Tomaszowica

ch

0,55 2,15 4,02 10,49 1,61

Szkoła
Podstawowa
w Jastkowie

1,30 5,07 15,24 28,61 0,61

Szkoła
Podstawowa
w Snopkowie

0,97 3,53 1,41 12,71 2,02

Wychowanie przedszkolne

W roku szkolnym 2018/2019 wychowaniem przedszkolnym objęto dzieci w wieku 3-6
lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci młodsze, które
ukończyły 2,5 roku oraz dzieci starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Dzieci w
wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Przedszkola
Samorządowego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - zostały do
tej placówki przyjęte.

Placówki wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie
uczęszczało 96  dzieci. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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zapisano 172 dzieci. Przedszkola niepubliczne przygotowały 130 miejsc dla
najmłodszych dzieci. Z oferty przedszkolnej na terenie gminy skorzystało łącznie 385
dzieci.

Tabela nr 3: Wychowanie przedszkolne w Gminie  Jastków w roku szkolnym 
2018/2019 stan na 30.09.2018r.

Nazwa placówki
Liczba oddziałów 
przedszkolnych

Liczba dzieci

Placówki gminne

Szkoła Podstawowa   w Jastkowie 2 50

Szkoła Podstawowa  w Ożarowie 1 18

Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 1 12

Szkoła Podstawowa  w Snopkowie 2 34

Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach 3 58

Przedszkole Samorządowe w Jastkowie 4 96

Razem 13 268

Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Jastków

Przedszkole Niepubliczne ,,Smyk” 3 69

Przedszkole Niepubliczne im. Św. 
Franciszka         z Asyżu

2 24

Przedszkole Niepubliczne ,,Akademia 
Przygody”

2 24

Razem 7 117

Dzieci z gminy Jastków uczęszczające do  przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych  w innych  gminach
Część dzieci z terenu gminy Jastków uczęszcza do  przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w innych  gminach.  Z wychowania przedszkolnego w innych 
gminach korzystało 142 dzieci.

Tabela nr 4: Liczba dzieci z gminy Jastków uczęszczających do  przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w innych gminach stan na 30.09.2018r.

Gmina Liczba dzieci
w

przedszkolac
h

publicznych
prowadzony
ch przez JST

Liczba dzieci
w

przedszkolac
h

publicznych
prowadzony
ch przez inne

Liczba
dzieci

w
przedszkola

ch
niepubliczn

ych

Liczba dzieci
w oddziałach
przedszkolny

ch
prowadzony
ch przez JST

Liczba
dzieci

w innych
formach

wychowani
a

przedszkol
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podmioty niż
JST

nego

Miasto 
Lublin

19 17 66 - 1

Konopnic
a

- - 17 - -

Nałęczów - - 3 - -
Niemce 4 - 3 - -
Garbów - - 5 7 -
Razem 23 17 94 7 1

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu gminy dotacje na zasadach
określonych w przepisach art.17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz na
podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Tabela nr 5: Kwota dotacji przekazanej w roku 2018

Przedszkole Kwota dotacji
na    dziecko 

Dotacja 
przekazana         

Kwota subwencji na 
dzieci 
niepełnosprawne 

 Niepubliczne 
Przedszkole ,,Smyk" 
w Dąbrowicy

576,38 505 778,83    18 189,88

 Niepubliczne 
Przedszkole im. Św. 
Franciszka z Asyżu     
w Dąbrowicy

576,38 171 761,24 0,00

Przedszkole 
Niepubliczne 
Akademia Przygody

576,38 180 400,22 28 840,49

Edukacja uczniów niepełnosprawnych
W szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jastków uczy się 22 uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 2 dzieci posiadających w/w
orzeczenie w oddziałach przedszkolnych, 1 dziecko w Przedszkolu Samorządowym
oraz 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym funkcjonującym na terenie gminy.
Uczniowie korzystają z nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i
specjalistycznych. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
posiadające opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mają zapewnione
dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój.  

Zajęcia dodatkowe
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Zajęcia dodatkowe organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych. Umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań, pogłębienie wiedzy,
realizację projektów edukacyjnych oraz przygotowują do udziału w konkursach. W
roku 2018 na realizację zajęć przeznaczono 76 godzin, co stanowi kwotę ok. 3 070 zł.

Projekty i programy gminne
W roku 2018 realizowano w szkołach programy edukacyjne prowadzone przez m.in.
ministerstwa, fundacje, uczelnie oraz projekty współfinansowane z EFS, których
projektodawcą była gmina, a także takie, w których szkoły były beneficjentami.

W roku 2018 wszystkie szkoły przystąpiły do kolejnej edycji programu „Szkolny Klub
Sportowy”, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu
było umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w
formie zajęć sportowych                              i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Na terenie gminy
funkcjonowało 7 grup SKS.

W 2018 roku gmina Jastków rozpoczęła także realizację „Programu polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w
gminie Jastków na lata 2018-2019”. Do programu przystąpiło 5 szkół podstawowych
z terenu gminy a interwencją objęto wszystkich uczniów klas IV. Projekt składał się z
dwóch etapów. Pierwszy z nich zakładał m.in. przeprowadzenie badań
przesiewowych u dzieci, zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla rodziców
prowadzonych przez specjalistów: promotora zdrowia, lekarza, dietetyka oraz
psychologa, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla grupy docelowej i ich
rodzin. Etap drugi skoncentrowany był na pomocy uczniom będących w grupie
ryzyka. W ramach tego etapu opracowano indywidualny plan postępowania
zdrowotnego dla każdego dziecka zakwalif ikowanego do programu
interwencyjnego, zorganizowano indywidualne spotkania konsultacyjne z lekarzem,
dietetykiem, psychologiem, specjalistą aktywności fizycznej oraz  umożliwiono
prowadzenie konsultacji poprzez platformę internetową.

Materialne formy wspierania uczniów:

 Stypendia o charakterze motywacyjnym

Uzdolnieni uczniowie jastkowskich szkół, którzy każdego roku uzyskują wybitne
wyniki              w nauce i znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
otrzymują stypendia Wójta Gminy Jastków. Nagrody przyznawane są od 2017 r. na
podstawie uchwały Rady Gminy Jastków w sprawie przyjęcia Lokalnego Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                       i Młodzieży w Gminie
Jastków.

W bieżącym roku szkolnym stypendia otrzymało 16 uczniów – 8 uczniów szkół
podstawowych oraz                  8 uczniów oddziałów gimnazjalnych.

Tabela nr 6: Stypendium motywacyjne w roku szkolnym 2017/2018

L.p Nazwa szkoły Liczba stypendystów
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1 Szkoła Podstawowa w Jastkowie Szkoła
podstawowa

Oddziały
gimnazjalne

2 8
2 Szkoła Podstawowa w Ożarowie 3
3 Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 1
4 Szkoła Podstawowa w Snopkowie 1
5 Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach 1

     Bezpłatne podręczniki dla uczniów

W roku szkolnym 2018/2019  uczniowie publicznych szkół podstawowych otrzymali
bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka
obcego nowożytnego w ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki”.

Gmina Jastków  na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w 2018 r.
otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 107 186,69 zł. Szkoły za
pośrednictwem gminy otrzymały środki na zakup materiałów ćwiczeniowych dla
wszystkich klas szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum, a także na podręczniki
dla klas II, V, i VIII szkoły podstawowej. Łącznie szkoły podstawowe zakupiły
podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1006 uczniów. W tym zakupiono 3 komplety
podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. 

XXIX. Kultura w gminie Jastków 

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 również w 2018 roku 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 była 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 zaprezentowano przekrój najważniejszych wydarzeń kulturalnych, w których
w latach 2014-2018 byliśmy reprezentowani przez Zespół. 

- „Boże Narodzenie w Łucku”/Ukraina - Festiwal „GODEL” Kazimierz Dolny,
Festiwal „SUN” Ohrid/Macedonia 

- 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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XXX. Podsumowanie 

Dla gminy Jastków rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede
wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i
skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe,
obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych.

Wizytówką gminy staje się zespół pałacowo-parkowy w Panieńszczyźnie, który
konsekwentnie remontowany od 2015 roku wielkim wysiłkiem finansowym staje się
perłą architektoniczną i miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są
w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób
przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze
źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok
2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i
punkt wyjścia kolejnych. 
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