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Opracowanie: 

Urząd Gminy Jastków 

Raport  opracowano  w  oparciu  o  materiały 

źródłowe   referatów   Urzędu   Gminy Jastków,    

gminnych     jednostek organizacyjnych.  

W  ramach  przygotowania  raportu  zostały  

przeanalizowane wszystkie programy, polityki 

i strategie obowiązujące w Gminie.  

Raport o stanie Gminy Jastków zawiera  

dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku. 

 

I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku 
poprzednim.  

 

Informacje ogólne 

Województwo Lubelskie 

Powiat Lubelski 

Powierzchnia 11 313 ha 

Status Gminy gmina wiejska 

Liczba mieszkańców 14 062 (stan na 31.12.2019) 

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 
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II. Demografia 
 
Na terenie gminy Jastków zameldowanych na dzień 31.12.2019 r. jest 14 062 osób. Gmina Jastków to gmina wiej-
ska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego. 

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku liczba ludności gminy Jastków wynosiła 14 062 osoby, z czego 51,02 % 
stanowiły kobiety, a 48,98 % mężczyźni (wg. Danych  GUS).  

Liczba ludności gminy stanowi 9,09 % ludności powiatu, 0,67 % ludności województwa. Struktura ludności gminy 
przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 21,13 %, osoby w wieku produkcyj-
nym 61,20 %, a w wieku poprodukcyjnym 17,67 %.  

W latach 2018 -2019 liczba ludności wzrosła o 1,81 %. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stopa bezrobocia 
w gminie wynosiła 4,96 %. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 5,7 % , a dla województwa wynosiła 7,4 %. 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Jastków wynosiła 225 osób, w tym 56 % stanowiły kobiety, 
a 44 % mężczyźni.  

Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,55 %. 
W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 1 żłobek dysponujący 30 miejscami, przedszkola wraz z 
oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujące 375 miejscami oraz 3 przedszkola niepubliczne dyspo-
nujące 127 miejscami, 9 świetlic wiejskich oraz 1 świetlica profilaktyczna. 

 
Stan ludności gminy w latach 2015 -2019 

(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 

2019 14062 412 

 

 
 
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 2019 roku Rada Gminy 
Jastków obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem harmonogramem rada obradowała na 
11 sesjach zwyczajnych, w tym jednej  nadzwyczajnej podejmując następujące uchwały: 



 
 

4 

1) UCHWAŁA NR  IV/29/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia 
"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastków na lata 2019 - 2023"  

2) UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Marysin gm. Jastków  

3) UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25  stycznia 2019 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  

4) UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jastków do organu 
regulacyjnego  

5) UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY JASTKOW z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  
i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Jastków i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organów do tego 
uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną  

6) UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XXI/156/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

7) UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 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.  

8) UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na rok 2019  

9) UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

10) UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - część III - obszary położone w obrębach geodezyjnych 
Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica  

11) UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach 
ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha  

12) UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków  

13) UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastków w 2019 
roku"  

14) UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie określenia rodzaju 
świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastków   

15) UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na rok 2019  

16) UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

17) UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastków  

18) UCHWAŁA NR  VI/46/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów 
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publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku  
19) UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla sołtysów  
20) UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę 

Jastków pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu  
21) UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca  2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na rok 2019  
22) UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej na rok 2019  
23) UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków  

24) UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy 
Jastków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  

25) UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 kwietnia   2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na rok 2019  

26) UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

27) UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  31 maja 2019 r zmieniająca uchwałę 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  

28) UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego 
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Jastków  

29) UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków  

30) UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków  

31) UCHWAŁA NR VIII/59/2019 GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

32) Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jastków z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia  warunków i zasad korzystania  
z nich  

33) UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Wojciechów  

34) UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2022  

35) UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

36) UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany sprawie wotum 
zaufania dla Wójta Gminy Jastków  

37) UCHWAŁA NR VIII/65 /2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jastków z wykonania 
budżetu za 2018 r  

38) UCHWAŁA NR  VIII/66/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019  r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 
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39) UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  28 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania Zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  

40) UCHWAŁA NR IX/68/2019 RADY GMINY  JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  

41) UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY  JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  
w m. Jastków  

42) UCHWAŁA NR IX70/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata  2019 – 2022  

43) UCHWAŁA NR IX/71/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

44) UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Marysin  
gm. Jastków  

45) UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r  
w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia  
warunków i zasad korzystania z nich  

46) UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 
Anny Melcer  na działanie organu wykonawczego  

47) UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na rok 2019  - przekazana do realizacji 

48) UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

49) UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II obszary 
położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka  

50) UCHWAŁA NR XI/79 /2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały NR X/74/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia  warunków  
i zasad korzystania z nich 

51) UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ługów  

52) UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol. wpisanej do rejestru zabytków  

53) UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jastków Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
oraz trybu ich pobierania 

54) UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastków  

55) UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Jastków  

56) UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września  2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019  

57) UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r.  
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w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019  
58) UCHWAŁA NR XII/87/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok   
59) UCHWAŁA NR XII/88/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jastków na rok 2020  
60) UCHWAŁA NR XII/89/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jastków na 
2020 rok  

61) UCHWAŁA NR XII/90/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Marysin  

62) UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Panieńszczyzna   

63) UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019   

64) UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019  

65) UCHWAŁA NR XIII/94/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia w zakresie 
zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 

66) UCHWAŁA NR XIII/95/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej 

67) UCHWAŁA NR XIII/96/2019  RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica 

68) UCHWAŁA Nr XIII/97/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych usytuowanego  
w budynku nr 39 w m. Tomaszowice- Kolonia gm. Jastków na rzecz ich najemców  
z zastosowaniem bonifikaty  

69) UCHWAŁA NR XIII/98/2019 RADY GMINY JASTKÓW  z dnia 29 listopada 2019  
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 wolontariacie na rok 2020 

70) UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019  w sprawie kontynuacji realizacji 
programu zdrowotnego ,,Program polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości 
 w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2020-2023” 

71) UCHWAŁA NR XIII/100/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019  
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/153/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

72) UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy 

73) UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 

74) UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2019 

75) UCHWAŁA NR XIII/104/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały 
Nr 1/5/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 
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Jastków 
76) Uchwała Nr XIV/105/2019 r Rady Gminy Jastków z dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie  zmiany  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 
77) UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej na rok 2019  
78) UCHWAŁA NR XV/107/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Jastków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

79) UCHWAŁA NR XV/108/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia  2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Jastków na 2020 rok UCHWAŁA NR XV/109/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2020 

80) UCHWAŁA NR XV/110/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 

81) UCHWAŁA NR XV/111/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego 
planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2020 

82) Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 

83) Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 

84) Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Budżetowej na lata 2020 – 2023 

85) Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie     wykonania budżetu 
gminy Jastków za 2019 rok. 

 
IV. Budżet  

Budżet gminy Jastków na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Nr III/28/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku. 
 

    Dochody budżetu gminy zostały określone w wysokości  66 755 424,67 zł w tym: 

 

dochody bieżące w kwocie    
56 639 732,20 zł

dochody majątkowe w kwocie 
10 115 692,47 zł 
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Wydatki budżetu gminy zostały określone w wysokości 71 022 888,49 zł,w tym: 

wydatki bieżące w kwocie:     
51 294 228,06 zł  

wydatki majątkowe w kwocie:  
 19 728 660,43 zł   

 

   Plan przychodów budżetu wynosił   7 714 774,89 zł, zł, zaś rozchodów – 3 714 774,89 zł.   

Plan przychodów budżetu: 
7 714 774,89 zł

Plan rozchodów budżetu: 3 714 
774,89 zł 
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W trakcie realizacji budżetu  w uchwale budżetowej dokonywano zmian, w wyniku których ostateczny plan 
dochodów  i wydatków na dzień 31grudnia 2019 r. wynosił: 
 - dochody –  80 848 544,24 zł,  
 - wydatki   –  88 958 576,71 zł, 
 

Dochody 80 848 544,24 zł

Wydatki: 88 958 576,71 zł

 
 
 
Realizacja dochodów. 

 Dochody budżetu gminy na 2019 rok planowane w wysokości 80 848 544,24 zł 
     zostały zrealizowane w wysokości 79 490 986,06 zł, tj. 98,32%, w tym: 
     - dochody bieżące: 
        plan – 64 752 040,94 zł,  wykonanie -  65 019 166,41 zł, tj. 100,41% 
     - dochody majątkowe: 

   plan – 16 096 503,30 zł, wykonanie – 14 471 819,65 zł, tj. 89,91% 
 

Realizacja dochodów bieżących w 2019 roku przebiegała prawidłowo.  
 Zaległości na 31 grudnia 2019 r wynoszą ogółem  4 295 507,34 zł, w tym najwyższe: 
 - opłaty za pobór wody  -  110 629,90 zł, 
 - wynajem lokali  -  532 767,27zł, 
 - podatki i opłaty lokalne   - 1 166 768,07 zł, 
 - opłaty za zrzut ścieków -  65 859,99 zł, 
 - opłaty za odpady -246 263,81 zł, 
 - należności od dłużników alimentacyjnych  -  2 121 882,88 zł /zadanie zlecone/. 

W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, 
na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, dokonuje się również   
zabezpieczenia hipotecznego. 
 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień  oraz umorzeń 
i rozłożenia na raty  za 2019 roku wynoszą  ogółem 1 431 887,49 zł (dane na podstawie sprawozdania PDP)  
w tym: 
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   - obniżenie górnych stawek podatków  -   998 419,23 zł, 
   - udzielone ulgi i zwolnienia   -   403 327,53 zł, 
   - umorzenie zaległości  -    26 966,39 zł, 
   - rozłożenia na raty – 3 174,34 zł 

 
 
 
Realizacja wydatków. 
 

    Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r .wynosi 88 958 576,71 zł, 
  zaś wykonanie 80 549 835,93 zł, tj. 90,55%, w tym: 

- wydatki bieżące :  
plan -  59 098 635,33zł,           wykonanie – 54 822 371,79 zł      - 92,76% 
- wydatki majątkowe: 

 plan – 29 859 941,38 zł,          wykonanie –  25 727 464,14 zł      - 86,16% 
 

 
 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r. 

Plan dotacji wynosi 2 803 816,00 zł,  natomiast wykonanie wynosi 2733 492,34 zł, 
 tj. 97,49%, w tym: 
- organizacje pożytku publicznego -   82 400,72 zł 
- instytucje kultury                          -1 161 700,00 zł 
- przedszkola niepubliczne             -    868 391,62 zł 
- Powiat Lubelski                            -    601 000,00 zł 
- Gmina Wojciechów                      -      20 000,00 zł 
Ponadto Gmina Jastków przekazała w 2019 r. środki finansowe  dla Policji w łącznej kwocie 13 317,95 zł, z tego 
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – 12 500,00 zł,  
Dofinansowanie zakupu drukarki 817,95 zł. 
 
 

organizacje pożytku pu-
blicznego 

instytucje kultury

przedszkola niepubliczne

Powiat Lubelski

Gmina Wojciechów

Policja
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  V.  Inwestycje realizowane z udziałem funduszy zewnętrznych w roku 2019. 

 W budżecie na rok 2019 ujęto wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 
14 757 753,88 zł. W trakcie roku dokonywano zmian, będących wynikiem rozstrzygnięć przetargowych, jak rów-
nież pozyskaniem środków finansowych na nowe zadania.  

 Ostatecznie plan po zmianach na koniec roku wyniósł 16 683 152,71 zł. 

Lp. Nazwa zadania 
Plan na 01.01.2019 

Wykonanie na 
31.12.2019 r. 

 Ogółem 14 757 753,88 12 886 234,85 
 Zadania bieżące 1 854 737,88 1 801 212,74 

1 Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jastków 
53 628,53 54 508,11 

2 Współfinansowanie kosztów Biura ZIT w Lublinie 10 800,00 10 793,88 
3 Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńsz-

czyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny 12 584,00 0,00 

4 Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków II 
755 674,35 558 839,88 

5 Klub Seniora Jastków 113 800,00 93 997,05 

6 Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawo-
dowego w gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn  0,00 6 544,17 

7 Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków 510 923,00 637 719,80 
8 Radosny maluch,aktywna mama 397 328,00 348 042,74 
9 Aktywizacja zaodowa i społeczna 0,00 0,00 

10 Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Jastków  0,00 90 767,11 

 Zadania majątkowe 12 903 016,00 11 085 022,11 

1 
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kom-
pleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w 
m.Jastków i Ożarów 1 930 000,00 955 529,59 

2 Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jast-
ków  1 850 000,00 5 754,68 

3 Mobilny LOF 1 265 000,00 2 856 783,60 

4 Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF 
przez rewitalizację  1 423 000,00 1 020 192,25 

5 
Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lu-
belskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację-ter-
momodernizacja  0,00 304 505,23 

6 
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Siepra-
wicach i adaptacja na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 0,00 33 858,37 

7 E-gminy w LOF 880 000,00 50 063,53 

8 Budowa boisk wielofunkcyjnych służących rekreacji-Płouszo-
wice 306 000,00 300 900,00 
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9 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Snopko-
wie  0,00 35 576,52 

10 Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńsz-
czyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny 0,00 109 425,45 

11 Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków II 0,00 0,00 
12 Klub Seniora Jastków 0,00 60 000,00 
13 Radosny maluch, aktywna mama 77 016,00 0,00 

14 Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Jastków  0,00 64 479,18 

15 
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz za-
stosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem 
ulicznym 700 000,00 1 173 985,80 

16 Eko-energia w Gminie Jastków  4 152 000,00 3 605 899,08 
17 Obiekt kultury-świetlica w Miłocinie  320 000,00 508 068,83 

 
 
VI. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok 

 
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok 
 
Przychody ogółem                           9 107 444,97 zł 
w tym: 
- pożyczka z WFOŚiGW                    533 586,46 zł 
- kredyt                                            5 000 000,00 zł 
- obligacje                                        2 000 000,00 zł 
- wolne środki                                  1 573 858,51 zł 
Rozchody ogółem wynoszą             4 627 559,45 zł 
w tym:   
- spłata pożyczek i kredytów             2 640 979,45 zł 
- wykup obligacji                               1 000 000,00 zł 
- przelewy na rachunki lokat                 986 580,00 zł 
 (środki z FDS na 2020 r.) 
 
Budżet 2019 roku został zamknięty deficytem w wysokości  1 058 849,87 zł.   
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych  obligacji na dzień 31 
grudnia 2018 r.  wynoszą ogółem 33 340 256,73 zł,   w tym: 
- pożyczki i kredyty w kwocie 8 340 256,73 zł, 
- wyemitowane obligacje na kwotę 25 000 000,00 zł. 
 W 2019 r.Gmina Jastków nie udzielała poręczeń i gwarancji.  
 

 
VII. Fundusz Sołecki  
 
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na 2019 rok  w wysokości 612 305,63 zł, nato-
miast zostały zrealizowane  w kwocie 578 147,23 zł, tj. 94,42%. 
 
Najczęstszymi zadaniami realizowanymi przez sołectwa były zadania związane z infrastrukturą drogową, poprawa 
nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, montaż wiat przystankowych, zakup lamp solarnych, a także zimowe 
oraz letnie utrzymanie dróg, chodników i poboczy.  
Siedem sołectw część kwoty z funduszu sołeckiego przeznaczyło na organizację festynów rodzinnych, które odby-
wały się w miesiącach letnich. Sołectwa zadbały również o organizację czasu wolnego dla dzieci finansując półko-
lonie letnie, w których łącznie uczestniczyło 210 dzieci z 8 miejscowości.  
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W 9 miejscowościach odbywały się również spotkania, warsztaty oraz wyjazdy dla dzieci i dorosłych mieszkańców 
w celu poprawy dostępności do kultury.  
Mieszkańcy coraz częściej zaczęli przychodzić do świetlic wiejskich, w których odbywają się warsztaty, spotkania 
oraz zebrania wiejskie. Pieniądze z fundusz sołecki przeznaczono na prace remontowe w świetlicach, zadbanie  
o teren wokół świetlic m.in. chodniki i podjazdy z kostki brukowej, zakup nasadzeń i urządzeń na place zabaw. 
 Zakupiono również część wyposażenia do świetlic według potrzeb i planów sołectwa.  
Bardzo ważna dla naszych sołtysów oraz mieszkańców wsi jest estetyka naszej gminy dlatego część funduszy zo-
stała przeznaczona na poprawę estetyki wsi, sprzątanie terenu, porządkowanie, a także koszenie miejsc,  
w których spotykają się mieszkańcy tj. boiska, place zabaw, tereny przy świetlicach.   
Mieszkańcy sołectw wspierają także Szkoły Podstawowe, do których uczęszczają dzieci z ich obwodu poprzez za-
kup sprzętu oraz pomocy naukowych. 
 
 
VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 
Wieloletnia prognoza finansowa /WPF/ przedstawia zadania Gminy Jastków w perspektywie wieloletniej. Wielo-
letnią prognozę finansową Gminy Jastków na lata 2019 – 2022 uchwalono Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy 
Jastków z dnia 21 grudnia 2018r., 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. 
Wykonane w 2019 roku dochody bieżące budżetu gminy stanowią kwotę 65 019 166,41 zł,  
natomiast wykonane wydatki bieżące wynoszą kwotę 54 822 371,79 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nad-
wyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 10 196 794,62 zł,  
a powiększona o wolne środki  wynosi 11 770 653,13zł, a więc reguły wynikające z art. 242  
w zakresie części bieżącej budżetu gminy zostały spełnione. 
 Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 33 340 256,73 zł, tj. 51,28 %  
wykonanych  dochodów ogółem. Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym,  
że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.  
 
Plan przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2019 wynosił ogółem  9 048 006,35 zł, zaś wykonanie 7 219 051,02, tj. 
79,79%. Dane dotyczące informacji o planie, wykonaniu oraz stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych 
programów wieloletnich zawartych w WPF na 2019 rok. 
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L.p. Nazwa i cel Okres realiza-
cji 

Planowane na-
kłady finansowe 

Plan 2019 Nakłady 
przed 

01.01.2019 

Wykonanie na 31.12.2019 
% realizacji 

 - wydatki bieżące   4 560 118,85 1 728 212,35 376 382,62 1 098 190,95 1 474 573,57 32,34  

1 Radosny maluch - Ak-
tywna mama 

2018 2020 1 097 792,00 397 328,00 307 422,87 348 042,74 655 465,61 59,71 Realizacja projektu 
przebiega zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem 

2 Atrakcyjne szkolnictwo 
w gminie Jastków II 

2019 2021 985 198,45 748 264,35 0,00 558 839,88 558 839,88 56,72 Realizacja projektu 
przebiega zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem 

3 Klub Seniora Jastków 2018 2020 367 252,00 130 500,00 68 959,75 93 997,05 162 956,80 44,37 Realizacja projektu 
przebiega zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem 

4 Placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży na terenie 
Gminy Jastków 

2019 2021 1 159 630,00 407 690,00 0,00 90 767,11 90 767,11 7,83 Realizacja projektu 
przebiega zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem 

5 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna 

2019 2022 907 620,00 36 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja projektu roz-
pocznie się w 2020 r. 

6 Partnerstwo na rzecz 
aktywnego włączenia 
społeczno-zawodowego 
w gminach: Jastków, Lu-
bartów, Niemce, Spi-
czyn 

2019 2021 42 626,40 8 028,00 0,00 6 544,17 6 544,17 15,35 Realizacja projektu 
przebiega zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem 

 - wydatki majątkowe   33 009 096,00 7 319 794,00 7 734 827,15 6 120 860,07 13 855 687,22 41,98  

1 Oczyszczalnia ścieków 
w miejscowości Snop-
ków, Gmina Jastków 

2018 2021 4 500 000,00 622 000,00 0,00 5 754,68 5 754,68 0,13 W trakcie przygotowa-
nia dokumentacji prze-
targowej 

2 Mobilny LOF 2016 2020 8 800 000,00 2 931 000,00 5 921 855,37 2 856 783,60 8 778 638,97 99,76 Zadanie zostało zreali-
zowane w 100% 

3 Klub Aktywności Miesz-
kańców w m. Marysin 

2015 2020 680 000,00 100 000,00 0,00 19 999,80 19 999,80 2,94 Wykonano ogrodzenie 
działki, budowa bu-
dynku przesunięta na 
kolejne lata 
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4 Poprawa spójności 
przestrzennej , społecz-
nej i kulturowej LOF 
przez rewitalizację 

2016 2020 4 310 000,00 1 313 000,00 630 139,67 1 268 597,90 1 898 737,57 44,05 Wykonano jedno z 
trzech zadań przewi-
dzianych w projekcie-
przebudowa pozosta-
łych budynków- 48% za-
awansowania robót 

5 Radosny maluch - Ak-
tywna mama 

2018 2020 77 016,00 77 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadania w 
90%, rozliczenie inwe-
stycji przesunięto na 
2020 rok 

6 Obiekt kultury-świetlica 
w Miłocinie 

2018 2020 1 010 500,00 512 000,00 15 110,00 508 068,83 523 178,83 51,77 Budynek w stanie suro-
wym, przykryty da-
chem, rozpoczęto prace 
wewnątrz budynku 

7 Klub Seniora Jastków 2018 2019 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 Wykonano w 100% za-
płanowane wydatki in-
westycyjne przewi-
dziane w projekcie 

8 Atrakcyjne szkolnictwo 
w gminie Jastków II 

2019 2021 40 750,00 40 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zrealizowane w projek-
cie wydatki zostały za-
kwalifikowana do wy-
datków bieżących 

9 Placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży na terenie 
Gminy Jastków 

2019 2021 105 150,00 105 150,00 0,00 64 479,18 64 479,18 61,32 Realizacja zadania-64%, 
pozostałe wydatki będą 
zrealizowane w 
2020roku 

10 Jesteśmy EKOlogiczni w 
Gminie Jastków 

2019 2021 2 974 000,00 62 000,00 0,00 53 364,55 53 364,55 1,79 Wykonano dokumenta-
cję i złożono wniosek o 
dofinansowanie 

11 Termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawo-
wej w Snopkowie 

2019 2021 905 578,00 35 578,00 0,00 35 576,52 35 576,52 3,93 Wykonany został audyt 
energetyczny oraz stu-
dium wykonalności 

12 Poprawa spójności 
przestrzennej, społecz-
nej i kulturowej Lubel-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego poprzez re-
witalizację-termomo-
dernizacja 

2019 2020 1 052 000,00 312 000,00 0,00 304 505,23 304 505,23 28,95 Zaawansowanie robót 
budowlanych przewi-
dzianych w projekcie - 
34% 
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13 Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w aglomeracji 
Lublin w m.Barak, Dą-
browica, Dębówka, Pło-
uszowice, Płouszowice 
Kolonia 

2017 2022 1 835 136,00 242 550,00 84 104,13 190 107,00 274 211,13 14,94 Wykonano odcinek sieci 
kanalizacji w Dę-
bówce,trwają prace nad 
dokumtacją projektową 
kolejnych odcinków 

14 Zbiornik rekreacyjno-
retencyjny "Jastków" w 
gm.Jastków 

2017 2022 236 000,00 11 000,00 102 586,10 11 000,00 113 586,10 48,13 Wykonano badania ja-
kości wód rz.Ciemięga - 
realizacja zadania po 
uzyskaniu dofinansowa-
nia 

15 Rozbudowa budynku 
szkoły podstawowej w 
Snopkowie 

2018 2022 1 114 963,00 105 000,00 0,00 59 000,00 59 000,00 5,29 Wykonano dokumenta-
cję projektową 

16 Budowa sali gimna-
stycznej przy Szkole 
Podstawowej w Ożaro-
wie 

2018 2020 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadania w ko-
lejnych latach 

17 Rewitalizacja Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 
jako element ochrony 
dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego 
Gminy Jastków - park 

2018 2020 1 842 253,00 50 000,00 981 031,88 18 924,78 999 956,66 54,28 Została utworzona 
ścieżka dydaktyczna 

18 Pomoc dla Powiatu Lu-
belskiego na zadanie 
"Zabezpieczenie osuwi-
ska nasypu drogi powia-
towej nr 2420L Bogu-
cin-Lublin w m.Piotra-
win, Panieńszczyzna" 

2019 2020 925 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 64,86 Przekazano w całości 
zaplanowane środki dla 
Powiatu Lubelskiego 

19 Przebudowa drogi 
gminnej 105992L w 
m.Piotrawin (działka nr 
ew.83/2 i 83/5) oraz 
Jastków (działka nr 
ew.310) z obustronnym 
włączeniem do drogi nr 
2213L Jastków-Wygoda 
(działka nr ew.246 w 
obrębie nr 16 Piotra-
win) 

2019 2020 1 790 750,00 90 750,00 0,00 30 750,00 30 750,00 1,72 Wykonano dokumenta-
cję projektową 
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20 Przebudowa drogi 
gminnej nr 106020L 
(działka nr ewid.520/4 
w obrębie nr 24 Snop-
ków oraz działki nr 
ewid.35/10,35/11, 34 i 
130/1 w obrębie nr 7 
Marysin) 

2019 2020 550 000,00 50 000,00 0,00 33 948,00 33 948,00 6,17 Wykonano dokumenta-
cję projektową 
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IX. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na koniec 31.12.2019 roku. 
 
Poniższe zestawienie przedstawia przebieg wykonania inwestycji w 2019 roku w rozbiciu na planowaną kwotę 
oraz faktyczne wykonanie. 
 
Lp.  Wyszczególnienie  Plan  Wykonanie  

1  Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin w m.Barak, Dąbrowica, 
Dębówka, Płouszowice, Płouszowice Kolonia  242 550,00  190 107,00  

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Tomaszowice Kolonia(projekt)  70 000,00  68 600,00  

3  Budowa nowego ujęcia wody na terenie gminy Jastków  30 000,00  0,00  

4  Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jastków  206 000,00  83 618,38  

5  Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Jastków  52 000,00  37 552,28  

6  Projekt kanalizacji w m.Snopków  91 020,00  91 020,00  

7  Zbiornik rekreacyjno-retencyjny "Jastków" w gm.Jastków  11 000,00  11 000,00  

8  Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jastków  622 000,00  5 754,68  

9  Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe dzia-
łania dotyczące przebudowy ujęć wody w m.Jastków i Ożarów  1 970 000,00  987 753,20  

10  Wykup odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  40 000,00  13 546,00  

11  
Przebudowa drogi gm. nr 105992L w m.Piotrawin (działka nr ew.83/2 i 
83/5)oraz Jastków(działka nr ew.310) z obustronnym włączeniem do drogi 
nr 2213L Jastków-Wygoda (działka nr ew.246 w obrębie nr 16 Piotrawin)  

90 750,00  30 750,00  

12  
Przebudowa drogi gm.nr 112573L Panieńszczyzna-Płouszowice (dz.nr 
ewid.45,48,504/2,504/3) oraz drogi wewn.ozn.nr 515 (ul.Pocztowa), 514 
(ul.Spółdzielcza), 32/10 i 550 (ul.Szkolna) w m.Panieńszczyzna  

3 620 000,00  3 609 174,92  

13  Przebudowa drogi gm.106020L Snopków, Marysin  50 000,00  33 948,00  

14  

Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu 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.Siepra-
wice, Nr 105979L(dz.nr ew.954/2)  

2 047 000,00  2 032 953,46  

15  Przebudowa drogi wewn.Nr 894 w m.Dąbrowica  30 000,00  29 957,50  

16  Przebudowa drogi wewn.ozn.Nr 205/3, 205/35, 205/7, 205/43, 205/26 o 
długości 400m w m.Dębówka  400 000,00  396 675,00  
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17  Przebudowa drogi wewn.ozn.Nr 393/23 w m.Płouszowice Kolonia  137 000,00  136 893,65  

18  Przebudowa drogi wewn.ul.Amarantowej w m.Marysin (z włączeniem do 
drogi gm.Nr 105998L-ul.Szarugi)  219 000,00  218 940,00  

19  Przebudowa ul.Szelestnej w m.Natalin  427 000,00  426 510,00  

20  
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
Nr 106018L w m.Jastków oraz przebudowa włączenia do drogi powiatowej 
Nr 2212L Jastków-Snopków  

225 354,00  225 353,98  

21  Mobilny LOF  2 931 000,00  2 856 783,60  

22  Klub Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin  100 000,00  19 999,80  

23  Wykon.projektu siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz wykonanie ogro-
dzenia-fund.sołecki Dąbrowica  12 287,70  11 690,00  

24  Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Pa-
nieńszczyźnie-pałac  1 285 250,00  1 205 776,99  

25  
Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF przez rewita-
lizację  1 313 000,00  1 268 597,90  

26  Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF poprzez re-
witalizację- termomodernizacja  312 000,00  304 505,23  

27  Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Sieprawicach i adap-
tacja na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  35 000,00  33 858,37  

28  Wykup gruntów pod drogi  40 000,00  10 810,94  

29  Instalacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy  11 500,00  11 144,54  

30  E-gminy w LOF  880 000,00  50 063,53  

31  Modernizacja zaplecza socjalno-bytowego w budynku OSP Tomaszowice  44 000,00  44 000,00  

32  Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach  2 856 000,00  2 836 968,44  

33  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie  105 000,00  59 000,00  

34  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie  35 578,00  35 576,52  

35  Budowa boisk wielofunkcyjnych służących rekreacji-Płouszowice  306 000,00  300 900,00  

36  Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ra-
mach Centrum Rozwoju Rodziny  142 425,45  138 998,49  
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37  Atrakcyjne szkolnictwo II-zakup wyposażenia  40 750,00  0,00  

38  Remont budynku po byłym przedszkolu samorządowym z przeznaczeniem 
na działalność Klubu Seniora  354 100,00  354 095,03  

39  Wykonanie monitoringu w budynku żłobka  15 000,00  15 000,00  

40  Wykonanie placu zabaw przy żłobku  139 016,00  0,00  

41  
Wykonanie 2 placów zabaw oraz doposażenie świetlic w ramach projektu 
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Jastków  

105 150,00  64 479,18  

42  Zakup zestawu do utrzymania dróg  112 000,00  109 235,99  

43  Budowa oświetlenia chodnika w pasie drogi wojew.Nr 809 Snopków-Krasie-
nin w m.Snopków  10 000,00  9 987,60  

44  Projekt oświetlenia drogi wojew.Nr 830 w m.Dąbrowica (dz.nr 789,804)  7 000,00  6 765,00  

45  Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie in-
teligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym  1 173 985,80  1 173 985,80  

46  Eko-energia w Gminie Jastków  4 072 000,00  3 605 899,08  

47  Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków  62 000,00  53 364,55  

48  Renowacja Cmentarza Legionistów w Jastkowie  384 000,00  169 194,16  

49  Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy z przebudową kabla zasilającego-
fund.sołecki- Moszna Wieś  12 100,00  8 511,77  

50  Obiekt kultury-świetlica w Miłocinie  512 000,00  508 068,83  

51  Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego jako element ochrony dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego gminy Jastków - park  50 000,00  18 924,78  

52  
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie (adaptacji sali wie-
lofunkcyjnej, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku oraz drogi 
ppoż.)  

1 185 000,00  1 177 238,97  

53  Przygotowanie terenu, projekt i urządzenie siłowni zewnętrznej w m.Piotra-
win-fund.sołecki  20 624,43  18 431,00  

54  Wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej- fundusz sołecki Pa-
nieńszczyzna  3 000,00  3 000,00  

 
RAZEM  29 247 441,38  25 114 964,14 
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Dokumentacja fotograficzna wybranych inwestycji : 
 
1) Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac.  
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2) „Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. 
 
Inwestycja zakłada przebudowę i modernizację istniejącego budynku tzw. „Agronomówki” oraz przebudowa  
i modernizacja poprzemysłowego budynku, w którym zlokalizowana jest lecznica weterynaryjna wraz z dostoso-
waniem obiektu do nowych funkcji użytkowych z naciskiem na usługi społeczne w Jastkowie. 
 
Prace budowlane na budynku dawnej Agronomówki adaptują go pod siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej, 
świetlicy środowiskowej z zapleczem socjalnym i sanitarnym, a także komisji alkoholowej, zespołu interdyscypli-
narnego i Koła Gospodyń Wiejskich.  
 
Drugą inwestycją realizowaną w ramach projektu jest przebudowa budynku gospodarczego w którym mieści się 
weterynaria. 
Część pomieszczeń na parterze zostanie zaadaptowana na potrzeby lecznicy weterynaryjnej. Pomieszczenia na 
parterze i piętrze budynku zostaną także przeznaczone dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej  
z udzielaniem pomocy dla rolników, w tym m. in. porad prawnych oraz porad związanych z prowadzeniem rachun-
kowości rolniczej itp. 
Na części parteru oraz na piętrze zostaną wyodrębnione mieszkania socjalne, zapewniające minimalne potrzeby 
bytowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 
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3) Sala gimnastyczna w m. Tomaszowice 
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4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m  Płouszowice. 
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5) Świetlica wiejska w m. Miłocin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6)  Stacja uzdatniania wody Jastków 
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7) Renowacja cmentarza legionistów w m. Panieńszczyzna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X. Informacje o stanie mienia komunalnego 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Porównanie stanu 

mienia komunalnego gminy Jastków w latach 2018-2019.  

 

Lp GRUPA Stan na dzień  31.12.2018 Stan na dzień  31.12.2019 
Powierzchnia Wartość w zł 

 
Powierzchnia Wartość w zł 

 

1. 
 
 
Gruntu orne 

 
119,0463 ha 

 
1.159.161,63 

 
119,0391 ha 

 
1.164.321,63 

2. Sady 0,3100 ha 2.400,- 0,3100 ha 2.400,- 
3. Łąki trwałe 13,9218 ha 96.610,- 14,0751 ha 96.810,- 
4. Pastwiska trwałe 21,0485 ha 222.121,- 21,0485 ha 222.121,- 
5. Lasy 6,3682 ha 24.892,- 6,3682 ha 24.892,- 

6. Grunty zadrzewione i 
zakrzaczone 0,3400 ha 1.360,- 0,3400 ha 1.360,- 

7. Tereny mieszkaniowe 3,6660 ha 27.399,36 1,9744 ha 7.497,54 

8. Tereny 
przemysłowe 3,1265 ha 238.086,85 2,9176 ha 475.427,76 

9. Tereny zabudowane 
inne 22,7380 ha 1.067.094,47 17,6333 ha 964.824,40 

10. 
 

Zurbanizowane te-
reny niezabudowane 3,4938 ha  

139.054,- 2,1381 ha  
106.214,- 
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11. 
Tereny komunika-
cyjne 133,7103 ha 7.916.355,79 139,6451 ha 8.706.719,40 

12. Tereny różne 2,1917 ha 26.494,15 2,1917 ha 26.494,15 
13. Nieużytki 0,5100 ha 2.550,- 0,5100 ha 2.550,- 
14. Wody 0,8600 ha 1.080,- 0,8600 ha 1.080,- 

 RAZEM 331,3311 ha 10.924.659,25 329,0511 ha 11.802.711,88 
 
 2. Dane dotyczące zasobów Gminy, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabele:  

GRUNTY KOMUNALNE 
 

 
 

 
 GRUPA 

 
Powierzchnia 

 
Wartość w zł 

Prawa majątkowe 
 
 
Własność Użytkownik 

wieczysty 
wartość 

 
1. 

 
Gruntu orne 

 
119,0391  ha 

 
1.164.321,63 119,0391 ha 

- 

 
2. 

 
Sady 

 
0,3100 ha 

 
2.400,- 

 
0,3100 ha 

 
- 

 
3. 

 
Łąki trwałe 

 
14,0751 ha 

 
96.810,- 

 
14,0751 ha 

 
- 

 
4. 

 
Pastwiska trwałe 

 
21,0485 ha 

 
222.121,- 

 
21,0485 ha 

 
- 

 
5. 

 
Lasy 

 
6,3682 ha 

 
24.892,- 

 
6,3682 ha 

 
- 

 
6. 

Grunty zadrzewione i 
zakrzaczone 

 
0,3400 ha 

 
1.360,- 

 
0,3400 ha 

 
- 

 
7. 

 
Tereny mieszkaniowe 

 
1,9744 ha 

 
7.497,54 

 
1,9744 ha 

 
- 

 
8. 

Tereny 
przemysłowe 

 
2,9176 ha 

 
475.427,76 2,9176 ha 

- 

 
9. 

 
Tereny zabudowane 
inne 

 
17,6333 ha 

 
964.824,40 

 
17,6333 ha 

 
- 

 
10. 

 
Zurbanizowane tereny 
nie zabudowane 

 
2,1381 ha 

 
106.214,- 
 

 
2,1381 ha 

 
- 

 
11. 

 
Tereny komunikacyjne 

139,6451 ha 
 
8.706.719,40 

 
139,6451 ha 

 
 

 
12. 

 
Tereny różne 

 
2,1917 ha 

 
26.494,15 

 
2,1917 ha 

 
- 

 
13. 

 
Nieużytki 

 
0,5100 ha 

 
2.550,- 

 
0,5100 ha 

 
- 

 
14. 

 
Wody 

 
0,8600 ha 

 
1.080,- 

 
0,8600 ha 

 
- 

  
RAZEM 

 
329,0511 ha 

 
11.802.711,88 
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BUDYNKI,  BUDOWLE i INNE ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG KŚT STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY JASTKÓW  
 

L.p. Nazwa według KŚT Wartość brutto na koniec 
roku  

1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

18.835.381,14 

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
3 Kotły i maszyny energetyczne 819.248,55 
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 952.892,45 
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 361.487,50 
6 Urządzenia techniczne 9.428.106,84 
7 Środki transportu 1.537.903,24 
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
87.728,26 

 
 
 
XI. Systemu gospodarowania odpadami gminy Jastków  
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r. gmina była obsługiwana przez firmę 
Eko-Trans Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka –umowa nr SI.271.25.2019.CT/1 zawarta w dniu 31.05.2019 
r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na 
terenie Gminy Jastków” od  1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 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 2019 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XII. Gospodarka wodno-ściekowa 

Analiza zapotrzebowania w zakresie zbiorowego zapotrzebowania na wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
wykazała na dzień 31.12.2019 r. poziom dostępności do usług w wysokości: 1106 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 
3785 wodociągowych.  

OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROK 2019 

KWOTA 
(zł) 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  
 

1757760,58 
 

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  
 

2034471,00ﾠ 
 

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stan 
na 31.12.201 – zaległości od wejście w życie 
ustawy u.c.p.g. tj. lipiec 2013 r. 

   372662,63 
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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 ramach projektu pt. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w gminie Jastków, kompleksowe działania doty-
czące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów” w 2019 zrealizowano kompleksową przebu-
dowę ujęcia wody w Jastkowie.  
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XIII. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW,  

Kontynuując rozpoczęte w 2012 r. prace nad zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jastków w bieżącym roku Rada Gminy uchwaliła następujące zmiany: 
uchwała nr V/38/2019 z dnia 2019-03-08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jastków – część III – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice, Płouszowice, Płou-
szowice Kolonia, Dąbrowica.  
W trakcie opracowania Gmina wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nie rolnicze o łącznej powierzchnia 73,1665 ha, z czego w decyzji Ministra otrzymaliśmy 
zgodę na 19,9538 ha. Ponad 53 ha terenów planowanych w zmianie MPZP nie uzyskało aprobaty Ministra. Wójt 
w porozumieniu z Radą Gminy Jastków poprzedniej kadencji podjęła działania aby tereny, które były zaprojekto-
wane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a nie uzyskały zgodny Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi a mające dostęp do drogi publicznej przeznaczyć na tereny zabudowy zagrodowej. W ten sposób około 50-
60% terenów odrzuconych przez ministerstwo udało się zmienić na tereny zabudowy zagrodowej oznaczone w 
nowych planach miejscowych symbolem RM.  
 
W terenach na które wyraził zgodę Minister Rolnictwa znalazły się obszary z przeznaczeniem pod: tereny zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, terenu usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolem U/MN, tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U. Uchwała nr XI/78/2019 z dnia 
2019-09-27  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – 
obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka. 

 
W trakcie opracowania Gmina do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nie rolnicze o łącznej powierzchnia 203,1182 ha, z czego w decyzji Ministra otrzymaliśmy zgodę 
na 81,2055 ha. Ponad 123 ha terenów planowanych w zmianie MPZP nie uzyskało aprobaty Ministra. Wójt w 
porozumieniu z Radą Gminy Jastków poprzedniej kadencji podjęła działania aby tereny które były zaprojektowane 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  a nie uzyskały zgodny Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, a mające  dostęp do drogi publicznej przeznaczyć na tereny zabudowy zagrodowej. W ten sposób 
około 50-60% terenów odrzuconych przez ministerstwo udało się zmienić na tereny zabudowy zagrodowej ozna-
czone w nowych planach miejscowych symbolem RM. 

 
W terenach na które wyraził zgodę Minister Rolnictwa znalazły się obszary z przeznaczeniem pod: tereny zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczone symbo-
lem MM, terenu usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem U/MN, tereny zabudowy 
usługowej oznaczone symbolem U, tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz oznaczone sym-
bolem UC/P, tereny koncentracji usług oznaczone symbolem U/UC, tereny obiektów przemysłu, rzemiosła, skła-
dów i baz oraz tereny usług oznaczone symbolem P/U oraz punkt zbiorki odpadów oznaczone symbolem PZO. 
 
Do uchwalenia w 2020 roku pozostały jeszcze dwie części, tj.: część IV (obszary położone  
w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów)  oraz część  
V (obszary położone w obrębach geodezyjnych: Ługów, Moszenki, Sługocin, Sieprawki Kolonia, Sieprawice). Obec-
nie obie części znajdują się na końcowym etapie uzyskiwania uzgodnień i opinii od instytucji rządowych  
i branżowych. Po ich uzyskaniu projekty zmian MPZP będą wyłożone do publicznego wglądu  w trakcie których 
będzie zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego. 
W trakcie wyłożenia, a także 14 dni po jego zakończeniu będzie można składać uwagi do projektu zmiany MPZP. 
Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz przy braku konieczności ponawiania procedury planistycznej (ponowne 
uzgodnienia i wyłożenie do wglądu publicznego) projekt zmiany zostanie przedłożony Radzie Gminy Jastków ce-
lem podjęcia uchwały o uchwalaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jast-
ków. 
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XIV. Programu Współpracy Gminy Jastków w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi.  

 Gminy Jastków w roku 2019 na realizację zadań publicznych wyniosła 130.000.00 zł, z tego podpisano umowy  
z organizacjami pozarządowymi na kwotę 86 516,00 zł.  

Wkład środków finansowych własnych organizacji, które realizowały zadania wyniósł 2 375,00 zł. We wszystkich 
zadaniach dotowanych przez gminę i realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe brali udział wo-
lontariusze, a ich prace wyceniono na około 13 215,30 zł. Kwota dotacji niewykorzystanej lub nienależycie pobra-
nej wraz z odsetkami w wysokości 4 115,28 zł zwrócona została do budżetu Gminy Jastków.  
 
W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy Jastków 8 podmiotów prowadzących   działalność pożytku pu-
blicznego zrealizowało 11 projektów. 
 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego współfinansowanie z budżetu Gminy Jastków w 2019 roku. 

Liczba otwartych konkurów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w  otwartych konkursach ofert 15 

Liczba zawartych umów w otwartych konkursach ofert  na realizację zadania publicznego 9 
Liczba zawartych umów z pominięciem otwartego konkursu w trybie art. 19a 2 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje 8 

Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach  77 006,00 zł 

Wysokość kwot dotacji udzielonych w trybie art. 19a 9 510,00  zł 
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Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realiza-
cją zadań Gminy Jastków w 2019 roku 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, edu-
kacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i or-
ganizacji wolontariatu.   
 
L
p. 

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa zadania 

 
Kwota dofinansowania 

1.  PLENER Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego  

Ekologia z Plenerem 7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Otwarci i 
Kreatywni” 

Dla ciała i dla ducha! Dla zdro-
wia! 

6 500,00 zł 

3. Kółko Rolnicze w Mosznie 
 

VI Festyn Rodzinny w Mosznie- 
Zawsze Razem 

5 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie „Otwarci i 
Kreatywni” 

Się tworzy- Warsztaty arty-
styczne w gminie Jastków 

 6 340, 00 zł 

5. Stowarzyszenie „Otwarci i 
Kreatywni 

Polityczna i społeczna aktywność 
mieszkańców Jastkowa i okolic 

na przestrzeni wieków  

6 700,00 zł 

6. Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Jastkowskiej 

Warsztaty kreatywności 3 940,00 zł 

7. Klub Piłkarski Legion Toma-
szowice 

Wychowujemy młodzież przez 
sport 

35 500,00 zł 
 

8. Lubelski Klub Kolarstwa 
Górskiego 

Wyścig rowerowy w Gminie Jast-
ków 

1 526,00 zł 

9. Klub Karate Tradycyjnego 
BUSHI 

Mały Karateka 4 500,00 zł 

Razem   77 006,00 zł 

 
XV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastkowie podejmuje działania związane z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Jastków. W 2019 roku do  Komisji wpłynęły 33 wnioski o wszczęcie 
procedury wyjaśniającej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
 W ramach wpierania rodzin z problemem alkoholowym w miejscowości Panieńszczyzna cztery razy w tygodniu 
organizowano zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Ze wsparcia świetlicy środowiskowej korzystało 13 dzieci.  
W październiku w Jastkowie została utworzona placówka wsparcia dziennego w ramach projektu „Rozwój placó-
wek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”, współfinansowanego z środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa  
11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne. W ramach w/w projektu w listopadzie 
została otworzona druga placówka w miejscowości Płouszowice Kolonia. Projekt zakłada po 17 miejsc na każdą 
ze świetlic. Na dzień 31.12.2019r. do projektu zrekrutowano łącznie 21 dzieci. 

Wykaz ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie rea-
lizacji zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy Jastków w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony 
dóbr  i dziedzictwa narodowego , wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 
Lp. 

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa zadania 

 
Kwota dofinansowania 

1 Stowarzyszenie Aktywni 
Sąsiedzi 

II-ga Smugowska Noc Świętojańska 3 750,00 zł 

2. Lubelski Klub Kolarstwa 
Górskiego 

Organizacja szkółki kolarskiej 5 760,00 zł 

Razem 9 510,00 zł 
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Wysokość ́środków finansowych uzyskanych przez Gminę ̨Jastków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń́ na 
sprzedaż ̇napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosła 171 817,22zł. Wysokość ́środków poniesionych na reali-
zację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
wynosi 115 959,74 zł. 

XVI. Pomoc społeczna w gminie Jastków 

Pomoc i wsparcie w gminie Jastków z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 368 osó, co stanowiło 2,62 % 
wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających  
z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 56 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 12 rodzin.  

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 137 osób, co oznaczało 
wzrost w stosunku do roku 2018 o 3 osoby. W gminie Jastków najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 
ośrodek pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych lub wielodzietnych i potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Jastków za 2019 rok została przygotowana na podstawie danych 
zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej 
MRPiPS.  

Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowa-
nie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej in-
formacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych  
z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania 
poniższych wniosków i rekomendacji: 

- Analizując dane o korzystających z pomocy i wsparcia zauważa się, że liczba osób korzystających z pomocy  
i wsparcia w okresie ostatnich lat nieznacznie zmniejsza się. Związane jest to zapewne z obecnie realizowaną 
polityką państwa, to jest szeregiem programów kierowanych na rzecz dzieci i rodziny, jak również osób niepełno-
sprawnych, m.in. program "500+", ustawa "Za życiem", program "Dobry start", "Mama 4 plus", "Świadczenie uzu-
pełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji", "Trzynastki dla emerytów i rencistów". 
- Zmniejsza się liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy i wsparcia, a zwiększa się liczba osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania. 

- Zwiększa się natomiast zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczane na świadczenia z pomocy społecz-
nej, co związane jest m.in. z inflacją, zwiększaniem się kosztów utrzymania i wydatkami na zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb bytowych (np.: zakup żywności, odzieży, opłata rachunków za media, itp). 

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 (śred-
nia)  

537  511  458  391  357  
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Pomoc i wsparcie w gminie Jastków z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 424 osoby, co stanowiło 
3,07 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób ko-
rzystających 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 przy-
padku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 134 osoby, co ozna-
czało spadek w stosunku do roku 2017 o 11 osób. 
 
XVII. Oświata 
 
Rok szkolny 2019/2020 był ostatnim rokiem wdrażania reformy oświaty, w tym funkcjonowania gimna-
zjum w dotychczasowym ustroju szkolnym. Od 1 września 2019 r. rozpoczęły działalność ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Zmiana struktury polskich szkół skutkowała przyjęciem od 1 września 2019 roku do 
szkół ponadpodstawowych dwóch roczników uczniów jednocześnie.  
Z nowym rokiem szkolnym wprowadzono ustawę o opiece zdrowotnej, która zapewniła uczniom  dostęp 
do opieki zdrowotnej w szkole i umożliwiła  korzystanie z usług stomatologicznych na terenie gminy. 
Miniony rok szkolny był także czasem inwestycji oświatowych. Jesienią 2019 r. oddano do użytku salę 
sportową przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach.  
ok szkolny 2019/2020 był także okresem zmian w transporcie uczniów do szkół. Z początkiem września 
wprowadzono lokalną komunikację, która zapewniła mieszkańcom dojazd do najważniejszych instytucji 
gminnych, a dzieciom dowóz do szkół.  
 
Liczba uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych 
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Jastków prowadziła 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 
łącznie 928 uczniów. 
 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 
 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego  
w Jastkowie                391 18 

Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w 
Ożarowie 94 8 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa  
w Płouszowicach               111 8 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Snopkowie 174 10 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                
w Tomaszowicach 158 8 

Razem 928 52 
 

 
Wychowanie przedszkolne w gminie  Jastków w roku szkolnym 2019/2020  

W roku szkolnym 2019/2020 liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w oświacie publicznej jak  
i niepublicznej wynosiła 505. Gmina przygotowała 375 miejsc w placówkach publicznych tj. 150 miejsc 
w Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie, 225 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych. Przedszkola niepubliczne dysponowały 130 miejscami wychowania przedszkolnego. Z oferty 
przedszkolnej na terenie gminy skorzystało łącznie 429 dzieci.   
 

Nazwa placówki Liczba oddziałów 
przedszkolnych Liczba dzieci 

Placówki gminne 

Szkoła Podstawowa   w Jastkowie 2 46 

Szkoła Podstawowa  w Ożarowie 1 23 
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Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 1 27 

Szkoła Podstawowa  w Snopkowie 2 36 

Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach 3 51 

Przedszkole Samorządowe w Jastkowie 6 145 

Razem 15                     328 

Przedszkola niepubliczne 

Przedszkole Niepubliczne ,,Smyk” 3 64 

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Franciszka         
z Asyżu 2 13 

Przedszkole Niepubliczne ,,Akademia Przygody” 2 24 

Razem 7 101 

 
Dzieci z gminy Jastków uczęszczające do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach  
Z wychowania przedszkolnego w innych gminach w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 150 dzieci. 

 
Gmina Liczba dzieci         

w przedszko-
lach 

publicznych 
prowadzonych 

przez JST 
 

Liczba dzieci              
w przedszkolach 
publicznych  pro-
wadzonych przez 

inne podmioty 
niż JST 

 

Liczba dzieci           
w przedszko-
lach niepu-
blicznych 

Liczba dzieci           
w oddziałach 

przedszkolnych 
prowadzonych 

przez JST 
 

Liczba dzieci              
w niepublicz-
nych innych 
formach wy-

chowania 
przedszkol-

nego 
Miasto Lu-
blin 

28 13 62 -  1 

Konopnica - - 16 - - 
Nałęczów - - 2 4 - 
Niemce - - 5 6 - 
Garbów - - 6 4 - 
Wojciechów - - - 3 - 
Razem 28 13 91 17 1 

 
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 
Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu gminy dotację na zasadach określonych w przepisach  
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. Gmina Jastków w 2019 roku przekazała dotację placówkom 
niepublicznym w wysokości 868 391,62 zł., w tym 79 598,08 zł. na dzieci posiadające orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. 
 

Przedszkole Kwota dotacji 
na dziecko  

Dotacja przeka-
zana 

w tym kwota subwencji na dzieci 
niepełnosprawne  

 Niepubliczne Przedszkole 
,,Smyk" w Dąbrowicy 

570,08 554 708,33    79 598,08 

 Niepubliczne Przedszkole 
im. Św. Franciszka z Asyżu          
w Dąbrowicy 

570,08 144 800,32 0,00 

Przedszkole Niepubliczne 
Akademia Przygody 

570,08 168 882,97 0,00 

 
Edukacja uczniów niepełnosprawnych 
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W 2019/2020 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków uczyło się  
28 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 4 dzieci posiadających w/w orzeczenie w oddziałach 
przedszkolnych, oraz 2 dzieci w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie gminy. 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystali z nauczania indywidualnego, zajęć rewa-
lidacyjnych i specjalistycznych np. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających 
uzdolnienia czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, posiadające opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczestniczyły w dodatko-
wych zajęciach wspomagających rozwój. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego z uwagi na autyzm lub sprzężenie mieli zapewnioną pomoc nauczyciela wspomagającego. 
 

Projekty i programy gminne 
1) „Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków” II edycja – projekt dofinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w dwóch szkołach podstawowych: 
w Ożarowie i w Płouszowicach. Celem projektu było  podniesienie kompetencji kluczowych wśród 
uczniów oraz nabycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych 
postaw tj. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Projektem objęci byli także nauczyciele, 
którzy uczyli się wykorzystywania nowoczesnych metod pracy, technologii i sprzętu. Nauczyciele uzyskali 
nowe kompetencje, w szczególności w zakresie narzędzi TIK, w wykorzystywaniu  
e-podręczników i metody eksperymentu w nauczaniu, natomiast uczniowie uzyskali dodatkowe  
umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków  
obcych. W ramach projektu doposażono również pracownie matematyczno-przyrodniczą oraz pracow-
nie ICT w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji podstawy programowej. 

2)  „Program 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 czwartych. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy z 
nich zakładał m.in. przeprowadzenie badań przesiewowych u dzieci, zorganizowanie warsztatów eduka-
cyjnych dla rodziców prowadzonych przez specjalistów: promotora zdrowia, lekarza, dietetyka oraz psy-
chologa, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla grupy docelowej i ich rodzin. Etap drugi skoncen-
trowany był na interwencji uczniów będących w grupie ryzyka tj. opracowanie indywidualnego planu 
postępowania zdrowotnego dla każdego dziecka zakwalifikowanego do programu interwencyjnego, pro-
wadzenie indywidualnych spotkań konsultacyjnych z lekarzem, dietetykiem, psychologiem, specjalistą 
aktywności fizycznej oraz  prowadzenie konsultacji poprzez platformę internetową.  

3) Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej ,,Przyjaciele Zippiego” realizowany  z dziećmi w 
wieku do 9 lat we wszystkich szkołach podstawowych. Celem programu jest promocja zdrowia, dobrego 
samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, rozwijanie strategii 
radzenia sobie ze stresem i trudnościami. 

4) SKS 2020-  projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych. Umożliwia dzieciom podejmowanie 
dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyj-
nych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia fizyczne w danej szkole. W programie uczestniczy 
110 uczniów z 4 szkół podstawowych. 

Stypendia o charakterze motywacyjnym 

W bieżącym roku szkolnym 32 uczniów ze szkół podstawowych otrzymało stypendia naukowe Wójta 
Gminy Jastków za wybitne wyniki w nauce oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnego 
konkursu przedmiotowego.  

L.p Nazwa szkoły Liczba stypendystów 
1 Szkoła Podstawowa w Jastkowie 7 
2 Szkoła Podstawowa w Ożarowie 5 
3 Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 8 
4 Szkoła Podstawowa w Snopkowie 3 
5 Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach 9 

 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów 
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Organ prowadzący jest zobowiązany zapewnić uczniom publicznych szkół podstawowych 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 2019 r. otrzymała dotację celową 
z budżetu państwa w wysokości 78 797,08 zł. Szkoły za pośrednictwem gminy otrzymały środki na zakup 
materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej, a także na podręczniki dla klas III i 
VI szkoły podstawowej. Łącznie szkoły podstawowe zakupiły podręczniki  i materiały ćwiczeniowe dla 
929 uczniów. W tym zakupiono 4 komplety podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.  

XVIII. Kultura w gminie Jastków 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy sukcesywnie realizuje podstawowe działanie statutowe 

jakim jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej w gminie Jastków. W 2019 roku ośrodek 

prowadził szeroko zakrojoną działalność kulturalną oraz promocyjną na terenie gminy i poza nią, jak 

również organizował zajęcia dla różnych grup wiekowych. 

I.  Działalność kulturalna 
 Kalendarz imprez  z zakresu kultury zrealizowanych w 2019 r. 

Rodzaj imprezy Uczestnicy Termin 
Koncert „Hej Kolęda, Kolęda” 
 w  Tomaszowicach 

Dzieci, młodzież, dorośli, 
seniorzy 

13 stycznia 

Spotkanie integracyjne z ZPiT „Kębłowo” Dzieci, młodzież, dorośli 19 stycznia 
„Jastkowskie kolędowanie”  
w Tomaszowicach 

Dzieci, młodzież, dorośli, 
seniorzy 

20 stycznia 

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Akademii Kultury Dzieci, seniorzy styczeń 
Koncert dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w 
Panieńszczyźnie 

Dorośli 01 lutego 

74. Rocznica Bitwy pod Marysinem Młodzież, dorośli, seniorzy 02 lutego 
Ferie z Kulturą w GOKiS Dzieci, młodzież 11-12 lutego 
Zajęcia artystyczne w  Ożarowie Dzieci, młodzież 13 i 14 lutego 
Ferie z Kulturą w GOKiS Dzieci, młodzież 14-15 lutego 
Zajęcia artystyczne w  Ożarowie Dzieci, młodzież 18 i 21 lutego 
Ferie z Kulturą w GOKiS Dzieci, młodzież 18-19 lutego 
Wyjazdowe warsztaty śpiewu i tańca ludowego /dla 
ZPiT „Dąbrowica” 
w Kazimierzu Dolnym 

Dzieci, młodzież 18-21 lutego 

Ferie z Kulturą w GOKiS Dzieci, młodzież 21-22 lutego 
Wyjazd do teatru w Warszawie Dorośli, seniorzy 02 marca 
Dzień Kobiet w Płouszowicach Dorośli, seniorzy 09 marca 
Szkolny Konkurs Recytatorski w Ożarowie Dzieci, młodzież 21 marca 
Dzień Otwarty Akademii Kultury  
w Jastkowie 

Dzieci  30 marca 

15. Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych 
 i Młodzieżowych w Dąbrowicy 

Dzieci, młodzież 05 kwietnia 

Festiwal Wielkanocny 2019 Dorośli, seniorzy 06 kwietnia 
Warsztaty „Batikowe pisanki” w Dąbrowicy Dorośli, młodzież 08 kwietnia 
Wyjazd dzieci z Akademii Kultury  
do Teatru Muzycznego w Lublinie 

Dzieci 08 kwietnia 

Warsztaty kulinarne w Ożarowie Dorośli, młodzież 12 kwietnia 
Koncert ZPiT „Dąbrowica” podczas uroczystości  „Złote 
gody w gminie Jastków” 

Seniorzy, dorośli, młodzież, 
dzieci 

13 kwietnia 

11. Gminny Konkurs Recytatorski Dzieci, młodzież 25 kwietnia 
Gminny Dzień Kultury w gminie Jastków Dorośli, seniorzy 07 maja 
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Dzień Seniora w Jastkowie   Dorośli, seniorzy 12 maja 
Koncert ZPiT „Dąbrowica” na 600-leciu wsi Uniszowice Dorośli, młodzież 01 czerwca 
20. Festyn Rodzinny  w Jastkowie Dorośli, seniorzy, dzieci, 

młodzież 
01 czerwca 

Sympozjum Naukowe w Jastkowie Dorośli, seniorzy, młodzież 06 czerwca 
Koncert na zakończenie sezonu tanecznego 
ZPiT „Dąbrowica” 

Dorośli, dzieci, młodzież 07 czerwca 

Festyn w Dębówce Dorośli, dzieci, młodzież 08 czerwca 
Koncert Kapeli Ludowej w Panieńszczyźnie Dorośli, seniorzy 08 czerwca 
Wyjazd dzieci z Akademii Kultury do Bałtowa Dzieci 12 czerwca 
Udział  ZPiT „Dąbrowica” w Międzynarodowym 
Festiwalu „Montana  2019” w Bułgarii 

Młodzież, dzieci 15-20 czerwca 

Dni Otwarte  w Akademiach Kultury  na terenie Gminy 
Jastków 

Dzieci 22 czerwca 

Dzień Otwarty Akademii Kultury na terenie Gminy 
Jastków 

Dzieci 29 czerwca 

Koncert  ZPiT „Dąbrowica” podczas Festynu 
Rodzinnego w Mosznie 

Seniorzy, dorośli, młodzież, 
dzieci 

29 czerwca 

Festyn Rodzinny w Piotrawinie Seniorzy, dorośli, młodzież, 
dzieci 

06 lipca 

Lato z kulturą w Dąbrowicy Młodzież, dzieci 08-09 lipca 
Lato z kulturą w Dąbrowicy Młodzież, dzieci 11-12 lipca 
Lato z kulturą w Dąbrowicy Młodzież, dzieci 15 lipca 
Akcje - wakacje w Dąbrowicy Młodzież, dzieci 22-23 lipca 
Akcje - wakacje w Dąbrowicy Młodzież, dzieci 25-26 lipca 
Podsumowanie roku w Akademii Kultury Dzieci 31 lipca 
104. Rocznica Bitwy pod Jastkowem Dorośli,  młodzież, seniorzy 03 sierpnia 
Festyn rodzinny w Jastkowie Dorośli, seniorzy, młodzież i 

dzieci 
11 sierpnia 

Dożynki Gminne Dorośli, seniorzy , młodzież i 
dzieci 

25 sierpnia 

Festyn w Smugach Dorośli, seniorzy, młodzież i 
dzieci 

07 września 

Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie  w Radawcu Dorośli, seniorzy, młodzież i 
dzieci 

08 września 

Wizyta Pana Premiera Rzeczpospolitej Polski w GOKiS 
w Dąbrowicy 

Dorośli, seniorzy, młodzież i 
dzieci 

13 września 

Festyn Rodzinny w Marysinie Dorośli, seniorzy, młodzież i 
dzieci 

14 września 

Jarmark Firlejowski Dorośli, seniorzy, młodzież, 
dzieci 

15 września 

Potańcówka w Dąbrowicy Dorośli, seniorzy 28 września 
Dzień Seniora w Dąbrowicy Dorośli, seniorzy, 05 października 
Koncert ZPiT „Dąbrowica” w InBetween 
 

Dorośli, seniorzy, 06 października 

Warsztaty lepienia z gliny Dorośli 05 i 26 
października 

Koncert ZPiT „Dąbrowica” w InBetween Dorośli, seniorzy, 5 listopada 
Wyjazd do teatru  w Warszawie Dorośli 9 listopada 
Wyjazdowe warsztaty śpiewu i tańca ludowego w 
Puławach 

Dorośli, młodzież 9-11 listopada 

Koncert ZPiT „Dąbrowica” w Ożarowie  na Dniu 
Seniora 

Seniorzy 16 listopada 

13. Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej  w 
Dąbrowicy 

Dzieci, młodzież 18 listopada 
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Andrzejki KGW Dąbrowica Dorośli, młodzież 23 listopada 

Andrzejki dla dzieci i młodzieży Dzieci, młodzież 29 listopada 

Mikołajki dla dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież 6 grudnia 

Warsztaty florystyczne w Ożarowie Dorośli 18 grudnia 

Koncert Bożonarodzeniowy w Dąbrowicy Dorośli, dzieci, młodzież, 20 grudnia 

 
1. DLA NAJMŁODSZYCH  

 Dla najmłodszych skupionych w Akademii Kultury (przestrzeni animacji społeczno-kulturalnej w środo-

wisku lokalnym) organizowane były od stycznia do grudnia 2019 roku cykliczne zajęcia świetlicowe w 

miejscowościach: Jastków, Moszenki, Ługów i Ożarów.   

Dzieci w roku 2019 brały udział w imprezach tematycznych takich jak „Bal Karnawałowy dla uczestni-

ków Akademii Kultury”, „Mikołajki” czy „Dzień Dziadka i Babci”. Działania Akademii skupiają się na or-

ganizowaniu różnego rodzaju zajęć artystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, animacyjnych oraz 

muzycznych.  Grupy brały udział w wydarzeniach gminnych m.in. „Festyn Rodzinny” i „Jarmark  

Firlejowski”. 

 

2. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 W siedzibie Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu w 2019 roku cyklicznie działały: grupa plastyczna, nauka 

gry na keyboardzie oraz zajęcia z robotyki. Zajęcia odbywały się popołudniami skupiając dzieci i młodzież 

z terenu gminy Jastków. Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2019r. organizowano także 

zajęcia kulturalne w placówkach oświatowych naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach – 

chór; Szkoła Podstawowa w Ożarowie – dwie grupy teatralne (młodsza i starsza); Szkoła Podstawowa  w 

Jastkowie – chór. Zespoły te brały czynny udział w życiu szkół uczestnicząc w różnego typu okazjonalnych 

świętach i akademiach takich jak: początek i zakończenie roku szkolnego, Ślubowanie klas pierwszych, 

Dzień Patrona Szkoły, Dzień Kobiet, Dzień Matki i innych.  

Ponadto od 1970 r. w ośrodku działa Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica”  

wraz z Kapelą Ludową.  Zespół od stycznia do grudnia 2019 roku skupiał cztery grupy wiekowe (począt-

kująca, dzieci, młodzież i dorośli) prowadzone przez wykwalifikowanego choreografa. W tym roku Zespół 

intensywnie rozwijał swój repertuar. Zostały stworzone nowe układy choreograficzne dla czterech grup 

wiekowych. Kapela Ludowa opracowała wszystkie utwory do stworzonych choreografii oraz nowe aran-

żacje przyśpiewek ludowych. 

 

3. DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW 

W siedzibie Ośrodka w wyniku dużego zainteresowania mieszkańców gminy Jastków kontynuowane 

były cykliczne zajęcia plastyczne dla dorosłych. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez wykwali-

fikowanego instruktora. Grupa zorganizowała także stałą galerię w siedzibie GOKiS, gdzie wystawiane 

były własnoręcznie wykonane rękodzieła i obrazy. Niektóre z nich prezentowane były również w galerii 

wirtualnej na stronie www.gokis.jastkow.pl 
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  wspiera gminne Koła Gospodyń Wiejskich działające w kilkunastu 

miejscowościach (Ługów, Ożarów, Miłocin, Tomaszowice, Piotrawin, Płouszowice Kol., Dąbrowica, Pa-

nieńszczyzna-Jastków, Sieprawki, Moszenki, Sługocin-Wysokie, Moszna).  

Koła, w których obecnie działa ok. 210 członkiń cieszą się dużym zainteresowaniem. Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu zorganizował dla Kół szereg imprez: Festiwal Wielkanocny, Konkurs Wieńców Dożynko-

wych, Dzień Kobiet. W ramach współpracy Panie uczestniczyły w dożynkach gminnych i parafialnych, a 

także reprezentowały gminę na dożynkach powiatowych i wojewódzkich (w 2019r. wybrano reprezen-

tacje KGW Sieprawki oraz KGW Ługów). W 2019 r. do grona Kół Gospodyń Wiejskich dołączyły Panie z: 

Dębówki, Natalina i Smug.  

 

4. NOWE INICJATYWY 

Spotkanie integracyjne z ZPiT „Kębłowo”/ 19.01.2019r. 

Koncert dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Panieńszczyźnie/01.02.2019r. 

Zajęcia artystyczne w  Ożarowie/ 13 i 14.02.2019r.; 18 i 21.02.2019r.  

Wyjazd do teatru w Warszawie / 02.03.2019r. 

Dzień Otwarty Akademii Kultury w Jastkowie/ 30.03.2019r. 

Warsztaty „Batikowe pisanki” w Dąbrowicy/ 08.04.2019r. 

Wyjazd dzieci z Akademii Kultury do Teatru Muzycznego w Lublinie/ 08.04.2019r. 

Warsztaty kulinarne w Ożarowie/ 12.04.2019r.  

Koncert ZPiT „Dąbrowica” podczas uroczystości  „Złote gody w gminie Jastków”/ 

 13.04.2019r. 

Festyn w Dębówce/ 08 .06.2019r. 

Wyjazd dzieci z Akademii Kultury do Bałtowa/ 12.06.2019r. 

Dni Otwarte  w Akademiach Kultury na terenie Gminy Jastków/ 22.06.2019r. 

Dzień Otwarty Akademii Kultury na terenie Gminy Jastków/ 29.06.2019r. 

Festyn Rodzinny w Piotrawinie/ 06.07.2019r. 

 

II. Działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki 

Statutowymi zadaniami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie są również zadania o charak-

terze sportowym, rekreacyjnym oraz turystycznym. Jedną z form takiej działalności jest organizacja lub 

współorganizacja  rajdów, wycieczek, zawodów czy turniejów sportowych. Organizacja wyżej wymie-

nionych imprez polega  między innymi na zapewnieniu uczestnikom dowozów, nagród, posiłków, słod-

kich upominków, organizacji obsady sędziowskiej  oraz medycznej. Poniżej znajduje się wykaz imprez 

zrealizowanych  przez GOKiS w 2019 roku. 

 

Lp. Rodzaj imprezy Uczestnicy Termin 
1. Turniej Koszykówki Dziewcząt i 

Chłopców klasy 4-6 
Dzieci  7 Lutego  
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2. Turniej  Koszykówki Dziewcząt i 
Chłopców klasy 7-8 

Dzieci 
 
 

7 Lutego 

3. Turniej Tańca Hip-Hop                   
i Freestyle w Jastkowie 

Dzieci i młodzież 27 kwietnia 

4. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i 
Chłopców 
Klasy 4-6 

Dzieci i młodzież  8 Maja 

5. XXVII Nietypowe Marsze na 
Orientację 

Dzieci, młodzież oraz dorośli       18 Maja 

6. Wycieczka Turystyczna 
„Podhale i okolice 2019” 

Dorośli  20-23 Maja 

7. Wysokokwalifikowany Rajd 
Górski - Gorce 

Młodzież 20-23 Maja 

8. Międzygminny Drużynowy Tur-
niej Szachowy  

Dzieci 24 Maja 

9. Rezerwaty Przyrody i Parki 
Wodne – Bobrówka                           
i Parczew 

Dzieci, młodzież oraz dorośli  29 Maja 

10. Festyn rodzinny – Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar Wójta 
Gminy Jastków  

Dzieci i młodzież   1 Czerwca 

11. IX Wiosenny Kajakowy Spływ 
Rodzinny 

Dzieci, młodzież oraz dorośli       2 Czerwca 

12. Wiosna w Górach „Beskid Wy-
spowy i Sądecki” 

Dzieci i młodzież 7-10 Czerwca 

13. Wyjazd do Szczawnicy Dzieci 1-8 Lipca 

14. Letnia Szkółka Piłkarska Dzieci  5-9 Sierpnia 

15. Rezerwaty i parki wodne  
 

Dzieci, młodzież oraz dorośli       18 Września  

16. IX Jesienny Rodzinny Spływ Ka-
jakowy 

Dzieci, młodzież oraz dorośli       22 Września  

17.  XIX Bieg Przełajowy 
„Szlakiem Dąbrowicy” 

Dzieci i młodzież   9 Października   

18. Jesienna Wyprawa Górska   Dzieci i młodzież  30 Września –                  
3 Października 

19. XXVI Jesienne Marsze  
na Orientację 

Dzieci i młodzież  28 Września  

20. Indywidualny Turniej Tenisa 
Stołowego Dziewcząt i Chłop-
ców 

Dzieci 21 Października 

21. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
i Chłopców klasy 4-6  

Dzieci  20 Listopada 

22. Turniej  Piłki Ręcznej Dziewcząt 
i Chłopców klasy 7-8 

Dzieci 22 Listopada 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2019 roku organizował na terenie gminy Jastków zajęcia sportowo 

– rekreacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów  (w roku 2019 

– 6 osób).  Wszystkie  grupy sportowe korzystały z sal sportowych  w szkołach w Jastkowie, 
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Płouszowicach oraz Snopkowie. GOKiS  zaopatrywał wszystkie grupy w odpowiedni sprzęt sportowy za-

leżny od rodzaju prowadzonych zajęć.  

XIX Podsumowanie.  

Dla gminy Jastków 2019 był kolejnym pracowitym pod względem inwestycji rokiem.  

Oddaliśmy do użytku piękną salę gimnastyczną w Tomaszowicach, Klub Seniora w Panieńszczyźnie, boi-
sko wielofunkcyjne przy szkole w Płouszowicach. Zmodernizowaliśmy kilka dróg, w tym dwie ze znaczą-
cym dofinansowaniem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych a kolejne już przygotowujemy do 
przebudowy.  

Zakończyliśmy modernizację ujęć wody i oddaliśmy do użytku kolejne odcinki sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. 

Niewątpliwym sukcesem jest rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie. Obecny 

wygląd obiektów jest powodem do dumy. Gruntowny remont trwał niemal pięć lat, lat trudnych dla 

funkcjonowania urzędu i interesantów. Na dachach naszych mieszkańców za-montowaliśmy ponad 700 

instalacji solarnych, a na terenie gminy ponad 70 lamp hybrydowych doświetla ciemne miejsca.  

Zmniejszyło się zużycie prądu dzięki wymianie starych, energochłonnych opraw na nowoczesne – le-

dowe. Zbudowaliśmy kolejne kilometry chodników poprawiających bezpieczeństwo pieszych na dro-

gach.  

W 2020 rok wkraczamy z kolejnymi ważnymi projektami lub kontynuacją już rozpoczętych tj.  m. in. 

przebudowa „agronomówki”, w której znajdzie siedzibę biblioteka gminna oraz modernizacja budynku 

weterynarii. Trwa budowa świetlicy w Miłocinie, kolejne remonty remiz i świetlic oraz modernizacja 

dróg lokalnych.  

Wielkim wyzwaniem jest realizacja kolejnych ważnych i niezbędnych inwestycji. Mam tu na myśli bez-

względnie konieczną rozbudowę szkoły w Snopkowie oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Snop-

kowie wraz z wymianą wodomierzy a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin, 

czyli w miejscowościach Barak, Dębówka, Dąbrowica i Płouszowice.  

Zarówno rok 2019 jak i lata poprzednie, począwszy od 2015 roku, to lata obfitujące w realizację bardzo 

ważnych, prorozwojowych inwestycji, które zostały sfinansowane z budżetu gminy z ogromnym udzia-

łem środków pochodzących z programów Unii Europejskiej. Na pokrycie wkładu własnego zaciągnięte 

zostały również kredyty oraz wyemitowane obligacje. Pozwoliło to zrealizować inwestycje na niespoty-

kaną w latach poprzednich skalę. Znalazło to odzwierciedlenie w rankingu gmin organizowanym przez 

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w którym Gmina Jastków osiągnęła zaszczytne III miejsce po-

śród gmin Lubelszczyzny. 
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Analiza liczby osób osiedlających się prowadzi do wniosku, że gmina tworząc dobrą infrastrukturę tech-

niczną oraz społeczną, stała się atrakcyjnym miejscem osiedlania się mieszkańców. Podkreślana jest do-

bra dostępność bazy opiekuńczej i oświatowej, ciekawa oferta kulturalna i zwiększająca się aktywność 

lokalna mieszkańców oraz bardzo dobry stan dróg na terenie gminy. Nowi mieszkańcy wnoszą wkład do 

rozwoju gminy poprzez aktywność gospodarczą i  nowe inicjatywy. Ma to również wpływ na poprawę 

dochodów gminy, w głównej mierze pochodzących z rozliczeń podatkowych PIT. 

Wzrost liczby mieszkańców oraz oczekiwania, co do poziomu życia i jakości świadczonych na ich  rzecz 

usług, stanowią nielada wyzwania dla władz gminy. Wyzwania dotyczą poprawy w zakresie środowiska 

naturalnego, zabezpieczenia dostaw wody do celów bytowych, odbioru ścieków komunalnych oraz pra-

widłowego zagospodarowania odpadów czy też poprawy w zakresie transportu lokalnego. 

Możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców i dalsze tempo rozwoju uzależnione są od sytuacji go-

spodarczej w kraju, który odnotowuje ogromne spowolnienie wynikające z ograniczeń związanych z roz-

przestrzenianiem się wirusa COVID 19. Spowolnienie gospodarcze i niższe dochody podatkowe będą 

wywierały w najbliższym okresie wpływ na kondycję finansową gminy, co obliguje nas do wdrożenia 

programu racjonalnego gospodarowania zasobami oraz oszczędności w wydatkowaniu środków publicz-

nych. 


